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PETER WALLIN

«Det er bare selskaper som styres av verdihensyn, med et godt      
etisk kompass som vil lykkes og være lønnsomme på lang sikt.   

Dette er utgangspunktet for den daglige driften i Bonava.»

Du og jeg skylder ikke bare samfunnet dette, 
men kundene, investorene, kollegene og alle 
selskapets interessenter. Vi må alltid ha i bak-
hodet at om Bonava skal ha fremgang, må vi 
ha integritet og skape tillit hos alle som 
møter oss. Alle ansatte i Bonava forventes      
å opptre i samsvar med verdiene og prinsip-
pene i de etiske retningslinjene våre. Vi har  
et felles ansvar for å sikre at alle i selskapet   
lever opp til disse forventningene. Vi skal 
også fremme betydningen av å opptre etisk 
riktig overfor forretningspartnerne våre og 
sikre at alle som arbeider på vegne av 

Bonava, opptrer i tråd med det etiske kom-
passet vårt. Jeg oppfordrer alle til å være 
modige og tørre å si ifra når vi ser noe som 
bryter med verdiene og prinsippene våre. 
Jeg lover å beskytte og støtte alle som går 
inn for å gjøre Bonava bedre. Handlingene 
våre utgjør til sammen det selskapet vi 
ønsker å være hver dag. De avgjør om kun-
dene føler trygghet til å kjøpe en bolig fra 
Bonava, om kommuner har tillit til at selska-
pet vårt forbedrer livet til menneskene som 
bor der, og om kollegene våre er stolte over  
å jobbe i Bonava. Jeg vil be dere om å være 

med på å minne hverandre på dette og      
opptre deretter. 

Med hilsen

Peter Wallin
Administrerende direktør og konsernsjef
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Bonava’s                                                                          
formål og verdier

Formålet vårt beskriver hva vi ønsker å oppnå i verden:                            
Vi skaper lykkelige nabolag for flere

BONAVA’S VERDIER

Kundefokus
Vi starter alltid med å forstå våre kunders 

behov for å holde det vi lover.

Vennlig
Vi møter alle på en vennlig måte med 

empati og varme.

Modig
Vi utfordrer oss selv til å skape 

bedre hjem og liv.

Lidenskapelig
Vi elsker jobben vår og utfordrer måter 
å gjøre ting på. Samtidig har vi en god 

balanse mellom arbeid og fritid.

Optimale leveranser
Vi optimerer leveransene våre                             

ved å prioritere, samarbeide og lære av           
feil og gode eksempler.

Pålitelig
Vi tar ansvar for våre handlinger, 

produkter og omgivelser.

Verdiene våre definerer hvem vi er
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Prinsippene våre

Å ta ansvar for innvirkningen som aktivitetene våre har på              
samfunnet, er ikke bare en plikt, men en sentral forutsetning            

for å oppnå bærekraftig lønnsomhet.

Vi er stolte over å ha tilsluttet oss FNs Global 
Compact. Det betyr at vi har forpliktet oss til 
å arbeide på måter som oppfyller grunnleg-

gende prinsipper om menneskerettigheter, 
arbeid, miljø og antikorrupsjon. Vi bidrar 
også til de av FNs bærekraftsmål som er 

mest relevante for oss. Satsingsområdene 
våre, og temaer som er relevante for dem, er 
styrende for hvordan vi jobber.

Etiske retningslinjer

STRATEGISKE MÅL

PERSONSENTRERT KULTUR

Helse og sikkerhet

Verdidreven arbeidsgiver

Mangfold

INTEGRERTE MILJØHENSYN

Bærekraftig arealbruk

Sirkulær produksjon og bærekraftige materialer

Effektive bygninger

STYRING SOM STYRKER RESULTATENE

Samsvar

Ansvarlig styring av leverandørkjede

Åpenhet

Lønnsomhet

Vekst

Helse og sikkerhet

Kundetilfredshet

Motarbeide klimaendringer

Ansattes engasjement

FORMÅL

Lykkelige
nabolag for

flere
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Lykkelige 
nabolag for flere

Blant FNs bærekraftsmål er det målet om bærekraftige byer             
og lokalsamfunn som Bonava kan bidra mest til. Å sikre at byer og 

lokalsamfunn er «inkluderende, trygge og bærekraftige»,                       
er et kjerneelement i formålet med selskapet vårt.

LYKKELIGE NABOLAG
Vi har et ansvar for å ikke bare bygge hus, men å skape boligstrøk for 
lykkelige nabolag. Vi skaper mest mulig lykke når vi utvikler bolig-
strøk som oppfyller de funksjonelle, hverdagslige behovene til kun-
dene og samtidig gir dem glede og velvære. Videre skal et bolig-
strøk legge til rette for sosiale møter og gi nabolaget et formål ved å 
skape muligheter for å bidra både lokalt og til samfunnet som hel-
het.

FOR FLERE 
Bonava utvikler bærekraftige hjem som flere har mulighet til å kjøpe 
og bo i. Det er viktig at folk har tilgang til boliger i ulike størrelser og 
prisklasser. Varierte boligområder legger til rette for et mer levende 
og mangfoldig nabolag. De gjør det også mulig for boende å fort-
sette å bo i samme område gjennom ulike livsfaser i større grad enn 
i mer homogene områder.

Etiske retningslinjer
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Integrerte miljøhensyn

Boligområder er ressurskrevende og påvirker miljøet globalt og 
lokalt gjennom det de produserer og forbruker. Ved å gjøre omfat-
tende arbeid for å oppfylle de vitenskapsbaserte målene våre for   
klimatiltak, i tråd med målet for å begrense global oppvarming til 

1,5 °C, bidrar vi til det globale målet for bærekraftig utvikling om å 
gjøre tidlig tiltak for å motarbeide klimaendringer. Miljømerking av 

prosessene og boligene vi skaper, er et verktøy for å sikre over-      
ordnet miljøstyring for å oppfylle lovkrav og være i tråd med EUs 

taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter.

BÆREKRAFTIG AREALBRUK 
Vi gjør omhyggelige vurderinger når vi velger grunnområder for 
fremtidige prosjekter, for å sikre at arealbruken er bærekraftig. Vi 
kjøper først og fremst opp arealer som tidligere har blitt brukt til, og 
er egnet til, boligutvikling. På den måten følger vi EUs taksonomi for 
bærekraftige økonomiske aktiviteter. Arealene har ofte blitt brukt til 
industri og næringsbygg. Denne bruken krever omfattende tiltak for 
å rehabilitere jorden og gjøre arealene om til rene områder for lykke-
lige nabolag. Vi gjør tiltak for å hindre tap av økologisk verdi når vi 

utvikler ubebygde arealer, og over tid forbedrer vi jordens kapasitet 
til karbonbinding i alle typer arealer.

SIRKULÆR PRODUKSJON OG BÆREKRAFTIGE MATERIALER
Bruken av materialer har betydelig innvirkning på miljøet. Vi ønsker 
å skape sirkulære produksjonsmodeller som tar hensyn til hele pro-
sessen – fra produksjon av råmaterialer og design av hjem og nabo-
lag til avfallshåndtering og resirkulering med mål om å minske 
mengden råmaterialer som trengs. Å bruke trygge og ufarlige mate-
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rialer er ikke bare en forutsetning for fremtidig gjenbruk, men betyr 
også minst mulig risiko for å skade miljøet og kundenes helse. Der-
for er dette svært viktig for oss. Det er lurt å få vurderinger fra miljø-
merkingsprogrammer for å sikre at vi bare bruker trygge materialer. 
Vi må optimalisere ressurseffektiviteten vår generelt for å oppnå 
målene for klimatiltakene våre. Livsløpsanalyse i utvikling av bygge-
prosjekter og i innkjøp gjør vi for å redusere innvirkningen vår på kli-
maet.

EFFEKTIVE BYGNINGER
Å skape effektive bygninger som forbruker mindre ressurser gjen-
nom levetiden er også noe vi prioriterer. Vi oppdaterer kontinuerlig 
den tekniske plattformen for å oppfylle de lokale kravene og kriteri-
ene i EUs taksonomi for bærekraftige økonomisk aktiviteter der det 
er mulig. Boligene vi har utviklet, slipper ut klimagasser når de bru-
kes. Dette utslippet utgjør en betydelig del av klimapåvirkningen vi 
har forpliktet oss til å redusere.

50%

2018 MÅL FOR 2030

1,5°C
Bonava forplikter seg til å redusere våre absolutte scope 1  
og 2 klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen og 1,5-graders 
scenario ved å oppnå en 50 prosent reduksjon. 

Vi forplikter oss til å redusere miljøfotavtrykket ved hvert Bonava hjem,  
ved å halvere intensiteten av vår bedrifts omfang med 3 klimagassutslipp  
per produksjon startet boligenhet.

BONAVA

13.3 ktCO2e

Tilsvarer 2 %

LEVERANDØRER

628 ktCO2e

Tilsvarer 78 %

OMFANG 3 OPPSTRØMS

OMFANG 3 OPPSTRØMS

Indirekte utslipp fra følgende kategorier: kjøpte varer og 
tjenester, drivstoff og energirelaterte aktiviteter, transport 
og distribusjon, avfall generert i drift, forretningsreiser, 
ansattes pendling og leide eiendeler.

OMFANG 1 og 2

Utslipp fra kilder under direkte organisatorisk 
kontroll: drivstoff- og energiforbruk fra kontorer 
og byggeplasser, kjøretøy som eies og leies ut, 
og arealbruksendringer.

OMFANG 3 NEDSTRØMS

Indirekte utslipp fra følgende kategorier: bruk av 
solgte produkter, end-of-life behandling av solgte 
produkter, og midlertidig utleide eiendeler.

Oppdatert opprinnelig plan, godkjent av SBTi mai 2020

OMFANG 1 & 2 OMFANG 3 NEDSTRØMS

KUNDER

163 ktCO2e

Tilsvarer 20 %

KLIMAPÅVIRKNING

MÅL
2030

MÅL
2030
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Personsentrert kultur

Ved å sørge for trygge, engasjerende og inkluderende arbeids-      
forhold forsøker vi å skape en kultur der alle ansatte og andre som 

arbeider på vegne av oss, gjør sitt beste for kundene og for Bonava. 
Denne kulturen er ryggraden i selskapet. På den måten bidrar vi til 

FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

HELSE OG SIKKERHET
Bonava arbeider for god helse og sikkerhet. I 
det strategiske målet vårt står det at ‘vi ska-
per sunne og trygge arbeidsplasser for alle, 
overalt, hver dag, ved å integrere helse og 
sikkerhet i hver eneste del av virksomheten 
vår’. Det betyr at Bonava skal utvikle en 
omsorgskultur med synlig og opplevd 
ledelse, proaktive prosesser og systemer, 
samtidig som ansatte og leverandører enga-
sjeres overalt og hver dag. I tillegg sikter vi 
mot å integrere helse og sikkerhet gjennom 
hele verdikjeden samt i støtteprosesser og 
daglig drift.

Vi arbeider tett med våre utvalgte partnere i 
hvert prosjekt for å lykkes med de høye 
ambisjonene våre. Bonava velger kun leve-
randører og andre partnere som vil støtte 
helse- og sikkerhetsverdiene våre. Vi sikrer 
at alle kolleger, leverandører og andre part-
nere forstår og respekterer helse- og sikker-
hetsprosessene våre.

Alle har ansvar for å ta en lederrolle for helse 
og sikkerhet og si ifra hvis det oppstår en 

usunn eller utrygg situasjon, eller hvis de  
blir varslet om en slik situasjon. Det betyr å 
stanse arbeidet, kontakte den ansvarlige 
lederen, vurdere situasjonen og gjøre tiltak 
for at arbeidet kan utføres trygt.

For å skape et trygt arbeidsmiljø er vi nøye i 
styringen av helse og sikkerhet, både fysisk 
og psykososialt, for alle våre ansatte i alle 
deler av virksomheten.

VERDIDREVEN ARBEIDSPLASS
Å arbeide i tråd med verdiene våre betyr       
at  vi i Bonava gjør vårt for å sørge for at 
arbeidsforholdene og kulturen samsvarer 
med verdiene våre.

Alle som arbeider på byggeplasser og i    
kontorer fortjener å bli møtt med respekt og 
vennlighet. Vi oppmuntrer til intern dialog 
som legger grunnlaget for et åpent miljø og 
tilbakemeldingskultur, med tydelige plikter 
og ansvar. Det er viktig at personer med rett 
kompetanse velges til de rette rollene. Like 
viktig er det at alle bidrar til og utvikler egen 
kompetanse. Vi arbeider aktivt for å utvikle 

våre ansatte og vår kultur. En forutsetning 
for at vi skal lykkes på lang sikt, er at vi får   
ut det beste av hver person som jobber i 
Bonava, og har de rette personene i staben.

MANGFOLD
Ved å ha et mangfoldig personale bidrar vi til 
formålet vårt om å skape lykkelige nabolag 
for folk flest og vår jakt på hva som gjør folk 
lykkelige der de bor.

Alle som arbeider i Bonava, skal føle seg vel-
komne og trygge. Vi tror på likestilling uav-
hengig av kjønn, seksuell legning, etnisk 
bakgrunn, religiøs tro, funksjonshemming 
eller alder.

Alle som arbeider i Bonava, har ansvar for å 
respektere og bidra til holdningen og opp-
førselen vi har beskrevet ovenfor, hver dag.

Etiske retningslinjer
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Styring som styrker resultatene

For at virksomheten vår skal lykkes, må vi stole på oss selv og    
driftsmodellen vår. Vi er også avhengig av tilliten til kundene,     

investorene, leverandørene, kommunene og andre interessenter. 
Den tilliten må vi aldri sette på spill. Vi er åpne om å rapportere og 
utvikle måter å måle fremgang på, og vi støtter intern ansvarlighet. 

På begge disse måtene fremmer vi samarbeid for å nå alle              
FNs bærekraftsmål.

SAMSVAR
For å sikre samsvar med alle eksterne og interne regler har vi intro-
dusert integritetsinitiativet vårt – Our Foundation. Our Foundation 
inneholder etiske retningslinjer som hjelper oss til å ta de rette 
avgjørelsene i vanskelige situasjoner som går inn på spørsmål om 
forretningsetikk. Dette innebærer en tydelig motstand mot alle for-
mer for korrupsjon, inkludert bestikkelser. Brudd på reglene mot 
utilbørlig konkurranse går alltid imot kundenes interesser. I tillegg 
setter alle slike brudd omdømmet vårt på spill i en grad som overgår 

de høye økonomiske risikoene som følger av et slikt brudd. Derfor 
må vi unngå alle situasjoner som fremstår som å være i konflikt med 
gjeldende regler mot utilbørlig konkurranse. Vi har utnevnt lokale 
etiske rådgivere for hvert Bonava-marked, som gir ytterligere          
veiledning. For å gjøre alle som jobber for Bonava, kjent med inn-
holdet i Our Foundation jobber vi med ulike obligatoriske opp-
læringstiltak, blant annet et nettbasert kurs i etikk med veiledning 
om antikorrupsjon.

SKATTER OG AVGIFTER
Vi har åpen og gjennomsiktig kontakt med skattemyndighetene i 
alle land vi opererer i. Det innebærer også at vi gjennomfører intern 
prissetting mellom selskapene våre i henhold til de respektive 
OECD-retningslinjene. I tillegg betaler vi skatter og avgifter der de 
oppstår, og vi unngår aggressiv skatteplanlegging og transaksjons-
struktur samt skatteparadiser.

ANSVARLIG STYRING AV LEVERANDØRKJEDE
Alle tjenester og produkter vi kjøper, skal utføres og produseres      
på en måte som samsvarer med våre egne verdier og prinsipper. 
Derfor utvikler vi en ansvarlig tilnærming til tredjepartsrisiko og   
styring av leverandørkjeden. Styringen vår av leverandørkjeden 
begynner før vi etablerer forretningsforhold med leverandører og 
entreprenører når vi evaluerer kvalitet, økonomisk stabilitet og     
miljømessige og sosiale aspekter, og den fortsetter gjennom hele 
forretningsforholdet. Vi må spesifikt sikre at leverandørene vi sam-
arbeider med, også støtter grunnleggende menneskerettighets- 
prinsipper, sørger for trygge arbeidsforhold, ikke bruker barnear-
beid, tvangsarbeid eller annen ulovlig arbeidskraft, styrer miljøbe-
skyttelse på en sunn måte og har godt etablerte prosesser for å    
hindre korrupsjon. Disse betingelsene understrekes i Bonava’s    
leverandørkrav, som er obligatoriske i alle leverandøravtalene våre.

ÅPENHET
Bonava opererer med åpenhet for å gjøre seg fortjent til tillit og for  
å holde på den. Vi bidrar alle sammen til å sikre nøyaktig og betyd-
ningsfull rapportering. Vi gir en årlig beretning om fremdriften vår    
i henhold til Global Reporting Initiative og FNs Global Compact,         
i tillegg til og integrert med regnskapsavleggelsen. Vi har forpliktet 
oss til det vitenskapsbaserte målinitiativet om å halvere klimaavtryk-
ket vårt i 2030 sammenlignet med året 2018, både for vår egen drift 
og indirekte klimaavtrykk i verdikjeden per bolig vi skaper. Bonava 
er partipolitisk nøytrale og skal ikke gjøre utbetalinger eller donere 
til, eller komme med uttalelser for eller imot, politiske partier eller 
kandidater, eller deres institusjoner eller representanter.

HVORDAN RAPPORTERE BRUDD PÅ VÅRE VERDIER                      
OG PRINSIPPER?
Brudd på våre verdier og prinsipper kan rapporteres anonymt         
via Bonavas SpeakUp-system. Alle som rapporterer via SpeakUp- 
systemet, er beskyttet mot alle typer negative reaksjoner. Systemet 
drives av en uavhengig virksomhet. Du kan nå systemet via egne 
telefonlinjer eller en nettportal. Du finner mer informasjon om  
SpeakUp-systemet under «Insite» på intranettet og på nettsidene 
våre.

Interessekonflikt
Alle avgjørelser vi tar for Bonava, må skje uavhengig av     

faktorer som strider med hva som er best for Bonava. Vi tar 
aktive grep for å unngå interessekonflikt og håndterer de 

uunngåelige situasjonene åpent.

Personlige gaver
Vi tar ikke imot gaver hvis det er risiko for at det kan fremstå 
som at gaven påvirker beslutninger vi tar for Bonava. Vi tar 
de samme prinsippene i betraktning når vi selv gir gaver.

Oppvartning og innkvartering
Vi tar imot og sender invitasjoner kun så lenge det ikke     
skaper interessekonflikter og er til beste for Bonava og  

organisasjonen vi inviterer.

Konkurranseloven
Vi arbeider aldri med konkurrenter,                                                

selgere og kjøpere av landarealer og leverandører                  
mot kundenes interesse.
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Produksjon: Bonava i samarbeid med Hallvarsson & Halvarsson og Zitrusblau
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