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Ambisjonen om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar 

NPRO er et av Norges  

ledende eiendomsselskap til å 

skape bærekraftig vekst,  

et bedre samfunn og et lavere 

ressursforbruk gjennom å 

fokusere på helhetlige løsninger 

og fremtidsrettet bruk av 

arkitektur, estetikk, teknologi og 

materialer.  

Ambisjonen til NPRO innen miljø- og 

samfunnsansvar vurderes som rett for 

selskapet og relevant for hva slags 

forventet utvikling i omgivelser og krav 

NPRO står overfor som et stort og 

ledende eiendomsselskap. 
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Målsetningene har til hensikt å redusere ressursforbruket relatert til 

eksisterende portefølje og for utviklings- og rehabiliteringsprosjekter  

Hovedmål  

Ressurser 2015 

 60 % av total avfallsmengden skal kildesorteres i fem eller flere fraksjoner innen 2015 

 Det gjennomsnittlige energiforbruket (kWh/m2) i hele porteføljen skal reduseres med 30 % innen 

2015 

 CO2-utslippet skal reduseres med over 30 % gjennom reduksjon i energiforbruk, alternative 
energikilder, transport og krav til tiltak i hele verdikjeden og overfor underleverandører 

 Det totale vannforbruket i våre bygg skal reduseres med 5 % 

 90 % av avfall fra byggeplass skal kildesorteres i henhold til retningslinjer og lovverk for behandling 

av bygg- og anleggsavfall 

 Nye og rehabiliterte bygg skal ha vannbåren varme for å gi fleksibilitet i bruk av energikilder 

 Nybygg og omfattende rehabiliteringer skal tilstrebe BREEAM ”Very Good” og B- bygg, og 

”Excellent” og A-bygg der forholdene ligger til rette for det 

Over 80 % 60 % kildesorteringsgrad i 

byggene 

30 % reduksjon i energiforbruket 

Over 30 % reduksjon av CO2- utslipp 

5 % reduksjon i vannforbruket i 

byggene 

Over 80 % avfallssortering på 

byggeplass 

100 % vannbåren varme 

BREEAM ”Very Good” og  B-bygg , 

hvis mulig  ”Excellent” og A-bygg 

Utdypning 
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Målsetningene innen kunde og marked fokuserer på å styrke vårt omdømme, 

kundetilfredshet og at vi er aktive i samspillet med kundene våre 

Hovedmål  

Kunder og marked 2015 

 KTI for miljø- og samfunnsansvar skal vise verdier over 70 innen 2015 

 NPROs arbeid innen miljø- og samfunnsvar skal bidra til å styrke selskapets omdømme og 

renommé, som skal  skal måles årlig via undersøkelser 

 Proaktiv samhandling med kunden skal øke deres miljøbevissthet,  miljøkunnskap og bidra til 

sterkere miljøprestasjoner 

 Nulltoleranse overfor alvorlige menneskelige skader på NPROs eiendommer og under våre 

ansvarsområder, både i anleggsperioder og under ordinær drift 

Miljø-KTI over 70 

Styrke omdømmet 

Proaktiv samhandling med kunden 

Ingen personskader under vårt 

ansvar 

Utdypning 
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Som et ansvarlig selskap skal vår virksomhet kjennetegnes av at vi tilfører 

positiv verdi til samfunnet og bedrer omgivelsene der vi er sterkt til stede 

Hovedmål  

Omgivelser og samfunn 2015 

 Proaktiv og delaktig i relevante bransje- og miljøorganisasjoner som jobber for å heve 

bransjestandarden innen miljø- og samfunnsansvar  

 Være bevisst på hvordan stedsutvikling og bygg setter preg på stedets historie, natur, arkitektur, 

estetikk, trivsel, og transportløsninger – og hvordan vi bedrer opplevelsen for brukerne av våre 

områder  

 Bruke vår posisjon til å utøve et engasjement på arenaer som bidrar til å skape en bedre hverdag 

for organisasjoner, dyr og mennesker relatert til vår virksomhet i våre kjerneområder 

Aktiv deltakelse i 

bransjeorganisasjoner 

Framtidsrettet stedsutvikling 

Utøve lokalt samfunnsengasjement 

Utdypning 

 Ved investering i eller utvikling av nye bygg skal nærhet til knutepunkt og tilretteleggelse for 

bærekraftige transportløsninger prioriteres 

Konsentrert portefølje rundt 

knutepunkt  
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Vi skal ivareta og utvikle våre ansatte og stille krav til våre 

underleverandører  

Hovedmål  

Ansatte og leverandører 2015 

 De etiske retningslinjene skal oppdateres og forankres i organisasjonen, alle ansatte skal handle på 

en etisk forsvarlig måte, og vi tolererer ingen brudd på våre etiske standarder 

 Vi skal utvikle våre ansattes kompetanse innen miljø- og samfunnsansvar gjennom kurs og trening 

innen relevante tema internt eller eksternt  

 NPRO skal stille de samme kravene til våre leverandører som til oss selv, og utøve ansvarlig innkjøp 

ved å integrere miljø- og samfunnsmessige kriterier inn i innkjøpsprosessen 

Ingen brudd på etiske retningslinjer 

Utvikle relevant miljøkompetanse  

Ansvarlig leverandørstyring  

Utdypning 

 H-verdi på mindre enn 5 i alle bygge- og rehabiliteringsprosjekter H- verdi mindre enn 5 
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Miljø- og samfunnsansvarsstrategien består av en overordnet ambisjon, 

strategiske hovedmål i fire perspektiv og prioriterte fokusområder 

SAMSPILLENDE MODIG INITIATIVRIK LYTTENDE 

Strategiske målområder og hovedstrategier 

Ambisjon 

 30 % reduksjon i energiforbruket 

 Over 30 % reduksjon av CO2- utslipp 

 Over 60 % kildesorteringsgrad i 
byggene 

 5 % reduksjon i vannforbruket i 
byggene 

 Over 90 % avfallssortering på 
byggeplass 

 100 % vannbåren varme 

 BREEAM ”Very Good” og B-bygg , hvis 
mulig ”Excellent” og A-bygg 

Ressurser 

Verdier 

Strategisk retning 2011-2015 

 Framtidsrettet stedsutvikling 

 Aktiv deltakelse i 

bransjeorganisasjoner 

 Utvise et lokalt samfunnsengasjement 

 Konsentrert portefølje rundt 

knutepunkt  
 

 Styrke omdømmet 

 Miljø-KTI over 70 

 Proaktiv samhandling med kunden 

 Ingen personskader under vårt ansvar 

 Ingen brudd på etiske retningslinjer 

 Utvikle relevant miljøkompetanse 

 Ansvarlig leverandørstyring  

 H- verdi mindre enn 5 

Kunde og marked Omgivelser og samfunn Ansatte og leverandører 

NPRO er et av Norges ledende eiendomsselskap til å skape bærekraftig vekst, et bedre samfunn og et lavere 
 ressursforbruk gjennom å fokusere på helhetlige løsninger og fremtidsrettet bruk av arkitektur, estetikk, teknologi og materialer.  


