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VI ØNSKER AT VÅRE SPOR SKAL BLI 
STADIG GRØNNERE
Norva24 tok et bevisst valg i 2019. Vi bestemte oss at vi ville bli en ledende miljøaktør innen vår bransje. Vi utviklet en miljø
strategi som implementeres i 2020/21. Vi har valgt å navngi miljøkonseptet vårt «Spor for fremtiden». 

Norva24 er et miljøselskap som i stor grad arbeider med å begrense skader på miljøet vårt  både i luften, vannet og jorden. 
Vi har arbeidet med å utvikle og forankre selskapets miljøstrategi. Vi har i dette arbeidet hatt en god og grundig prosess med 
å sette oss inn i FN sine 17 bærekraftsmål. Vi har gjort våre prioriteringer med utgangspunkt i vår virksomhet og hvor vi kan 
påvirke mest. 

For Norva24 har året 2020 vært preget av Covid19 pandemien slik som for resten av verden. Selv om Norva24 sine tjenester er 
definert som samfunnskritiske, har vi møtt både utfordringer og endringer i måten å arbeide på, samt utfordringer for kunder 
og samfunnet for øvrig. Sammen med Myndigheter, bedriftshelsetjenesten, legespesialister samt erfaringsoverføring fra andre 
land, har Norva24 klart å utvikle trygge og gode arbeidsmetoder for å holde tjenestene i gang. Dette har vært kritisk for sam
funnet i områd ene vi opererer i for å opprettholde drift og vedlikehold av undergrunnstruktur som vann og avløp. Vi er svært 
stolte av våre ansatte som har stått på i perioden, samt medvirket til at vi har kunnet jobbe trygt og sikkert i Norva24.

I 2020 nådde Norva24 en omsetning på 1.9 milliard NOK. I løpet av første halvår i 2021 har vi styrket vårt nettverk til 66 loka
sjoner. Vi utførte mer enn 300.000+ jobber, økte vårt antall ansatte til over 1.300 og vi fullførte våre 28 oppkjøp. I den samme 
perioden ledet vi en endring i industrien ved å øke nivået av profesjonalitet. Vi har investert i teknologi, digitalisering og fort
setter å konsolidere markedet. Vi er i begynnelsen av vår reise for å bli markedsledende i Europa, og et fyrtårn for inspirasjon 
innen vedlikehold av infrastruktur under bakken.

Jeg vil takke våre ansatte og våre kunder for godt samarbeid under utviklingen og spesielt 
under pandemien vi har stått overfor. Dette gode samarbeidet har vært helt nødvendig for 
at tjenestene våre kunne utføres på en trygg og god måte for samfunnet.

Henrik Damgaard
Konsernsjef

Mobil:  +47 90 77 29 43
E-post: henrik.damgaard@norva24.no
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BÆREKRAFTSRAPPORT

VÅRT FOKUS I MILJØARBEIDET

Myndighetene og markedet stiller mer og mer krav til næringslivet om å ta miljøansvar. Mange ulike interessegrupper presser på 
for å få informasjon om virksomheters miljøpåvirkning. Norva24 ønsker å dele informasjon om vårt miljøarbeid i denne rapporten. 
I tillegg har vi valgt å inkludere vårt fokus på samfunnsansvar. Rapporten distribueres til alle medarbeidere i Norva24, samt til 
kunder og andre samarbeidspartnere. Den blir også delt på våre nettsider. Norva24 utarbeidet den første miljø- og samfunns-
ansvarsrapporten i 2017, og har deretter årlig utarbeidet tilsvarende rapport.

Miljøet i fokus – hver eneste dag
Miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen. Våre tjenester er viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt 
nødvendige for at samfunnet skal gå rundt. Mye av verktøyet og utstyret vi bruker, krever likevel mye energi og drivstoff. Det er 
derfor viktig å finne den gode balansen. Jobben må utføres, men vi skal bli enda bedre på å gjøre det på en miljøeffektiv måte. 
Derfor er et av våre mål å redusere vårt relative energiforbruk.

Stadig grønnere avtrykk
Vårt miljøarbeid er en del av en langsiktig prosess. Vi har blikket rettet mot fremtiden. Tilpasser oss nye krav, samtidig som vi 
jobber med å utvikle miljøeffektive metoder, løsninger og tjenester (Grønne tjenester). Vi jobber kontinuerlig med forbedring av 
miljøkultur i bedriften, slik at vi er sikre på at vi alle jobber i samme retning. Målet å bli en ledende miljøaktør innen vår bransje.

Vi kan ikke gjøre alt på én gang. Vi ruller i et tempo som er forenlig med vår drift. Vi ruller fremover, og har ett mål for øyet; 
At våre spor skal bli stadig grønnere.

Rapport 
miljø- og samfunnsansvar 
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DETTE ER NORVA24 KONSERNET
Norva24 konsernet ble etablert i 2015, da en rekke mindre lokale selskaper slo seg sammen, og dannet et større konsern på tvers 
av regioner. Vi er i dag størst i Nord Europa, med lokasjoner både i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. I dag leverer vi et bredt 
spekter av tjenester til private aktører, bedriftsmarkedet og offentlige instanser. I tillegg samarbeider vi med en mengde store 
aktører med ansvar innenfor infrastruktur under bakkenivå.

UNGT SELSKAP – LANG HISTORIE
Tross Norva24 sin unge alder, strekker vår historie seg langt tilbake i tid. Vår eldste lokale avdeling startet opp med septiktjenester 
med hest og kjerre – allerede i 1919. Alle våre avdelinger har sin unike og spennende historie, og til sammen har vi rundt regnet ca. 
300 års erfaring!

BREDT TJENESTESPEKTER OG KVALITET I ALLE LEDD
Vårt mangfold av dyktige ansatte sørger til enhver tid for å levere arbeid av god kvalitet – til avtalt tid. Vi har et bredt spekter av 
tjenester innen Spyletjenester, tømmetjenester, industritjenester, rørtjenester og farlig avfall. Vi åpner opp der det er tett, spyler der 
det er skittent og tømmer der det er fullt – vi vedlikeholder og rydder opp.

LOKAL KUNNSKAP OG NASJONAL STYRKE
Vår lokale tilstedeværelse er viktig for å kunne yte den beste service ovenfor alle våre kunder. Vi kjenner godt de lokale marked-
ene, og er raskt på plass når behovet oppstår. Vår nasjonale bredde gjør det samtidig mulig å tilby våre kunder enda flere tjenester 
og større kapasitet enn tidligere. Du får rett og slett i pose og sekk!

Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!
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TJENESTER OG MARKED

KVALITET, SERVICE OG KOSTNADSEFFEKTIVE 
LØSNINGER I ALLE LEDD

LØSNINGER FOR DE FLESTE BRANSJER
Norva24 har lang erfaring med å levere tjenester og har et bredt tjenestespekter, hvilket gjør at vi har kunder innenfor mange 
ulike bransjer. Vi leverer til alt fra offentlige- og kommunale selskaper til større industriselskaper, forsyningsselskaper og nasjonale 
konsern, til entreprenør/-eiendomsselskaper, hoteller og restauranter samt private husholdninger. Vi har løsninger for de fleste 
– store som små kunder.

Våre unike dokumentasjon- og rapporteringssystemer gjør det enkelt for deg å følge prosjektet fra start til slutt.

LOKAL TILSTEDEVÆRELSE OG NASJONAL BREDDE
Vi har lokale avdelinger spredt over hele landet, som sikrer den lokale tilstedeværelsen i utføringen av prosjektet. Vår nærhet til 
kundene, gir oss stor fleksibilitet – vi kommer når du trenger oss!

Høy lokalkunnskap og tett kundekontakt, gir våre kunder en trygghet på at jobben blir gjort, som den skal og når den skal. 
Bred faglig kompetanse på tvers av avdelinger og topp moderne utstyr, sørger for at vi til enhver tid kan tilby den beste 
løsningen for prosjektet – og kvalitet i alle ledd av prosessen.

Lokal kunnskap og nasjonal styrke – for optimale leveranser.

MILJØVENNLIGE LØSNINGER
Våre selgere og andre som har kundekontakt rådgir alltid kunden om de mest miljøvennlige 
løsningene. Dette innbefatter hele prosessen fra f. eks. tømming av septiktank, transport og 
til kompostering av slammet. I anbudsprosesser forsøker vi å motivere kommuner og inter-
kommunale selskap til å velge miljøvennlige løsninger som f.eks.  mobil avvanningsteknologi  
og forbedring av kjøreruter ved bruk av vårt egenutviklede styringssystem for behandling av 
slam (Mseptik).

  

Tømmetjenester Spyletjenester Rørtjenester Farlig avfall Industritjenester

ORGANISASJON
Norva24 er et selskap som ble etablert i 2015 bestående av en rekke lokale selskap som slo seg sammen. Dette var grunnlaget 
for Norva24 vi kjenner i dag. De lokale avdelingene består som før, slik at vi ivaretar den lokale tilhørigheten og alt det positive 
dette innebærer. Den lokale kunnskapen er noe av det aller viktigste vi tar med oss inn i Norva24-konstellasjonen. Sammen-
slåingen har samtidig gitt oss en styrke som går på tvers av regioner og land, som blant annet gjør at vi kan tilby våre kunder 
enda flere tjenester enn tidligere. 

Lokal kunnskap og nasjonal styrke – til glede for våre kunder.

CEO
NORWAY

CEO
GERMANY

GROUP
IT MANAGER

CEO 
DENMARK

KONSERN-
SJEF

CFO CFO CFO CFO

KAM BRANCH 
MANAGER

TENDERS

KHMS CCO BRANCH 
MANAGER

MKT/LARGE 
ACCOUNTS

BRANCH 
MANAGER

BRANCH 
MANAGER

CEO
SWEDEN

GROUP
ACCONTING 
MANAGER

GROUP
BUSINESS

CONTROLLER

CFO
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2021: 66 branches2018: 34 branches2015: 3 branches 2021: 66 branches2018: 34 branches2015: 3 branches 2021: 66 branches2018: 34 branches2015: 3 branches

GEOGRAFISK EKSPANSJON
Norva24 har siden 2015 vokst fra 3 lokasjoner til 
66 lokasjoner i midten av 2021.
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VÅRE AVDELINGER
Norva24 konsernet er satt sammen av flere godt etablerte selskaper innen vann- og avløpsbransjen, både i Norge, Sverige, 
 Danmark og Tyskland. Vår lokale tilstedeværelse er viktig for å kunne yte den beste service ovenfor alle våre kunder. Vi kjenner 
godt de lokale markedene, og er raskt på plass når behovet oppstår. Vår nasjonale bredde gjør det samtidig mulig å tilby våre 
 kunder enda flere tjenester og større kapasitet enn tidligere.

Sammen skal vi sørge for at du som kunde alltid er ivaretatt på best mulig måte.

VÅRE AVDELINGER

DRIFTSSELSKAPER I NORGE

• N24 Flagstad
• N24 Grenland
• N24 Birkeland
• N24 Kjelsberg Transport
• N24 Miljøservice
• N24 Øst
• N24 Ringerike Septikservice
• N24 Spyleteknikk
• N24 Sørmiljø
• N24 Østfold Høytrykk
• N24 Bergen Rørinspeksjon

DRIFTSSELSKAPER I DANMARK

• N24 Danmark 

DRIFTSSELSKAPER I SVERIGE

• N24 Sverige
• N24 Söderlindhs
• N24 Miljövisjon
• N24 LGT
• N24 Solna Högtrycksspolning
• N24 GJ & son
•  N24 Malmberg Miljöhantering
•  N24 Ulvsby Miljö AB
•  N24 GR Avloppsrensning

DRIFTSSELSKAPER I TYSKLAND

• N24 ExRohr
• N24 Kanal Türpe
• N24 Rohrrinigung Falkenhagen
• N24 Behne Entsorgungsservice
• N24 MAYER Kanalmanagement
•  N24 AWT Decker

FAKTA NORVA24 KONSERN

•  1,9 milliard NOK i omsetning
• 600 spesialbiler
• Ca. 1300 ansatte

VÅR VISJON
«Norva24 har som langsiktig visjon er å bygge et europeisk fyrtårn og bli markedsledende innen vår bransje. Norva24 skal bli 
den ledende virksomhet og en inspirasjon i Europa.»

Innenfor kvalitet og miljøarbeid betyr vår visjon at vi skal være med å sette standarder for hvordan bransjen skal utvikle seg og 
bidra til god kvalitet og miljøarbeid i framtiden.

Ved å væres sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001 blir vi i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og 
prosesser. De bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet, og økt gjenkjøpsgrad. Det gjør vi ved å møte kundens krav og forvent-
ninger og gjerne levere mer enn forventet. Dessuten blir vi i stand til å jobbe smartere, og på den måten spare tid, penger 
og ressurser.

• EUROPEISK FYRTÅRN

• SETTE STANDARDER I BRANSJEN

• ISO 9001 OG 14001

• KONTINUERLIG FORBEDRING

• FNs BÆREKRAFTSMÅL

2021: 66 branches2018: 34 branches2015: 3 branches
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2021: 66 branches2018: 34 branches2015: 3 branches

Våre handlinger bidrar til å bygge tillit hos alle 
vi møter i vår hverdag.

Vi holder det vi lover.
• Vi kommer til avtalt tid
• Vi leverer som avtalt

• Vi leverer innen fristen
• Får vi problemer med å holde en avtale, gir vi 

 beskjed og hjelper med å finne en løsning

Vi er handlekraftig og leverer alltid kvalitet.
• Vi får ting gjort, raskt og effektivt – men aldri på  
 bekostning av kvalitet
• Vi sørger for å oppdatere oss på faget, slik at vi til  
 enhver tid leverer til det beste for kunde.

Vi har respekt for alle vi møter i vår hverdag  
– og ser og viser forståelse for deres behov.
• Vi har respekt for alle vi møter i vår hverdag

• Vi er lyttende og prøver å forstå andre
• Vi tar hensyn til andres følelser

Vi brenner for det vi driver med – til glede for alle!

Vi tar utfordringer på strak arm, og gir oss ikke før 
problemet er løst.

• Vi prøver alltid å finne gode løsninger når noe 
 uforutsett oppstår

• Vi spør om hjelp dersom vi trenger det

Vi hjelper alltid – uansett!
• Vi er oppmerksomme, kanskje noen trenger vår hjelp

• Vi er tilgjengelig for å hjelpe andre, selv om det 
 nødvendigvis ikke gagner oss selv

Gjennom vårt engasjement og positive energi, er vi 
gode kollegaer og ambassadør for jobben vår.

• Vi er blide og positive i vårt møte med andre
• Vi viser interesse og engasjement for det vi 

 driver med
• Vi benytter andre Norva-avdelinger når vi trenger  
 assistanse

• Vi tenker positivt om andre
• Vi gir skryt når noen fortjener det

VÅRE VERDIER

TILLITT PASSION

TILBAKEBLIKK PÅ ÅRET 2020
Norva24 er et selskap som utfører oppdrag av samfunn-
skritisk art. Dette ved å holde vann og avløpsnettet i god 
funksjon med preventivt vedlikehold og samtidig bistå ved 
akutte oppståtte situasjoner hele døgnet, alle dager og hele 
året.  Vi tar samfunnsoppdraget vårt alvorlig og gjør alt vi kan 
for å leve opp til vårt slagord – vi hjelper alltid.
 
Norva24 Norge har ekspandert kraftig siden starten for fem 
år siden, og er nå Norges største innen sine fagområder 
(UIM – Vedlikehold av infrastruktur under bakken). Fortsatt 
jobber vi med ytterligere lokal representasjon i Norge, dette 
slik at vi kan hjelpe våre kunder i enda flere områder i landet. 
Vi har også i 2020 utvidet den lokale representasjonen i vårt 
utstrakte land.
 
Norva24 kan vise til gode resultater også i 2020, og har 
dermed en solid grunnmur å bygge videre på.  Det har vært 
et spesielt år for alle, men vi har allikevel klart å opprettholde 
full drift og funksjonene på infrastrukturen i Norge. Viktig-
heten av dette har også kommet tydelig frem i tiden med 
pandemi. Vi er stolte av innsatsen alle våre medarbeidere har 
gjort i løpet av denne perioden med all usikkerhet og hyppige 
nedstenginger under lokale utbrudd av Korona.
 
Dette viser engasjementet og viljen i organisasjonen som 
kommer samfunn og kunder til gode.
 
Vi har gjennom 2020 jobbet hardt hver dag for at vi skal 
være den foretrukne samarbeidspartneren både for bedrifter, 
offentlige etater og private kunder, og i tillegg for at vi skal 
ha et miljø og interne forhold som trekker til seg og utvikler 
kompetent arbeidskraft. Dette har vært et år hvor vi som 
selskap virkelig har levd opp til vårt motto: vi hjelper alltid!
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NORVA24 NORGE – DAGLIGE LEDERE

TROND DALE
Daglig leder

Bergen Rørinspeksjon

ERIK KARLSEN
Avdelingsdirektør

Miljøservice, Norva24 Vest AS

INGE BERGLAND
Daglig leder

Avd. Sørmiljø

KENNETH BIRKELAND
Avdeldingsleder

Avd. Birkeland

TOMMY PEDERSEN
Daglig leder

Avd. Øst

BJØRN FALLANG
Daglig leder

Avd. Østfold Høytrykk

JAN FLAGSTAD
Daglig leder

Avd. Flagstad

IVAN GAMMELSETER
Daglig leder

Avd. Ringerike Septikservice

SVEIN IDAR KJELSBERG
Daglig leder

Avd. Kjelsberg Transport

JØRN AHO
Daglig leder

Avd. Spyleteknikk

M: +47 994 03 737
E:  trond.dale@norva24.no

M: +47 900 66 648
E:  erik.karlsen@norva24.no

M: +47 469 06 870
E:  inge.bergland@norva24.no

M: +47 57 78 11 70
E:  kenneth.birkeland@norva24.no

M: +47 455 12 161
E:  tommy.pedersen@norva24.no

M: +47 69 35 59 59
E:  bjorn.fallang@norva24.no

M: +47 62 59 11 00
E:  jan.flagstad@norva24.no

M: +47 922 33 069
E: ivan.gammelseter@norva24.no

M: +47 474 65 007
E: svein.idar.kjelsberg@norva24.no

M: +47 33 31 82 30
E: jorn.aho@norva24.no

NORVA24 NORGE – ORGANISASJON

FLAGSTAD SØRMILJØN24 VEST

BIRKELAND MILJØSERVICE

CEO
NORGE

ØSTFOLD 
HØYTRYKKN24 ØST

SALG STOR-
KUNDE ØSTKHMS

FAGANSVARLIG
SEPTIKCFO

REGNSKAPS-
SJEF

REGNSKAPS-
FØRER 

REGNSKAPS-
FØRER 

REGNSKAPS-
FØRER 

KAM

RINGERIKE
SEPTIKSERVICESPYLETEKNIKK BERGEN

RØRINSPEKSJON
KJELSBERG
TRANSPORT
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VÅR KHMS POLITIKK
NULLVISJON
Vårt arbeid skal være basert på en visjon om at det ikke skal 
forekomme skader på personell eller ytre miljø i vårt arbeide. 
Norva24 skal arbeide med kontinuerlig forbedring og være 
ledende i bransjen på sikkerhetsarbeid.

VI SKAL LEVERE SOM FORVENTET
Vi er kompetente, handlekraftige, positive og pålitelige. Våre 
leveranser skal overgå kundene sine behov og forventinger 
når det gjelder kvalitet, effektivitet, miljø- og systemløsninger 
i alle våre forretningskonsept. Vi skal gjennom arbeid med 
leverandørutvikling og kundedialog ha fokus på kvalitet og 
miljøhensyn i heile verdikjeden innen vår forretningsdrift.

VÅRT SAMFUNNSENGASJEMENT SKAL PREGE VÅR
BEDRIFTSKULTUR
Lokalt eierskap og omtanke for lokalsamfunnet er viktig for 
oss. Dette skal vi praktisere ved å engasjere oss i utvikling av 
lokalt næringsliv, arbeid for ungdom og lokalmiljøet. Vi skal 
vise vilje og mot til å satse når det gjelder utvikling av våre 
selskap. Kontinuerlig forbedring, utviklingsprosjekt og involve-
ring av de tilsette skal prege vår arbeidshverdag.

GODE MILJØPRESTASJONER SKAL VÆRE STYRENDE FOR 
VÅR DAGLIGE DRIFT OG UTVIKLING
Vi skal til enhver tid kunne tilby markedets mest miljøvennlige 
teknologi innen slam- og septikhåndtering, og kontinuerlig 
jobbe med å forbedre vår miljøprestasjon innen vår øvrige 
forretningsdrift. Alle ansatte skal kjenne fordelene og effekt-
ene av vår miljøteknologi, og sørge for at denne blir utnyttet 
optimalt i våre selskaper.  Vi har et personlig ansvar for å 
etterleve rutiner for miljøstyring innen vann- og energiforbruk, 
håndtering, bruk og overdragelser av kjemikalier, transport og 
logistikk, avfallshåndtering og overdragelse, og gjenbruk av 
driftsmidler. Vi skal til enhver tid drive vår virksomhet i sam-
svar med lover og regler og på en slik måte at våre aktiviteter 
minst mulig har påvirkning på det ytre miljø. 

ENGASJEMENT OG INVOLVERING SKAL KJENNETEGNE 
VÅRT ARBEIDSMILJØ
Vårt arbeidsmiljø skal være kjennetegnet av et sikkert og godt 
arbeidsmiljø, trivsel, kameratskap, engasjement og medarbeid-
erinvolvering. Vi har et personlig ansvar for å etterleve våre 
etiske regler og å vise omtanke for våre medmennesker og 
omgivelsene rundt oss. Vi skal jobbe systematisk med helse-, 
miljø- og sikkerhet, og ha en åpen kultur.

Vår ressursforvaltning skal skape ei bærekraftig bunnlinje
Gjennom vår forretningsstrategi skal vi bidra til å skape solide 
selskap, økonomisk vekst og arbeidsplasser i våre lokalsam-
funn. Våre etiske regler skal være styrende for hvordan vi opp-
trer i forhold til hverandre og omgivelsene. Vi skal ta hensyn til 
våre naboer gjennom å holde uteområde ryddige og velstelte, 
tilsvarende når vi er ute på oppdrag.

VÅR RUSPOLITIKK
Vi aksepterer ikke av hensyn til arbeidsmiljø, sikkerhet og 
effektivitet at ansatte eller annet personell som utfører arbeid 
i selskapets regi konsumerer eller er påvirket av rusmidler 
i arbeidstiden. Vi minner spesielt om vegtrafikkloven § 22b, 
pliktmessig avhold. Alkoholforbudet gjelder i et tidsrom på 8 
timer før tjenestetid begynner.

VÅR VOLD OG TRAKASSERING POLITIKK
Vår vold og trakassering politikk er beskrevet i EQS ID – Policy 
– Vold og trakassering. 

PER INGE KALSTAD
KHMS leder  Norva24 Norge

VÅRE KVALITETS- 
OG MILJØSERTIFISERINGER

KVALITETS-, HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID – SELSKAPETS GRUNNMUR
For oss i Norva24 er det viktig at våre tjenester og oppdrag utføres med høy kvalitet 
og presisjon. Norva24 har som mål å være bransjens «fyrtårn» innen kvalitets-, helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid. For Norva24 Norge er det viktig å fremme medvirkning fra alle 
ansatte slik at vi oppnår best mulig kontinuerlig forbedring av både arbeidsmiljø, arbeids-
prosesser, ytre miljøarbeid, samfunnsansvar m.m.

 
KHMS-STYRINGSSYSTEM ETTER KRAV FRA INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN
Norva24 Norge sitt KHMS-styringssystem er bygget opp for å tilfredsstille krav fra HMS 
lovgivning, Internkontroll-forskriften, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Ytre miljø) stand-
ardene. Styringssystemet er webbasert og tilgjengelig på alle plattformer som PC, mobil 
og nettbrett. Dette gjør at informasjonen tilgjengelig og oppdatert til enhver tid. 

NS-EN ISO 9001 KVALITETSSTYRING
NS-EN ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Standarden gjør 
at Norva24 jobber målrettet med bedriftens kvalitetsarbeid og prosesser. ISO sertifiseringen 
bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet.

N24 Vest (Birkeland og Miljøservice) har vært sertifisert etter denne standarden siden 2010. 
Resterende driftsselskaper i Norge ble sertifisert etter denne standarden i 2019 av KIWA 
sertifisering.

NS-EN ISO 14001 MILJØLEDELSE
Samfunnet, myndigheter, kunder og Norva24 forventer i større grad at bedrifter tar ansvar for 
miljøet. Bedrifter må også forholde seg til stadig strengere krav til lover og avgifter knyttet til 
miljø. Standarden gjør at Norva24 arbeider aktivt med kontinuerlig forbedring av våre miljø-
prestasjoner.

N24 Vest (Birkeland og Miljøservice) har vært sertifisert etter denne standarden siden 2010. 
Resterende driftsselskaper i Norge ble sertifisert etter denne standarden i 2019 av KIWA 
sertifisering.

PREKVALIFISERINGER OG MEDLEMSKAP
Alle våre norske driftsselskaper er strategisk prekvalifisert og medlem av ulike ordninger/ 
sertifiseringer som samler inn og validerer leverandørdata på det norske markedet. Dette gir 
våre kunder og potensielle kunder mulighet til å vurdere Norva24 som leverandør på en trygg 
og god måte. 
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MILJØSTRATEGI 
– HVA SLAGS SPOR ØNSKER VI Å SETTE I FREMTIDEN?

Norva24 konsernet er et miljøselskap som i stor grad arbeider med å begrense skader på miljøet vårt - både i luften, vannet og 
jorden. Vi har siden 2019 arbeidet med å utvikle og forankre selskapets miljøstrategi. Vi har i dette arbeidet hatt en god og grundig 
prosess med å sette oss inn i FN sine 17 bærekraftsmål. Vi har gjort våre prioriteringer med utgangspunkt i vår virksomhet og hvor 
vi kan påvirke mest. 

FN SITT BÆREKRAFTSMÅL
Vårt miljøarbeid er forankret i FNs bærekraftsmål, som er 
verdens felles arbeidsplan for blant annet å begrense klima-
endringer frem mot 2030. Våre to fokusområder bygger på 
bærekraftsmål 6 og 7.

Grønne tjenester bidrar til mål nr. 6 gjennom å:
• verne og skape rent drikkevann
• forbedre sanitære forhold
• redusere forurensning og spillvann
• verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer

Miljøeffektiv energiforbruk har som mål å redusere vårt 
relative energiforbruk. Dermed bidrar vi til økt energi-
effektivitet, som er et av delmålene i mål nr. 7.

Norva24 skal kontinuerlig forbedre 
sine miljøprestasjoner og utvikle 
ansvarlige grønne tjenester til 
markedet.

VÅR MILJØVERSJON ER:

GRØNNERE
TJENESTER

HVA BETYR VÅRE TO FOKUSOMRÅDER
I PRAKSIS?

GRØNNERE
TJENESTER

GRØNNERE TJENESTER

NOE AV DE VI JOBBER MED

I Norva24 leverer vi tjenester som bidrar til et grønnere samfunn. Vi rørfornyer gamle og dårlige rør for å hindre lekkasjer, benytter 
mobil avvannings-tekonologi for å spare transport, benytter recycler-teknologi for å spare vann osv. Vi har som mål å videreutvikle 
våre tjenester til det beste for miljøet. I tillegg jobber vi med å utvikle nye grønne tjenester. Teknologi, metode og samarbeidspart-
nere er viktige stikkord. På den måten kan vi bidra til at våre samarbeidspartnere blir enda mer miljøeffektive. Dette er et spennen-
de arbeid som i stor grad vil påvirke hele vår virksomhet og drift i fremtiden – og bidra til at vi kan sette stadig grønnere spor.

LEVERE FLERE GRØNNE TJENESTER
• Grønne tjenester er synlige for kunden og våre ansatte
• Vi videreutvikler vår metodikk og utnytter teknologi for å levere mer miljøvennlig innenfor eksisterende tjenester
• Vi tar i bruk ny teknologi for å minimere svinn og optimalisere vedlikehold

UTVIKLE NYE GRØNNE TJENESTER
• Vi er nysgjerrige på kundens behov og utfordringer
• Vi involverer kunden for å kartlegge behov for tjenester
• Vi er oppdatert på nyeste teknologi og hvordan den kan skape miljøgevinster
• Vi legger ressurser i å utvikle og teste nye løsninger
• Vi har prosjekter i samarbeid med studenter og forskningsmiljø

HJELPE KUNDEN TIL Å VELGE MILJØVENNLIG
• Vi må gjøre det enkelt å velge grønt for kunden
• Vi har kunnskap om tjenestene og miljøgevinstene
• Vi har dokumentasjon til kunden som gir verdi i deres miljørapportering
• Vi bidrar med grønn kompetanse i anbudsprosesser
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MILJØEFFEKTIV ENERGIFORBRUK

NOE AV DE VI JOBBER MED

I Norva24 vil vi alltid være avhengig av å bruke energi og drivstoff for å kunne utføre tjenestene våre. Det er viktig for oss å hele 
tiden se etter alternative og mer miljøvennlige løsninger. Men vi kan utgjøre en forskjell blant annet ved å endre rutiner og hold-
ninger. Vi legger mye ressurser i vårt miljøarbeid, blant annet gjennom dedikerte ansatte som arbeider med potensielle miljø-
messige forbedringer, kartlegginger, målinger og ambisjoner. Dette arbeidet vil i stor grad påvirke hvordan våre spor vil se ut 
i fremtiden.

REDUSERE VÅRT ENERGIFORBRUK
• Vi slår av utstyr, datamaskiner, kompressorer, lys og andre systemer når et rom forlates
• Vi følger anvisning for vedlikehold for å sikre holdbarhet på utstyr
• Vi bruker energieffektive lyspærer
• Vi har dag/natt temperaturer i bygg og optimaliserer klimaanlegg
• Vi kildesorterer og resirkulerer

REDUSERE VÅRT DRIVSTOFF-FORBRUK
• Vi slår av motor og annet utstyr når ikke det er i bruk, og unngår unødvendig tomgangskjøring
• Vi kjører miljøeffektive og oppsatte ruter for å redusere kjørelengder
• Vi kjører defensivt og økonomisk
• Vi passer alltid på at det er riktig trykk i dekkene
• Vi prøver alltid å sørge for riktig kapasitet på bil for å redusere antall turer
• Vi benytter flåtestyring og optimalisering av kjøreruter
• Vi utfører forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr
• Vi optimaliserer bruk av maskiner og utstyr

SAMFUNNSANSVAR

NORVA24 SATSER PÅ UNGDOM

NORVA24 ØNSKER Å VÆRE EN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASS
Friske og motiverte medarbeidere er nøkkelfaktor for at Norva24 Norge skal lykkes. Norva24 Norge ønsker å være en 
helse fremmende arbeidsplass som øker livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.

EKSEMPLER PÅ HVORDAN NORVA24 ARBEIDER MED HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASS:
• Kontinuerlig forbedring av KHMS sikkerhetssystem
• Ledelsesfokus på helse
• Forbedring av rutiner og praksis for å analysere helsekonsekvenser
• Aktivt arbeid med inkludering og forebygging
• Godt etablerte verneorganisasjoner
• Fokus på prosesser
• Faglig og personlig utvikling
• Involvering på alle nivå
• Lederutvikling
• Annerkjennelse av medarbeidere
• Meningsfylte arbeidsoppgaver
• Tilpassing av arbeid

Vårt samfunnsengasjement skal prege bedriftskulturen
For Norva24 er det viktig med lokal tilstedeværelse og forankring. Vi har lang erfaring, og god kjennskap til lokalsamfunnet. 
Norva24 ønsker å bidra til positiv utvikling av og vekst i lokalsamfunnet.

Vi skal engasjere oss i:
• Utvikling av lokalt næringsliv
• Arbeid for ungdom og lokalmiljøet
• Eget selskap – vise vilje og mot til å satse
• Kontinuerlig forbedre oss
• Hverandre – involvering av de ansatte er en del av arbeidshverdagen

Norva24 ønsker å ta ansvar for lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig. I alt vi gjør vurderer vi vårt samfunnsansvar. 
Norva24 har ulike mål som skal ivareta samfunnsansvaret bedriften arbeider med. 

For Norva24 er det viktig å tørre å satse på ungdommen. Barn og unge er fremtiden som skal videreføre arbeidet som vi 
har påbegynt. Det er viktig å bidra med muligheter, skape riktige verdier, holdninger og kultur slik at vi sikrer fremtiden 
både for ungdommen og de eldre.

• Norva24 ønsker å skape muligheter samtidig som vi ønsker å sikre fremtidig rekruttering.
• Norva24 stiller lærlingplasser til disposisjon for elever i skolesammenheng
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KONTAKTINFORMASJON

NORVA 24 BIRKELAND
Telefon: 57 78 11 70 (Sløvåg)
Vakttelefon: 97 01 00 92
E-post: slovag@norva24.no 
Besøksadresse: Sløvågen 16, 5960 Dalsøyra
Org.nr: 971057440

NORVA24 MILJØSERVICE
Telefon: 57 87 46 66
Vakttelefon: 90 87 51 11
E-post: stryn@norva24.no
Besøksadresse: Grandevegen 13, 6783 Stryn
Org.nr: 971057440

NORVA24 FLAGSTAD
Telefon: 62 59 11 00
Vakttelefon: 95 29 80 75
E-post: flagstad@norva24.no
Besøksadresse: Østrovegen 19, 2340 Løten
Org.nr: 998326648

NORVA24 RINGERIKE SEPTIKSERVICE
Telefon: 32 17 13 90
Vakttelefon: 32 17 13 90
E-post: ringerike@norva24.no
Besøksadresse: Follummoveien 88, 3516 Hønefoss
Org.nr: 945559705

NORVA24 GRENLAND
Telefon: 907 51 418
Vakttelefon: 90 75 14 18
E-post: grenland@norva24.no
Besøksadresse: Herøya Industripark, Bygg 125, 
3936 Porsgrunn
Org.nr: 984382286

NORVA24 KJELSBERG TRANSPORT
Telefon: 918 84 123 / 728 53 294
Vakttelefon: : 918 84 123
E-post: post@kjelsbergtransport.no
Besøksadresse: Åsvegen 164, 7224 Melhus
Org. nr: 925704458

NORVA24 ØSTFOLD HØYTRYKK
Telefon: 69 35 59 59
Vakttelefon: 69 35 59 59
E-post: ostfoldhoytrykk@norva24.no
Besøksadresse: Strykerveien 20, 1658 Torp
Org.nr: 984382286

NORVA24 SPYLETEKNIKK
Telefon: 33 31 82 30
Vakttelefon: 33 31 82 30
E-post: spyleteknikk@norva24.no
Besøksadresse: Nordre Fokserød 21, 3241 Sandefjord
Org.nr: 888299092

NORVA24 SØRMILJØ AS
Telefon:38 00 38 00
Vakttelefon: 38 00 38 00
E-post: sormiljo@norva24.no
Besøksadresse: Holskogveien 80, 4624 Kristiansand S
Org.nr: 915 684 092

NORVA24 ØST
Telefon: 22 30 00 37
Vakttelefon: 22 30 00 37
E-post: ost@norva24.no
Besøksadresse: Holtbråveien 68, 1449 Drøbak
Org.nr: 951141836

NORVA24 BERGEN RØRINSPEKSJON
Telefon: 55 93 37 00
Vakttelefon: 91 17 00 00
E-post: bri@norva24.no
Besøksadresse: Nedrebergeveien 15, 5178 Loddefjord
Org. nr: 989068156

LÆRLINGEPLASSER
Norva24 er opptatt av å ta inn lærlinger. Dette er viktig for både rekruttering og holdningsskapende arbeid hos de eksisterende 
ansatte. Det krever mye fra både lærlingen og de ansatte i en slik prosess for å påse at lærlingen skal lykkes i sitt utdanningsløp. 
Norva24 Norge har som mål å løpende ta inn lærlinger hvert år.

Norva24 Norge har i dag sju lærlinger.

Norva24 Norge jobber også aktivt sammen med NAV for å gi tilbud til vanskeligstilte mennesker i samfunnet. Her tilbyr flere av 
våre driftsselskaper arbeidstrening m.m.

VÅR RESSURSFORVALTNING SKAL SKAPE EN BÆREKRAFTIG BUNNLINJE 
• Norva24 skal øke sitt resultat ved å fokusere på miljø, bidra i lokalsamfunnene og effektivisere driften.
• Vi vektlegger en moderne bilpark, utstyr og ISO sertifisering.
• Vi arbeider betydelig med kontinuerlig forbedring innen KHMS og gode betingelser for alle ansatte.
• Vi fokuserer på etiske holdninger og lokal tilhørighet. Vi tror dette gir oss en økt og bærekraftig bunnlinje.

PERSONLIG ANSVAR
I Norva24 tror vi på at alle har et personlig ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø med høy trivsel, involvering og engasjement.

Enhver Norva24 ansatt har ansvar for at alle skal bidra til en bærekraftig utvikling, dermed sikrer man gode arbeidsplasser for 
den enkelte.
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