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Siero anerkjenner at en bærekraftig utvikling er avhengig av balansen 

mellom miljø, samfunn og økonomi. Dermed er Sieros satsing på miljø 

avgjørende for at vi som selskap skal kunne bidra i forhold til FNs 

bærekraftmål. 

Våre tjenester skal til enhver tid leveres i henhold til våre kunders og 

samarbeidsparters forventninger til gjeldende lovverk, og relevante 

standarder. 

Vi skal i vårt strategiske arbeid ha utvidet søkelys på 3 punkter relatert til 

miljø under FNs 17 mål for å bærekraft. Dette er Sieros bevisste 

samfunnsbidrag. Men engasjementet viser også eksempel på at mål eller 

initiativ som for enkelte kan virke for store til at en som enkeltperson kan 

ha en påvirkning, faktisk kan omsettes til verdi for våre kunder. 

Visjon og policy for miljø er forankret i ledelsen og skal være et naturlig 

linjeansvar i organisasjonen. Alt personell skal til enhver tid være direkte 

involvert i den kontinuerlige forbedringsprosessen. 

Vi skal utføre vårt arbeid på en slik måte at vi ikke skader omdømmet for 

kunden, Siero eller samarbeidsparter. 

Økt miljøfokus i planleggingsfasen stiller krav til kompetanse hos alle i 

prosjektet og vilje fra kunden til å prioritere. Siero skal ha egne ansatte 

som er godt orientert i forhold til initiativ og insentiver hos 

bransjerelaterte organisasjoner og foreninger, samarbeidsparter og 

konkurrenter. 

Vi skal tilegne prosjektene kompetanse som gjør at vi sammen med 

kunden finner kostnadsgunstige løsninger som samtidig gir minimal 

miljøbelastning under oppføring og i driftsfase. 

Miljøfokus hos leverandører skal hos Siero vurderes ved innkjøp av varer 

og tjenester. Ikke bare i forbindelse med drift av prosjekter, men også i 

forbindelse med drift av selskapet for øvrig. Vi skal vurdere leverandører 

og produkter basert på miljøsertifikat eller egenerklæring og prioritere 

miljø utover kundekrav så lenge det er økonomisk bærekraftig for Siero. 

Dette fordi vi tror på at våre kunder vil utfordre oss i forhold til miljø på 

alle områder i fremtiden, og slik prioritering bygger kompetanse og 

troverdighet til å møte kommende utfordringer. 

På byggeplassen jobber vi med følgende: 

• Minimering av avfall og kildesortering. 

• Minimere forbruk av energi i byggeprosessen, både i forhold til 
uttørking og oppvarming av bygget, men også ved utforming av 
rigg. 

• Rent tørt bygg bidrar til god fremdrift og arbeidsmiljø ved 
oppføring, men er også nødvendig for et sunt arbeidsmiljø ved 
bruk av ferdig bygg. 

• Sikring av verdier mot tyveri/hærverk, brann og fukt/uvær. 

• Reduksjon av risikoen for utslipp av miljøfarlige stoffer og 
tiltaksplan for å redusere konsekvens ved uhell eller ulykke. 

• Redusere belastning på nærmiljøet i form av støy-, rystelse-, lys- 
og støvplager. 

LCA (miljøbelastning i levetid) og LCC (levetidskostnader) er 
kompetanseområder Siero innehar i egen organisasjon. I samarbeid med 
våre kunder ønsker vi med vår kompetanse å bidra til redusert 
klimapåvirkning, energibruk og driftskostnader gjennom byggets levetid. 

Administrativ drift. Reisevirksomhet skal reduseres ved bruk av 
videokonferanse. Informasjon skal flyte digitalt og dokumenter skal lagres 
digitalt. Kildesortering utføres innenfor fraksjoner etablert av renovatør. 

Kontinuerlig forbedringsarbeid i Siero skal med utgangspunkt i denne 
politikken ha etablerte mål og tilhørende målstyringsverktøy. 
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