
                           

 

 

 

 

 

ESG krav som BN Bank stiller til sine leverandører og samarbeidspartnere 
 

I BN Bank er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi ønsker å samarbeide 
med leverandører og partnere som deler disse verdiene med oss. 

Våre innkjøp gjennomføres i henhold til bankens etiske standarder hvor oppfølging og risikovurdering gjøres i 
forhold til størrelsen, virksomhetens art og kompleksiteten på engasjementet.  

Disse retningslinjene er basert på Fair Finance Guide. 

Korrupsjon 
• Selskapet 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. 
• 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. 
• Selskapet har et styringssystem som utløser umiddelbare tiltak ved mistanke om at ansatte eller leverandører 

har gjort seg skyldige i korrupsjon. 

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

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

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

står overfor. 
• Selskapet har nulltoleranse for alle former for kjønnsdiskriminering, inkludert verbal, fysisk og seksuell 

trakassering. 

• Selskapet har rutiner for aktive tiltak for likelønn. 
• Selskapet har rutiner for å forhindre og redusere kjønnsdiskriminering av sine kunder. 

Menneskerettigheter 
• Selskapet respekterer menneskerettighetene som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringslivs- og 

menneskerettigheter. 
• Selskapet er opptatt av å respektere kvinners rettigheter og særlig forebygge diskriminering og tilstrebe 

likebehandling av kvinner og menn. 

• Selskapet er opptatt av å respektere barns rettigheter.  

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

• Selskapet har inkludert menneskerettighetskriterier i sin innkjøps- og driftspolitikk. 
• Selskapet stiller krav om overholdelse av menneskerettighetskriterier i sine kontrakter med leverandører og 

underleverandører. 



Arbeidstakerrettigheter 
• Selskapet 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. 

• Selskapet betaler sine ansatte en lønn det går an å leve av. 
• Selskapet har en øvre grense for arbeidstid. 
• Selskapet har solide retningslinjer for helse og sikkerhet. 
• Selskapet sikrer likebehandling og like arbeidsvilkår for migrantarbeidere. 
• Selskapet har et tydelig styringssystem for å overvåke og om nødvendig korrigere manglende etterlevelse av 

arbeidsrettslige regler. 
• Selskapet 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. 

• Selskapet har inkludert kriterier om arbeidstakerrettigheter i sin innkjøps- og driftspolitikk. 
• Selskapet stiller krav om overholdelse av kriterier om arbeidstakerrettigheter i sine kontrakter med leverandører 

og underleverandører. 

Naturvern og biologisk mangfold 
• Selskapet 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). 
• Selskapet 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. 

• Selskapet forebygger innføring av invaderende fremmede arter i økosystemene. 

• Selskapene 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. 

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

• Selskapene stiller krav om overholdelse av kriterier med hensyn til naturvern og biologisk mangfold i sine 

kontrakter med leverandører og underleverandører. 

 

Skatteunndragelse 

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

• Selskapet 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. 

• Selskapets policydokumenter gir ingen unntak knyttet til investeringer i aktivaklasser, aktiviteter og 

prosjekter innen våpenindustri og våpenproduksjon. 

 

Jordbruk 
• Selskapet respekterer retten til tilstrekkelig og fullgod mat. 

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

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

• Selskapet har redusert transporttiden for husdyr til maksimalt 8 timer. 

• Selskapet har en forsiktig anvendelse av antimikrobielle legemidler (antibiotika) i matproduserende dyr for å 
minimere antimikrobiell resistens. 

• Selskapet har redusert sine direkte og indirekte utslipp av skadelige stoffer som svevestøv, nitrogenoksid og 
ammoniakk. 

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

• Selskapet begrenser bruken av plantevernmidler til et minimum og bruker dem om nødvendig bare på en 
ansvarlig måte. 

• Selskapet bruker så lite vann som mulig. 

• Selskapet forebygger vannforurensning. 

• Selskapet arbeider med relevante standarder og initiativer for råvarer. 

• Selskapet er sertifisert i henhold til kriteriene i sertifiseringsordningene for råvarer. 

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

• Store selskaper og multinasjonale selskaper i næringsmiddelindustrien offentliggjør en bærekraftsrapport som er 
utarbeidet i samsvar med GRI sine G4-retningslinjer for bærekraftsrapportering, som har et eget tillegg for 
næringsmiddelsektoren (Food Processing Sector Disclosure – FSSD). 

 

Skogbruk 
• Skogdriftsselskapet identifiserer og verner områder med høy verneverdi (High Conservation Value – HCV) i 

skogsområdene de forvalter. 
• Selskapet identifiserer og verner skogsområder med høy karbonlagringsevne (High Carbon Stock – HCS). 
• Selskapet i hele forsyningskjeden for trevirke unngår bruk av tømmer som er ulovlig avvirket og solgt. 
• Tremasse- og papirfabrikker begrenser bruken av kjemikalier og forurensningen av jordsmonn, vann og luft ved å 

bruke beste tilgjengelige teknikker. 
• Selskapet respekterer lokalsamfunns og urbefolkningers rettigheter med hensyn til rettferdig og lik adgang til 

bruk av skoger. 
• Selskapet forebygger konflikter om landrettigheter og erverver naturressurser bare etter reelt samråd med 

lokalsamfunnene og etter å ha innhentet fritt og informert forutgående samtykke i tilfeller der urbefolkninger er 
berørt. 

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

• Produksjonsskoger og tømmerplantasjer er sertifisert i henhold til kriteriene til Forest Stewardship Council (FSC). 
• Produksjonskjedene til tømmerforhandlere og selskaper i treproduksjonskjeden (herunder tremasse, papir, finér, 

møbler) er sertifisert i henhold til FSCs kriterier for Chain-of-Custody-sertifisering. 



• Selskapet i næringer som har betydelig innvirkning på skoger (herunder i alle tilfeller skogindustrien og 
papirindustrien), rapporterer om sin skogrelaterte virksomhet og miljøpåvirkning til Forest Footprint Disclosure 
(FFD)-prosjektet. 

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

• Store selskaper og multinasjonale selskaper offentliggjør en bærekraftsrapport som er utarbeidet i samsvar med 
GRI sine G4-retningslinjer for bærekraftsrapportering. 

Gruvedrift 
• Selskapet reduserer mengden gruveavfall og håndterer og behandler slikt avfall på en ansvarlig måte. 
• Deponering av gruveavfall i elver eller på havbunnen aksepteres ikke. 

• I sine planer for etablering av nye gruver tar Selskapet hensyn til konsekvensene for miljø og helse av 
nedstengingen av hver gruve. 

• Selskapet sørger for at økosystemene blir fullstendig gjenopprettet når den kommersielle virksomheten er 
avviklet, for alle gruve- og bergverksprosjekter (dvs. at dette inkluderes som en aktivitet i planleggingen og 
budsjetteringen av prosjektet). 

• Selskapet respekterer småskala og håndverksmessig gruvedrift, og fremmer bærekraftig økonomisk og sosial 
utvikling på lokalplan. 

• 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. 
• Selskapet arbeider med relevante standarder og initiativer for visse mineraler. 
• Selskapet er sertifisert i henhold til kriteriene i sertifiseringsordningene for visse mineraler. 
• Store selskaper og multinasjonale selskaper offentliggjør en bærekraftsrapport som er utarbeidet i samsvar med 

GRI sine G4-retningslinjer for bærekraftsrapportering, som har et eget tillegg for gruve- og metallsektoren 
(Mining and Metals Sector Disclosure – MMSD). 

Olje og gass 
• Selskapet reduserer avfall fra olje- og gassutvinning og gruvedrift, særlig fakling av naturgass, og styrer og 

behandler dette på en ansvarlig måte. 

• I sine planer for utbygging av nye prosjekter tar selskapet hensyn til konsekvensene for miljø og helse av 
demonteringen av produksjonsfasiliteter, særlig boreplattformer til havs. 

• Selskapet reduserer innvirkningen av seismiske undersøkelser på hvaler og andre sjøpattedyr.  

• 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. 

• Store selskaper og multinasjonale selskaper offentliggjør en bærekraftsrapport som er utarbeidet i samsvar med 
G4-retningslinjer for bærekraftsrapportering og inneholder opplysninger som er særlig relevante for olje- og 
gass-sektoren (Oil and Gas Sector Disclosure – OGSD). 

 

Energiproduksjon 

• Produksjon av kullkraft aksepteres ikke. 

• Produksjon av kraft basert på fossile brensler aksepteres ikke. 

• Atomkraft aksepteres ikke. 

• Bygging av demninger og alle typer vanninfrastrukturprosjekter skjer i samsvar med de 7 prinsippene fastsatt av 
World Commission on Dams. 

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



Generelt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Selskapet 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. 

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

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

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

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

• Selskapet 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. 

• Selskapet 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. 


