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Ambisjoner og mål for samfunnsansvar – vesentligste aspekter

Alle aspekter ved samfunnsansvar er viktige for Statkraft. I 2015 gjennomførte Statkraft en vesentlighetsanalyse der formålet var å 

identifisere de vesentligste aspektene innenfor samfunnsansvar for selskapet. Vesentlighetsanalysen ble gjennomført i henhold til 

rapporteringsrammeverket Global Reporting Initiative (GRI G4), som også innebærer å ta hensyn til interessentenes 

forventninger. På bakgrunn av analysen ble det identifisert seks vesentlige aspekter. I rapporteringen vil disse aspektene være 

gjenstand for en mer omfattende og detaljert gjennomgang enn øvrige aspekter – les hele rapporten om samfunnsansvar på 

www.statkraft.no.
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Vesentlige aspekter Ambisjon Mål mot 2020

Sikkerhet og sikring 

av mennesker

Statkraft forebygger aktivt 

personskader gjennom en 

systematisk tilnærming og en 

verdibasert sikkerhetskultur

→ Sørge for at ledere på alle nivåer utøver sikkerhetsledelse

→ Styrke fokuset på høyrisikoaktiviteter og forebyggende tiltak

→ Benytte en balansert blanding av pro- og reaktive indikatorer for å måle og styre 

resultatene

→ Forbedre prosesser for sikringsaktiviteter

→ Sørge for at læring fra hendelser anvendes i hele konsernet

Menneskerettigheter Statkraft handler i samsvar 

med FNs veiledende 

prinsipper for næringsliv og 

menneskerettigheter (UN 

Guiding Principles on 

Business and Human Rights)

→ Følge utviklingen knyttet til økte internasjonale og nasjonale forventninger til 

menneskerettigheter (aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter) og 

forbedre vår praksis i henhold til dette, i første omgang ved å se på store og internasjonale 

prosjekter

→ Sørge for adekvat implementering av opplæringsprogram knyttet til menneskerettigheter

→ Styrke og øke kjennskapen til våre varslingsmekanismer, også på prosjektnivå

→ Styrke interessentdialog og kommunikasjon, inkludert om vår viktigste påvirkning innenfor 

menneskerettighetsområdet

Forvaltning av 

vannressurser

Statkraft er anerkjent som et 

selskap med en ansvarlig og 

bærekraftig forvaltning av 

vannressurser

→ Sikre proaktiv og adekvat håndtering samt systematisk oppfølging av vannstand, 

minstevannføring og regulering i våre konsesjoner og selvpålagte restriksjoner

→ Utvise bærekraftig forvaltning av vannressurser gjennom økt forståelse for konsekvenser 

av klimaendringer (blant annet håndtering av vannknapphet og flomkontroll) i våre 

driftsområder

Biodiversitet Statkraft arbeider proaktivt 

med biologisk mangfold og 

tilrettelegger for økologisk 

resiliens

→ Forsterke sporbarhet og kommunikasjon av resultater ved oppfølging av biologisk 

mangfold, for eksempel rødlistearter, viktige habitater og verneområder

→ Øke forståelsen av vår påvirkning på biologisk mangfold og adekvat håndtering av 

biodiversitet i prosjektutvikling og under drift

Tilpasning og 

beredskap knyttet til 

klimaendringer

Statkraft bidrar til overgangen 

til et mer miljøvennlig og 

bærekraftig energisystem og 

arbeider kontinuerlig for å ha 

et lavt karbonavtrykk

→ Fremme forståelse for hvilken innvirkning nasjonal og internasjonal klimapolitikk har på vår 

virksomhet og, når det er relevant, bidra med Statkrafts perspektiver på for eksempel 

karbonpriser til interessenter

→ Forbedre våre markedsanalyser og strategiske analyser slik at disse tar høyde for 

konsekvensene av klimaendringene

→ Fremme felles forståelse for hvordan klimaendringer påvirker våre anlegg og fortsette å 

evaluere nye forretningsmuligheter i henhold til dette, med utgangspunkt i felles klima-

scenario

→ Bidra til vitenskapelige metoder for å vurdere hvordan klimaet påvirker vår virksomhet

Forretningsetikk og 

anti-korrupsjon

Statkraft arbeider aktivt for å 

forhindre korrupsjon og uetisk 

praksis i alle selskapets 

forretningsaktiviteter

→ Sikre at alle Statkraft-ansatte gjennomgår opplæring i selskapets etiske regler med fokus 

på anti-korrupsjon

→ Fortsette å styrke selskapets kultur for rapportering av bekymringer og brudd knyttet til det 

etiske regelverket

→ Fortsette å sikre tilfredsstillende håndtering av anti-korrupsjon og risiko knyttet til 

forretningsetikk i hele konsernet, med særskilt fokus på høyrisiko-prosesser

→ Forbedre hvordan forretningsetikk gjenspeiles i krav og kontroller for sentrale 

forretningsprosesser for å sikre adekvat håndtering av risiko


