Bærekraft
En integrert del av vårt daglige arbeid

Småkraft AS
Terje Vedeler
9.Nov. 2021

Oppsummering Småkraft sin bærekraftsrapport 2017 til 2020
•

Det startet med krav fra våre investorer på ESG rapportering

•

Grunnlaget vi bruker for vår rapportering:




FN’s 17 bærekraftsmål
GRI-standard for bærekraftsrapportering
TCFD-anbefalinger for klimarapportering

•

GRESP er tilbyr tjenester til investorer globalt

•

Fokusområder basert på vesentlighetsanalyse innenfor:




Klima & Miljø
Sosiale forhold
Styring

•

Fra dårligst innenfor vannkraft i 2017 til nr.2 i 2019

•

Nytt fra 2020 rapporten:




Inkludert flere interesseparter
Fremtidige målsettinger
Forbedret ‘ikke klima’ relatert områder

FN’s bærekraftsmål setter krav til våre operasjoner ikke bare klima
For oss betyr dette målstyring, standardiserte prosesser og automatisering

Kompetanse

Rettferdighet

Vi skal skape verdier for
våre eiere og
lokalsamfunnene rundt våre
kraftverk.

Vi ønsker å utvikle våre
ansatte slik at de når sitt
potensiale.

Vi ønsker mangfold for å
finne nye løsninger til
komplekse problemer.

Side 28

Side 36

Klimatiltak

Klimakamp

Vi ønsker å forstå hvordan
klimaendringene vil påvirke
Småkraft i det lange løp.

Vi vil skape ny fornybar
energi som er avgjørende for
å vinne klimakampen.

Side 37

Side 17

Bærekraft

Vekst og verdier

Ingen ansatte, leverandører
eller tredjepersoner skades.

Klima & Miljø

Sikkerhet

Biologisk
mangfold

På lag med
naturen

Ta vare på og sikre det
biologiske mangfoldet i og
rundt elvene vi utnytter for å
produsere energi.

Vi skal utnytte ressursene
effektivt og få mest mulig
energi ut av vår arealbruk.
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Side 19

Side 16

Hva har vi oppnådd og hvordan ble vi målt

•

Best i GRESB årlige bærekrafts
undersøkelse 2020 innenfor
vannkraft og infrastruktur i Norden.

•

Nr. 35 av 549 innenfor infrastruktur
globalt.

•

Fra 17 poeng i 2017 til
94 poeng i 2021.

•

Vi har et godt på biodiversitet og
klimautslipp, men vi differensiert
oss også på:




Ledelse
Rapportering
Risikostyring

Vekst og verdier

Vi skal skape verdier for
lokalsamfunnene der hvor våre
kraftverk er.

Småkraft fabrikken

Småkraft Ops. team
Digital informasjon

Automasjon

Lokale entreprenører

Lokale tilsynsvakter
Beslutninger
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Vekst og verdier

Digitalisering

Vi skal skape verdier for
lokalsamfunnene der hvor våre
kraftverk er.

Fra informasjon til riktige beslutninger

Informasjonslag

Innsamling

Konvertering

Prossesering

Presentasjon

1500

50
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External
invoices
Informasjonsbærere

160 x

Registreringer per sek.

35000
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Kompetanse
Vi ønsker å utvikle våre ansatte
slik at de når sitt potensiale.

OPEX NOK/ MWh

Redusert operasjonell kostnader gjennom
standardisering og automatisering

55%
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Klimakamp

Vekst som gir skalafordeler ved standardisering

Vi vil skape ny fornybar energi som
er avgjørende for å vinne
klimakampen.

2010

2015

2021

53 kraftverk
481 GWh

86 kraftverk
833 GWh

161 kraftverk
1695 GWh
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Taksonomitrøbbel

•

Taksonomien er et EU styrt rapporteringssystem som gir innsyn og trygghet for riktige investeringer

•

Kravet er at småkraften skal bidra til minst en av seks miljømål, uten å ødelegge for de andre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begrense skader fra klimaendring
Tilpasning til klimaendringer
Bærekraftige investeringer
Sirkulær økonomi
Forhindre forurensning
Gjenopprette biodiversitet

•

"Taksonomitrøbbel for Småkraften", som ble referert til i flere artikler i norske medier, referer seg til
miljømål 3, hvor det konkluderes at oppgradering av kraftverk under 10MW på selvstendig grunnlag
ikke kvalifiserer til kravet i taksonomien.

•

Beslutningen fra juni om at Småkraften bidrar til det målet 2 “Tilpasning til klimaendringer” gjelder
fortsatt.
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Oppsummering
Bærekraft gjennom standardisering, er glasset halvfullt eller halvtomt

•

Vi ser at arbeidet med bærekraft sikrer at vi gradvis blir bedre og vil
fortsette å bli bedre gjennom standardisering og kontinuerlig forbedring.

•

Vi benytter denne metoden for alle våre operasjoner, vi gjenbruker det
som er rett og forbedrer det som gikk galt.

•

I år vil vi også integrere ISO kravene i vårt bærekrafts rapport for 2021:





•

Confidential
For internal use only

ISO 9001(Kvalitet)
ISO 14001(Miljø)
ISO 45001(HMS)
ISO 37001(Anti-korrupsjon)

Vi trenger leverandører som tenker likt som oss, og bidrar til gradvis
forbedring.



En av hovedfokusene innenfor infrastruktur blir bruk av betong
Standardisering, ja takk, men fortsatt innovasjon

Vi tror på evolusjon og ikke revolusjon
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