
 
 

TSMs viktige prinsipper 

Som medlemmer i Norsk Bergindustri er rollen vår å møte samfunnets behov for mineralske 

ressurser på en ansvarlig måte. For å oppnå dette engasjerer vi oss i leting, utvinning, 

produksjon, foredling, distribusjon og resirkulering av disse produktene og forplikter oss til 

bærekraftig utvikling. 

Derfor må vi utvise en ansvarlig tilnærming til sosiale, økonomiske og miljømessige forhold 

som hensyntar tilbakemeldinger fra interessegrupper, lokalsamfunn og urfolk (ILU). 

Handlingene våre må reflektere et bredt spekter av verdier som vi deler med våre ansatte og 

ILU, inkludert ærlighet, åpenhet og integritet. I tillegg må virksomhetene tydeliggjøre sin 

innsats for å beskytte ansatte, lokalsamfunn, kunder og det ytre miljø. 

 

Vi vil vise lederskap ved å: 

• Involvere ILU i utformingen og implementeringen av TSM. 

• Proaktivt søke, gå inn i og bidra til dialog om virksomhetene våre. 

• Fremme lederskap i selskapene våre for å oppnå bærekraftig ressursforvaltning 

uansett hvor vi driver virksomhet. 

• Utføre alle aspekter ved virksomheten på en god, åpen og ansvarlig måte. 

• Beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte, kontraktører og lokalsamfunn. 

• Bidra til globale initiativ for å fremme produksjon, bruk og resirkulering av mineralske 

ressurser på en sikker og miljømessig ansvarlig måte. 

• Søke å minimere virkningen aktivitetene våre har på miljøet og det biologiske 

mangfoldet gjennom alle stadier av utviklingen, fra leting til etter at driften er avsluttet. 

• Samarbeide med ILU for å ta opp historiske utfordringer tilknyttet 

bergverksvirksomhet. 

• Praktisere kontinuerlig forbedring basert på ny teknologi, innovasjon og beste praksis. 

 

I alle aspekter vedrørende våre virksomheter og aktiviteter skal vi: 

• Respektere menneskerettighetene og behandle alle med rettferd og verdighet. 

• Respektere kulturer, skikker og verdier til mennesker som virksomhetene våre 

samhandler med. 

• Anerkjenne og respektere den unike rollen, bidraget og bekymringene til urfolk. 

• Etablere og opprettholde virksomhet gjennom etiske prinsipper. 

• Overholde alle lover og forskrifter i de land der vi opererer og opprettholde en 

standard som gjenspeiler TSMs viktige prinsipper og vår overholdelse av beste 

internasjonale praksis. 

• Tilrettelegge for at lokalsamfunnene kan delta i muligheter som nye og eksisterende 

aktiviteter skaper. 

• Ta hensyn til samfunnets prioriteringer, behov og interesser gjennom alle stadier av 

virksomheten, både når det gjelder leting, utvikling, drift og etter avsluttet drift. 

• Være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet. 


