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Bærekraft i bergindustrien 

Rammeverk 
 

Forvaltning av vannressurser 

Norsk Bergindustris medlemmer støtter erkjennelseserklæringer og forpliktelser som er hentet fra 
International Council of Mining and Metals (ICMM) Position Statement on Water Stewardship1. Ved å 
gjøre dette, anerkjenner Norsk Bergindustris medlemmer at: 
 

1. Vann er en uerstattelig ressurs for felleskapet, med høy sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk 

verdi. Tilgang til vann er en rettighet og er en forutsetning for menneskers velvære og levebrød. Vann 

er også vesentlig for den åndelige og kulturelle praksisen i mange samfunn. Vann er også uunnværlig 

for økosystemers funksjon og alle de godene som følger derav. 

 

2. Vann er en viktig innsats for bergindustrien - nødvendig for de ansattes helse og velvære og for hvert 

trinn av virksomhetens livssyklus, inkludert etter avsluttet drift. Avhengighet av, og innvirkning på en 

delt ressurs skaper vesentlig risiko for gruve- og mineralsektoren som krever effektiv styring. 

 

3. Vannutfordringene øker over hele verden. Jordens ferskvannsressurser er begrensede og er under 

press fra industrialisering, urbanisering, klimaendringer og behovene til en voksende global befolkning. 

 

4. Disse utfordringene deles på tvers av land, bransjesektorer og samfunn. For å kunne møte 

behovene, er det nødvendig med en endring i måten vann brukes, forvaltes og deles på. Dette vil kreve 

samarbeid fra alle parter, inkludert myndigheter, sivilsamfunn, næringsliv og lokalsamfunn. 

 

5. Gjennom FNs bærekraftsmål har verdensledere offentlig erkjent at det haster med å bruke 

og håndtere vann på en bærekraftig måte. Næringslivet spiller en viktig rolle i å støtte denne 

tilnærmingen blant annet gjennom å sikre tilgang til rent vann, gode sanitærforhold og hygiene for 

ansatte på arbeidsplassen. Det er ytterligere muligheter for næringslivet til å støtte myndighetsinitiativer 

ved å bruke kapital eller ekspertise til å forbedre tilgang til dette. 

 

6. Vannrelaterte risikoer og påvirkninger oppleves hovedsakelig lokalt av mennesker og økosystemer i 

område for nedbørsfeltet. Derfor må virksomheter se utover tradisjonell driftsbasert vannforvaltning til 

dynamikken og samspill mellom ulike vannbrukere i det bredere nedbørsfeltet. Effektiv vannforvaltning 

krever en helhetlig forståelse for hydrologi, arealbruk og samfunn som påvirker tilgjengeligheten og 

kvaliteten på vann. 

 

 
1ICMM Position Statement on Water Stewardship (2017): https://www.icmm.com/water-ps  

https://www.icmm.com/water-ps
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7. Bergindustrien har en viktig rolle i bærekraftig forvaltning av vannressurser. Proaktive og helhetlige 

vannforvaltningsstrategier kan skape betydelig konkurransefortrinn gjennom å redusere vannrelatert 

risiko, identifisere muligheter, tiltrekke investeringer og bygge tillit gjennom forbedret åpenhet. 

 

 

 

Medlemmene i Norsk Bergindustris forplikter seg til: 

 

Å sikre grundig og åpen vannforvaltning 

• Selskapets tilnærming til vannforvaltning skal være offentlig tilgjengelig. 

• Sørge for tydelig ansvar og ansvarlighet for vann – fra styre- og selskaps- til virksomhetsnivå. 

• Inkludere hensyn til vann i forretningsplanlegging – inkludert selskapets strategi, levetid for 

eiendeler og investeringsplanlegging. 

• Publisering av selskapets vannforvaltningsarbeid, inkludert de risikoer, muligheter og ledelsens 

tiltak som berører dette basert på bransjestandarder og anerkjente tilnærminger. 

 

Å håndtere vann ved virksomheter effektivt 

• Opprettholde en vannbalanse og forstå hvordan den forholder seg til den samlede påvirkningen 

fra andre brukere. 

• Sett relevante mål for områder med vesentlig vannrelatert risiko. 

• Proaktivt administrere vannkvantitet og -kvalitet for å redusere potensielle negative sosiale og 

miljømessige påvirkninger og tilrettelegge for positive muligheter. 

• Sørge for at alle ansatte har tilgang til rent drikkevann, kjønnstilpassede sanitæranlegg og 

hygiene på arbeidsplassen. 

 

Samarbeid for å oppnå ansvarlig og bærekraftig vannbruk 

• Identifisere, evaluere og håndtere vannrelaterte risikoer og muligheter på nedbørfeltnivå. 

• Identifisere og engasjere seg proaktivt og inkluderende med interessegrupper som kan påvirke 

eller bli påvirket av virksomhetens vannbruk og utslipp. 

• Engasjere seg aktivt i eksterne vannforvaltningsspørsmål, med relevante myndigheter og 

interessegrupper, for å støtte forutsigbar, konsekvent og effektiv regulering som underbygger 

integrert vannforvaltning. 

• Støtte vannforvaltningsinitiativer som fremmer bedre vannbruk, effektiv nedbørfeltforvaltning og 

bidrar til forbedret vannsikkerhet og sanitærforhold. 


