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1 OM BÆREKRAFTSPOLICY I TINFOS 

FNs bærekraftsmål skisserer en felles arbeidsplan for en global bærekraftig fremtid. Alle forventes å 
bidra til å nå målene, inkludert næringslivet. Tinfos både kan og vil bidra på vår egen måte. Bærekraft 
og samfunnsansvar må være en integrert del av vår virksomhet og i våre prosjekter. 
 
Vi anser vår virksomhet som en del av den globale overgangen til en mer variert lavkarbon 
energifremtid i samsvar med FNs bærekraftsmål.  I all vår virksomhet opprettholder vi FNs ti 
prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. 
 
Ved å gjennomføre en vesentlighetsanalyse har vi identifisert de viktigste bærekraftstemaene for 
Tinfos. Vi baserer vår bærekraftspolicy på bærekraftsmålene og resultatet av vesentlighetsanalysen. 
Vesentlighetsanalysen identifiserer følgende temaer som de viktigste for Tinfos: 
 

Økonomi Miljø Menneske og samfunn 

Økonomiske resultater Biologisk mangfold Arbeidstakerrettigheter 

Foretningsintegritet Fornybar energi Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø 

Ansvarlig virksomhetsstyring Administrasjon av vannressurser   

  Reduksjon av klimaendringer   

  Robusthet mot klimaendringer   
 
Tabellen nedenfor illustrerer hvordan de prioriterte temaene identifisert i vesentlighetsanalysen 
samsvarer med FNs bærekraftsmål. Denne sammenhengen danner grunnlaget for vår 
bærekraftspolitikk. 
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2 ØKONOMISK BÆREKRAFTSPOLICY 

2.1 Økonomiske resultater 
Tinfos har som mål å skape investeringsmuligheter for våre eiere, kunder og partnere og verdi 

for alle våre interessenter ved å utnytte vår kunnskap innen fornybar energiproduksjon til å 

bygge og drive små og mellomstore vannkraftverk av høy kvalitet i Norge og utlandet. 

 

Vi driver vår virksomhet  på en måte som forhindrer skade på personer, utstyr og miljø. 

 

2.2 Forretningsintegritet 
Tinfos har nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon, og vi iverksetter aktive tiltak for å 

sikre at dette ikke skjer i vår virksomhet eller aktiviteter. Vi utøver integritet i alle situasjoner, i 

samsvar med våre etiske standarder beskrevet i Etiske Retningslinjer for Tinfos. 

 

2.3 God virksomhetsstyring 
I Tinfos har vi gode forretningsstrukturer, retningslinjer og prosedyrer, og opptrer på en åpen 

og transparent måte. Vår virksomhetsstyring er beskrevet i retningslinjene våre for eierstyring 

og selskapsledelse. 

 

Tinfos overholder OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende 

prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, med spesifikke referanser til ILO-

kjernearbeidskonvensjonene. 

 

I all vår virksomhet opprettholder vi FNs ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og 

antikorrupsjon. 

 

Vi etablerer samsvarsprosesser i våre prosjekter for å identifisere alle relevante juridiske og 

regulatoriske krav, lisensvilkår og rapporteringskrav. Vi har som mål å etablere et godt forhold 

til myndigheter og andre interessenter i alt vi gjør. 

 

Vi anerkjenner anskaffelsesprosessen som en kilde til potensielle risikoer og muligheter, og 

etablerer derfor innkjøpsplaner og prosesser for å sikre at leverandører får muligheten til å 

tilby produkter og tjenester til Tinfos på like vilkår. 

 

Vi mener at god eierstyring og selskapsledelse er basert på produktive relasjoner med våre 

interessenter og tar sikte på å identifisere og forstå interessentens krav og forventninger 

gjennom interessentkartlegging og vesentlighetsanalyse.  
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3 BÆREKRAFTSPOLICY FOR YTRE MILJØ 

Tinfos opptrer ansvarlig overfor våre interessenter som er berørt av våre aktiviteter, og vi forplikter 

oss til å støtte føre-var-tilnærminger for å møte miljøutfordringer. 

 

3.1 Biologisk mangfold 
Hos Tinfos benytter vi kompetente partnere til å identifisere og analysere risiko knyttet til 

biologisk mangfod som er relevante for prosjektutvikling og implementering. Vi gjennomfører 

tiltak for overvåking etter behov for de identifiserte problemstillingene. 

 

Vi gjennomfører konsekvensutredninger som identifiserer risikofaktorer for liv på land og 

under vann, og etablerer aktiviteter beskrevet i konkrete handlingsplaner i alle våre prosjekter 

for å unngå, minimere og redusere relaterte risikoer. 

 

3.2 Fornybar energi 
I Tinfos er vi kostnadseffektive i vår forberedelse, implementering og drift av vannkraftverk. Vi 

bidrar til rimelig, ren og fornybar energi for samfunnet gjennom vår fokuserte prosjektatferd, 

lange driftserfaring og gode kapitalforvaltning. 

Vi leverer pålitelige vannkraftverk som bidrar til en trygg, bærekraftig, fornybar og varig 

energiforsyning. 

 

3.3 Administrasjon av vannressurser 
Hos Tinfos iverksetter vi hensiktsmessige tiltak for å identifisere risiko og forhindre 

forurensning under bygging og drift av vannkraftverk. 

 

Når reservoargenerering er en del av vårt prosjekt, identifiserer vi viktige hensyn før og under 

reservoarfylling gjennom våre vurderingsprosesser. Slike hensyn kan være knyttet til sikkerhet, 

rydding av vegetasjon, kulturminner, areal- og skråningsstabilitet mv., og vi håndterer disse 

problemstillingene i henhold til etablerte planer. 

 

Vi gjennomfører konsekvensutredninger som identifiserer risikofaktorer for liv på land og 

under vann, og etablerer aktiviteter beskrevet i konkrete handlingsplaner i alle våre prosjekter 

for å unngå, minimere og redusere nedstrøms risikoer i vassdraget. Tinfos sørger for at enhver 

prosjektpåvirkning på vannressurser som brukes av lokalsamfunn eller interessenter 

identifiseres og administreres på riktig måte. 

Vi identifiserer og vurderer problemstillinger nestrøms prosjekt- og anleggsinfrastrukturer, og 

overvåking og drift gjennomføres for å sikre samsvar med krav til minstevannsføring, 

maxvannføring og skylleflommer.  
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3.4 Reduksjon av klimaendringer 
Tinfos bidrar til klimatiltak gjennom vår fornybare energiproduksjon fra våre vannkraftverk, 

som gir bærekraftig energiproduksjon som et alternativ til fossilt brensel. 

 

Vi søker å utvide vår forståelse av virkningen av vår virksomhet på klimaet gjennom ved 

kartlegging av klimautslipp generert i våre prosjekter og daglig drift som drivstoff og kraftbruk i 

transport, produksjon av nøkkelmaterialer (f.eks. sement) og bygging av demningen og 

kraftverket.  

 

Vi involverer leverandørkjeden vår i vår satsing på klimatiltak. 

 

Vi søker og samler inn klimagass utslippsdata som gjør oss i stand til å ta beslutninger i 

forbindelse med klimaoptimalisering av fremtidige prosjekter for å redusere 

klimagassutslippene fra byggeaktivitetene våre ytterligere, og øke netto klimareduksjon ved å 

etablere bærekraftig fornybar vannkraft. 

 

Vi gjennomfører forsvarlig håndtering og transport av materialer og avfall fra våre aktiviteter. 

 

3.5 Robusthet mot klimaendringer 
Tinfos identifiserer risiko knyttet til hydrologiske værforhold som kan oppstå i byggefasen av 

våre prosjekter som flom og jordskred, og sikrer at tiltak iverksettes for å fjerne, minimere eller 

redusere de relaterte risikoene for mennesker, utstyr og miljø. 

 

Tinfos vurderer våre vannkraftverks motstandsdyktighet mot fremtidige klimaendringer, som 

inkluderer vurderinger av plausible klimaendringer på anleggstedet støttet av hydrologiske 

målinger og estimater. Vi bruker disse forholdene i vårt designgrunnlag for å etablere tiltak for 

sikkerhet for 3rd  person, dam sikkerhet, annen infrastrukturell robusthet og stabil fornybar 

energiproduksjon. 
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4 BÆREKRAFTSPOLICY FOR MENNESKE OG SAMFUNN 

4.1 Arbeidstakerrettigheter 
I all vår virksomhet etterlever vi FNs ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeid, miljø og 

antikorrupsjon. 

 

Tinfos respekterer ansattes rett til å danne og bli med i fagforeninger og anerkjenner ansattes 

rett til kollektive forhandlinger. 

 

Tinfos tolererer ikke å utsette ansatte for sosial dumping i betydningen av alvorlige brudd på 

helse-, miljø- og sikkerhetsregler, inkludert regler om arbeidstid og krav til boligstandarder 

eller at ansatte tilbys lønn og andre fordeler som er uakseptabelt lave sammenlignet med hva 

ansatte normalt tjener i samme land. 

 

Hos Tinfos sørger vi aktivt for opplæring og kompetanseheving av lokalt tilsynspersonell og 

operatører. 

 

4.2 Helse, Sikkerhet og Arbeidsmiljø 
Tinfos er forpliktet til å tilby en trygg arbeidsplass. Dermed er vi pålagt å organisere og drive 

vår virksomhet på en måte som forhindrer skade på personell, materiale eller miljø fra å 

oppstå. Tinfos' HMS-arbeid skal baseres på systematiske tiltak for å sikre at selskapets 

virksomhet organiseres, gjennomføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i eller i 

medhold av gjeldende HMS-lovgivning. 

 

I Tinfos søker vi felles grunnlag gjennom regelmessig dialog og samarbeid mellom ansatte og 

ledelse i spørsmål knyttet til bedriftshelse og arbeidsmiljø. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


