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Formål
Dokumentet inneholder Norconsult AS’ policy for ytre miljø, til informasjon for offentlige myndigheter,
oppdragsgivere, samarbeidspartnere, underleverandører, egne ansatte og innleide medarbeidere.
Bærekraftig utvikling handler om en tilnærming der vi jobber for å ivareta ytre miljø, menneskers helse
og bygge sterke samfunn, med økonomisk og kostnadseffektive løsninger. Denne policyen fokuserer
på miljøtemaer i FNs bærekraftsmål og EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig
økonomisk aktivitet.
Med ytre miljø (‘miljø’) menes her temaer som naturmiljø, utslipp av klimagasser, helse- og miljøfarlige
stoffer og generell reduksjon av ressursforbruk.
Våre mål for ytre miljø utover å tilfredsstille offentlige krav er:
• I oppdrag og leveranser skal vi identifisere vesentlige temaer for ytre miljø og anbefale
bærekraftige løsninger som er viktige for den enkelte kundes prosjekt
• Vår virksomhet skal ha høy karboneffektivitet som oppnås gjennom lav ressursbruk og
reduksjon av klimagassutslipp

Policy for ytre miljø
Som rådgiver er gjennomføring av oppdrag den største og mest varige påvirkningen vår virksomhet
har på det ytre miljøet. Påvirkningen vår virksomhet medfører direkte er begrenset, men det er både
ønskelig og fullt mulig å forbedre gjennom konkrete tiltak.
Våre oppdrag og leveranser
Norconsult skal være Norges ledende rådgiver innen ytre miljø og være en pådriver for miljøriktige
løsninger. Dette gjør vi med bransjeledende kompetanse i oppdragene.
Kontinuerlig forbedring av ytre miljø skal oppnås gjennom at
•
•
•

Norconsults oppdragsledere forstår og ivaretar hensyn til ytre miljø på linje med andre mål i
oppdragene
Vi påvirker våre kunder til å sette ambisiøse miljømål og velge miljøriktige løsninger
Vi prioriterer oppdrag med høy miljøprofil og utvikler fremtidsrettede og kunnskapsbaserte
løsninger

Vår virksomhet
Norconsult skal være bevisst vår påvirkning på miljøet gjennom daglig drift og medarbeidernes
aktiviteter. Selskapet stiller seg bak målene i Parisavtalen. Vi har derfor mål om kontinuerlig forbedring
av karboneffektiviteten og skal ha lavest mulig ressursbruk gjennom at:
•
•

Vi arbeider systematisk med forbedringer knyttet til vesentlige miljøaspekter som
energiforbruk, transport, avfall og innkjøp.
Medarbeidere bevisstgjøres og motiveres gjennom opplæring og gode rutiner.
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Styringssystem og kontinuerlig forbedring
Norconsults arbeid for å tilfredsstille krav fra offentlige myndigheter og ivareta mennesker, ytre miljø
og materiell (HMS) er en integrert del av vårt kvalitetsbegrep og styringssystem NORMS. Det er både
et lederansvar og et ansvar for den enkelte medarbeider å påse at politikken etterleves, holdes ved
like og forbedres.
Styringssystemet skal bidra til å ivareta hensyn til ytre miljø på linje med krav til teknisk og faglig
kvalitet, tid, økonomi og arbeidsmiljø i våre oppdrag og i egen drift.
Vårt styringssystem skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende utgave av ‘Forskrift om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)’ og være sertifisert i henhold
til NS-EN ISO 14001:2015 ‘Ledelsessystemer for miljø’ og ‘Miljøfyrtårnordningen’.

Undertegnede vil følge opp Norconsults styringssystem, NORMS, og påse at det fungerer effektivt.

Egil O. Hogna
Konsernsjef
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