
                           

 

 

 

 

 

ESG krav som BN Bank stiller til egen organisasjon 
 

Klimaendringer 

• Banken fastsetter målbare reduksjonsmål for egne direkte og indirekte klimagassutslipp som bidrar til å 
begrense den maksimale globale temperaturøkningen til 1,5 °C. 

• Banken måler og offentliggjør klimarelaterte påvirkninger i tråd med anbefalingene fra Task Force on Climate-
related Financial Disclosures. 

• Policydokumentet har en øvre grense på 0 % for finansiering av og investeringer i kullbasert kraftproduksjon og 
kullutvinning. 

• Policydokumentet har en øvre grense på 0 % for finansiering av og investeringer i kraftproduksjon basert på 
fossilt brensel og olje- og gassutvinning. 

• Banken opplyser om sine direkte og indirekte klimagassutslipp. 

• Banken reduserer sine direkte og indirekte klimagassutslipp.  

• Banken går over fra å bruke fossile brensler til å bruke fornybare energikilder. 

• Produksjon av kullkraft aksepteres ikke. 

• Produksjon av kraft basert på fossile brensler aksepteres ikke. 

• Utvinning av kull aksepteres ikke. 

• Utvinning av olje fra tjæresand aksepteres ikke. 

• Utvinning av olje og gass aksepteres ikke. 

• Oppdyrking av myr- og torvområder med høy karbonlagringsevne aksepteres ikke. 

• Produksjon av biomaterialer skjer i samsvar med de 12 prinsippene fastsatt av Roundtable on Sustainable 
Biomaterials (RSB). 

• Ordningen for CO2-kompensasjon er sertifisert i henhold til Gold Standard. 

• Banken deltar ikke i lobbyvirksomhet (dvs. forsøk på å påvirke reguleringsmyndighetenes beslutninger) med 
sikte på å svekke klimapolitikken. 

• Banken har inkludert klimakriterier i sin innkjøps- og driftspolitikk. 

• Banken stiller krav om overholdelse av klimakriterier i sine kontrakter med leverandører og underleverandører. 

Korrupsjon 

• Å tilby, gi løfte om, gi eller kreve bestikkelser eller andre urettmessige fordeler, direkte eller indirekte, med 
henblikk på å oppnå eller beholde oppdrag eller andre urettmessige fordeler, aksepteres ikke. 

• Banken har en policy på antihvitvasking. 

• Banken har en policy på antiterrorfinansiering og finansiering av terror og spredning av 
masseødeleggelsesvåpen. 

• Banken treffer nødvendige tiltak for å finne ut hvem som er et selskaps reelle eier(e). 

• Banken iverksetter ytterligere beskyttelsestiltak når den inngår direkte eller indirekte forretningsforbindelser 
med politisk utsatte personer. 

• Banken rapporterer om sin deltakelse i beslutningsprosessene knyttet til internasjonale standarder og regelverk 
(lobbyvirksomhet). 



• Banken opplyser offentlig om hvem som er deres reelle eier(e), med fullt navn, fødselsdato, nasjonalitet, 
bostedsland, antall aksjer i hver kategori og eventuell eier- eller kontrollandel i selskapet. 

• Banken har et styringssystem som utløser umiddelbare tiltak ved mistanke om at ansatte eller leverandører har 
gjort seg skyldige i korrupsjon. 

• Banken har i sin innkjøps- og driftspolitikk fastsatt kriterier knyttet til korrupsjon. 

• Banken stiller krav om overholdelse av korrupsjonskriterier i sine kontrakter med leverandører og 
underleverandører. 
 

Likestilling 
• Banken har en egen policyerklæring for å skille mellom menneskerettighetsrisikoene som kvinner og menn står 

overfor. 

• Banken har en policyerklæring om nulltoleranse for alle former for kjønnsdiskriminering med hensyn til 
ansettelse og yrke, inkludert verbal, fysisk og seksuell trakassering. 

• Banken har rutiner for aktive tiltak for likelønn. 

• Banken har rutiner for å forhindre og redusere kjønnsdiskriminering av sine kunder. 

• Det er minst 30% representasjon fra hvert av kjønnene blant bankens ledende ansatte. 

• Banken garanterer lik adgang for kvinner til ledende stillinger.   

• Banken tilbyr de ansatte målrettet faglig utvikling for å fremme lik adgang for kvinner til toppledelsen. 

Menneskerettigheter 

• Banken respekterer menneskerettighetene som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringslivs- og 
menneskerettigheter. 

• Banken er opptatt av å respektere kvinners rettigheter og særlig forebygge diskriminering og tilstrebe 
likebehandling av kvinner og menn. 

• Banken er opptatt av å respektere barns rettigheter.  

• Banken overholder internasjonal humanitær rett og støtter ikke bosettinger eller deres økonomiske aktiviteter i 
okkuperte områder. 

• Banken har inkludert menneskerettighetskriterier i sin innkjøps- og driftspolitikk. 

• Banken stiller krav om overholdelse av menneskerettighetskriterier i sine kontrakter med leverandører og 
underleverandører. 

Arbeidstakerrettigheter 
• Banken respekterer ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. 

• Banken inkluderer som et minimum arbeidsstandardene i ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og 
rettigheter i arbeidslivet i anskaffelses- og driftspolitikken.  

• Banken respekterer organisasjonsfriheten og anerkjenner retten til å føre kollektive forhandlinger. 

• Ingen former for tvangsarbeid eller påtvunget arbeid aksepteres. 

• Barnearbeid (ref artikkel 3 i ILO konvensjon nr 182) aksepteres ikke. 

• Diskriminering i sysselsetting og yrkesutøvelse aksepteres ikke. 

• Banken betaler sine ansatte en lønn det går an å leve av. 

• Banken har en øvre grense for arbeidstid. 

• Banken har solide retningslinjer for helse og sikkerhet. 

• Banken sikrer likebehandling og like arbeidsvilkår for migrantarbeidere. 

• Banken har et tydelig styringssystem for å overvåke og om nødvendig korrigere manglende etterlevelse av 
arbeidsrettslige regler. 

• Banken har prosedyrer for hvordan de skal håndtere og behandle klager fra ansatte, rette opp brudd og løse 
konflikter, fortrinnsvis i samråd med den relevante fagforeningen. 

• Banken har inkludert kriterier om arbeidstakerrettigheter i sin innkjøps- og driftspolitikk. 

• Banken stiller krav om overholdelse av kriterier om arbeidstakerrettigheter i sine kontrakter med leverandører 
og underleverandører. 

Naturvern og biologisk mangfold 

• Banken forebygger avskoging og beskytter naturlige skoger, herunder urskoger, myrområder, mangroveskoger 
og regnskoger, som anses å ha høy verneverdi etter en HCV-vurdering (High Conservation Value). 



• Banken forebygger negative konsekvenser for bestandene eller dyreartene som er oppført på IUCN sin rødliste 
over truede arter. 

• Handel med truede plante- og dyrearter som er oppført på CITES-listene, aksepteres ikke. 

• Banken forebygger innføring av invaderende fremmede arter i økosystemene. 

• Banken gjennomfører en miljøkonsekvensutredning av de samlede konsekvensene et større prosjekt vil medføre 
for det biologiske mangfoldet, som minst er i samsvar med retningslinjene for rapportering om biologisk 
mangfold og arealbruk i Global Reporting Initiative. 

• Banken har i sin innkjøps- og driftspolitikk fastsatt kriterier knyttet til naturvern og biologisk mangfold. 

• Banken stiller krav om overholdelse av kriterier med hensyn til naturvern og biologisk mangfold i sine kontrakter 
med leverandører og underleverandører. 
 

Skatteunndragelse 

• Banken foretar land-for-land-rapportering av inntekter, overskudd, normalårsverk, offentlige subsidier og 

innbetalte skatter og avgifter i alle land der den driver virksomhet. 

• Banken foretar land-for-land rapportering om sine samlede aktiva i hvert av landene der den driver virksomhet. 

• Banken råder ikke kundene sine til å opprette internasjonale strukturer for det primære formål å unngå eller 

unndra seg beskatning. 

• Banken deltar ikke i transaksjoner med internasjonale strukturer hvis primære formål er å unngå eller unndra 

skatt. 

• Banken offentliggjør nøkkelinformasjon om selskapsspesifikke bindende forhåndsuttalelser om beskatning som 

de har mottatt fra skattemyndigheter. 

• Banken eier ingen datterselskaper eller tilknyttede selskaper i skatteparadiser, annet enn datterselskaper eller 

tilknyttede selskaper som har et reelt innhold og driver økonomisk virksomhet lokalt. 

• Banken yter ikke finansielle tjenester til selskaper i skatteparadiser, annet enn til selskaper som har et reelt 

innhold og driver økonomisk virksomhet lokalt. 

• Banken har et styringssystem som utløser umiddelbare tiltak ved mistanke om at ansatte eller leverandører har 
gjort seg skyldige i tilrettelegging for skatteunndragelse. 

• Banken stiller krav om overholdelse av skattekriterier i sine kontrakter med leverandører og underleverandører. 
 

Våpen 

• Produksjon, vedlikehold av og handel med antipersonellminer, herunder viktige komponenter til landminer, 
aksepteres ikke. 

• Produksjon, vedlikehold av og handel med klasevåpen, herunder viktige komponenter til klasevåpen, aksepteres 
ikke. 

• Produksjon, vedlikehold av og handel med atomvåpen, herunder viktige komponenter til atomvåpen, i eller til 
land som ikke har ratifisert Ikkespredningsavtalen, aksepteres ikke. 

• Produksjon, vedlikehold av og handel med atomvåpen, herunder viktige komponenter til atomvåpen, aksepteres 
ikke. 

• Produksjon, vedlikehold av og handel med kjemiske våpen, herunder viktige komponenter til kjemiske våpen, 
aksepteres ikke. 

• Produksjon, vedlikehold av og handel med biologiske våpen, herunder viktige komponenter til biologiske våpen, 
aksepteres ikke. 

• Varer som primært er for militære formål, men som også kan brukes for sivile formål (såkalte flerbruksvarer), 
betraktes som militære varer når formålet er ikke-sivilt. 

• Forsyning av våpen, våpensystemer, militære transportsystemer eller annet militært materiell til land som er 
omfattet av en våpenembargo vedtatt av FN eller en annen relevant multilateral våpenembargo, aksepteres 
ikke. 

• Forsyning av våpen, våpensystemer, militære transportsystemer eller annet militært materiell aksepteres ikke 
dersom det er stor fare for at våpnene vil bli brukt til å begå alvorlige brudd på internasjonale 
menneskerettigheter eller humanitære rettigheter. 

• Forsyning av våpen, våpensystemer, militære transportsystemer eller annet militært materiell til land som begår 
brudd på menneskerettighetene, aksepteres ikke. 



• Forsyning av våpen, våpensystemer, militære transportsystemer eller annet militært materiell til 
konfliktområder eller krigssoner aksepteres ikke. 

• Forsyning av våpen, våpensystemer, militære transportsystemer eller annet militært materiell til land der 
korrupsjon er utbredt, aksepteres ikke. 

• Forsyning av våpen, våpensystemer, militære transportsystemer eller annet militært materiell til mislykkede eller 
sårbare stater, aksepteres ikke. 

• Forsyning av våpen, våpensystemer, militære transportsystemer eller annet militært materiell til land som 
bruker en uforholdsmessig stor del av statsbudsjettet på våpenkjøp, aksepteres ikke. 

• Bankens policydokumenter gir ingen unntak knyttet til investeringer i aktivaklasser, aktiviteter og prosjekter 
innen våpenindustri og våpenproduksjon. 

 

Jordbruk 
• Banken respekterer retten til tilstrekkelig og fullgod mat. 

• Banken respekterer ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. 

• Banken respekterer de fem friheter for husdyr. 

• Svært trange leveforhold for kalver (i enkeltbinger), høns (i bur) og purker (i fôringsbåser) aksepteres ikke. 

• Oppdyrking av myr- og torvområder med høy karbonlagringsevne aksepteres ikke. 

• Banken bruker så lite vann som mulig. 

• Banken forebygger vannforurensning. 
 

Gruvedrift 
• Utvinning av eller handel med konfliktmineraler aksepteres ikke. 
• Utvinning av uran aksepteres ikke. 
• Fjelltoppfjerning med henblikk på mineralutvinning aksepteres ikke. 
• Etablering av nye kullgruver aksepteres ikke. 
• Utvinning av termisk kull aksepteres ikke. 
• Utvinning av metallurgisk kull aksepteres ikke. 

Olje og gass 

• Utvinning av olje fra tjæresand aksepteres ikke. 

• Utvinning av olje fra oljeskifer aksepteres ikke. 

• Utvinning av drivstoff fra flytende kull aksepteres ikke. 

• Utvinning av skifergass aksepteres ikke. 

• Boring etter olje og gass i arktiske farvann aksepteres ikke. 
 

Energiproduksjon 

• Produksjon av kullkraft aksepteres ikke. 

• Produksjon av kraft basert på fossile brensler aksepteres ikke. 

• Atomkraft aksepteres ikke. 

• Banken finansierer selskaper som er involvert i produksjon av fornybar energi (vindkraft, solkraft, små- og 

mellomskala vannkraft, geotermisk energi, bølgekraft osv.). 

• Banken har et målbart mål om enten å redusere sine samlede investeringer i fossilbasert energiproduksjon eller 

å redusere andelen investeringer i fossilbasert energiproduksjon utgjør i forhold til investeringene i fornybar 

energiproduksjon. 

 

Åpenhet og ansvar 

• Banken beskriver sitt finansierings- og investeringsrammeverk knyttet til miljø- og samfunnsspørsmål og gir 
innblikk i hvordan Banken sikrer at investeringene oppfyller vilkårene fastsatt i policydokumentene. 

• Banken offentliggjør navnene på statene den investerer i. 

• Banken offentliggjør navnene på selskapene den investerer i. 

• Banken offentliggjør en oversikt over investeringsporteføljen etter region, størrelse og næring (i tråd med GRI 
FS6). 



• Banken offentliggjør en oversikt over investeringsporteføljen i en krysstabell som kombinerer nærings- og 
regiondata. 

• Banken offentliggjør en tilstrekkelig detaljert oversikt, for eksempel basert på NACE- og ISIC-kodenes to første 
sifre. 

• Banken offentliggjør antallet selskaper den har samhandlet med i forbindelse med samfunns- og miljøspørsmål (i 
tråd med GRI FS10). 

• Banken offentliggjør navnene på selskaper den har samhandlet med i forbindelse med samfunns- og 
miljøspørsmål. 

• Banken offentliggjør resultatene av denne aktiviteten, herunder temaer, mål og tidsfrister. 

• Banken offentliggjør navnene på selskaper som er utelukket fra investering av bærekraftshensyn, herunder 
årsakene til utelukkelsen. 

• Banken offentliggjør sin stemmehistorikk. 

• Banken offentliggjør en bærekraftsrapport som kan inneholde (et antall) standardopplysninger i henhold til GRIs 
G4-retningslinjer for bærekraftsrapportering. 

• Banken offentliggjør en bærekraftsrapport som er utarbeidet i samsvar med GRIs G4-retningslinjer for 
bærekraftsrapportering, som har et eget tillegg for finanssektoren (Financial Services Sector Supplement – FSSS). 

• Banken rapporterer om sitt samråd med sivilsamfunnsorganisasjoner og andre interessenter. 

• Banken har etablert en intern klageinstans for enkeltpersoner og lokalsamfunn som kan bli negativt påvirket av 
dens aktiviteter. 

• Banken rapporterer om prosessen for klagemekanismen, herunder utvikling og resultater. 

• Banken skal rette seg etter avgjørelser avsagt av uavhengige klageinstanser for enkeltpersoner og lokalsamfunn 
som kan bli negativt påvirket av dens aktiviteter. 

 

Generelt 
• Banken har inkludert sosiale, økonomiske og miljømessige kriterier i sin innkjøps- og driftspolitikk. 

• Banken stiller krav om overholdelse av sosiale, økonomiske og miljømessige kriterier i sine kontrakter med 
leverandører og underleverandører. 

• Banken Selskapet forebygger negative konsekvenser for områder som er oppført på UNESCOs liste over 
verdensarvsteder. 

• Banken forebygger negative konsekvenser for verneområder i kategori I–IV som definert av Verdens 
naturvernunion (IUCN). 

• Banken forebygger negative konsekvenser for våtmarksområder som er vernet i henhold til Ramsar-
konvensjonen. 

• Banken reduserer faren for ulykker ved å ta i bruk beste tilgjengelige teknikker, og har et robust veikart for 
krisesituasjoner (en "beredskapsplan"). 

• Banken gjennomfører konsekvensutredninger om vannmangel og forebygger negative konsekvenser i regioner 
med knappe vannressurser. 

• Banken starter ikke opp ny virksomhet i områder som allerede har vannmangel, og der slik virksomhet ville ha 
kommet i konflikt med lokalsamfunnets behov. 

• Banken driver ikke virksomhet på steder der de miljømessige konsekvensene av en ulykke er uhåndterbare. 

• Banken respekterer ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. 

• Banken forebygger konflikter om landrettigheter og erverver naturressurser bare etter meningsfullt samråd med 
lokalsamfunnene og etter å ha innhentet fritt og informert forutgående samtykke i tilfeller der urbefolkninger er 
berørt. 

• Banken forebygger konflikter om landrettigheter og erverver naturressurser bare etter å ha innhentet fritt og 
informert forutgående samtykke fra brukerne av det aktuelle området. 

• Banken følger de såkalte Voluntary Principles on Security and Human Rights for å beskytte ansatte, lokaler og 
anlegg. 

• Banken har prosedyrer for å avhjelpe eventuelle negative konsekvenser på menneskerettighetsområdet som de 
har forårsaket eller medvirket til. 

• Banken betaler de skattene de skylder i alle land der de driver virksomhet. 

• Banken foretar land-for-land-rapportering av inntekter, overskudd, normalårsverk, offentlige subsidier og 
innbetalte skatter og avgifter (f.eks. kildeskatt, konsesjonsavgifter og selskapsskatt) i alle land der de driver 
virksomhet. 



• Å tilby, gi løfte om, gi eller kreve bestikkelser eller andre urettmessige fordeler, direkte eller indirekte, med 
henblikk på å oppnå eller beholde oppdrag eller andre urettmessige fordeler, aksepteres ikke. 

• Banken driver virksomhet i konfliktrammede områder eller områder med svak styring bare dersom de er i stand 
til å godtgjøre at de ikke forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettighetene. 

• Ingen aktiviteter i tilknytning til genmateriale og genteknologi finner sted med mindre de oppfyller kravene til 
godkjenning og behandling som beskrevet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold, Bonn-retningslinjene og 
Nagoya-protokollen. 

• Produksjon av og handel med levende genetisk modifiserte organismer kan bare finne sted dersom tillatelse er 
innhentet fra importlandet og alle kravene i Cartagena-protokollen er oppfylt. 

 

 


