
 

SAMFUNNSANSVAR 

Overordnede retningslinjer 
Norwegian Property har utarbeidet en strategi for miljø- og samfunnsansvar, der målet er å være en 

ansvarlig samfunnsaktør både som eiendomsselskap, som premissgiver i bransjen og som 

arbeidsgiver. En grunnleggende forutsetning for dette er at konsernet driver en lønnsom og 

bærekraftig virksomhet. Langsiktig lønnsomhet er grunnleggende for å utøve samfunnsansvar 

gjennom blant annet gode, sikre arbeidsplasser, miljøtiltak for eiendomsporteføljen i form av mer 

energieffektive løsninger og redusert utslipp fra byggene, gode arbeidsforhold for konsernets 

leietakere, samt bidrag til en positiv bydelsutvikling der Norwegian Property har sin virksomhet.  

 

Norwegian Property bygger sine retningslinjer for samfunnsansvar på de grunnleggende 

prinsippene i FNs Global Compact som har som sitt formål å sikre menneskerettigheter, 

arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Norwegian Property skal videre følge alle gjeldende 

lover og regler der konsernet har sin virksomhet.  

 

Retningslinjene for samfunnsansvar ble vedtatt av styret i 2011, og ble revidert i 2014. Formålet 

med retningslinjene er å sikre at samfunnsansvar utøves i tråd med vedtatte verdigrunnlag og etiske 

retningslinjer, retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse og konsernets langsiktige 

verdiskaping for aksjonærer, ansatte, kunder og samfunnet. Retningslinjene gjelder for alle ansatte i 

konsernet og for styrets medlemmer når de opptrer på vegne av selskapet. Styret er ansvarlig for å 

påse at retningslinjene etterleves. 

 

Som en integrert del av den interne kontroll skal det påses at alle retningslinjer for samfunnsansvar 

blir fulgt. Konsernet skal løpende vurdere de samfunnsmessige konsekvenser av sin virksomhet, og 

iverksette forbedringer og tiltak der det er nødvendig. Alle vesentlige brudd på retningslinjene skal 

innrapporteres til og følges opp av styret.  

 

  



 

De viktigste målsettingene for samfunnsansvar for perioden 2011-2015 er: 

 

Ressurser: 

• 30 prosent reduksjon i energiforbruket 

• Over 30 prosent reduksjon av CO2-utslipp 

• Over 60 prosent kildesorteringsgrad i byggene 

• 5 prosent reduksjon i vannforbruket i byggene 

• Over 90 prosent avfallssortering på byggeplass 

• 100 prosent vannbåren varme i nye/rehabiliterte bygg 

• BREEAM «Very Good» og B-bygg , hvis mulig «Excellent» og A-bygg for nye/rehabiliterte 

bygg 

 

Kunde og marked: 

• Styrke omdømmet 

• Miljø-KTI over 70 (Norsk Leietakerindeks) 

• Proaktiv samhandling med kunden 

• Ingen personskader under vårt ansvar 

 

Omgivelser og samfunn: 

• Framtidsrettet stedsutvikling 

• Aktiv deltakelse i bransjeorganisasjoner 

• Utvise et lokalt samfunnsengasjement 

• Konsentrert portefølje rundt trafikknutepunkt 

 

Ansatte og leverandører: 

• Ingen brudd på etiske retningslinjer 

• Utvikle relevant miljøkompetanse 

• Ansvarlig leverandørstyring 

• H-verdi mindre enn 5 (H-verdi er antall arbeidsrelaterte personskader med fravær per 

million arbeidede timer) 
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