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SAMFUNNSANSVAR 
GJENNOM 
BÆREKRAFTIG 
ENTREPRENØRSKAP 

Samfunnsansvar innebærer å ta ansvar for 
virksomhetens påvirkning på mennesker, 
samfunn og miljø, og bidra til en positiv 
samfunnsutvikling gjennom verdiskaping 
som kan løse samfunnsutfordringer. AF har 
et særlig samfunnsansvar der samfunnets 
utfordringer kan relateres til vår virksomhet; 
vi har derfor definert AFs samfunnsansvar 
som bærekraftig entreprenørskap. 

BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP
Vårt samfunnsansvar er todelt; først og 
fremst skal vi håndtere egne prosjekter på en 
bærekraftig måte. Dette innebærer at alle som 
jobber på våre byggeplasser har et sikkert og 
godt arbeidsmiljø, at forretningsdriften følger 
etiske retningslinjer, lover og regler, samt at vi 
minimerer påvirkningen på ytre miljø. Dette 
er en del av fundamentet for all vår virk
somhet, fordelt på fire hovedområder: helse, 
sikkerhet, miljø og etikk. 

Videre har vi ansvar for å bidra til en posi
tiv samfunnsutvikling ved å tilby tjenester 
som samfunnet trenger. Vi bidrar med inn
ovasjon, nyskaping og kompetanseutvikling 
for å skape tjenester som kan møte morgen
dagens utfordringer. 

På et solid fundament sørger vår nysgjer
righet for kontinuerlig videreutvikling av nye 
forretningskonsepter som skaper verdi for 
samfunnet. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til 
oppnåelse av FNs bærekraftmål. 

FNS BÆREKRAFTMÅL
FNs 17 definerte bærekraftmål er ver
dens felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Bære
kraftmålene konkretiserer de globale 
samfunnsutfordringene som vi i fellesskap 
må løse. Måloppnåelse fordrer at både 

offentlig og privat næringsliv bidrar med gode 
og bærekraftige løsninger. 

De bærekraftmålene som er mest aktuelle 
for AFs forretningsvirksomhet er knyttet til 
likestilling, anstendige arbeidsplasser og godt 
arbeidsmiljø for våre ansatte, etisk atferd og 
beskyttelse av arbeidstakerrettigheter samt 
bekjempelse av korrupsjon og arbeidslivskrimina
litet. I tillegg har FN mål knyttet til utbygging av 
infrastruktur, ansvarlig forbruk og behandling av 
avfall, samt tilgang på ren energi. For at samfun
net skal kunne nå disse målene må bedrifter som 
AF videreutvikle tjenestespekteret for å skape 
gode løsninger på våre samfunnsutfordringer.

OPPFØLGING AV SAMFUNNSANSVAR I AF
AF Gruppens konsernledelse har, med for
ankring i styret, fastsatt overordnede prinsipper 
for styring og ledelse. Prinsippene er rammen 
for virksomhet innen alle områder og nivåer i 
organisasjonen, og er nedfelt i dokumentene:
• Hensikt – Mål – Verdier
• Adferdskoden
• Konsernpolicyen

Ansvaret for AFs samfunnsansvar ligger hos 
konsernsjef Morten Grongstad og følger hans 
linjeledelse; hver konserndirektør har ansva
ret for sitt respektive virksomhetsområde. 
Konserndirektør Eirik Wraal er fagansvarlig 
for samfunnsansvar. Organiseringen sikrer at 
enhetene følger opp de krav og de retningslinjer 
som er fastsatt i lover og regler og konsernpo
licy med tilhørende retningslinjer. 

Ledelsessystemet i AF Gruppen inneholder 
nødvendige planer, risikovurderinger, prose
dyrer og øvrige systemdeler for å sikre enhetlig 
drift i de ulike prosjektene, og at virksomheten 
utøves i henhold til rammebetingelser gitt i 
regelverk, konsernets rammebetingelser og 
øvrige krav fra interessenter. 

    I AF tar vi samfunnsansvar 
gjennom et bærekraftig entreprenørskap. 
Vi driver virksomheten på en ansvarlig 
og bærekraftig måte, og bidrar til å løse 
vår tids store miljø og samfunns
utfordringer gjennom innovasjon og 
utvikling av våre tjenester. 
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VERDI
TILFØRT SAMFUNNET

VIRKEMIDLER
INNOVATIV / NYSKAPENDE /  
KOMPETANSEUTVIKLENDE

FUNDAMENT
HELSE / SIKKERHET / MILJØ / ETIKK

SIKKERHET (S. 4) 

AFs ansatte skal ha en 
sikker arbeidsplass. Alle skal 
komme hjem like hele som 
da de dro på jobb.

MÅL:   Ingen skal bli syke  
eller skadet av å jobbe i AF. 

STATUS:   En lav H1-verdi på 
0,8 viser at vi er på rett vei.  
I 2019 vil vi iverksette et 
sikkerhetsløft for å gjøre 
hverdagen enda sikrere for 
de som jobber på våre 
prosjekter. 

HELSE (S. 6) 

Arbeidsmiljøet i AF skal være 
godt. Skadelig eksponering 
som man kan utsettes for på 
jobb skal minimeres. 

MÅL:   Ingen skal bli syke 
eller skadet av å jobbe i AF.

STATUS:   AF har et lavt 
sykefravær på 3,3 % i 2018, 
og scorer høyt på 
medarbeidertilfreshets-
undersøkelser. Det er 
iverksatt tiltak for å bedre 
kjønns  balansen i selskapet. 

MILJØ (S. 8) 

Prosjektvirksomhet påvirker 
ytre miljø, og det er vårt 
ansvar å sørge for at dette 
minimeres.

MÅL:   AF skal gjennomføre 
prosjekter på en slik måte at 
ytre miljø blir påvirket i minst 
mulig grad. 

ETIKK (S. 11) 

AF Gruppen har en null-
toleranse for korrupsjon, 
arbeidslivskriminalitet og 
annen uetisk atferd. 

MÅL:   Opptre etisk i alt vi 
gjør, og kun samarbeide 
med seriøse aktører. 

STATUS:   Gode systemer og 
rutiner er etablert for å sikre 
etisk drift. AF har ikke 
avdekket tilfeller av 
korrupsjon eller arbeidslivs-
kriminalitet i våre prosjekter 
i 2018. 

FNs BÆREKRAFTSMÅL 
Ved å tilby tjenester 
som kan være med på 
å oppfylle FNs bære-
kraftmål skaper vi verdi 
for samfunnet.

STATUS:   Kildesorteringsgrad  
i prosjektene på rundt 90 % 
er godt over myndighets-
kravene på 60 %, og AF 
gjennomfører nå det første 
anleggsprosjektet med 
fossilfri byggeplass.

AF GRUPPEN 2018
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AF har et strukturert og enhetlig system for 
helse og sikkerhetsarbeid. Alle uønskede 
hendelser og forhold registreres og behand
les i avvikssystemet Synergi Life for å finne 
bakenforliggende årsaker og forbedringstiltak. 
Viljen til kontinuerlig forbedring er sterk og 
rapporteringsfrekvensen er økende. I 2018 
ble det rapportert nærmere 36 700 (24 500) 
hendelser og forhold (RUH). Vekst skal ikke gå 
på bekostning av verken helse eller sikkerhet. 
AF stiller klare krav til oppkjøpte selskaper og 
det tilbys bistand for å styrke system og kultur 
knyttet til helse og sikkerhetsarbeid. AF setter 
de samme strenge sikkerhetskravene til unde
rentreprenører som til egen organisasjon. 

EN SIKKER ARBEIDSPLASS
AFs mål for sikkerhet og helse er å unngå 
skader, sykdom og plager som skyldes arbeids
miljø. Innen sikkerhet handler det om å unngå 
arbeidsulykker og spesielt ulykker som resulte
rer i alvorlige personskader og fravær.

Grunntanken bak sikkerhetsarbeidet i AF er 
at alle uønskede hendelser har en årsak og at 
de dermed kan unngås. Gjennom risikoanalyse 
identifiseres mulige uønskede hendelser og det 
etableres preventive barrierer slik at risikoen 
elimineres eller reduseres til et akseptabelt 
nivå. Dersom en uønsket hendelse likevel 
oppstår, følges denne opp for å finne bakenfor
liggende årsaker slik at forbedringstiltak kan 
iverksettes. AF er alltid forberedt på alvorlige 
ulykker, og er organisert med et bered
skapssystem i hvert prosjekt, i tillegg til et 
overordnet på konsernnivå, som skal håndtere 

   Vi har et mål om at ingen skal bli 
skadet av å jobbe i AF. Dette oppnår vi gjennom 
en kompromissløs holdning til sikkerhet.

SIKKERHET  
GÅR FORAN ALT

og redusere skadevirkningene samt sørge for 
god oppfølging. De mest alvorlige hendelsene 
følges opp med granskninger i etterkant der 
konsernledelsen også deltar. 

Den viktigste måleparameteren for 
sikkerhetsarbeidet i AF er Hverdi. H1verdi 
er definert som antall fraværsskader i AF 
og i underentreprenører per million utførte 
timeverk. Skadefrekvensen har vist en 
positiv utvikling gjennom årenes løp, fra en 
H1verdi for den norske virksomheten på 
rundt 20 tidlig på 90tallet, til en H1verdi 
for 2018 på 0,8 (1,1). Verdien representerer 
12 fraværsskader, hvorav én hendelse ble 
fatal. En ansatt hos en underentreprenør 
ble påført så store energier at han døde av 
skadene to dager etter ulykken. 

SIKKERHETSLØFTET
Til tross for en historisk lav Hverdi opplever 
vi at det fortsatt er for mange personskader. 
Derfor implementerer AF i 2019 et sikker
hetsløft. Sikkerhetsløftet består av seks 
konserntiltak: (1) definisjonen av H1 utvides 
til også å gjelde alvorlige personskader uten 
fravær, (2) det etableres konsernmål for 
H2<5, (3) hendelser med høyt tapspotensial 
utvides fra en til to kategorier, den strengeste 
kategorien får grundig oppfølging, (4) bruk 
av vernehansker og briller blir påbudt for 
alle som oppholder seg på prosjekt, (5) styrke 
risikostyringen ved å innføre metodikk rundt 
«Personlig Sikkerhetsinvolvering» (PSI), 
samt (6) styrket læring fra hendelser gjen
nom digitalisering.
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Anstendig arbeid og økonomisk vekst
FNs mål er at arbeiderrettigheter skal beskyttes, og 
at alle arbeidstakere skal ha et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø. I AF har vi som mål at ingen skal bli 
syke eller skadet av å jobbe i AF. Helse og sikkerhet 
for våre ansatte og under entreprenører går foran alt. 

RAPPORTERTE UØNSKEDE HENDELSER 

(RUH) PER ÅRSVERK
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Sikkerhetsløft for riktig bruk av verneutstyr
Kutt- og øyeskader er den hyppigste skadeformen i AF Gruppen. 
Hele 33 % av alle registrerte H2-skader kan knyttes til mangelfull 
eller feil bruk av vernehansker og vernebriller. Ved riktig bruk av 
verneutstyr ville mest sannsynlig flere av skadene vært unngått. 
Fra 2019 innfører AF derfor hanske- og brillepåbud for alle som 
oppholder seg på byggeplass. 
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AFs mål for sikkerhet og helse er å unngå 
skader, sykdom og plager som skyldes arbeids
miljø. Innen helsearbeid handler det om å 
unngå helseskadelig belastning i arbeidshver
dagen, relatert til for eksempel ergonomi, 
kjemikalier, støy, støv, press, trakassering, mm. 

FRISKE MEDARBEIDERE 
AF jobber kontinuerlig for at alle ansatte skal 
oppleve arbeidsglede og trivsel. Sykefravær er 
en indikator for helsearbeidet, og var i 2018 på 
3,3 % (3,0 %). AFs sykefravær betraktes som 
lavt i bygg og anleggsbransjen. Noe av sykefra
været er arbeidsrelatert, og den systematiske 
og langsiktige arbeidet med å nå målet om et 
«friskt sykdomsbilde» prioriteres derfor høyt.

AF har en intern bedriftshelsetjeneste som 
bistår i det forebyggende helsearbeidet. De 
følger opp medarbeidernes helse ved jevnlige 
helseundersøkelser og bistår i sykefraværsut
valg i enhetene slik at alle med sykefravær får 
god oppfølging.

For å sikre kunnskap om eksponerin
ger ansatte utsettes for i arbeidet, og hvilke 
tiltak som kan forebygge helseskader, har AF 
helsekort for de 16 mest aktuelle eksponerin
gene tilgjengelig på flere språk. I tillegg har AF 
utviklet og tatt i bruk programmet HelseRisk, 
som gjør oss bedre i stand til å identifisere og 
påvirke helserisiko. 

MEDARBEIDERTILFREDSHET
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen som ble 
gjennomført i 2017 viser at de ansatte trives 
svært godt med eget arbeid og med AF som 
arbeidsgiver. Personlig utvikling og innhold 
i jobben, selskapets mål og verdier, samt 
betingelser er sterke drivere for trivsel. Årlig 
mottar AF over 10 000 jobbsøknader og dette 
er en sterk indikator på at AF anses som en 
attraktiv arbeidsplass også eksternt. 

AF har et tillitsvalgt og verneapparat 
som sikrer de ansattes mulighet for å påvirke 
arbeidsforholdene. Det er et eget bedrifts og 
arbeidsmiljøutvalg med representanter fra kon
sernledelsen, de ansatte og hovedtillitsvalgte. 

    AFs mål er at våre ansatte skal ha et 
arbeidsmiljø som bidrar til at de holder seg friske 
og fornøyde, og får de mulighetene som de ønsker.

HELSE OG ARBEIDSGLEDE

Nye retningslinjer som trådte i kraft i 2018 
sikrer at både funksjonærer, fagarbeidere og 
begge kjønn representerer de ansatte i styret. 

DE BESTE FOLKA
Utvikling av kunnskap og kompetanse hos 
våre ansatte er den mest lønnsomme investe
ringen vi gjør. Det viktigste virkemiddelet for 
å fremme faglig utvikling er praktisk trening 
i linjen, men AF tilbyr også et internt leder
utviklingsprogram over flere trinn og ekstern 
etterutdanning. Bredden i AFs kompetanse
miljøer gir godt grunnlag for faglig utvikling 
og karrieremuligheter på tvers i konsernet.
AF har en desentral beslutningsstruktur der 
dyktige medarbeidere tidlig får muligheten til 
å ta ansvar. AF har som mål å utvikle ledere 
gjennom intern opplæring, og rundt 80 % av 
dagens ledere er internt rekruttert

Et av AFs konserninitiativer er å tiltrekke 
og utvikle bransjens beste ledere og fagkompe
tanse. Et viktig tiltak er å øke kvinneandelen. 
AF ønsker å satse på de beste folka, og det er 
derfor viktig å rekruttere fra begge kjønn. I 
2018 ble det satt et mål om å øke kvinneande
len til 20 %. Det er opprettet en arbeidsgruppe 
som jobber med tiltak for å sikre at begge kjønn 
skal ha like muligheter til å gjø t satt et mål om 
å øke kvinneandelen til 20 %. Det er opprettet 
en arbeidsgruppe som jobber med tiltak for å 
sikre at begge kjønn skal ha like muligheter til å 
gjøre karriere i AF. 
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MTU AF Gruppen 2017
Skala 1–6 
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Kvinneandel
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SYKEFRAVÆR

Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid
FN ønsker å sikre kvinner fullstendig og reell 
deltakelse og like muligheter til ledende stillinger 
på alle nivåer i viktige beslutningsprosesser, samt 
at arbeidstakerrettigheter skal beskyttes og et 
trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. I AF 
ønsker vi «de beste folka», uavhengig av kjønn. 
Kvinner og menn skal ha like muligheter til å 
skape en karriere i AF. AF har satt et mål om å øke 
kvinneandelen til 20 %. AF har også som mål at 
ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø. 
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% Ubevisst kjønnsdiskriminering på agendaen
15. mars 2018 deltok 160 medarbeidere da AF, i samarbeid med 
HunSpanderer, inviterte til diskusjon om ubevisst kjønnsdiskri-
minering. Samarbeidet med HunSpanderer er ett av flere tiltak 
AF jobber med for å få flere kvinner til å velge AF som arbeids-
plass og til å ta lederroller i konsernet. Diskusjonene rundt 
ubevisst diskriminering er også tatt ut i prosjektene, blant annet 
på Tvedestrand - Arendal. 
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En av vår tids største samfunnsutfordringer er 
miljø og klimaendringer. Som en følge av dette 
har EUkommisjonen lansert en handlingsplan 
for sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi 
baserer seg på gjenbruk og materialgjenvinning 
slik at færrest mulig ressurser går tapt. 

Sentralt i EUs handlingsplan er et ram
medirektiv for avfall som rangerer tiltak for å 
minske avfallsmengder; redusere avfall som 
produseres, ombruk av ressurser, gjenvinne 
materialer og utnytte avfall til energiproduk
sjon før eventuell deponering av avfall som ikke 
kan utnyttes. 

Norge er gjennom EØSavtalen forpliktet til 
rammedirektivet for avfall. EUs rammedirektiv 
legger opp til en målsetting om at minimum 
70 % av bygg og riveavfall skal gjenbrukes eller 
gjenvinnes innen 2020. Ser man på byggeavfal
let under ett, trenger bransjen gode bidrag for å 
kunne oppfylle denne målsettingen.

FORSVARLIG OG BÆREKRAFTIG PROSJEKT-
GJENNOMFØRING

AFs miljøarbeid starter på prosjekt og for
retningsenhetsnivå. Her blir miljørisikoer 
identifisert og rangert. Sammen med lover, 
forskrifter og spesifikke kontraktskrav dan
ner analysene grunnlaget for prosjektenes 
og enhetenes mål for ytre miljø. Flere av 
AFs forretningsenheter, både innen bygg og 
anlegg, har ansatt egne ressurser med miljø
kompetanse som arbeider med å optimalisere 
prosjektenes miljøpåvirkning. Målet er at AFs 
prosjektvirksomhet skal skape minst mulig 
fotavtrykk.

AF fokuserer på miljøforhold som vi kan 
påvirke. Prosjektene planlegges slik at minst 
mulig avfall skal oppstå, og at avfallet i størst 
mulig grad kan kildesorteres for gjenvinning. 
For å legge til rette for gjenvinning måles alle 
forretningsenheter på kildesorteringsgrad, det 
vil si hvor stor del av avfallet fra virksomheten 
som sorteres. Kildesorteringsgraden i AF som 
helhet ligger godt over gjeldende myndig
hetskrav. 

AF er til enhver tid i beredskap for å mini
mere skader og tap på ytre miljø dersom en 

    Våre prosjekter skal 
gjennomføres slik at negativ påvirkning  
på ytre miljø blir minst mulig. 

MILJØ – ET FELLES ANSVAR

ulykke eller hendelse med forurensningspoten
sial skulle forekomme. I etterkant vil hendelsen 
analyseres for å etablere forebyggende barrie
rer for fremtidige prosjekter. 

AFs styringssystem for miljøarbeid følger 
prinsippene i miljøstandarden ISO 14001. AF 
er kontrollmedlem i Grønt Punkt, en inter
nasjonal ordning som skal være med på å 
sikre finansiering av returordninger for brukt 
emballasje. 

Oppfølging av måleparameteren kilde
sorteringsgrad, en miljøfaktor som AF kan 
påvirke, er en ekstra drivkraft i AFs miljøar
beid. Kildesorteringsgrad forteller hvor stor del 
av avfallet fra AFs virksomhet som sorteres. 
Hensikten med å sortere er å legge til rette for 
gjenvinning. Totalt er det kildesortert 512 401 
(324 270) tonn med avfall på våre prosjekter i 
2018. I tillegg har miljøparkene gjenvunnet til 
sammen 219 005 (179 163) tonn masse i 2018.

BRUK AV DIESEL ER DEN STØRSTE KILDEN  
TIL CO2-UTSLIPP

AFs påvirkning på klimaet måles løpende 
i form av mengde klimagassutslipp. Vårt 
klimaregnskap viser at forbruk av diesel i 
anleggsmaskiner er den største kliden til AFs 
klimagassutslipp. I 2018 hadde AF en økning 
i klimagassutslipp på 2,5 %. Økningen skyldes 
økt bruk av anleggsmaskiner i våre samferd
selsprosjekteter.

Det foregår mye spennende innen utvik
lingen av elektriske anleggsmaskiner. Disse 
reduserer støy og har vesentlig lavere CO2ut
slipp. AF har i 2018 tatt i bruk flere elektriske 
maskiner i prosjekter, for eksempel sprøyte
maskiner for betong. Disse brukes blant annet 
i tunneler. I tillegg til å spare miljøet globalt 
gir de renere luft i og bedre arbeidsforhold i 
tunnelen. AF startet i 2018 sitt første fossilfrie 
anleggsprosjekt på Grefsen base. 

Se klimaregnskap side 10
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Ansvarlig forbruk og produksjon og stoppe 
klimaendringene
FN har som mål å oppnå en mer miljøvennlig 
forvaltning av alle former for avfall gjennom hele 
deres livssyklus, samt å bekjempe klimaendringene 
og konsekvensene av dem for å begrense 
skadevirknigene for menneskers helse og miljø 
innen 2030. Det er AFs ansvar å gjennomføre 
prosjekter på en slik måte at miljøpåvirkningen blir 
minst mulig. 

Fossilfri byggeplass med elektriske maskiner
På Grefsen i Oslo rehabiliterer AF Anlegg driftsverksted og 
kontorer for Sporveien. Prosjektet er en del av Sporveiens 
strategi «Ren tur», som skal bidra til å nå Oslo kommunes mål om 
å redusere byens klimagassutslipp med 50 % innen 2020. Anleg-
get driftes fossilfritt. Dette innebærer at alle anleggsmaskiner, 
kjøretøy og utstyr enten er elektriske, hybrid og/eller kjører på 
biodrivstoff. For eksempel benyttes elektriske varebiler og lifter, 
elektrisk byggvarme og batteridrevne vibroplater. I tillegg kjører 
de fleste egne ansatte og sentrale underentreprenører elbiler, 
hybridbiler eller benytter offentlig transport.



1010AF GRUPPEN 2018 VERDISKAPINGETIKKSIKKERHETSAMFUNNSANSVAR HELSE MILJØ

ENERGI- OG KLIMAREGNSKAP 2018

Kategori Forbruk Energiekv. (MWh) 1) 
2018

Utslipp (tonn CO2e) 2)

2017
Utslipp (tonn CO2e) 2) 

Bensin (l) 17 660 169 41 16

Diesel (l) 13 833 795 147 025 37 120 36 202

Propan (kg) 23 731 325 70 98

Sum direkte utslipp 147 519 37 231 36 316

Fjernkjøling 17 774 18 - -

Fjernvarme 142 595 143 6 2

Strøm 21 598 446 21 598 927 1 107

Sum indirekte utslipp egen aktivitet 21 759 933 1 109

Fly - (personkm) na 2 858 2 266

Km-godtgjørelse (km) 1 019 909 143 170

Avfall (tonn) 3 218 1 610 1 882

Sum indirekte utslipp andre 4 611 4 318

Klimagassutslipp (tonn CO2e) 42 775 41 743

Klimaspor (tonn CO2e per MNOK omsetning) 4,5 4,5

1) Energiekvivalenter er beregnet for kjernevirksomhetene (direkte og indirekte utslipp) for å vise den årlige energiintensiteten til AF Gruppens aktiviteter. 
2) Klimagassutslipp med oppvarmingspotensial tilsvarende CO2

KLIMAREGNSKAP
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ETIKK – GOD FORRETNINGS
SKIKK I RYGGRADEN

BEDRIFTSKULTUR ER NØKKELEN
Våre ansatte representerer AF Gruppen i alle 
forretningsmessige sammenhenger, og det 
er essensielt at de identifiserer seg med AFs 
Adferdskode. Leverandører og underentrepre
nører er også forpliktet til å følge Adferdskoden 
gjennom AFs leverandørerklæring. I vurde
ringen av oppkjøpskandidater blir det lagt 
avgjørende vekt på at bedriftskultur og kjerne
verdier er i tråd med AFs. 

AF har nulltoleranse for prissamarbeid og 
korrupsjon. Adferdskoden forbyr selskapets 
ansatte å diskutere, foreslå eller inngå avtale 
med konkurrenter som kan påvirke konkurran
sesituasjonen. 

I henhold til AF Gruppens konsernpolicy 
skal alle kontrakter være skriftlige og signeres 
av minimum to representanter fra AF. Dette 
reduserer faren for at enkeltpersoner blir til
budt, eller velger å motta, bestikkelser.

OPPLÆRING FOR ALLE ANSATTE
Alle nyansatte i AF får en innføring i Adferdsko
den og kjerneverdiene på et obligatorisk 
introduksjonskurs. Kurset sikrer at alle ansatte 
er klar over hvilke krav og forventninger som 
stilles, og er et viktig virkemiddel for å bygge en 
bedriftskultur med høy etisk standard.

AF har produksjonslederkurs med temaer 
som blant annet innkjøp, HMS og personal
håndtering. Lederkursene i AF inkluderer 
«dilemmatrening» og andre holdnings
skapende oppgaver for å sikre enhetlig 
praktisering av AF Gruppens retningslinjer.

Minimum to ganger årlig gjennomfører AF 
et egenutviklet kurs i forebygging av arbeids
livskriminalitet. 

ETTERLEVELSE GJENNOM BRUK AV  
STYRINGSSYSTEMER

AF har innført organisatoriske og strukturelle 
tiltak for å sikre at AF kun samarbeider med 

seriøse aktører. Blant annet er det en stilling i 
konsern med arbeidslivskriminalitet som spe
sialfelt, og hver forretningsenhet har en egen 
seriøsitetsansvarlig. Disse møtes jevnlig i AFs 
nettverksorganisasjon innen arbeidslivskrimi
nalitet, Akrim.

Det er opprettet konserninterne nettverksor
ganisasjoner for å skape arenaer for samarbeid 
og erfaringsoverføring på tvers av enhetene, og 
for å sikre etterlevelse av krav i hele AF:
•  HMSforum for spørsmål knyttet til 

HMSlovgivning
•  Personalforum for ivaretakelse av de ansat

tes rettigheter
•  Seriøsitetsforumet «Akrim» for arbeidet 

med å motvirke arbeidslivskriminalitet
•  Innkjøpsforum for spørsmål knyttet til 

forretningsetikk

Alle forretningsenhetene i AF har ledelses
systemer, og mange av dem er ISO-sertifiserte.
Ledelsessystemet inneholder nødvendige 
planer, risikovurderinger og prosedyrer for å 
sikre enhetlig drift i de ulike prosjektene, og at 
virksomheten utøves i henhold til konsernets 
etiske rammebetingelser. 

VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD
AF har prosedyrer og rutiner knyttet til varsling 
av kritikkverdige forhold, herunder brudd på 
lover og etiske retningslinjer. Både egne ansatte, 
innleide arbeidstakere og eksterne parter har 
rett til å varsle, og varsleren skal være beskyttet 
mot gjengjeldelse. Varsling kan gjøres åpent 
eller anonymt, og både varslingen og varslers 
identitet behandles fortrolig. Varsling kan skje 
i linjen til nærmeste leder, til leder på et høyere 
nivå, epost til varslingsutvalget eller ved å 
sende et elektronisk skjema på www.afgruppen.
no/varsling. Et internt varslingsutvalg følger 
opp mottatte varsler. Ved anonyme varsler 
behandles varselet først av et eksternt selskap. 

    AFs troverdighet og 
konkurranse kraft er tuftet på tillit. Vi har 
en kompromissløs holdning til etikk og 
klare krav til alle vi samarbeider med. 
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TILTAK MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET OG 
SOSIAL DUMPING

Innkjøp av varer og tjenester utgjør rundt 70 % 
av omsetningen i AF. AF har ansvar for hele 
kontraktspyramiden på våre prosjekter. Vi jobber 
derfor proaktivt og reaktivt for å sikre etterlevelse 
av etiske retningslinjer blant leverandørene. 
Proaktivt benyttes det rutiner for prekvalifisering; 
AF tillater kun to ledd med underentreprenører. 
Vi benytter StartBANK samt en egenutviklet 
prekvalifiseringsmodul i StartBANK for å vurdere 
potensielle leverandører. Når underentreprenører 
er godkjent og får adgang til byggeplass, følges 
disse opp reaktivt gjennom stikkprøver og kon
troller for å verifisere at virksomheten drives i tråd 
med regelverk og gjeldende retningslinjer, blant 
annet ved å kontrollere lønns og arbeidsvilkår. De 
viktigste verifikasjonene vi gjennomfører er: 
•  Interne revisjoner som gjennomføres på alle 

nivåer i organisasjonen
•  Vernerunder som gjennomføres ukentlig 

på alle prosjekter for å sikre etterlevelse av 
regelverket for arbeidsmiljø

•  Revisjoner av underentreprenører og 
leverandører for å sikre at disse har gode 
systemer rundt arbeidsforhold og etikk

•  Kontroll av lønns og arbeidsvilkår blant 
leverandører, underentreprenører og beman
ningsselskaper, både av prosjektene selv og 
med bistand fra AF Gruppens fast tilsatte 
Akrim rådgiver. 

Dersom «røde hendelser» avdekkes, det vil si 
indikasjon på eller tilfeller av arbeidslivskrimi
nalitet blant våre underentreprenører, får det 
konsekvenser. Hendelsen granskes og avtalen 
med underentreprenøren kan sies opp. Siden 
seriøsitetsinitiativet i 2014 har vi avdekket to 
røde hendelser i AFprosjekter. AF ønsker å 
velge bort useriøse aktører, og at de useriøse 
aktørene velger bort oss. 

NULLTOLERANSE FOR ØKONOMISK OG  
FINANSIELL KRIMINALITET

AF Gruppen har innført strenge krav til fak
turabehandling som barriere mot underslag og 
økonomisk mislighold. Inngående fakturaer 
behandles elektronisk, og må attesteres og 
anvises i henhold til en fullmaktsmatrise. Også 
utbetalinger må godkjennes av to personer. 

AF Gruppen har en egen policy knyttet til 
børssensitiv informasjon og fører løpende 
kontroll med transaksjoner i AFaksjen foretatt 
av selskapets ansatte og deres nærstående. 
Misbruk av børssensitiv informasjon leder til 
politianmeldelse og avskjedigelse. 

FRED OG RETTFERDIGHET
FNs mål er at verden skal oppnå en betydelig 
reduksjon i alle former for korrupsjon og 
bestikkelser, og at institusjoner skal utvikles for 
å være velfungerende, ansvarlige og åpne på 
alle nivåer. AFs virksomhet, ansatte og under-
entreprenører skal kjennetegnes av god etisk 
framferd, og vi har nulltoleranse for korrupsjon  
og bestikkelser. 

Se tabell side 13–14 med svar på 
FN Global Compact

Adgangskontroll for å hindre sosial dumping
AF gjennomfører jevnlige kontroller for å sikre at kun autorisert 
personell har tilgang til byggeplassene og at de har lønns- og 
arbeidsvilkår som er i samsvar med lover og regler. Vi registrerer 
alle som er på våre byggeplasser, både når de er der, hvor mye 
de jobber og hva de får i lønn. Dette er viktig for å forhindre 
sosial dumping på byggeplassen.

AF har et eget «arbeidstilsyn» som fører løpende kontroll på 
byggeplassene. Flere enheter har innført MSREG; et verktøy som 
samordner systemene for mannskapsregistrering, dokumenta-
sjon og oppfølging av underentreprenører i prosjektene.
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PRINSIPPER Relevans for AF Tiltak

MENNESKERETTIGHETER

1 Bedrifter skal støtte 
og respektere vern om 
internasjonalt anerkjente 
menneskerettigheter, og 

AF Gruppen overholder alle gjeldende lover 
og respekterer internasjonalt anerkjente 
menneske rettigheter, uansett hvor vi opererer.

AF har nedfelt holdninger og prinsipper til 
menneskerettigheter i de grunnleggende 
dokumentene Adferdskoden, konsernpolicy og  
Hensikt-mål-verdier. 

2 påse at de ikke medvirker til 
brudd på 
menneskerettigheter

AF handler ikke med selskaper som på noen 
måte bidrar til brudd på menneskerettigheter.

Alle underentreprenører og leverandører må 
gjennom en prekvalifisering. AF følger opp 
leverandører løpende, og utestenger aktører som 
vi mistenker utøver uetisk atferd. Se også prinsipp 4.

ARBEIDSVILKÅR

3 Bedrifter skal holde 
organisasjonsfriheten i hevd 
og sikre at retten til å føre 
kollektive forhandlinger 
anerkjennes i praksis,

AF legger forholdene til rette for at 
medarbeidere kan være organisert, og at retten 
til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes 
og respekteres. 

Mer enn 90 % av fagarbeidere i heleide enheter 
i AF er fagorganisert. AF fører kollektive 
forhandlinger for alle ansatte og på alle nivåer der 
dette er relevant. AF har også et velfungerende 
tillitsmannsapparat.

4 sikre at alle former for 
tvangsarbeid avskaffes, 

AFs ansatte har avlønningsvilkår i henhold til 
nasjonal lovgivning og overenskomster med 
fagforeninger. AF benytter kun leverandører 
som forplikter seg til våre etiske retningslinjer, 
oppfyller lovfestede krav, krav i tariffavtaler og 
interne krav i AF. 

AF har prosedyre for kontroll av lønns- og arbeids-
vilkår hos underentreprenører og bemannings-
foretak. AF har i 2018 sperret spesifikke aktører 
som ikke overholder AFs etiske retningslinjer knyt-
tet til arbeidsvilkår. Forholdene har vært avdekket 
før de aktuelle leverandørene fikk oppdrag hos AF. 
Les mer på s. 11 (etikk).

5 sikre at barnearbeid reelt 
avskaffes, og 

AF benytter ikke barnearbeid i sine prosjekter, 
og vi skal ikke benytte oss av selskaper (spesielt 
transnasjonale) som har vare- og tjenestekjeder 
der økonomisk utnyttelse av barn forekommer.

AF undersøker på stikkprøvebaseis arbeidskontrak-
ter til ansatte hos underentreprenører og beman-
ningsbyråer som en følge av Seriøsitetsinitiativet. 
Les mer på s. 11 (etikk). 

Det er ikke avdekket mistenkte eller identifisert 
faktiske tilfeller av barnearbeid i noen av våre pro-
sjekter eller hos noen av våre leverandører. 

6 sikre at diskriminering i 
arbeidslivet avskaffes

AF skal ha et arbeidsmiljø som er uten 
forskjellsbehandling, diskriminering, sjikane 
og mobbing. AFs prinsipper knyttet til 
diskriminering er nedfelt i Adferdskoden.

Alle ansatte må signere på Adferdskoden ved 
ansettelse samt delta på innledende kurs der 
Adferdskoden gjennomgås. 

I strategien frem mot 2020 er det et konkret mål 
å øke kvinneandelen i AF. Det er i 2018 satt et mål 
om å øke kvinneandelen i AF til 20 %. 
Les mer på s. 6 (helse og arbeidsglede). 

FN GLOBAL COMPACT FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, 
arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Tilslutning til FNs Global Compact betyr 
at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.
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PRINSIPPER Relevans for AF Tiltak

MILJØ

7 Bedrifter skal støtte en 
føre-var-tilnærming til 
miljøutfordringer, 

AF arbeider kontinuerlig for å begrense belast-
ningen på omgivelsene våre. Hvert selskap og 
forretningsenhet i AF Gruppen har egne mål for 
ytre miljø. AF skal også følge hovedprinsippene 
i miljøstandarden ISO 14001. 

Det er et krav i AF at alle prosjekter skal gjennom-
føre en risikoanalyse før oppstart av prosjektene. 
Miljørisiko er et element i denne analysen. Risikoa-
nalyser er gjennomført i henhold til konsernpolicy 
i 2018. Les mer på s. 18 (risikostyring) i AF Gruppens 
årsrapport for 2018.

8 ta initiativ til fremme av  
økt miljøansvar, og 

Med fokus på miljø, energi og gjenvinning 
skal vi forsvarlig fjerne og eliminere materialer, 
grunn og energiløsninger som er skadelige for 
miljøet. Våre tjenester og løsninger skal gjøre 
det mulig for våre kunder å ta et økt miljøansvar. 

AF utvikler sitt tjenestespekter kontinuerlig. Kilde-
sorteringsgrad og klimaspor er måleparametere 
i AF sine prosjekter, og fokus på disse måltallene 
fremmer økt miljøansvar i organisasjonen som 
helhet. Les mer på s. 8 (miljø).

9 oppmuntre til utvikling og 
spredning av miljøvennlig 
teknologi

En av AFs kjerneverdier er entreprenørånd. 
Gjennom vår miljøkompetanse skal vi tilby 
tjenester og løsninger som møter dagens og 
morgendagens miljøutfordringer.

AF har utviklet unik teknologi som muliggjør 
rensing og gjenbruk av forurenset masse. 
For offshore-aktiviteter er Miljøbase Vats etablert 
som godkjent og sertifisert mottak for resirkuler-
bare masser. Les mer på s. 15 (samfunnsoppdraget).

ANTIKORRUPSJON

10 Bedrifter skal bekjempe 
enhver form for korrupsjon, 
herunder utpressing og 
bestikkelser

AF skal være til å stole på. Selskapet har en 
kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk. 
AFs Adferdskode beskriver vår holdning til 
korrupsjon, prissamarbeid og bestikkelser. 

Det er forventet at alle ansatte etterlever prin-
sippene som er nedfelt i vår Adferdskode, som 
inkluderer prinsipper mot korrupsjon. Det er 
ikke identifisert tilfeller av korrupsjon, herunder 
utpressing og bestikkelser i 2018. 

Et godkjenningskrav før engasjement av under-
entreprenører og leverandører er at disse har 
overholdt gjeldende lover og regler knyttet til 
korrupsjon i fortiden, blant annet overholdelse av 
skattelover. Les mer på s. 11 (etikk).
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SAMFUNNSOPPDRAGET – 
VERDISKAPING FOR SAMFUNNET

    AF har valgt en forretningsmessig tilnærming til 
de økende miljøutfordringene og ressursknappheten i 
samfunnet. FN har bærekraftmål knyttet til blant annet 
å utvikle ren energi, bygge solid infrastruktur samt å sørge 
for ansvarlig forbruk og sirkulær forvaltning av avfall. 

Gjennom våre miljøparker bidrar vår tekno
logi til rensing, resirkulering og gjenbruk av 
knappe ressurser. Teknologien er egenutviklet 
og kan gjenvinne inntil 80 % av masser som 
ellers ville blitt levert til deponi. EU har satt 
konkrete målsetninger knyttet til avfalls
håndtering og dette er Norge også forpliktet 
til å etterkomme. AF vil fortsette å utvikle 
miljøparkene for å møte målsetningene også 
i fremtiden. Les mer om den nyeste miljøpar
ken, Nes Miljøpark på s. 17. 

AF tilbyr også energieffektiviserende 
løsninger for bygg basert på fornybare ener
gikilder. AFs forretningsenhet AF Energi & 
Miljøteknikk jobber kontinuerlig med å tilby 
bedre løsninger for kunden, og har blant 
annet utviklet et nytt forretningskonsept som 
vil redusere risikoen ved miljøinvesteringer 
for kunden, og som dermed gjør energieffek
tive løsninger mer attraktive i markedet. Et 
eksempel på dette nye konseptet er Myrvoll 
Energi. Les mer om dette på s. 18. 

Også innen virksomhetsområdene Bygg og 
Anlegg er det mange muligheter til å utvikle 
løsninger som bidrar til et mer bærekraftig 
samfunn. Kompetanse på BREEAM, mas
sivtre og fornybar energi er noen eksempler. 
Nye kontraktsformer der planleggingsfasen 
er basert på samspill med byggherre gir AF 
mulighet til å forme løsninger som er helhet
lige og bærekraftige. 

For at samfunnet som helhet skal ha mulig
het til å oppnå FNs mål, må det utvikles nye 
tjenester som løser miljøutfordringene. Sam
funnsansvar er ikke bare en plikt for AF, men 
en mulighet til å skape bærekraftige løsninger. 

VIRKEMIDLENE FOR Å SKAPE VERDIER  
LIGGER HOS DE ANSATTE

AFs viktigste virkemidler for å drive bærekraf
tig entreprenørskap er å fremme innovasjon, 
nyskaping og kompetanseutvikling. Med 
innovasjon mener vi å forbedre eksisterende 
prosesser og tjenester. Med nyskaping ønsker 
vi å utvikle nye konsepter og tjenester som 
samfunnet har behov for. Innovasjon og 
nyskaping er et satsingsområde for AF. 

God fagkompetanse er en avgjørende kilde 
til innovasjon og nyskaping, som over tid kan 
drive frem nye standarder i vår bransje. Vår 
samlede kompetanse er derfor avgjørende for 
langsiktig og bærekraftig verdiskaping. 

SAMFUNNETS BEHOV GIR NYE  
FORRETNINGSMULIGHETER

En rekke av tjenestene AF allerede tilbyr er 
løsninger på konkrete samfunnsutfordringer. 
Virksomhetsområdene Energi & Miljø og 
Offshore er alle basert på tjenester som løser 
miljøutfordringer. 

AFs rivevirksomhet offshore ble etablert 
på bakgrunn av det økende behovet for trygg 
og miljøvennlig fjerning av offshoreinn
stallasjoner. AFs miljøbase i Vats utenfor 
Haugesund er et av Europas mest moderne 
mottaksanlegg for rensing og gjenvinning av 
utrangerte offshoreinstallasjoner. Miljøbasen 
prosesserer og klargjør en stor mengde for
urenset materiale for gjenbruk. Les mer om 
AF Miljøbase Vats på s. 19. 
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REN ENERGI FOR ALLE
FN tar sikte på å betydelig øke 
andelen fornybar energi i verdens 
samlede energiforbruk. AF tilbyr 
tjenester innen energieffektivisering, 
samt bygger energivennlige bygg.

AF Gruppen bygger nytt kaffehus for 
Joh. Johannson Kaffe. I tillegg til å 
bygge selve fabrikken, har AF ansvar 
for tekniske installasjoner, solcelle-
anlegg og utomhusanlegg. Bygget 
skal ha en høy miljøprofil og settes 
opp i massivtre og sertifiseres som 
Breeam Excellent. Tre er et fornybart 
råmateriale som binder CO2 og krever 

liten energi å produsere. Det har høy 
styrke i forhold til vekt og gir god 
isolasjon og inneklima. Solcellepanel 
er integrert i tre av fasadeveggene 
på kaffeforedlingsanlegget i Vestby. 
Til sammen vil det bli installert 
1280 paneler med en samlet effekt 
på 365 kWp, som skal benyttes 
internt i bygget. Beregnet årspro-

duksjon er på ca. 218 000 kWh, som 
tilsvarer strømforbruket til 12 nyere 
eneboliger i ett år. Solcellepanelene 
skal fungere som en «værhud» som 
skal tåle vind, regn og snøfall. Plas-
sering av panelene er samkjørt med 
arkitekt for å oppnå harmoni mellom 
estetikk og teknikk. Fasaden for øvrig 
skal utføres i massivtre.

AF Anlegg bygger 18,6 km firefelts 
motorvei mellom Kristiansand vest og 
Mandal øst som vil bedre både frem-
kommelighet og sikkerhet på strek-
ningen. Den nye E39 vil kreve hogst 
av edelløvskog som er en rødlistet 

naturtype. Som et kompenserende 
tiltak for å bevare artsmangfoldet og 
forbedre forutsetningene for sjeldne 
skogtilknyttede organismer vil det 
etableres flere «trekirkegårder» langs 
strekningen. Store, gamle trær fra 

forskjellige viktige trearter tas ned 
i hel lengde, og plasseres tilbake 
i urørt natur. Slik vil de etterligne 
nedfallstrær, og skape god grobunn 
for sopp og oppholdssted for mange 
insekter. 

INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
FNs mål er å bygge solid infrastruktur 
og omstille næringslivet til å bli 
mer bærekraftig, med en mer 
effektiv utnyttelse av ressurser og 
økt bruk av miljøvennlig teknologi 
og industriprosesser. AF satser på 
innovasjon og ny teknologi for å 
minimere miljømessige utfordringer 
som følger av utbyggingen av 
infrastruktur.
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Nes Miljøpark 
AF Gruppen, Esval Miljøpark og 
Gunnar Holth Grusforretning har eta-
blert Østlandets første miljøpark for 
gjenvinning av forurenset masse på 
Nes i Akershus. Målet er å gjenvinne 
inntil 80 prosent av forurensede 
masser som ellers ville havnet i tra-
disjonelle deponier. Ved hjelp av ny 

miljøteknologi representerer 
Miljøparken en banebrytende omstil-
ling av et deponi som har vært i drift 
i mer enn 40 år. Det nye rensean-
legget vil bidra til at avfallet nå kan 
sorteres, vaskes og brukes på nytt. 
Rensemetoden reduserer avfallets 
volum og gir Esval-deponiet lenger 
levetid samtidig med at farene ved 

deponilagring reduseres vesentlig. 
Eksempelvis strødde Oslo kommune 
sist vinter nesten 40 000 tonn sand 
på glatte vinterveier. I motsetning 
til strøsanden fra storbyer som 
Stockholm og Trondheim, som renses 
og gjenbrukes, havnet alt i deponi.
Dette kan Nes Miljøpark nå løse på 
en bærekraftig måte.

Ansvarlig forbruk og produksjon
FN har som mål å oppnå en mer 
miljøvennlig forvaltning av alle former 
for avfall gjennom hele deres livssyklus, 
samt redusere utslipp av kjemikalier og 
avfall for å begrense skadevirknigene for 
menneskers helse og miljø innen 2030. 
AFs tjenestespekter muliggjør rensing 
og gjenbruk av forskjellige materialer. 
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Myrvoll Energi markerer starten på 
en ny forretningsmodell der AF går 
fra å levere og drifte energisentraler 
til å ta medeierskap i dem i tillegg. 
Det gir kundene sikkerhet for at AF 
designer og leverer løsninger som er 
optimale i et langsiktig eierperspek-
tiv. Medeierskapene i energisentraler 
kanaliseres gjennom AF-selskapet 

Enaktiva, som også står for utviklin-
gen av hele konseptet. 

Myrvoll Energi skal levere varme 
til prosjektet Myrvoll Stasjon i Oppe-
gård, som utvikles med ca. 850 boli-
ger og et bredt servicetilbud. Her eier 
JM Norge, som er største utbygger på 
området, og Enaktiva 50 % hver. AF 
Energi & Miljøteknikk har i prosjektet 

et helhetlig ansvar for å designe, 
installere og drifte energisentralen. 
Ved å organisere energisentralen i et 
eget selskap får utbyggerne omgjort 
en ren utbyggingskostnad til eie-
randeler i et energiselskap samtidig 
som boligkjøperne er sikret varme-
forsyning fra en profesjonell aktør.

REN ENERGI FOR ALLE
FN tar sikte på å betydelig øke andelen 
fornybar energi i verdens samlede 
energiforbruk. AF tilbyr tjenester innen 
energieffektivisering, samt bygger 
energivennlige bygg.

Myrvoll Energi

Kortreist og innovativt varmeopptak:  På Myrvoll Stasjon gjenvinnes varme fra 
avløpsvannet i et spesiallaget rør.
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AF Miljøbase Vats 

Ansvarlig forbruk og produksjon
FN har som mål å oppnå en mer 
miljøvennlig forvaltning av alle former 
for avfall gjennom hele deres livssyklus, 
samt redusere utslipp av kjemikalier og 
avfall for å begrense skadevirknigene for 
menneskers helse og miljø innen 2030. 
AFs tjenestespekter muliggjør rensing 
og gjenbruk av forskjellige materialer. 

Utrangerte plattformer demonteres 
og kildesorteres ved AF Miljøbase 
Vats i Rogaland. I 2018 ble 19 000 
tonn stål gjenvunnet og det er 
inngått flere kontrakter som vil gi 
aktivitet ved anlegget fra 2020. Miljø-
basen er Europas mest moderne i sitt 
slag, og arbeidene her følger strenge 
krav til sikkerhet og miljø. Gjennom 

OSPAR-konvensjonen har Norge 
forpliktet seg til å fjerne og gjenvinne 
offshoreinstallasjoner som ikke 
lenger er i bruk. AF Miljøbase Vats er 
skreddersydd for dette oppdraget. 
Opptil 98 % av stålet på plattformene 
som ankommer AF Miljøbase Vats blir 
gjenbrukt, blant annet til armerings-
jern. AF Offshore Decom har på AF 

Miljøbase Vats utslippstillatelse fra 
Direktoratet for strålevern og atom-
sikkerhet. AF Offshore Decom / AF 
Miljøbase Vats er sertifisert av DNV GL 
i henhold til ISO 9001 Kvalitetssystem 
og ISO 14001 Miljøstyringssystem. 
Driften blir jevnlig kontrollert for å 
sikre at standarder vi har forpliktet 
oss til opprettholdes.


