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POLICY FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR 
 
 
Grunnlag for samfunnsansvar og etisk drift: 
Braathen Landskapsentreprenør AS sin visjon er Norges foretrukne Landskapsentreprenør. Våre 
verdier, PIRK, og strategiske retning er styrende for alt vårt arbeid. 
Braathen Landskapsentreprenør AS er omfattet av Åpenhetsloven. I Braathen Landskapsentreprenør 
AS jobber vi kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettigheter og for at alle ansatte, hos oss og i 
leverandørkjeden, skal oppleve verdighet og trivsel i arbeidssituasjonen. 
Vi setter verdiene lovlighet, ærlighet og integritet særdeles høyt, og forventer det samme av våre 
leverandører. 
 
Formål og bruksområde: 
Policy for etikk og samfunnsansvar er en del av Braathen Landskapsentreprenør AS sine styrende 
dokumenter og inneholder krav om etisk adferd og ivaretakelse av selskapets samfunnsansvar. 
Tydelige krav skal sikre forutsigbarhet rundt forventet etisk korrekt adferd og hvordan alle skal bidra til 
etterlevelse. 
 

Ansvar og etterlevelse: 
Kravene til etisk standard hos alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere er høye. Denne 
policyen gjelder for alle medarbeidere (også innleide) og styremedlemmer i Braathen 
Landskapsentreprenør AS. Det er vårt felles ansvar at kravene til etterlevelse også tilstrebes utøvd 
hos våre kunder og oppdragsgivere, samt hos våre underentreprenører og leverandører. 

Ledere i Braathen Landskapsentreprenør AS skal etterleve våre lederprinsipper og bygge opp 
under en kultur som gjenspeiler vårt verdigrunnlag og de etiske retningslinjer i styringssystemet. 
Dette innebærer å gå foran som et godt eksempel ved å etterleve og kommunisere de etiske 
retningslinjene, og påse at policykravene følges. 

Alle plikter å jobbe sammen hver dag for å gjennomføre våre oppdrag og prosjekter på en 
bærekraftig, sikker, effektiv og kunderettet måte. Vi skal bidra til en bærekraftig og langsiktig utvikling 
ved å balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Det påhviler oss alle en aktivitetsplikt 
ved mistanke om eller kunnskap om avvik. 

Vi skal alle lære og søke kontinuerlig forbedring ved å benytte registrering av 
RUH og avvik. Vi ivaretar samfunnsansvaret ved å bygge kompetanse og søke 
læring for å sikre kontinuerlig forbedring. Sammen skal vi omsette erfaring og 
læring til enda bedre gjennomføring av våre prosjekter og oppdrag. 
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Verdiene i Braathen Landskapsentreprenør AS: 
Etikk og samfunnsansvarskravene bygger på våre verdier. Vi skal være presise, innbydende, ryddige 
og vi skal levere kvalitet. I dette ligger det også at vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt 
ansvar i vår arbeidshverdag. 

 

Presisjon:  Vi skal være nøye, og utføre vårt arbeid med stor presisjon overfor kunder og internt. 

Innbydende:  Vi skal ha en innbydende væremåte og språkbruk overfor kunder, samfunn og internt. 

Ryddig:  Vi skal holde det vi lover, og vi skal ha en arbeidsplass som vi alltid kan være stolte 
av. 

Kvalitet: Vi skal ha håndtverksmessig høy kvalitet i prosjektene. Våre leveranser er vårt 
omdømme.  

 

Braathen Landskapsentreprenør AS opptrer etisk, sikkert og 
bærekraftig: 
Verdigrunnlaget er grunnleggende for vår arbeidshverdag og i ivaretakelsen av et forsvarlig 
arbeidsmiljø. Lover og foretakets regler følges, og vi skal opptre ansvarlig ved å utøve god 
selskapsledelse og sammen bidra til å løfte hverandre og våre samarbeidspartnere. Vi skal bruke vår 
ledende rolle til å sikre langsiktig verdiskaping og har fokus på: 

Sikkerheten til alle våre medarbeidere og alle eksterne som bidrar og/eller påvirkes av vår 
virksomhet er vår førsteprioritet. Det er alles ansvar hver eneste dag. Derfor skal vi i Braathen 
Landskapsentreprenør AS ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 
ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. 

Digital sikkerhet øker i viktighet med en digitalisert hverdag. Vi er en kompetansebedrift hvor verdifull 
kunnskap og informasjon behandles digitalt. Vi skal opptre aktsomt og respektfullt i vår digitale 
hverdag, og ha respekt for personvernet. 

Beredskap og sikkerhet i Braathen Landskapsentreprenør ivaretar primært bedriftens og våre 
kunders behov. Beredskap og sikkerhet innebærer at vi har beredskap for f.eks brann, utslipp, 
personskade osv. 

Kritikkverdige forhold, slik som alle former for korrupsjon, økonomisk - og miljøkriminalitet og brudd 
på arbeidstakerrettigheter, skal forebygges, avdekkes og følges opp.  

Klima- og miljøfotavtrykket skal reduseres ved at vi er en tydelig bestiller som sammen med våre 
leverandører reduserer negativ påvirkning på miljøet og klimagassutslippene, og utvikler innovative 
og bærekraftige løsninger for en moderne gjennomføring av våre prosjekter og oppgaver. Vi skal 
aktivt forsøke å påvirke oppdragsgivere og kunder til å velge klima- og miljøvennlige produkter og 
tjenester.  
Grunnleggende menneskerettigheter respekteres og støttes slik de fremkommer i internasjonale 
konvensjoner og norske lover i hele vår virksomhet. 

 

Identifisering og rapportering: 
Som ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for 
brudd på loven både internt og i leverandørkjeden og for å sørge for implementering i alle selskapets 
forretningsområder og styringssystemer. Rapportering om våre aktiviteter blir en del av vår 
bærekraftrapport som publiseres innen 30 juni 2023. 
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