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Nordsøfondens samfundsansvar
Nordsøfonden producerer energi i form af olie og gas, og bidrager dermed til at sikre forsyningen
af energi, som er fundamental for et moderne samfund.
Olie- og gasressourcerne i undergrunden tilhører det danske samfund, og samfundet får andel i
værdien af ressourcerne dels indirekte gennem beskatning af de private aktører og dels direkte
gennem Nordsøfondens medejerskab af kulbrintelicenser.
Nordsøfonden er 100 % statsejet selskab, og det er vores mission at skabe højst mulig værdi af
vores aktiver, hvilket kommer hele det danske samfund til gode.
Vi er bevidste om, at produktion og udnyttelse af olie og gas bidrager til klimaforandringer og
belaster miljøet. Vi har et ansvar for, at vores aktiviteter samlet set er til gavn for samfundet. Vi
skal drive rentabel forretning og samtidig sikre, at vores aktiviteter belaster miljøet mindst muligt.
Vi arbejder ambitiøst med vores samfundsansvar inden for de rammer, der er etableret for vores
virksomhed.
I relation til CSR arbejder vi med fire områder:
Sikkerhed
Det er vores politik, at der anvendes løsninger, der reducerer risikoen for uheld.

•
•

Gennem HSE- drøftelser (Health Safety Environment) med operatøren øver vi indflydelse på
operatørens sikkerhedsstandarder og bakker op om aktiviteter, der fremmer en høj standard på
HSE-området.
Vi skaber rammerne for et fysisk og psykisk godt velbefindende, fordi et sundt og sikkert arbejdsmiljø giver bedre trivsel og dermed mere engagerede medarbejdere.

Bæredygtighed
Vi anerkender menneskeskabte klimaforandringer, og at vi har et medansvar for, at klimamålsætningerne i Paris-aftalen nås.

•

•

På såvel kort som lang sigt er det vores politik, at kulbrinteindvindingen fra danske felter skal
ske med anvendelse af løsninger, der minimerer miljø- og klimabelastningen. Vi vil løbende
forholde os til, hvordan vi kan imødegå miljøbelastningen i de aktiviteter, vi deltager i, og medvirke til en energieffektivisering i produktionsfasen.
Vi stiller krav til os selv om at reducere mængden af forbrug og affald, hvilket sker gennem
oplysning og fokus på forhold, hvor vi kan gøre en forskel.
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Krav til leverandør
Vi stiller krav til vores leverandører og partnere om god adfærd indenfor miljø, menneskerettigheder, anti-korruption mm.

•
•

Leverandører skal leve op til vores leverandørkodeks, og vi ”vetter” leverandører, såfremt vores
risikovurdering viser et behov herfor.
Vi følger op på, at leverandørkodeks efterleves som en naturlig del af vores leverandørstyring.

Orden i eget hus
Vores medarbejdere skal kendetegnes ved høj integritet og troværdighed. Det er afgørende for vores
virksomhed og mulighed for at øve indflydelse på de aktiviteter, som vi deltager i.

•
•

Vi har et adfærdskodeks, der beskriver vores standarder for den adfærd, som forventes af vores
medarbejdere.
Vores kodeks understøttes af politikker og interne procedurer, der sikrer, at vi overholder gældende love og regler, og at vi sætter en høj etisk standard for de aftaler, vi indgår.
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