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G4-1 Uttalelse fra selskapets øverste leder om bærekraftig utvikling, og dens relevans for organisasjonen
og organisasjonens strategi
Som et ledende konsern innen klimavennlig energiproduksjon og fremtidsrettet infrastruktur har BKK et
godt utgangspunkt for å medvirke til en bærekraftig utvikling. Vannkraften vår har en sentral posisjon i det
grønne skiftet og vi skal være en pådriver for utbygging av fremtidsrettede, fornybare og bærekraftige
infrastruktur- og energisystemer.
Vi er stolte av en rekke gode bærekraftinitiativ i konsernet. Kjernevirksomheten vår er produksjon og
distribusjon av fornybar kraft. Utbygging av ladeinfrastruktur, utfasing av fossilbiler i bilparken vår,
bygging av solcelleanlegg på lagerbygget, nye prosedyrer for å forebygge sosial dumping,
digitaliseringsprosjekt som effektiviserer driften og reduserer klimafotavtrykket vårt er eksempel på
bærekraftinitiativ som vitner om at vi tar utfordringene på alvor.

Etikk og integritet .............................................................................. 8

Samtidig har vi også flere områder hvor vi kan og må gjøre mer for å sikre en bærekraftig utvikling i BKK.

Økonomi ............................................................................................... 8

Vi må klare å forene ansvarlig og lønnsom virksomhet. Jeg tror at våre fremtidige bærekraftinitiativ vil
åpne opp for ny, lønnsom og verdiskapende virksomhet. Vi må gripe mulighetene som ligger i det grønne
skiftet.

Økonomiske forhold .......................................................................... 8
Energi og miljø .................................................................................... 11
Energi, miljø og klima ...................................................................... 11
Arbeid og mennesker .......................................................................... 16
Arbeidsforhold ................................................................................ 16
Menneskerettigheter ....................................................................... 18
Samfunn og produkt............................................................................ 19
Samfunn......................................................................................... 19
Produktansvar ................................................................................ 20

Gjennom vårt investeringsselskap Grønn Invest AS kan vi sammen med gründere og oppstartselskap
identifisere disse innovasjonsmulighetene og slik medvirke til fornybare energiløsninger. Slik vi for
eksempel gjør sammen med selskapet Ocean Sun og tester strømproduksjon fra solceller som alternativ
til energi fra dieselaggregat til drift av et oppdrettsanlegg på Osterøy i Hordaland.
Lokal strømproduksjon fra solceller kan også være et interessant alternativ til å forsterke strømnettet i
områder med oppdrettsanlegg som i dag drives med dieselaggregater.
Bærekraft er ett av BKKs åtte nye konsernprinsipp. Konsernprinsippene er en del av verdisystemet, og
utgjør våre grunnregler. De uttrykker konsernets politikk og har sin forankring i vår visjon og våre verdier.
Konsernprinsippet for bærekraft sier at vi skal være er et ledende konsern innen klimavennlig
energiproduksjon og fremtidsrettet infrastruktur, og begrense negativ miljøpåvirkning og verne om
menneskerettigheter.
Med et nytt konsernprinsipp om bærekraft vil samfunnsansvarsrapporten bli et viktigere styringsverktøy og
integreres i forbedringsarbeidet. Som en konsekvens av det nye konsernprisnippet om bærekraft vil
rapporten heretter i økende grad vise mål og status for bærekraftarbeidet.
BKK har helt siden 2008 vist åpenhet om selskapets bærekraftarbeid og årlig utgitt en
samfunnsansvarsrapport som deler informasjon om konsernets påvirkning på omgivelsene.
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Organisasjonsprofil
G4-3 Organisasjonens navn
BKK AS

G4-4 Viktigste merkevarer, produkter og tjenester
BKK er Vestlandets drivkraft innen utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede
infrastrukturløsninger. BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av
elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK
tilbyr dessuten telekommunikasjonstjenester, fjernvarme og fellesmåling av energi.

G4-5 Hovedkontor
Besøksadresse: Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad. Postadresse: Boks 5070, 5020 Bergen.

Konsernsjef Jannicke Hilland (Foto: Helge Hansen)

G4-2 Sentrale påvirkninger, risiki og muligheter
BKK søker en helhetlig risikostyring med basis i rammeverket gitt av ISO 31000.
Håndtering av risiko er viktig for verdiskaping og måloppnåelse og BKK arbeider med å videreutvikle
konsernets risikostyring og -kultur. Risikostyringen er innrettet for å styre risiko slik at den er i samsvar
med selskapets risikoappetitt, og gir høy grad av sikkerhet for oppnåelse av målet om null skader på
mennesker og mål knyttet til fortjeneste og kapital.
Risikostyringen skal også ivareta andre samfunnshensyn som sikker forsyning av energi uten avbrudd,
bærekraftig utnyttelse av naturressurser og utvikling av naturmiljø.

BKKs hovedkontor på Kokstad i Bergen (Foto: BKK)

De største risikofaktorene knyttet til BKKs fortjeneste og kapital på kort sikt vurderes å være utviklingen i
kraftinntektene, finansiell risiko, markedsrisiko i konkurranseutsatt virksomhet, nedskrivningsrisiko og
KILE-risiko. Det vises for øvrig til kapittelet "Foretaksstyring" i årsberetningen for 2017.

G4-6 Land som organisasjonen har virksomhet i
BKK har sin virksomhet i Norge, men var i 2017 også engasjert i Asia, Afrika og Sentral-Amerika gjennom
medeierskap i selskapene Himal Power og Agua Imara.

Samfunnsansvarsrapport 2017

3

G4-7 Eierstruktur og selskapsform

Andre ansattforhold

BKK AS er et norsk aksjeselskap som eies av Statkraft og 17 kommuner mellom Sognefjorden og
Hardangerfjorden. Les mer om oss på bkk.no.

G4-8 Markeder

2013

2014

2015

2016

2017

Andel deltidsansatte, %

7,6

7,6

7,7

7,2

3,8

Andel midlertidige ansatte, %

1,1

1,5

1,1

1,0

1,1

Antall innleide årsverk

59

62

50

42

70

Antall lærlinger

52

61

56

49

41

BKK opererer i kraft- (engros), telekom-, fiber-, bredbånd-, entreprenør- og varme- og kjølemarkedet.
Kvinneandelen i arbeidsstyrken i perioden 2013-2017:
G4-9 Enheter rapporten omfatter
Rapporten omfatter alle selskapene i BKK-konsernet som har hatt virksomhet i Norge i 2017.

G4-10 Arbeidsstyrken og ansettelsesforhold
Antall ansatte

2013

2014

2015

2016

2017

Bergen

873

927

922

880

823

Lindås

114

119

119

117

111

44

53

43

42

36

6

6

6

4

3

Samnanger

11

9

9

7

7

Vaksdal

98

98

94

92

87

Ålesund

0

0

0

0

25

Volda

0

0

0

0

32

Totalt

1 146

1 212

1 193

1 142

1 124

Masfjorden
Modalen

I alt 823 BKK-ansatte har arbeidssted i Bergen. Bildet er fra konsernbygget på Kokstad. (Foto: BKK)
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G4-11 Ansatte med kollektive avtaler

EU2 Netto energiproduksjon fordelt på energikilde

BKK har kollektive avtaler med arbeidstakerorganisasjonene som har forhandlingsrett. For tiden er dette
NITO, TEKNA og LO-forbundene ved El & IT.

Produksjon, GWh

G4-13 Vesentlige endringer i rapporteringsperioden, herunder størrelse, struktur og eierskap

2013

2014

2015

2016

2017

Vannkraft

6 005,0

7 145,0

7 522,8

6 809,0

6 041,4

Gasskraft

57,8

59,7

47,2

51,7

53,6

Varmekraft*

33,4

34,6

38,6

21,9

27,0

Selskapene BKK Digitek AS, BKK Fiber AS og BKK Kundetjenester AS ble fra 1.3.2017 slått sammen til
ett selskap, BKK Digitek AS. Selskapet er leverandør av telekommunikasjonsløsninger for bedrifts- og
operatørmarkedet. I tillegg leverer selskapet telekommunikasjon til øvrige selskaper i BKK-konsernet.

Fjernvarme**

226,2

200,8

232,2

249,0

248,6

8,8

14,3

I 2. kvartal 2017 ble entreprenørvirksomheten i Mørenett AS slått sammen med BKK Enotek AS. BKK AS
sin eierandel i BKK Enotek etter sammenslåingen er 77 prosent, mens Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS
eier resterende andel.

Totalt

7 140,4

6 384,9

Nærvarme
6 322,4

7 440,1

7 840,9

*Strøm produsert av spillvarme fra avfallsforbrenning.
**Produsert fra energimiks som består av 90% spillvarme fra avfallsforbrenning, inkludert Rong
Nærvarme.

G4-14 Føre-var-prinsippet
Risikostyring og internkontroll er omtalt i årsberetningen for 2017

EU1 Installert effekt fordelt på energikilde
Effekt, MW

2013

2014

2015

2016

2017

Gasskraft*

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

1 688,5

1 704,0

1 704,0

1 509,0

1 492,0

220,0

220,0

10,3

13,4

1 749,9

1 736,0

Vannkraft**
Fjernvarme
Nærvarme***
Totalt

1 699,1

1 714,6

1 714,6

* Kollsnes kogenereringsverk forbrenner avfallsgass fra Gasnor sin LNG-produksjon på Kollsnes
** Salg av 6 småkraftverk er årsaken til redusert samlet effekt for vannkraft i 2017.
*** Nærvarmeanlegg i Vadmyra, Stend, Lyderhorn i Bergen kommune og Os Sjøfront i Os kommune.
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Adkomsttunnelen til BKKs største kraftverk, Evanger. (Foto: Helge Hansen).
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EU3 Antall industri-, privat- og bedriftskunder
2013

2014

2015

2016

2017

Industrikunder

993

1 026

954

1 159

1 183

Privatkunder*

187 218

193 422

202 248

179 884

190 942

Bedriftskunder

16 810

18 105

17 672

18 968

19 450

205 021

212 553

220 874

200 011

211 575

Antall kunder totalt**

*BKK Digitek sine FTH-kunder (Fiber Til Hjemmet) ble overflyttet til Bergen Fiber i 2016
** Nettkunder i BKK Nett sitt konsesjonsområde utgjør 190 297 (privat), 1 133 (industri) og 16 900
(bedrift)

2013

2014

2015

2016

2017

BKK Nett har inngått kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av
verdens dypeste 420 kV PEX sjøkabel. Sjøkabelen skal legges i Fensfjorden i Hordaland sommeren 2019.
Bildet viser leggefartøyet C/S Nexans Skagerak i forbindelse med legging av 420 kV-sjøkabelen mellom
Radøy og Øygarden i Hordaland i 2016. (Foto Nexans)

lavspenning = 1kV

5 450

5 300

5 300

5 200

5 300

EU5 Tildeling og sletting av CO2-kvoter

høyspenning 1-22 kV

2 235

2 100

2 100

2 100

2 100

960

960

991

810

810

EU4 Lengde luftlinjer og kabler
Kilometer

Luftlinjer

transmisjonsnett 45-300 kV

Jordkabler
lavspenning = 1kV

5 200

5 300

5 400

5 500

5 600

høyspenning 1-22 kV

2 500

2 650

2 700

2 700

2 800

82

83

83

83

86

22

22

22

22

35

110

110

110

120

120

35

36

36

52

73

16 594

16 561

16 742

16 587

16 924

transmisjonsnett 45-300 kV

Sjøkabler
lavspenning = 1kV
høyspenning 1-22 kV
transmisjonsnett 45-300 kV
Totalt
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2013

2014

2015

2016

2017

Frivillige CO2-kvoter

5 295

3 157

5 448

4 193

3 285

Pålagte CO2-kvoter

30 678

30 260

27 072

35 389

34 528

8 802

8 319

13 800

14 020

11 898

Tildelte CO2-kvoter (vederlagsfrie kvoter)

BKK sletter frivillig CO2-kvoter for utslipp knyttet til transport og gassforbruk i virksomheten (SF6, propan
og drivstoff). Kvotene BKK kjøper er standard EUA-kvoter fra det europeiske kvotemarkedet.
BKK Produksjon og BKK Varme har årlig kvoteplikt for utslipp fra Kollsnes kogenereringsverk og
fjernvarmeanlegget Selskapene får også tildelt en del vederlagsfrie kvoter. Det er leverandøren av
spillgass til kogenereringsverket på Kollsnes som kjøper kvoter til BKK for utslipp i forbindelse med
produksjon, ettersom BKK utnytter avfallsgass som ellers ville gått direkte til fakling. Slik reduseres
samtidig CO2-utslippene.
Indikator G4- EN16 viser BKK sitt direkte og indirekte utslipp av klimagasser.
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Vesentlige aspekt og avgrensninger

G4-25 Prinsipp for identifisering og utvalg av interessentgrupper

G4-17 Organisasjonsstruktur

BKK er opptatt av god dialog og samspill med interessenter. Dette er spesielt viktig i
utbyggingsprosjekter. Vi ønsker å gi informasjon og være tilgjengelige for alle interessegrupper og være en
åpen, ærlig og redelig samfunnsaktør. Vi har ikke en liste over interessentgrupper og et system for
hvordan disse følges opp som er lik for alle selskap i BKK og gjelder for alle temaer og prosjekter. Men vi
identifiserer og lager plan for håndtering av interessentgrupper knyttet til hvert enkelt tema og prosjekt.

BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i fire
forretningsområder: (1) Innovasjon og Utvikling, (2) Produksjon, (3) Nett og (4) Entreprenør og Marked.
Forretningsområdet Produksjon består av BKK Produksjon. Forretningsområdet Nett består av selskapet
BKK Nett. Forretningsområdet Entreprenør og Marked omfatter selskapene BKK Elsikkerhet, BKK Digitek,
BKK Energitjenester, BKK Enotek og BKK Varme.

G4-26 Samhandling med interessentgrupper
BKK bestreber alltid å ha en åpen dialog med interessentgrupper. BKK arrangerer blant annet halvårlige
møter for politikere i våre eierkommuner, og møter i relevante vertskommuner i forbindelse med
utbyggingsprosjekter.

G4-18 Rapporteringsgrunnlag
Rapporteringsgrunnlaget baserer seg på en vesentlighetsvurdering av aspekter og indikatorer i G4standarden. Vurderingen er basert på følgende kriterier: 1) Relevans (interessenters forventning, samt
relevansen for BKK), 2) Risiko (alle typer risiko, inkl. klima- og miljø-risiko) 3) Enkelhet i datafangst
(ressurser og kapasitet).

Interessenter

For sjette år på rad inviterte BKK Produksjon i juni 2017 vertskommunene til informasjonsseminar. Fra
venstre ordfører Hallvard Oppedal i Gulen kommune, ordfører Karstein Totland i Masfjorden kommune,
konserndirektør i BKK Wenche Teigland og rådmann Øivind Olsnes i Modalen kommune. (Foto: BKK)

G4-24 Interessentgrupper
BKKs viktigste interessenter er eiere, politikere, myndigheter, grunneiere, organisasjoner, selskaper i
fornybarnæringen og andre næringer, media, kunder, ansatte, forsknings- og universitetsmiljø,
oppstartselskap og leverandører.
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G4-27 Tema fremmet av interessentgrupper
Innspill fra interessentene vurderes av relevante enheter i konsernet. I 2017 har våre interessenter blant
annet være opptatt av den generelle utviklingen innen energimarkedene, rammevilkår for nettselskapene,
mellomlandsforbindelser, utviklingen av en klimavennlig transportsektor, grønn industri og utbygging av
vannkraft, strømnett og fiber.
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Rapportprofil

G4-41 Rutiner for å unngå interessekonflikter i styret

G4-28 Rapporteringsperiode

Styringsinstruksen for BKK-konsernet slår fast at et styremedlem ikke skal delta i behandlingen eller
avgjørelsen av spørsmål som har slik betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må
anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Den enkelte er selv ansvarlig
for å påse at han eller hun ikke er inhabil i behandlingen av en sak.

1. januar 2017 - 31. desember 2017.

G4-29 Dato for publisering av forrige rapport
6. april 2017

G4-44 Styrets egenevaluering
Evaluering av styrets arbeid foretas normalt på styremøte i august, men styrets arbeidsform og samspill
diskuteres også fortløpende.

G4-30 Rapporteringssyklus
Årlig

G4-31 Kontaktpersoner for rapporten

G4-45 Styrets tilsyn med organisasjonen
Vurderinger av risikobildet knyttet til samfunnsansvar, personsikkerhet og økonomi inngår i løpende
rapportering til styret.

Spesialrådgiver Maria Bos, BKK AS.
G4-46 Styrets tilsyn med risikofaktorer
G4-32 – Oversikt over indekser BKK rapporterer på
BKK har valgt å rapportere kun på de indekser som er relevante for virksomheten og interessentene våre
og som tilfredsstiller rapporteringskriteriene gitt i G4-18 Rapporteringsgrunnlag.

BKK søker en helhetlig risikostyring med basis i rammeverket gitt av ISO 31000. Det fastsettes en samlet
risikoramme for konsernet som danner grunnlag for styring av konsernets sentrale risikofaktorer.
Totalrisiko overvåkes på konsernnivå og inngår i rapporteringen til styret. Styret mottar hvert kvartal
omfattende rapporter om HMS og miljøhendelser. For mer informasjon om organisering av risikostyring og
internkontroll vises det til pkt. 10 i redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse som er publisert på
selskapets hjemmeside.

Styringsstruktur og ledelse
G4-34 Foretaksstyring
Foretaksstyringens formål er å realisere BKK-konsernets langsiktige mål. Foretaksstyringen er basert på
vedtektene og styrevedtatt verdigrunnlag og styringsprinsipper. Ut fra dette skal etablerte
styringsprosesser og organisasjonen skape aktiviteter som sikrer fremdrift, målrealisering og kontroll.
Foretaksstyring er omtalt i et eget kapittel i konsernets årsberetning for 2017. Styret har vedtatt at
overordnet styring skal baseres på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse så langt det er
hensiktsmessig. Gjennom god eierstyring skal BKK bygge tillit og sikre en bærekraftig forretningsførsel.
Redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse finnes i sin helhet på BKKs hjemmeside.

G4-39 Er styreleder medlem av konsernledelsen?
Nei. Styreleder i BKK AS representerer eierne, og er ikke ansatt i en ledende stilling.

Samfunnsansvarsrapport 2017

G4-48 Godkjenning av samfunnsansvarsrapport
Styret i BKK AS orienteres årlig om samfunnsansvarsrapporten.

G4-51 Prestasjonsbaserte systemer for godtgjørelse til styret og ledelsen
Godtgjørelsen til styret er ikke resultatavhengig og det utstedes ikke opsjoner. BKK-konsernet har verken
bonusordning eller etterlønnsavtaler for ledende ansatte. Styrets og konsernledelsens godtgjørelse
fremgår av noteopplysningene i årsregnskapet.
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Etikk og integritet

G4-58 Rapporteringsverktøy for uetisk adferd og lovbrudd

G4-56 Visjon, verdier, etiske retningslinjer og prinsipper. Implementeringsstatus

Hovedregelen er at det kritikkverdige forhold tas opp med den det gjelder. Når det ikke fører frem,
og/eller når man mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med det
kritikkverdige forholdet, kalles det varsling.

BKKs visjon "Vi gir morgendagen muligheter" handler for oss om å være en drivkraft i det grønne skriftet
og legge til rette for at overgangen fra fossilt til fornybart skal skje så fort som mulig.
Vi styrer etter våre verdier som er Verdiskapende Samfunnsvansvarlig, Offensiv og Pålitelig. I dette legger
vi følgende:

Verdiskapende
Vi skal være lønnsomme, skape resultater og ha kunden i fokus. BKK disponerer store naturressurser på
vegne av eierne og samfunnet. Vi plikter å utnytte disse ressursene på best mulig måte for å skape verdier
for samfunnet og selskapet.

Konsernet har prosess for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold som beskriver roller og
aktiviteter som skal gjøres i slike tilfeller. Prosessen fremkommer av konsernets kvalitetsstyringssystem.
Varsler har flere kanaler, men ved behov for anonymitet kan det gjøres via varslingsknappen i
kvalitetssystemet.
Konsernet har lagt til rette for varsling og oppfordrer til at uønskede hendelser rapporteres og at varslere
har vern mot gjengjeldelse i tråd med arbeidsmiljølovens regler.

Alle skal være markedsorienterte og ha søkelys på lønnsomhet og resultater.

Samfunnsansvarlig
Vi har et særlig samfunnsansvar å ivareta.
BKK er en betydelig samfunnsaktør som ikke bare kan ta hensyn til seg selv. Vi må vise ansvarlighet
overfor samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte ressursene.

Offensiv
Vi skal være innovative og ta initiativ som bidrar til at vi når våre mål.
Alle skal gripe fatt i forbedringsmuligheter og bidra aktivt til at vi når våre mål. For å tilfredsstille kundene
skal vi være i forkant og tilby løsninger som er tilpasset kundens behov.

Økonomi
Økonomiske forhold
G4-EC1 Fordeling av økonomisk verdiskaping
BKK tilfører staten, eier- og vertskommuner på Vestlandet store verdier. Gjennom utbytte, kjøp og salg av
tjenester og overføringer til det offentlige i form av skatter og avgifter, er BKKs bidrag til fellesskapet
betydelig. I tillegg kommer lønn og sosiale ytelser til ansatte, vederlag til leverandører, investeringer i ny
infrastruktur mm.
2013

2014

2015

2016

2017

Eiere: Utbytte til aksjonærer

800

800

400

450

505

Kommuner: Utbetalt eiendomsskatt,
naturressursskatt og konsesjonsavgift

271

275

269

259

266

Ansatte: Brutto lønn og sosiale ytelser

829

740

747

811

760

Långivere: Rentekostnader obligasjonslån

344

363

281

303

280

Pålitelig
Vi skal holde det vi lover - og litt til.
Hele vår eksistens hviler på at vi har tillit. Med vår kompetanse og dyktighet skal vi oppfattes som en
sikker leverandør av produkter og tjenester; vi skal være til å stole på.
For å opprettholde en høy etisk standard har BKK også etiske retningslinjer som gir felles ståsted og
tydelig retning for holdninger og adferd som forventes av styret, ledelsen og den enkelte medarbeider.
Utgangspunktet for retningslinjene er konsernets verdigrunnlag. Alle ansatte skal gjennomføre
obligatorisk e-læringskurs om etikk. Styringsdokumentet Etikk i BKK er publisert på konsernets intranett,
og ledere gis opplæring i konsernets etiske retningslinjer og prosedyre for håndtering av varsling.

G4-57 Etiske råd
BKK har for tiden ikke noe formelt etisk råd.
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G4-EC2 Økonomiske konsekvenser og muligheter som følge av klimaendringer
BKK er berørt av klimaendringer og klimarisiko på flere måter. Klimarisiko kan deles inn i tre kategorier;
fysisk risiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko.
BKK er direkte berørt av fysisk risiko fordi klimaendringer vil gi mer flom og ekstremnedbør. Dette kan
medføre skader på infrastruktur, øke risiko for vanntap og eventuelle kostnader for oppgradering av
kraftnett og vannkraftverk for å møte disse klimaendringene.
NVE-rapporten «Et væravhengig kraftsystem – og et klima i endring» viser at særlig Vestlandet vil bli berørt
av mer ekstremvær, og at kraftverkene her i mindre grad enn andre deler av landet kan gjøre nytte av økte
tilsig på grunn av flomfare.
BKK er også berørt av overgangsrisiko hvor eksempelvis klimapolitikk, teknologiutvikling og endringer i
kraftmarkedene vil påvirke BKKs lønnsomhet.
For BKK som fornybaraktør innebærer overgangsrisiko også muligheter, blant annet fordi vannkraften er
fornybar og dermed en del av klimaløsningen. Fornybar energi vil gradvis erstatte fossil energibruk innen
transport og oppvarming i et fremtidig karbonfritt energimarked. Vannkraften er regulerbar og fleksibel og
representerer dermed en viktig energibærer i fremtidens kraftmarked.

Siden BKK i 1997 startet med utdeling av draktsett til idrettslag i aldersbestemte klasser har vi nå delt ut
over 58 000 draktsett til lag i våre eier- og vertskommuner. (Foto: BKK)

BKK ansees å i svært liten grad være utsatt for ansvarsrisiko eller risiko for søksmål, ettersom vår
virksomhet i liten grad påvirker klimaet negativt.

Som stor og kjent samfunnsaktør, ønsker vi å bidra tilbake til samfunnet som har gitt oss anledning til å
forvalte naturressurser og viktig infrastruktur. BKK støtter derfor mangfoldet og bredden innenfor idrett,
kultur, veldedige formål og andre gode tiltak med lokalt engasjement. Gjennom våre sponsor- og
støtteordninger vil vi gjøre regionen vår levende og mangfoldig - og til et godt og attraktivt sted å besøke,
bo og jobbe i.
SosialEnergi: Vi ønsker å støtte tiltak som skaper energi i BKKs eier- og vertskommuner. Det skal være
tiltak som bringer folk sammen enten i deltagelse eller som publikum. Folk sammen skaper energi Sosial Energi.
VilVite: Gjennom skoleprogrammet «Spenningsekspedisjonen» på vitensenteret VilVite i Bergen, får
skoleelevene lære om energi, elektrisitet og elsikkerhet. Hvert år får alle 9-klassinger i BKKs eier- og
vertskommuner tilbud om å benytte seg av skoleprogrammet.
Gratis draktsett: Aldersbestemte klasser innen fotball, håndball, basket, volleyball og andre idretter kan
søke om draktsett. Siden vi startet med utdeling av draktsett i 1997 har vi nå delt ut ca. 58 000 draktsett
til lag i våre eier- og vertskommuner.
Les mer om vår støtte til lokalsamfunnet på våre nettsider.

BKK er direkte berørt av fysisk risiko fordi klimaendringer vil medføre mer flom og ekstremnedbør.
Regulerte vann som Kvitingsvatnet i Samnanger bidrar til å dempe flomtoppene (Foto: BKK)
BKK har deltatt i og støttet HORDAKLIM - Klimaservice i Hordaland, ledet av Uni Research på oppdrag fra
Hordaland fylkeskommune. Prosjektet går ut på at forskningsmiljøene skal nedskalere og skreddersy
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klimadata til kommuner i Hordaland slik at det blir lettere for kommunene å tilpasse seg
klimaendringene.

G4-EC3 Pensjonsordninger
BKK har en egen pensjonskasse som administreres av Gabler AS. BKK har både ytelsesbaserte og
innskuddsbaserte pensjonsordninger. Pensjonskassen følger regelverket for offentlige pensjonskasser for
ansatte med ytelsespensjon. Konsernets offentlige ytelsestjenestepensjon ble lukket fra 1. januar 2016.
Det er etablert innskuddspensjon for nyansatte.

G4-EC9 Innkjøp fra lokale leverandører
2013

2014

2015

2016

2017

Antall leverandører fra Hordaland

168

182

151

177

169

Totalt innkjøp i Hordaland, Mill.kr.

189

226

369

292

260

7

5

0

6

5

26

8

0

14

58

Antall leverandører i Sogn og Fjordane
Totalt innkjøp i Sogn og Fjordane, Mill.kr.

G4-EC4 Økonomisk støtte fra myndighetene

EU10 Planlagt kraftproduksjon mot prosjektert etterspørsel på lang sikt fordelt på energikilde

BKK har i 2017 mottatt støtte fra Enova og Forskningsrådet gjennom nasjonale støtteordninger som
SkatteFUNN og ENERGIX til prosjekt som eksempelvis «Gassovermettet turbinvann fra Evanger kraftverk»,
«Nyutvikling av utstyr for håndtering av bjelkestengsler», «Athene - Det digitale kraftverk» «FlexNett»,
«Digital koblingsstasjon», «Robot for automatisk nettdrift» og «Energiledelse».

Nærvarme: Tertnes Energisentral starter nærvarmeleveranser i juni 2018. Estimert produksjon er 2 GWh
varme fra lokal hogd skogsflis.

G4-EC6 Rutiner for lokal ansettelse og andel lokalt ansatte i ledelsen
BKK har ingen særskilte rutiner for å prioritere lokal geografisk tilhørighet ved ansettelser. Dette har ikke
vært en relevant problemstilling for konsernet.

G4-EC7 Investeringer i infrastruktur og tjenester til nytte for samfunnet
BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. BKK skal være
en pådriver for ny klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. For BKK er det viktig å
gjøre investeringer som er lønnsomme og skaper verdi for selskapets eiere, samtidig kan investeringer i
infrastruktur og ny fornybar energi legge grunnlag for økt verdiskaping i regionen.
Ved bygging av nye anlegg gjennomfører BKK omfattende konsekvensvurderinger av miljøpåvirkninger og
gjennomfører miljøtiltak. Slike vurderinger gjennomføres også løpende i utbygde vassdrag. Alle større
anlegg og inngrep i natur må godkjennes av offentlige myndigheter etter omfattende prosesser.
Konsernets investeringer er nærmere omtalt i årsberetningen for 2017.
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Fjernvarme: Innen utgangen av 2020 skal fjernvarmen i Bergen være helt fossilfri. Det er forventet økt
etterspørselen fremover, hvor hoveddelen av veksten vil bli dekket av avfall og flis.
Vannkraft: Sammen med SFE bygger BKK ut Østerbø kraftverk, hvor BKK sin andel er ca. 70 GWh. Vi har
også konsesjonssøknader tilsvarende ca. 180 GWh til behandling hos myndighetene.

EU12 Transmisjons- og distribusjonstap i prosent av total energi
2013

2014

2015

2016

2017

Tap fra nett til kunder, %

3,99

4,51

4,34

4,56

4,61

Tap fra kraftverk til nett, %

0,10

0,10

0,50

0,50

0,50

BKK kraftverk internt nett-tap, %

0,70

0,70

1,00

1,00

0,80

Kollsnes kogenereringsverk internt nett-tap, %

0,20

0,20

0,20

0,20

0,23

BKK reelt nett-tap, %

4,00

3,44

3,49

3,61

3,54

Distribusjonstap fjernvarmenett, %

9,00

15,0

15,0

15,0
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Energi og miljø
Energi, miljø og klima

2013

2014

2015

2016

2017

Fornybart el-forbruk BKKs bygg (OG sertifisert)

20,9

11,3

11,2

9,3

11,4

0,7

0,7

2,1

0,6

0,4

Fjernvarme forbrukt i BKKs bygg

G4-EN1 Materialforbruk
Enhet

2013

2014

2015

2016

2017

Olje

liter

32 298

46 127

25 751

29 752

39 373

Bensin

liter

82 550

80 135

71 958

69 880

67 411

Diesel

liter

866 875

741 316

820 459

778 127

798 838

SF6-gass

kg

107

91

106

64

25

Propan

kg

1 207

979

1 035

11 364

10 500

305

2 232

Flis

Indirekte energiforbruk, GWh

m3

G4-EN3 Direkte og indirekte energiforbruk
2013

2014

2015

2016

2017

Spillvarme fra avfallsforbrenning

198,3

187,1

211,8

245,1

253,8

Gass til nærvarme og fjernvarme

19,5

7,5

13,0

14,9

11,8

Spillgass utnyttet i Kollsnes kogenereringsverk

131,0

134,6

120,5

134,4

138,9

Produsert og direkte forbrukt energi, GWh

2013

2014

2015

2016

2017

Vannkraft - eget forbruk*

111,2

122,3

205,8

118,2

112,2

3,2

4,4

7,9

30,2

23,1

365,0

304,6

382,9

385,5

374,5

BKK nettap

Energieffektivisering i bygg
BKK startet i 2015 prosjektet Energiledelse som omfatter alle KLV-bygg (kontor, lager, verksted) som
morselskapet i konsernet har eier- og forvaltningsansvar for. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak
blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimagassutslipp reduseres. Over en 5års periode (2015-2019), skal BKK implementere energiledelse i egen virksomhet. Målet med prosjektet
er å redusere totalt energibruk med 20 % sammenlignet med referansedato som er 1. september 2015.
Dette utgjør en besparelse på totalt 2,1 GWh.
I løpet av prosjektets første to år er energioppfølgingssystemet Green Tracker etablert. Driftspersonell har
fått opplæring i bruk av Green Tracker og det planlegges for videre informasjonspakker for å sikre aktiv
bruk av energioppfølgingssystemet også etter prosjektets slutt.
I 2017 er følgende effektiviseringstiltak gjennomført:

Direkte kjøpte primær energikilder - innkjøpt til
kraftproduksjon, GWh

Fjernvarme og nærvarme el-forbruk

G4-EN6 Reduksjon av energiforbruk

-

Utnytte overskuddsvarme fra datarom.
Ombygging av varmesentralen i Konsernbygget til mer energieffektiv drift.
Skifte til LED-belysning i flere lokaler.
Bedre styring av varme ved åpning og lukking av garasjeporter.
Montering av bevegelsessensorer som registrerer tilstedeværelse

I 2017 gav Enova 2,3 millioner kroner i støtte til innføring av energiledelse og gjennomførte
energieffektiviseringstiltak i driften av BKKs kontor-, verksted og lagerbygg (KLV-bygg).

Effektivisering i vannkraftproduksjonen
Energieffektivisering i vannkraftproduksjonen er i stor grad knyttet til mer effektiv utnyttelse av vannet vi
bruker. I 2017 erstattet vi et eldre aggregat på Frøland med et nytt aggregat, hvor vi monterte ny turbin og
generator. Dette vil gi en bedre virkningsgrad og dermed også bedre utnyttelse av vannet. Oppgraderingen
vil øke middelproduksjonen med 9 GWh.

*BKK sletter opprinnelsesgarantier for eget forbruk i kraftstasjonene og internt nettap i kraftverkene.

G4-EN7 Initiativer for energieffektive produkter og tjenester

Fra 2016 har vi også inkludert forbruk fra lokale energiløsninger (nærvarme).

BKKs tilbud om fordelingsmåling (måling av andre energikilder enn elektrisitet) øker bevisstheten om eget
energiforbruk. Erfaring viser at måling alene kan gi besparelser på opptil 15 prosent. I tillegg tilbys Lokale
Energiløsninger relatert til nye prosjekter, men også i forbindelse med rehabilitering av eksisterende
energiløsninger. BKKs Lokale Energiløsninger er kortreiste systemer for produksjon av energi.
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I rehabiliteringsmarkedet har vi særlig fokus på borettslag. Vi overtar nåværende eldre løsninger (bl.a.
oljekjeler), gjør utbedringer og optimaliseringer i nåværende anlegg og kartlegger om behov i tilgrensende
bygg kan utløse et større volum i en ny, miljørettet nærvarmeløsning for det aktuelle område.

G4-EN9 Vannkilder betydelig påvirket av vannuttak

I løpet av 2016 ble porteføljen utvidet til også å omfatte BKK sitt første bioenergianlegg. BKKs flisfyrte
biokjel sørger for energileveranse til Hordaland Fylkeskommune sin videregående skole på Stend. I 2017
inngikk vi kontrakt med Hordaland Fylkeskommune om leveranse av et nytt bioenergianlegg på Tertnes
Videregående Skole. Anlegget skal være klart til skolestart høsten 2018.

Teigdalselva

9,3

Ekso*

6,0

Daleelva

4,7

Bolstadelva

3,4

Modalselva

6,4

Matreelva

5,0

Antall plusskunder med egen avtale om nettleie:

Anadrom strekning, km

2017

Samnanger-vassdraget

10,8

Totalt

45,6

BKK påvirker vassdrag ved enten å regulere vannstanden i magasin eller å endre vannføring i elver ved å
redusere den, og i noen tilfeller øke den. I tabellen over viser vi hvilke elvestrekninger vi påvirker hvor det
finnes anadrom fisk (laks eller sjøørret).
BKK utfører miljøtiltak for å avbøte våre inngrep i naturen. I flere av vassdragene våre har vi fjernet
vandringshinder og dermed utvidet strekningen for laks og sjøørret, for å avbøte på tapt produksjonsareal
ved redusert vannføring. Slike tiltak er utført i Ekso, Modalselva og i Storelva i Samnanger-vassdraget.

Se vår nettleietariff for plusskunder på bkk.no

Modalsvassdraget (Foto: BKK)
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G4-EN11 Infrastruktur/anlegg i landskapsvernområder eller andre spesielt myndighetsbeskyttede
områder
BKK Produksjon har anlegg i Stølsheimen landskapsvernområde. BKK er eneste regulant i selve
landskapsvernområdet, og var etablert eller planlagt da landskapsområdet ble etablert i 1990. I
landskapsvernområdet har BKK to permanent senkede vatn (Tuledalen) og to permanent hevet
(Vassøyane og Torvedalstjørn). I tillegg til dette er det enkelte mindre anleggsbygninger og terskler
etablert i området.
Nesheimsvatnet naturreservat, opprettet i 1995, ligger som en del av Ekso i Øvre Eksingadalen. Området
er påvirket av BKK sin fraføring av vatn i vassdraget. BKKs inngrep var etablert når naturreservatet ble
opprettet.

G4-EN15,16,17 Utslipp av klimagasser
Utslipp, tonn CO2

BKK har betydelig påvirkning på et Nasjonalt laksevassdrag - Vosso. Vi har siden 1970 tilført betydelige
mengder vann til nedre deler av vassdraget og ned til Bolstadfjorden. I Teigdalselva, en sideelv til Vosso
som munner ut i Evangervatnet, har vi redusert vannføringen betydelig. Påvirkningen er størst om vinteren.
BKK støtter forskning og tilrettelegging for å bedre forholdene for laks og sjøørret i vassdraget.

2014

2015

2016

2017

1 566

1 507

1 785

1 722

1 725

26 077

27 250

24 292

27 174

27 743

4 091

1 415

2 737

2 812

2 185

602

1 595

402

1 320

261

8

8

Direkte utslipp
BKK-firmabiler
Kollsnes kogenereringsverk (gass og
oljeforbruk)
Fjernvarme (innfyrt naturgass)
Fjernvarme (innfyrt olje)

G4-EN12 Betydelig påvirkning på biologisk mangfold i myndighetsbeskyttede områder

2013

Nærvarme (innfyrt olje)
Anleggsmaskiner/aggregat

385

177

435

356

352

2 554

2 169

2 544

1 526

593

5

4

4

46

43

Flyreiser

197

179

162

158

153

Tjenestekjøring med egen bil

146

138

150

111

111

Helikopter

442

339

369

266

300

36 065

34 773

32 880

35 499

33 642

Gasser (brannhemmende, SF6)
Propan (C3H8)

Indirekte utslipp
G4-EN14 Rødlistearter med leveområder berørt av virksomheten
Miljødirektoratet har, i samarbeid med ulike fylkesmenn, utarbeidet handlingsplaner for flere trua arter.
En av disse er hubroen. I handlingsplanen blir kraftledninger trukket fram som en stor trussel mot
hubroen: «Den viktigste dødsårsaken for hubro er elektrokusjon, da hubroen i stor grad bruker eleverte
strukturer som traverser og stolper som jaktposter."

Totalt CO2-utslipp

BKK Nett har i flere år deltatt i et flerfaglig prosjektsamarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, koordinert
under den nasjonale handlingsplanen, for å berge den truede hubrobestanden. I prosjektet er det
identifisert en rekke risikomaster og som tiltak har BKK Nett montert sittepinner og fugleavvisere på
utvalgte master.
Våre vannkraftanlegg består i hovedsak av reguleringsmagasiner med inntak på fjellet, og med utløp til
vann eller i elver nær sjø. Det er ikke kjent at noen rødlistearter er spesielt berørt av vannkraftproduksjon. I
vassdrag vi påvirker er det stort sett sjøørret og laks som er viktige arter vi tar hensyn til.
For noen av elvene våre er det også registrert ål og oter. I disse vassdragene er vår påvirkning stort sett av
en slik art at det ikke er til skade eller ulempe for disse artene. I regionen hvor vi har reguleringsanlegg
forekommer også noen rødlistede fuglearter.

Utslipp av CO2 fra BKKs firmabiler i 2017 var på 1 725 tonn, mot 1 722 tonn året før. (Foto: BKK)
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G4-EN19 Tiltak for å redusere klimagassutslipp og oppnådde reduksjoner

G4-EN23 Avfall

Fornybar kraftproduksjon
I 2017 produserte BKK 7 TWh ren og fornybar vannkraft. Dersom BKKs vannkraftproduksjon skulle
erstattes med fossil kraftproduksjon ville dette tilsvare utslipp på 3,7 millioner tonn CO2.

Farlig avfall, tonn

BKKs fjernvarme erstatter utslipp av ca. 37 000 tonn CO2 dersom alternativet var bruk av fossilt brensel.

Total avfallsmengde,
tonn

Elbiler

Sorteringsgrad, %

2013

2014

2015

2016

2017

226

132

61

270

199

1 808

1 661

1 548

1 921

1 679

92

88

88

87

87

BKK har et mål om en fossilfri bilpark innen 2030.
Fra 2015 til 2017 har vi tolvdobbelt antall kjørte kilometer med elbil i egen bilpark, og har i 2017
redusert utslippene med rundt 10 tonn CO2 sammenlignet med bruk av fossildrevet bil. Vi har også doblet
antall kilometer kjørt med ladbare hybridbiler i samme periode.

G4-EN24 Utilsiktede utslipp
Antall miljøhendelser med uønsket utslipp til ytre miljø:

Ladeinfrastruktur
Totalt eier og drifter BKK sammen med partnere ca. 100 hurtigladere i Norge og er dermed landets tredje
største aktør innen ladeinfrastruktur. Etterspørselen for hurtiglading stiger i takt med en betydelig økning
av elbiler på veiene. BKK har etablert 56 ladepunkt for elbiler på egne lokasjoner i Hordaland.

Solenergianlegg på Kokstad
I løpet av april 2018 vil BKK starte produksjon av solenergi fra et 600 kvm stort solcelleanlegg på
lagertaket på Kokstad. Anlegget, som forventes å produsere ca. 72 000 kWh årlig, skal benyttes til å kjøle
serverparken og konsernbygget.

G4-EN21 Andre utslipp til luft
Utslipp, tonn

Enhet

2013

2014

2015

2016

2017

BKK bilpark

NOx

4

4

4

4

4

Helikopter

NOx

1

1

1

0,5

Kollsnes kogenereringsverk

CO

44

51

43

50

53

Kollsnes kogenereringsverk

NOx

31

37

29

40

41

Nærvarme- og fjernvarmeanlegg

NOx

4

1

2

3

3

Totalt NOx

39

43

36

47

48

Totalt CO

44

51

43

50

53

Beskrivelse av uønskede miljøhendelser i 2017:
23. mai: Oljeholdig vann i gammelt drenasjerør i Frøland kraftverk, Samnanger kommune. Sugd opp ca.
1000 liter vann med 30% olje fra kum. Ingen utslipp til ytre miljø.
6. juni: Mindre alvorlig lekkasje av SF6-gass ved Kartveit transformatorstasjon, Lindås kommune. Mindre
alvorlig og liten mengde.
30. juni: Overfylling av fyringsolje i fjernvarmeanlegget Rådalen, Bergen kommune. Ca. 1 m3 fyringsolje
på parkeringsplass. Mindre alvorlig.
12. juli: Mindre alvorlig lekkasje av SF6-gass ved Fyllingsdalen sekundærstasjon, Bergen kommune.
11. oktober: Mindre alvorlig utslipp av olje ved Matre kraftverk, Masfjorden kommune. Lekkasjen førte til
ca. 10 liter utslipp til avløp.
12. oktober: Fint steinstøv utvasket til elv i linjebyggingsprosjektet Modalen – Mongstad. Fint steinstøv fra
sprengsteinfylling. Mindre alvorlig.
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6. desember: Betongbil velter og betong renner ut i veikant ved Godbotsvatnet. En del betong havnet med
stor sannsynlighet i elv via stikkrenne, mens mesteparten ble liggende i terrenget. Mindre alvorlig utslipp.

G4-EN27 Tiltak for å redusere miljøpåvirkning av virksomheten

BKK Nett:
BKK Nett følger de krav som myndighetene stiller i lover, forskrifter og retningslinjer. Vi tilstreber å unngå
skade på natur og miljø både i arbeid med vedlikehold av infrastrukturanlegg og nybygging. Vi jobber mot
målet om at alle infrastrukturtiltak, også små tiltak, under planleggingen skal sjekkes om
naturvernområder vil bli berørt og områder med viktige naturtyper, herunder utvalgte naturtyper, samt
registrert sårbar fauna, berøres.
Ved bygging av nye større nettanlegg som krever anleggskonsesjon, setter myndighetene strenge krav til
utredning av konsekvensene, og NVE krever bl.a. at det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan
(MTA-plan) for prosjektet. I 2017 startet BKK Nett utbyggingsprosjektet Mongstad-Modalen og følgende
dokumentasjon er utarbeidet vedrørende tiltak for å redusere miljøpåvirkning:
1. MTA-plan for Modalen-Mongstad beskriver hensynsområder, og tiltak som skal forebygge og redusere
miljøkonsekvensene i hele tiltaksområdet, med særlig vekt på hensynsområdene. Miljø er prioritert ved at
arbeidet i felten følges opp og kontrolleres av en dedikert miljøkontrollør.
2. Styringsdokument for Modalen - Mongstad beskriver overordnet strategi for hvordan BKK Nett skal
opptre i aktuelt prosjekt.

BKK Produksjon:

Laksesmolt fotografert om natten under utvandringen gjennom Evangervatnet. (Foto: Uni Research/
Bjørn Barlaup.)

Brunørret satt ut i vatn

2013

2014

2015

2016

2017

2 200

6 700

0

6 200

0

For nye utbyggingsprosjekter eller rehabiliteringsprosjekter i kraftproduksjonsanlegg med
vassdragskonsesjon blir tiltak for å redusere miljøpåvirkningen regulert gjennom detaljplaner for miljø og
landskap, som godkjennes av myndighetene (NVE).

Plantet øyerogn

218 000

619 900

144 800

681 700

380 100

Plantet øyerogn*

44 500

86 000

66 230

59 760

101 900

All energiproduksjon fører til inngrep i naturmiljøet, men vi ønsker å redusere våre inngrep ved hjelp av
ekstra tiltak i tillegg til konsesjonspålagte tiltak. For å kunne iverksette de rette tiltakene, er vi avhengig av
kunnskap om tilstanden i vassdragene og vår påvirkning av dem.

Utsetting av yngel i elv

340 700

164 000

149 500

271 300

403 500

Utsetting av yngel i elv*

91 700

29 800

19 315

24 300

35 000

I 2016 iverksatte vi en undersøkelse av om gassovermettet (luftovermettet) vann fra Evanger kraftverk
påvirket laksesmolten i Vosso-vassdraget. Forskere fra NIVA og Uni Research ble engasjert. Det ble
gjennomført en omfattende studie av både forsøkssmolt i bur og villsmolt samlet inn i Evangervatnet.
Resultatene fra undersøkelsen viser at smolten ikke har symptomer på gassovermetning, verken ved
korttids- eller langtidseksponering. Undersøkelsen var støttet av SkatteFUNN-ordningen.

BKK har pålegg om fiskeutsetting i flere reguleringsmagasin og planting av øyerogn og utsetting av yngel i
elver. I tillegg er BKK økonomisk bidragsyter for lokal kultivering i elver vi påvirker (*).

G4-EN29 Bøter og ikke-finansielle sanksjoner for manglende overholdelse av miljølovgivning og reguleringer
BKK Nett: BKK Nett er i 2017 ikke ilagt bøter eller blitt utsatt for ikke-finansielle sanksjoner for
manglende overholdelse av miljølovgivning og -reguleringer.
BKK Produksjon: Selskapet har overholdt miljølovgivning og andre reguleringer. Selskapet har ikke fått
bøter eller andre ikke-finansielle sanksjoner for manglende overholdelse av miljølovgivning og reguleringer.
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G4-EN34 Antall klager om miljøpåvirkninger arkivert, adressert og løst gjennom formell behandling

Arbeid og mennesker

BKK mottok i 2017 ingen klager om miljøpåvirkning som er løst gjennom formell behandling.

Arbeidsforhold
G4-LA1 Nyrekrutteringer
EU23 Tiltak, inkludert myndighetsinitierte, for å bedre og opprettholde tilgang til elektrisitet og
kundeservice

Nyrekrutteringer

BKK Nett jobber kontinuerlig med å forbedre forsyningssikkerhet og kundeservice.

2014

2015

2016

2017

Antall nyansatte

52

33

20

42

Ett av tiltakene det jobbes med er å utvide vårt driftsovervåkingssystem slik at det omfatter hele
strømnettet. Dette er et viktig verktøy i vår kundedialog og det er dette systemet som gjør at kundene kan
holde seg oppdatert på strømbrudd i vårt forsyningsområde via kart på våre nettsider. Når hele
systemløsningen er implementert vil all kundevarsling foregå fra ett samlet system, enten det dreier seg
om planlagte eller feilhendelser i nettet som fører til bortfall av strømforsyning til enkeltkunder. I tillegg til
dette har vi utviklet og implementert en rekke selvbetjeningsløsninger for våre kunder.

Andel ansatte (%)

4,6

2,9

1,8

3,9

9

7

4

3

Andel kvinner (%)

1,7

2,2

1,5

1,2

Gj.sn. alder for nyansatte kvinner

30

38

23

31

For å redusere tiden kundene er uten strøm i de tilfellene vi får avbrudd er det satt i gang flere prosjekt for
å automatisere prosessen rundt det å få strømmen tilbake til kundene. I noen utsatte områder i høyspent
nettet er det eksempelvis satt inn automatikk ute i nettet for å kunne finne, isolere og koble bort områder
med feil, for deretter å koble inn igjen "friskt" nett.

Gj.sn alder for nyansatte menn

31

27

30

35

Gj.sn. alder nyansatte

31

30

28

34

2013

2014

2015

2016

2017

Antall turnover (utenom pensjon)

20

32

21

21

23

Andel ansatte (%)

1,8

2,8

1,9

1,9

2,1

5

7

6

8

8

Andel kvinner (%)

1,9

2,6

2,2

3,0

3,2

Gj.sn. alder for turnover-kvinner

43

36

40

41

43

Gj.sn alder for turnover-menn

36

36

36

42

37

Gj.sn. alder all turnover

37

36

37

42

39

EU24 Praksis for å imøtekomme ulike språk, kulturer og krav om universell utforming med mål om en
ikkediskriminerende tilgang til og sikker bruk av elektrisitet og kundeservice
BKK har flerspråklige kundeveiledere. Brosjyrer og avtaler tilbys på engelsk. BKKs nettsider er oppsatt
med "Google translation" og følgelig er all informasjon der tilgjengelig på flere språk.

2013

Antall kvinner

Turnover

Antall kvinner

G4-LA4 Oppsigelsestid og varslingsperiode ved driftsendringer
Oppsigelsestider og varslingsfrister følger Arbeidsmiljølovens regler. BKK har ingen avvikende lokale
avtaler, med unntak av 3 måneders ordinær oppsigelsestid i henhold til tariffavtale, jf. Arbeidsmiljøloven
§ 15-3 (1). Når det gjelder driftsendringer drøftes slike «så tidlig som mulig» med tillitsvalgte, i henhold til
Hovedavtalen LO-NHO § 9-4.
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G4-LA6 Skader, yrkesrelaterte sykdommer og fravær

I 2017 fikk 17 medarbeidere støtte til større etter- og videreutdanningstiltak i konsernet.

Konsernet ligger tilnærmet på samme nivå for personskader med fravær for 2017 som i 2016.

BKK er godkjent lærebedrift. Per 31.12.2017 har vi 41 lærlinger. Fagområdene som dekkes er
energimontør, elektriker, bilfaget – lette kjøretøy, industrimekaniker, byggdriftfaget, betongfaget og
logistikk.

Rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold er fortsatt høyt, en er falt noe under måltallet for
2017. Det er god fokus på avdekking og rapportering av farlige forhold (1114 rapportert i 2017).
Sykefraværet er 3,8% for året og dette er lavere enn for 2016.
2013

2014

2015

2016

2017

Måltall

3,9

4,0

4,3

4,1

3,8

4,0

5

4

6

6

6

0

1 149

1 160

1 324

1 500

1 682

-

Sykefravær, %
Skadefraværsfrekvensen (H1 verdi)
Meldinger om uønskede
hendelser/farlige forhold, antall

G4-LA12 Mangfold i styre og arbeidsstyrke
2013

2014

2015

2016

2017

Andelen kvinner i ledende stilling, %

31,6

29,1

29,9

32,7

37,7

Andelen kvinner i konsernstyret, %

33,3

33,0

41,7

44,4

55,6

G4-LA13 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn
G4-LA10 Kompetanseutviklingsprogrammer
I 2017 ble det gjennomført 141 interne klasseromskurs, med til sammen 1621 deltakere. I tillegg ligger
det 29 ulike e-læringskurs i konsernets kompetanseverktøy, Uglen.
Navn på kurs

Type kompetansetiltak

Førstehjelp og brannvern (inkludert FSE)

Klasseromskurs

775

Fallsikring/Nedfiring

Klasseromskurs

222

HMS-ledelse for førstelinjeledere

Klasseromskurs

183

Varme arbeider

Klasseromskurs

87

Arbeidsvarsling 1

Klasseromskurs

59

Lean – ulike kurs

Klasseromskurs

41

Lederutvikling

Klasseromskurs

36

Seniorkurs

Klasseromskurs

14

Fagkurs (IT-verktøy, arbeidsverktøy)

Klasseromskurs

204

2014

2015

2016

2017

Gjennomsnittslønn for kvinner, kr

561 074

581 596

600 850

620 778

643 747

Gjennomsnittslønn for menn, kr

571 162

590 288

605 910

621 140

634 834

Antall deltakere

BKK har i 2017 hatt konsernfelles kompetanseutvikling innen lederutvikling (8 moduler), HMS for
førstelinjeledere og HMS for ansatte. Hovedvekten av etter- og videreutdanning er fagrelatert mot
elektrofaget samt deltakelse i masterprogrammer innen ledelse, prosjektledelse og Design Thinking.
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G4-EU14 Programmer og prosesser som sikrer tilgjengelighet på kvalifisert arbeidskraft
Tilgjengelighet på kvalifisert arbeidskraft sikres ved markedsføring av konsernets kjernefag ved regionale
utdanningsinstitusjoner og ved gjennomføring av bedriftsbesøk mv.
Vi opplever også god interesse for alle våre eksternt utlyste stillinger.
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G4-EU15 Prosentandel ansatte berettiget til pensjon i de neste 5 og 10 årene
2013

2014

2015

2016

2017

Andel ansatte i operative stillinger med rett til
pensjon neste 5 år, %

24

23

22

24

22

Andel ansatte i operative stillinger med rett til
pensjon neste 10 år, %

38

37

37

40

38

Andel ansatte i andre stillinger med rett til
pensjon neste 5 år, %

21

22

25

27

26

Andel ansatte i andre stillinger med rett til
pensjon neste 10 år, %

36

38

41

44

46

G4-EU16 HMS-politikk og -krav knyttet til egne og underleverandørers ansatte
BKK prioriterer personsikkerhet fremfor andre hensyn i utførelsen av vår virksomhet. Vårt mål er null
personskader for alle i forbindelse med all vår aktivitet.
Prioritering av personsikkerhet innebærer tydelig ledelse og at BKK blant annet skal skape et sikkert
arbeidsmiljø preget av trygghet og omtanke for hverandre og påse at alle leverandører med
underleverandører her etablert og etterlever HMS-systemer.
For ytterligere å øke fokus på HMS-området, har BKK brukt nøkkelindikatorer på SIF, frekvens av
høyrisikohendelser, samt gjennomført omfattende HMS-opplæring av førstelinjeledere og utarbeidet egne
læringsark ved alvorlige hendelser, for å bedre trekke lærdom av disse.
Det har også vært stilt krav til at underleverandører i prosjekter skal gjennomgå et e-læringsprogram om
HMS og etikk i BKK.

BKK prioriterer personsikkerhet fremfor andre hensyn i utførelsen av vår virksomhet. (Foto: Helge Hansen)
Fra 2017 har BKK økt innsatsen for å redusere risikoen for sosial dumping. Plikten vår er todelt.
For det første har vi en informasjonsplikt som innebærer at vi må ha tydelige krav i våre kontrakter,
herunder henvise til lovverket om allmenngjøring av tariffavtaler og likebehandlingsprinsipper og sette
som en forutsetning at våre leverandører overholder disse. Dette har vi innarbeidet i våre kontraktsmaler.
I BKKs kontraktstandarder er det også satt begrensninger i antall ledd underleverandører. BKKs
innsynsrett og sanksjonsmidler er også presisert. I tillegg har vi en påseplikt som innebærer at vi må ha
rutiner for å påse at disse forpliktelsene rent faktisk overholdes. Dette gjøre gjennom opplæring av
prosjektledere i BKK som fremover får et økt ansvar for å avdekke arbeidslivskriminalitet. I tillegg vil
revisjoner og kontroll av etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår trappes opp. Hovedfunn fra vernerunder,
HMS-befaringer og enkeltobservasjoner skal registreres i et samleskjema, følges opp, oppdateres og
rapporteres månedlig. Der det avdekkes mislighold, vil BKK reagere.

Menneskerettigheter
G4-HR1 Menneskerettigheter: Relevans ved investeringer
BKK har i sine kontraktsdokumenter tatt inn bestemmelser om etterlevelse av menneskerettigheter.
Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted, skal etterleves.
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Dersom hele eller deler av leveransen tilvirkes i utlandet skal Leverandør kontrollere at dette skjer i lovlige
former og iht. regelverk fastsatt av lokale myndigheter.
Leverandør skal påse at barnearbeid, tvangsarbeid og korrupsjonslignende forhold ikke aksepteres i noen
ledd av forsyningskjeden.

Samfunn og produkt
Samfunn
G4-SO1 Påvirkning på samfunnet

G4-HR3 Antall saker knyttet til diskriminering og gjennomførte tiltak
Ingen

G4-HR5 Barnearbeid
Det er ikke risiko for barnearbeid innenlands. Det er tatt forbehold om barnearbeid i alle kontrakter med
leverandører utenfor Norge.

De totale nasjonale sysselsettingsvirkningene knyttet til BKK-konsernets virksomhet er beregnet til rundt
6 400 årsverk. Av dette er rundt 1100 årsverk direkte ansatt i BKK-konsernet, mens de resterende
årsverkene følger av BKKs økonomiske ringvirkninger. (under arbeid)

G4-SO3 Risikoanalyse korrupsjon
Så godt som alle områder i BKK kan potensielt være utsatt for korrupsjon. Særlig er funksjoner knyttet til
innkjøp, fakturering og finansiering utsatt. Risikoen følges opp løpende gjennom selskapets rutiner for
internkontroll.

G4-HR10 Leverandører og entreprenører vurdert i forhold til menneskerettigheter
BKK er medlem i et prekvalifikasjonssystem for leverandører (Achilles Utilities NCE).

G4-SO4 Opplæring i korrupsjonsforebyggende prosedyrer og rutiner

Achilles Utilities NCE utfører revisjoner hos utvalgte leverandører. Utvelgelse skjer basert på nominasjon
fra deltakende medlemmer i energibransjen. BKK gir sine innspill til nominering. I våre nominasjoner
vektlegges størrelse på leveranse til BKK samt risiko for uregelmessigheter. Leverandørkategorien
«konsulent» har for eksempel en lavere risiko for barnearbeid eller sosial dumping sammenlignet med
kategoriene «arbeidstøy», «profilartikler» og «skogrydding». Det gjennomføres ca 20-30 revisjoner årlig.

BKK kan potensielt være utsatt for korrupsjon. Risikoen følges opp løpende gjennom selskapets rutiner
for internkontroll. Anskaffelsesprosessen har også krav og prosedyrer som skal motvirke korrupsjon.
Virkemidlene er dualisme, konkurranse og etterprøvbarhet i form av dokumentasjon. BKK har stor
oppmerksomhet på å hindre korrupsjon, og tolererer ikke, men motarbeider, alle former for korrupsjon i
offentlig og privat sektor. Det er inntatt et eget avsnitt om korrupsjon i BKKs etikk-dokument. Elæringskurs i etikk, som er obligatorisk for alle ansatte, inkluderer også tema korrupsjon.

G4-HR11 Negative menneskerettighetsvirkninger i leverandørkjeden
BKK har ingen oversikt over negative menneskerettighetsvirkninger i leverandørkjeden.
Gjennom medlemskapet vårt i Achilles Utilities NCE (se HR10) kan årlige revisjoner hos utvalgte
leverandører avdekke mulige negative menneskerettighetsvirkninger. Utvelgelse skjer basert på
nominasjon fra deltakende medlemmer i energibransjen. BKK gir sine innspill til nominering.
I tillegg til årlige revisjoner, må alle leverandører som gir tilbud på kontrakter over ca 3 millioner kroner til
BKK Nett og BKK Varme, fylle ut det europeiske ESPD-skjemaet (egenerklæringsskjema). Skjemaet er et
midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger mistanke om
barnearbeid, korrupsjon, organisert kriminalitet, o.l.

G4-SO5 Tiltak iverksatt som respons på tilfeller av korrupsjon
Ingen saker.

G4-SO Guidance Deltakelse i offentlig debatt og lobbyvirksomhet
G4-26:
BKK deltar aktivt i samfunnsdebatten og i ulike fagfora. BKK har jevnlig kontakt med myndigheter i form
av møter med Stortingets organer, departementer og direktorater, så vel som enkeltstående partier og
politikere. I tillegg til myndighetskontakt gjør BKK sine synspunkter gjeldende gjennom å være
høringsinstans ved lov- og forskriftsendringer innen relevante områder, og konsernet gir uttrykk for sine
synspunkter gjennom lokale- og regionale medier.
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BKK deltar aktivt i samfunnsdebatten og i ulike fagfora. Her holder konsernsjef Jannicke Hilland et innlegg
på Fornybarkonferansen 2017 (Foto: BKK)

EU21 Beredskaps-/kriseplaner og trening, samt oppfølgingsplaner
BKK er underlagt et strengt og omfattende regelverk for sikring og beredskap. BKK følger en konsernfelles
prosess for planlegging av sikring og iverksettelse av beredskap ved ekstraordinære situasjoner, og
dokumenterer etterlevelse. Det gjennomføres analyser for å kartlegge risiko knyttet til naturgitte
hendelser, teknisk og menneskelig svikt og tilsiktede hendelser og handlinger.
BKK har katastrofeplaner som omfatter håndtering av en rekke ulike typer uønskede hendelser. I planene
inngår også håndtering av psykososiale konsekvenser av ulykker. Deler av planverket er utarbeidet i
samarbeid med lokale myndigheter.
Det finnes også planer for gjennomføring av øvelser og det øves jevnlig på å håndtere ulike uønskede
hendelser. Øvelsene er ofte interne, men det øves også sammen med andre utenfor BKK. Gjennomføring
av øvelser og håndtering av krisesituasjoner evalueres alltid og lærings- og forbedringstiltak registreres og
følges opp av beredskapsledelsen.
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Ekstremvær de siste årene har satt BKKs infrastruktur og mannskaper på harde prøver. God krise- og
beredskapsplanlegging og øvelser skal medvirke til at konsekvensene for kundene, ansatte og samfunnet
begrenses. (Foto: BKK)
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Produktansvar

EU29 Gjennomsnittlig varighet for strømbrudd

EU26 Befolkningsandel uten tilbud om nettilknytning i eget forsyningsområde
Ingen er uten nettilknytning i BKKs forsyningsområde.

EU27 Antall anleggsfrakoblinger på grunn av kundens manglende betaling, fordelt på frakoblingsvarighet

EU30 Gjennomsnittlig tilgjengelighet for kraftverk fordelt på energikilde

EU28 Frekvens av strømbrudd

2013

2014

2015

2016

2017

Måltall

Vannkraftverk, (aggregattilgjengelighet %)

92,6

95,1

95,3

95,8

88,6

*92,7

Spillgass (CHP), %

89,3

99,1

93,3

95,6

97,0

Varmesentraler (avfall, olje og gass), %

100

100

100

100

100

* Store planlagte vedlikeholdsoppgaver med produksjonsstans i flere store kraftverk.

Nedgangen i antall strømbrudd til 2,3 i 2017 skyldes i hovedsak noe mindre ekstremvær med storm enn
de tre foregående årene.
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Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator

G4-1
G4-2

Strategi og analyse
Uttalelse fra selskapets øverste leder
Sentrale påvirkninger, risiki og og muligheter

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-13
G4-14

Organisasjonsprofil
Organisasjonens navn
Viktigste merkevarer, produkter og tjenester
Hovedkontor
Land som organisasjonen har virksomhet i
Eierstruktur og selskapsform
Markeder
Enheter rapporten omfatter
Arbeidsstyrken og ansettelsesforhold
Ansatte med kollektive avtaler
Vesentlige endringer i rapporteringsperioden, herunder størrelse, struktur og eierskap
Føre-var-prinsippet

G4-EU1
G4-EU2
G4-EU3
G4-EU4
G4-EU5

Energibransjen
Installert effekt fordelt på energikilde
Netto kraftproduksjon fordelt på energikilde
Antall industri-, privat- og bedriftskunder
Lengde luftlinjer og kabler
Tildeling av CO2-kvoter

G4-17
G4-18

Vesentlige aspekt og avgrensninger
Organisasjonsstruktur
Rapporteringsgrunnlag

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

Interessenter
Interessentgrupper
Prinsipp for identifisering og utvalg av interessentgrupper
Samhandling med interessentgrupper
Tema fremmet av interessentgrupper

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32

Rapporteringsprofil
Rapporteringsperiode
Dato for publisering av forrige rapport
Rapporteringssyklus
Kontaktpersoner for rapporten
Oversikt over indekser BKK rapporterer på

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator

G4-34
G4-39
G4-41
G4-44
G4-46
G4-48
G4-51

Styringsstruktur og ledelse
Foretaksstyring
Er styreleder medlem av konsernledelsen?
Rutiner for å unngå interessekonflikter i styret
Styrets egenevaluering
Styrets tilsyn med risikofaktorer
Godkjenning av samfunnsansvarsrapport
Prestasjonsbaserte systemer for godtgjørelse til styret og ledelsen

G4-56
G4-57
G4-58

Etikk og integritet
Visjon, verdier, etiske retningslinjer og prinsipper. Implementeringsstatus
Etiske råd
Rapporteringsverktøy for uetisk atferd og lovbrudd

ØKONOMI

G4-EC1
G4-EC2
G4-EC3
G4-EC4
G4-EC6
G4-EC7
G4-EC9

Økonomiske forhold
Fordeling av økonomisk verdiskaping
Økonomiske konsekvenser og muligheter som følge av klimaendringer
Pensjonsordninger
Økonomisk støtte fra myndighetene
Rutiner for lokal ansettelse og andel lokalt ansatte i ledelsen
Investeringer i infrastruktur og tjenester til nytte for samfunnet
Innkjøp fra lokale leverandører

G4EU10
G4-EU12

Energibransjen
Planlagt kraftproduksjon mot prosjektert etterspørsel på lang sikt fordelt på energikilde
Transmisjons- og distribusjonstap i prosent av total energi

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator
ENERGI OG MILJØ

G4-EN1
G4-EN3
G4-EN6
G4-EN7
G4-EN9

Materialforbruk, energibruk og vannforbruk
Materialforbruk
Direkte og indirekte energiforbruk
Reduksjon av energiforbruk
Initiativer for energieffektive produkter og tjenester
Vannkilder betydelig påvirket av vannuttak

G4-EN11
G4-EN12
G4-EN14

Biodiversitet (Biologisk mangfold)
Infrastruktur/anlegg i landskapsvernområder eller andre spesielt myndighetsbeskyttede områder
Betydelig påvirkning på biologisk mangfold i myndighetsbeskyttede områder
Rødlistearter med leveområder berørt av virksomheten

G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN19
G4-EN21
G4-EN23
G4-EN24

Utslipp til luft og vann, samt avfall
Direkte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 1)
Indirekte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 2)
Andre relevante indirekte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 3)
Tiltak for å redusere klimagassutslipp og oppnådde reduksjoner
Andre utslipp til luft
Avfall
Utilsiktede utslipp

G4-EN27

Produkter og tjenester
Tiltak for å redusere miljøpåvirkning av virksomheten

G4-EN29
G4-EN34

Etterlevelse
Bøter og ikke-finansielle sanksjoner for manglende overholdelse av miljølovgivning og -reguleringer
Antall klager om miljøpåvirkninger arkivert, adressert og løst gjennom formell behandling

G4-EU23
G4-EU24

Energibransjen
Tiltak, inkludert myndighetsinitierte, for å bedre og opprettholde tilgang til elektrisitet og kundeservice
Praksis for å imøtekomme ulike språk, kulturer og krav om universell utforming med mål om en ikkediskriminerende
tilgang til og sikker bruk av elektrisitet og kundeservice

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator
ARBEID OG MENNESKER

G4-LA1
G4-LA4

Ansettelsesforhold (sysselsetting)
Nyrekrutteringer
Oppsigelsestid og varslingsperioder ved driftsendringer

G4-LA6

Helse og sikkerhet
Skader, yrkesrelaterte sykdommer og fravær

G4-LA10

Opplæring og trening
Kompetanseutviklingsprogrammer

G4-LA12
G4-LA13

Mangfold og likestilling
Mangfold i styre og arbeidsstyrke
Gjennomsnittslønn for kvinner og menn

G4-EU14
G4-EU15
G4-EU16

Energibransjen
Programmer og prosesser som sikrer tilgang på arbeidskraft
Andel ansatte berettiget pensjon de neste 5 og 10 årene
HMS-politikk og -krav knyttet til egne og underleverandørers ansatte

MENNESKERETTIGHETER
G4-HR1
G4-HR3
G4-HR5
G4-HR10
G4-HR11

Menneskerettigheter: Relevans for investeringer
Antall saker knyttet til diskriminering og gjennomførte tiltak
Barnearbeid
Leverandører og entreprenører vurdert i forhold til mennneskerettigheter
Negative menneskerettighetsvirkninger i leverandørkjeden

SAMFUNN
G4-SO1
G4-SO3
G4-SO4
G4-SO5
G4-EU21

Påvirkning på samfunnet
Risikoanalyse korrupsjon
Opplæring i korrupsjonsforebyggende prosedyrer og rutiner
Tiltak iverksatt som respons på tilfeller av korrupsjon
Beredskaps- og kriseplaner og trening, samt oppfølgingsplaner

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator
PRODUKTANSVAR

G4-EU26
G4-EU27
G4-EU28
G4-EU29
G4-EU30

Tilgang på elektrisitet
Befolkningsandel uten tilbud om nettilknytning i eget forsyningsområde
Antall anleggsfrakoblinger pga kundens manglende betaling, fordelt på frakoblingsvarighet
Frekvens av strømbrudd
Gjennomsnittlig varighet av strømbrudd
Gjennomsnittlig tilgjengelighet for kraftverk fordelt på energikilde

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator

G4-1
G4-2

Strategi og analyse
Uttalelse fra selskapets øverste leder
Sentrale påvirkninger, risiki og og muligheter

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-13
G4-14

Organisasjonsprofil
Organisasjonens navn
Viktigste merkevarer, produkter og tjenester
Hovedkontor
Land som organisasjonen har virksomhet i
Eierstruktur og selskapsform
Markeder
Enheter rapporten omfatter
Arbeidsstyrken og ansettelsesforhold
Ansatte med kollektive avtaler
Vesentlige endringer i rapporteringsperioden, herunder størrelse, struktur og eierskap
Føre-var-prinsippet

G4-EU1
G4-EU2
G4-EU3
G4-EU4
G4-EU5

Energibransjen
Installert effekt fordelt på energikilde
Netto kraftproduksjon fordelt på energikilde
Antall industri-, privat- og bedriftskunder
Lengde luftlinjer og kabler
Tildeling av CO2-kvoter

G4-17
G4-18

Vesentlige aspekt og avgrensninger
Organisasjonsstruktur
Rapporteringsgrunnlag

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

Interessenter
Interessentgrupper
Prinsipp for identifisering og utvalg av interessentgrupper
Samhandling med interessentgrupper
Tema fremmet av interessentgrupper

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32

Rapporteringsprofil
Rapporteringsperiode
Dato for publisering av forrige rapport
Rapporteringssyklus
Kontaktpersoner for rapporten
Oversikt over indekser BKK rapporterer på

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator

G4-34
G4-39
G4-41
G4-44
G4-46
G4-48
G4-51

Styringsstruktur og ledelse
Foretaksstyring
Er styreleder medlem av konsernledelsen?
Rutiner for å unngå interessekonflikter i styret
Styrets egenevaluering
Styrets tilsyn med risikofaktorer
Godkjenning av samfunnsansvarsrapport
Prestasjonsbaserte systemer for godtgjørelse til styret og ledelsen

G4-56
G4-57
G4-58

Etikk og integritet
Visjon, verdier, etiske retningslinjer og prinsipper. Implementeringsstatus
Etiske råd
Rapporteringsverktøy for uetisk atferd og lovbrudd

ØKONOMI

G4-EC1
G4-EC2
G4-EC3
G4-EC4
G4-EC6
G4-EC7
G4-EC9

Økonomiske forhold
Fordeling av økonomisk verdiskaping
Økonomiske konsekvenser og muligheter som følge av klimaendringer
Pensjonsordninger
Økonomisk støtte fra myndighetene
Rutiner for lokal ansettelse og andel lokalt ansatte i ledelsen
Investeringer i infrastruktur og tjenester til nytte for samfunnet
Innkjøp fra lokale leverandører

G4EU10
G4-EU12

Energibransjen
Planlagt kraftproduksjon mot prosjektert etterspørsel på lang sikt fordelt på energikilde
Transmisjons- og distribusjonstap i prosent av total energi

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator
ENERGI OG MILJØ

G4-EN1
G4-EN3
G4-EN6
G4-EN7
G4-EN9

Materialforbruk, energibruk og vannforbruk
Materialforbruk
Direkte og indirekte energiforbruk
Reduksjon av energiforbruk
Initiativer for energieffektive produkter og tjenester
Vannkilder betydelig påvirket av vannuttak

G4-EN11
G4-EN12
G4-EN14

Biodiversitet (Biologisk mangfold)
Infrastruktur/anlegg i landskapsvernområder eller andre spesielt myndighetsbeskyttede områder
Betydelig påvirkning på biologisk mangfold i myndighetsbeskyttede områder
Rødlistearter med leveområder berørt av virksomheten

G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN19
G4-EN21
G4-EN23
G4-EN24

Utslipp til luft og vann, samt avfall
Direkte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 1)
Indirekte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 2)
Andre relevante indirekte utslipp av (drivhus-) klimagasser (scope 3)
Tiltak for å redusere klimagassutslipp og oppnådde reduksjoner
Andre utslipp til luft
Avfall
Utilsiktede utslipp

G4-EN27

Produkter og tjenester
Tiltak for å redusere miljøpåvirkning av virksomheten

G4-EN29
G4-EN34

Etterlevelse
Bøter og ikke-finansielle sanksjoner for manglende overholdelse av miljølovgivning og -reguleringer
Antall klager om miljøpåvirkninger arkivert, adressert og løst gjennom formell behandling

G4-EU23
G4-EU24

Energibransjen
Tiltak, inkludert myndighetsinitierte, for å bedre og opprettholde tilgang til elektrisitet og kundeservice
Praksis for å imøtekomme ulike språk, kulturer og krav om universell utforming med mål om en ikkediskriminerende
tilgang til og sikker bruk av elektrisitet og kundeservice

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator
ARBEID OG MENNESKER

G4-LA1
G4-LA4

Ansettelsesforhold (sysselsetting)
Nyrekrutteringer
Oppsigelsestid og varslingsperioder ved driftsendringer

G4-LA6

Helse og sikkerhet
Skader, yrkesrelaterte sykdommer og fravær

G4-LA10

Opplæring og trening
Kompetanseutviklingsprogrammer

G4-LA12
G4-LA13

Mangfold og likestilling
Mangfold i styre og arbeidsstyrke
Gjennomsnittslønn for kvinner og menn

G4-EU14
G4-EU15
G4-EU16

Energibransjen
Programmer og prosesser som sikrer tilgang på arbeidskraft
Andel ansatte berettiget pensjon de neste 5 og 10 årene
HMS-politikk og -krav knyttet til egne og underleverandørers ansatte

MENNESKERETTIGHETER
G4-HR1
G4-HR3
G4-HR5
G4-HR10
G4-HR11

Menneskerettigheter: Relevans for investeringer
Antall saker knyttet til diskriminering og gjennomførte tiltak
Barnearbeid
Leverandører og entreprenører vurdert i forhold til mennneskerettigheter
Negative menneskerettighetsvirkninger i leverandørkjeden

SAMFUNN
G4-SO1
G4-SO3
G4-SO4
G4-SO5
G4-EU21

Påvirkning på samfunnet
Risikoanalyse korrupsjon
Opplæring i korrupsjonsforebyggende prosedyrer og rutiner
Tiltak iverksatt som respons på tilfeller av korrupsjon
Beredskaps- og kriseplaner og trening, samt oppfølgingsplaner

Oversikt over GRI-indikatorer som BKK rapporterer på.
G4-indikator

Aspekt - Beskrivelse av indikator
PRODUKTANSVAR

G4-EU26
G4-EU27
G4-EU28
G4-EU29
G4-EU30

Tilgang på elektrisitet
Befolkningsandel uten tilbud om nettilknytning i eget forsyningsområde
Antall anleggsfrakoblinger pga kundens manglende betaling, fordelt på frakoblingsvarighet
Frekvens av strømbrudd
Gjennomsnittlig varighet av strømbrudd
Gjennomsnittlig tilgjengelighet for kraftverk fordelt på energikilde

