Ansvarlighet er viktig i Neumann Bygg AS
Neumann har fokus på samfunn, miljø og sikkerhet. Det er viktig for oss å opptre
ansvarlig og gjøre vårt - og gjerne mer enn det!
Grønt Punkt og PEFC sertifikat
Neumann Bygg AS er en
av Norges største
byggevaredistributører
med et varesortiment som
dekker det meste innen
trelast og byggevarer til
nybygg og rehabilitering.
Neumann betjener primært
proffmarkedet i byggeindustrien, som entreprenører,
byggmestere, murmestere
eller andre håndverkere.
Hos noen av våre avdelinger,
betjener vi også privatmarkedet
med egne forbrukerutsalg.

Neumann er en virksomhet
i konsernet DT Group,
som er Nordens største
byggevaredistributør.
Foruten Neumann i Norge
er DT Group representert
i Danmark, Sverige og Finland.
Konsernet har over 6000
ansatte og en årlig omsetning
på ca. 21 milliarder Nkr.

DT Group er den nordiske
delen av Wolseley plc,
verdens største distributør
av byggematerialer og VVSprodukter til proffmarkedet.
Wolseley har over 40 000
ansatte fordelt på
virksomheter i 18 land
i Europa og Nord-Amerika,
og er notert på
børsen i London.
www.neumann.no
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Cobuilder/ProductXchange
Gjennom Cobuilder/ProductXchange sikrer vi å møte EU og nasjonale lov- og forskriftskrav. Det er
et verktøy der aktørene har en felles plattform for innsamling og distrubusjon av lovpålagt dokumentasjon. ProductXchange bygger på disse punktene:
•
•
•
•
•
•
•

Byggevareforordningen (Construction Products Regulation(CPR)
Mottak av Ytelseserklæring (Declaration of Performance (DoP)
Anvisninger (Monteringsveiledninger)
Sikkerhetsinformasjon (SDS)
Miljødokumentasjon (Emisjoner, BREEAM A 20)
BuildingSMART og dataordbok (bSDD)
REACH - Europeisk kjemikalieregelverk om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning
av kjemikalier. REACH-forskriften innebærer en felles registrering og regulering av nye og eksis
terende kjemiske stoffer. Miljødirektoratet er ansvarlig nasjonal myndighet i Norge.
• Mottak av Sikkerhetsdatablader (SDS)

Neumann er opptatt av å fremstå som en profesjonell byggervareleverandør. Neumann er godkjent som leverandør og har registreringsbevis i StartBANK. StartBANK er et felles leverandørregister, som Byggenæringens Landsforening (BNL) har etablert med utgangspunkt i prosjektet
”Seriøsitet i byggenæringen”. Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid
med offentlige myndigheter. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes
seriøse aktører, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom
ordningen oppnå en effektiv og ressursbesparende informasjonsdeling av felles opplysninger.
StartBANK Leverandørregister er tilrettelagt i samarbeid med firmaet Achilles, som driver kvalifikasjonsordning for olje og gass, energi og transportsektoren.
Neumann er en virksomhet i konsernet DT Group, som er Nordens største byggevaredistributør.
DT Group er den nordiske delen av Wolseley plc, verdens største distributør av byggematerialer
og VVS-produkter til proffmarkedet. Våre eiere stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi
forplikter oss hvert år for nye mål om hvordan vi kan kutte co2 utslipp fra distrubisjon og transport
og kutte i energiforbruket.
Vi innhenter og rapporterer totalforbruk for Neumann fra våre leverandører for følgende punkter:
• Strøm
• Forbruk truckdiesel
• Type drivstoff og antall kjørte kilometer ved innleid og egen varelevering.
• Type drivstoff og kjørte kilometer for egne og leasede biler.
• Type drivstoff og kjørte kilometer for ansatte som bruker egen bil i yrke.
• Flyreiser, antall kilometer og antall reiser i yrke har ansatte reist.
• Forbruk av vann
• Mengde av søppel som blir levert til renovasjon fordelt på type søppel
og hvordan den blir håndtert.

Codes of conduct
Det stilles også strenge krav til våre leverandører. For å bli en leverandør til Neumann Bygg må
man som leverandør oppfylle en del krav. Vi har kalt dette codes of conduct. Dette gjelder også
for underleverandører.
Vi har delt inn Codes of conduct inn i fire kategorier:
• Social responsibility – Human Rights & Labour Standards
• The working Environment
• The external Environment
• Anti-Corruption

