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Policy bærekraft og samfunnsansvar 

 
Formålet med policyen er å sikre at Statnett tar et helhetlig bærekraftsansvar og sikre at 
FNs bærekraftsmål er integrert i hele selskapets virksomhet. 
 
 
Klima 

 Vi skal bidra til Norges klimamål gjennom å 
utvikle og drifte kraftsystemet effektivt og legge 
til rette for en elektrifisering av Norge. 

 Vi skal kontinuerlig arbeide for å minimere 
negativ påvirkning på klima fra egen 
virksomhet.  

 Vi skal håndtere og planlegge for økt 
klimarisiko. 

 

Natur og miljø 

 Vi skal ivareta miljøverdier, styre risiko og 
redusere negativ miljøpåvirkning fra egen 
virksomhet ut over det som følger av eksterne 
krav. 

 Vi skal bidra til bærekraftig ressursbruk 
gjennom valg av teknologier og løsninger i 
egen organisasjon og hos våre 
samarbeidspartnere. 

 Miljøvurderinger og –resultater skal 
dokumenteres og kommuniseres åpent internt 
og eksternt. 

 
Menneskerettigheter og sosialt ansvar 

 Vår virksomhet skal være i tråd med 
grunnleggende menneskerettigheter i 
internasjonale konvensjoner. 

 Vi skal møte de som blir berørt av vår 
virksomhet med respekt, dialog og medvirkning.  

 Vi skal være en inkluderende organisasjon og 
ivareta mangfold med hensyn til kjønn, alder, 
etnisitet, geografisk bosted og utdannelse. 

 Vi skal ivareta arbeidstakerrettigheter gjennom 
samarbeide med fagforeninger, 
arbeidsgiverorganisasjoner, leverandørkjeder 
og offentlige myndigheter. 

 Alle skal ha mulighet til å varsle anonymt om 
kritikkverdige forhold knyttet til vår virksomhet 
gjennom vår varslingskanal. Varslede forhold 
behandles av vårt etikkombud i henhold til 
gjeldende regelverk.  

Antikorrupsjon og misligheter 

 Vi skal ha nulltoleranse mot korrupsjon og 
økonomiske misligheter i vår egen organisasjon 
og hos våre samarbeidspartnere. 

 
Rapportering og rammeverk 

 Bærekraftarbeidets utforming skal bidra til å 
understøtte vår finansiering. 

 Vi skal gjennomføre årlig ekstern 
bærekraftsrapportering i forbindelse med 
Statnetts årsrapport. Rapporteringen baseres 
på standarden Global Reporting Initiative (GRI) 
og UN Global Compacts 10 prinsipper for 
ansvarlig næringsliv.  

 Vi skal etterleve rammeverkene: OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs 
veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter, ILOs åtte 
kjernekonvensjoner, Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) og 
Statens direkte eierskap i selskaper — 
Bærekraftig verdiskaping (Meld. St. 8 (2019-
2020)). 

 

 

Policy SDOK-856-3
Policy bærekraft og samfunnsansvar

Revisjon 1.0
Godkjent 31.05.2022 av Hilde Tonne
Verifisert 31.05.2022 av Knut Hundhammer

Lastet ned 10.01.2023 av Anne-Beth Bjørnstad Hanssen
Planlagt revidert innen 31.05.2024

Side 1 av 1



Policy
Policy bærekraft og samfunnsansvar

Revisjonslogg SDOK-856-3:
Revisjon Godkjent Godkjent av Beskrivelse
1.0 Vis endringer 31.05.2022 Hilde Tonne Ny policy godkjent av KL og styret.

Nydalen Allé 33 T 23903000
0484 Oslo F 23903001

https://samhandling.statnett.no/styrendedok/Dok.aspx?id=SDOK-856-3&version=1.0
https://samhandling.statnett.no/styrendedok/Dok.aspx?id=SDOK-856-3&fromVersion=1.0
https://minside.statnett.no/Person.aspx?accountname=STATNETT%5Childeto1

