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Med omtanke  
for hver enkelt  
og hver meter

OM RAPPORTEN
Dette er Mustad Eiendoms første bærekraftsrapport og en milepæl for virksomheten. Rapporten er utformet i samarbeid 
med rådgivnings- og analysefirmaet The Governance Group AS og ihht. GRI-standarden. Rapporten dekker aktiviteten til 
Mustad Eiendom AS og dets datterselskaper i perioden 01.01.2019 - 31.12.2019.
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Nøkkeltall  
for 2019

40
ansatte

484
milloner 

i leieinntekter

UTLEIEGRAD

Vært på  
Lilleaker 
siden  

1875

Totalt

320 000 
kvm
under forvaltning

3,1 %
Sykefravær

av total arbeidstid

Kjønnsbalanse 
totalt:

13 kvinner
   
27 menn

100%
Andel medarbeidersamtaler 
gjennomført

Sosialt

SORTERINGSGRAD PÅ  
NYBYGG BOLIG

SORTERINGSGRAD 
OMBYGNINGER

Avfallshåndtering

Avfallsmengde 
nybygg bolig: 

64 
kg/m²

Avfallsmengde 
ombygnnger: 

48 
kg/m²

Flomberegninger utført 

A C D E FB

12
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8

6

4
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Energimerking av bygg

Energibruk

Antall BREEAM-sertifiserte bygg: 0

ETT BYGG UNNLATT Å RAPPORTERE PÅ
TO AV BYGGENE HAR TO TYPER ENERGIKLASSER

179 kWh/m² 
(bransje)

Produsert fornybar energi: 

320 000 
kWh

Klimagassutslipp fra 
eiendomsdrift: 

tonn CO₂e

Klimagassutslipp: 

59 
kg CO₂e/m²

14 211

Snittforbruk hentet fra ENOVA sin statistikk for 2017

167 kWh/m² 
(Mustad)

288 kWh/m² 
(Mustad)

235 kWh/m² 
(forretnings- 

bygg)

540 kWh/m² 
(dagligvare)

KONTORER FORRETNINGSBYGG

88 %

83 %94,7 %
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Forord
Mustad har hatt virksomhet på Lilleaker i 150 år. Gjennom 
alle disse årene har eierne utøvet langsiktig eierskap.  
Som leder av Mustad Eiendom kunne jeg ikke bedt om  
et bedre utgangspunkt når vi nå skal sikre at selskapet  
og Lilleakerbyen står seg også de neste 150 årene.  

Som eiendomsutvikler henger bærekraft nøye sammen 
med vår risikohåndtering og dermed vår langsiktige 
lønnsomhet. Vår visjon er å skape en bydel gjennom å  
ha omtanke for hver enkelt og for hver meter i alt vi gjør. 
For å lykkes vil det være helt nødvendig å hensynta sosiale 
og miljømessige forhold i alle deler av vår virksomhet. 
Klimaforandringene legger føringer for hvordan vi 
utvikler Lilleakerbyen, og for hvordan vi tenker om både 
materialvalg, energiløsninger og forbruk. Her ligger det 
betydelige forretningsmuligheter: Et viktig arbeid fremover 
vil være å utvikle sirkulærøkonomiske prinsipper som skal 
ligge til grunn for våre nybygg. Fremover skal vi legge 
til rette for mer fleksible løsninger som bidrar til å sette i 
stand eksisterende kontorlokaler med betydelig lavere 
ressursbruk enn det som er tilfelle i dag. I 2019 startet  
vi utviklingen av et kontorkonsept som enkelt kan tilpasses 
leietakeres behov, uten at lokalene må bygges om. Dette 
er et spennende prosjekt som skal videreutvikles i årene 
fremover. 

Mustad Eiendom har en unik mulighet til å teste, utvikle og 
iverksette helhetlige bærekraftige løsninger når vi nå skal 
bygge Lilleakerbyen. Vi skal skape et sted der det både  
er godt å leve og komme på besøk, med smarte løsninger 
som gjør hverdagen lettere og tilrettelegger for sunne og 
grønne valg. 2019 har derfor vært et svært viktig år for 
Mustad Eiendom. 

Vi har etablert en bærekraftstrategi knyttet til FNs bære-
kraftsmål, og utgir her vår første bærekraftsrapport. 
Slik jeg ser det er disse grepene avgjørende for at vi 
skal kunne skape verdi også i fremtiden. Hensikten med 
denne rapporten er å vise hvordan vi jobber med sosiale, 
miljømessige og styringsmessige forhold. Det er mye 
arbeid som gjenstår, og vi sitter ikke på alle svarene i  
dag. Vi befinner oss nå i startgropen for store endringer,  
og bærekraftstrategien og rapporten danner grunnlaget 
for innsatsen vi skal legge ned fremover. 

Samtidig ser vi allerede nå flere forbedringer og gode 
resultater, spesielt på ENØK-området. Vi har staket ut en 
tydelig retning, skapt et engasjement innad i virksomheten 
og ikke minst også blant våre samarbeidspartnere. 
Skal vi utvikle Lilleakerbyen på en bærekraftig måte og 
nå våre ambisiøse mål, er vi helt avhengig av at våre 
samarbeidspartnere bidrar. 

For meg blir det viktig å ivareta den gode og åpne 
dialogen vi har både internt og eksternt, slik at vi sammen 
kan finne løsningene som tar oss i mål. Jeg ser frem til å få 
dine tilbakemeldinger på denne rapporten og Mustads 
øvrige arbeid.
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Om Mustad Eiendom
Mustad Eiendom AS er et familieeid eiendomsutviklingsselskap 
med kontorer på Lilleaker - knutepunktet mellom Oslo og Bærum. 
Vårt formål er å eie, utvikle og forvalte førsteklasses nærings- og 
boligeiendom, fortrinnsvis i klynger med en tydelig identitet og 
gjennomtenkt sammensetning av kunder. 

Vår visjon er å skape et byområde 
som er et godt sted å være - der 
mennesker og virksomheter har 
alt de trenger for å utvikle seg og 
trives i omgivelsene. Vi skal være en 
spydspiss innen område-utvikling for 
fremtidige generasjoner. Mustads 
ambisjoner er store innenfor miljø 
og samfunnsansvar for drift av 
eksisterende eiendomsportefølje og 
videre utvikling av Lilleakerbyen.

I dag eier og drifter vi 330 000 
kvadratmeter næringseiendom, og 
huser om lag 7 000 kontorplasser. 
Flere av Norges største bedrifter 
leier lokaler av oss, og et av landets 
største kjøpesenter, CC Vest, er 
lokalisert på området. Vi leier også 
ut flere verneverdige bygg, slik 

som bydelshuset Stoppestedet, 
Arbeiderboligene og Schlägergården. 
Området er i dag det lokale sentrum 
for ytre bydeler i Oslo vest og østre 
Bærum.

Mustad Eiendom har drevet virksomhet 
i nesten 150 år i Lysakerområdet, som 
i denne tiden har utviklet seg fra å 
være et industriområde til å bli et 
næringssentrum.

Vi har i løpet av 2019 ferdigstilt 207  
leiligheter, totalt cirka 21 000 kvadrat-
meter, i vårt første boligprosjekt i 
den nye Lilleakerbyen. Vi har også 
bygget to nye parker på området og 
restaurert den historiske eplehagen  
på Fåbro. Les mer om våre utviklings- 
planer for Lilleakerbyen på side 12.

Lilleakerparken - 
designet av folket
Området utenfor det historiske stoppestedet på Lilleaker 
ble i 2019 oppgradert. Det er lokalbefolkningen på Lilleaker 
som har bestemt hva de ønsket seg av denne parken og 
det kom inn flere titalls innspill som en jury bestående av 
parkens naboer og lokalbefolkning tok stilling til. 

Resultatet er et sted med epletrær, bærbusker, vann- 
fontene, drikkefontene, julebelysning, trampoliner, liggenett 
og et dekke som hedrer arkitekturen fra den tilliggende 
historiske bygningen. Lilleakerparken har blitt nabolaget  
nye møteplass. Her har det vært lokalt julemarked, skole- 
korpsets 17. mai-utsalg og selv i høstmørket har trampolinene 
vært i bruk til langt ut på kvelden av barn og unge.

 
 

62 frukt- og  
grønnsaksarter 
Den historiske eplehagen på Fåbro er restaurert og 
fremstår flottere enn noen gang. Hagen har nå 12 ulike 
eplesorter og det dyrkes 50 ulike typer urter, frukt og 
grønnsaker. Stedet har også blitt en populær destinasjon 
for lokale turgåere. Fåbro Hage skjøttes av den lokale 
bybonden Magnus Humle.

Fra eksosutslipp  
til bydelspark 
Det som for få år siden var en gapende 
åpning med utslipp av både eksos og støy 
mellom tunnelløpene på Granfos er nå 
erstattet av 10 mål bydelspark med store 
grøntområder, balløkke og apparater for 
både lek og trening. Det unike kalkterrenget 
er bevart.

Viktige 
hendelser 
2019
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Vår visjon for 
Lilleakerbyen
Mustad har 150 års historie på Lilleaker og et tilsvarende langsiktig 
perspektiv på fremtidig tilstedeværelse. Det er derfor vår oppgave å  
både utvikle og drifte bydelen på en god måte - med omtanke for hver 
enkelt og hver meter. Vår visjon er at området skal bli en levende og  
grønn by, med moderne arbeidsplasser og et variert botilbud.

Lilleakerbyen skal preges av et variert  
og yrende gateliv, med et bredt tilbud 
innen handel, kultur, servering, tjenester 

og opplevelser.

Fotoillustrasjon
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Utviklingen av Lilleakerbyen tar utgangspunkt 
i Lysakerelva som strekker seg fra 
Bogstadvannet og ned til Lysakerfjorden. 
Det er et område rikt på dyre- og planteliv, 
og et populært rekreasjonsområde. Mustad 
Eiendom vil sikre at elven skal fortsette å 
være allemannseie ved å gjøre den mer 
tilgjengelig for flere, og tilføre nye parker 
og aktiviteter. Å bevare elvas kantsone og 
beskytte det biologiske mangfoldet er et 
viktig premiss. Det skal vi gjøre ved å:

1. Bygge grønne korridorer

2. Legge opp til lokal og åpen    
 overvannshåndtering

3. Plante 1.000 nye trær

4. Supplere med kulturdyrking og   
 matproduksjon

5. Bygge grønne tak for pollinerende   
 insekter

Elveparken
En avgjørende forutsetning for en 
levende by er at nok mennesker 
bruker den. I Lilleakerbyen legger 
vi opp til at alt skal være innenfor 
din rekkevidde, og vi vil aktivt bruke 
kultur- og aktivitetstilbud for å skape 
et variert og mangfoldig byliv. Vi skal 
bygge varierte boligtyper som passer 
alle livssituasjoner og inviterende 
byrom som alle kan bruke. 

Lysakerelven har en lang stolt historie 
med industrivirksomhet. Et av våre mål 
er å bringe produksjon tilbake til byen. 
Vi legger opp til at atelier, verksteder 
og utadrettede produksjonsmiljøer får 
plass i en aktiv håndverksgate.

Lokalhistorien skal gjenspeiles 
i arkitekturen i Lilleakerbyen, 
men i dag er det mange av de 
eksisterende byggene som ikke 
passer inn. Flere hindrer en god 
helhetlig plan som skal stå seg 
langt inn i fremtiden. Målet er at 
Lilleakerbyen skal bli et synlig bevis 
på hvilke muligheter som ligger i 
sirkulære byggemetoder. Bygninger 
blir gjenbrukt, transformert og satt i 
stand. Materialer blir oppsirkulert  
og del av nye bygg. 

Vi vil vekke historiske kvaliteter til 
live, og tilføre moderne, urban 
arkitektur. Samtidig skal vi sikre 
variasjon både når det gjelder 
høyde, materialer og kledning. 
Når vi beveger oss i gatene skal vi 
oppleve at det er variert, fremfor 
det monotone som kjennetegner 
mange nye byområder.

Arkitektur
Gjestfrie nabolag 
med ulik karakter.

Den flerfunksjonelle byen 
- alt innenfor rekkevidde.

Kultur og aktivitet som
 drivere i byutviklingen.

Lilleakerbyen planlegges på en måte som skal sikre korte avstander 
til barnehage, skole, butikk, kultur og rekreasjonstilbud. Vi ønsker å 
redusere behovet for bil og tilby nullutslippsalternativer sompasser 
inn i folks hverdag. Beliggenheten ved et knutepunkt med både 
bussterminal, tog, flytog, t-bane og fergeforbindelse gjør det mulig 
å komme enkelt til Lilleakerbyen fra alle kanter.
 
Vi beveger oss stadig mot et mer sømløst handlemønster der 
selve handleopplevelsen blir mer og mer viktig. Det er et viktig 
premiss for hvordan Lilleakerbyen planlegges. Med en åpen og 
inviterende bystruktur kan handels– og tjenestetilbudet samles i 
et nytt handelskvartal omgitt av gågater og torg. Slik kan livet 
i nabolagene og møtene mellom mennesker på gateplan veves 
sammen med livet på serveringsstedene og butikkene. 
 
Vi har også stor tro på at det er mulig å skape et område der 
kontorbyggenes kantinefunksjoner kan ivaretas vel så godt på byens 
ulike serveringssteder – at disse kan fungere som byens kantiner. 
Slik kan vi unngå utfordringene med store kantinearealer som både 
legger beslag på verdifull plass på gateplan, bidrar til å skape 
introverte kontorbygg og som tross alt bare er i bruk et par timer 
hver dag. En slik modell vil skape mer liv i gatene, gi kontorbrukerne 
et mer variert lunsjtilbud - og samtidig gi serveringsstedene et 
robust og forutsigbart driftsgrunnlag. 
 
Allerede nå bestiller kontorbrukerne på området lunsj, møtemat og 
møterom på en felles digital plattform. For å tilby næringsdrivende 
effektiv drift og nye kommersielle muligheter ønsker vi å utvikle et 
felles, automatisert lager og betjent varemottak. Kombinert med 
et sentralt «pick-up-point» og et eget distribusjonskonsept for «last 
mile-leveranser» til kunder vil dette skape en enklere hverdag for 
retailerne og en mer robust kommersiell plattform. 
 
Overflateparkering legger i dag beslag på enorme arealer. Vi mener 
disse arealene egner seg bedre for opphold og aktiviteter. Varene 
kan fraktes ned til et underjordisk gatenett, med adkomst fra Ring 3.

Visjon om en grønn 
og smart hverdag 

Mangfoldig  
bydel

Parkering og for biler og sykler 
under bakken.

Varer kan transporteres via egne 
vareheiser til gågatestrukturen.

Med trafikken lagt under bakken  
frigjøres plass for aktivitet og  

opphold på gateplan.

Varetransport med nedkjøring 
direkte fra Ring 3.

Vi vil vekke historiske 
kvaliteter til live og tilføre 
moderne, urban arkitektur. 

Enda flere får glede av det 
frodige elveløpet i framtiden. 
Langs elva kommer en rekke 

grønne lommer for lek, 
opphold og aktivitet - i møtet 

mellom byen og naturen.

Fotoillustrasjon

Fotoillustrasjon



1514 MUSTAD EIENDOM BÆREKRAFTSRAPPORT 2019

Bærekraft i  
Mustad Eiendom 

I over 150 år har vi hatt et langsiktig 
perspektiv på forvaltning av 
eiendelene våre og utviklingen 
av Lilleaker. Når vi nå planlegger 
fremover vil vi at Lilleakerbyen skal 
være et nasjonalt foregangsprosjekt 
innen bærekraftig arkitektur og 
byutvikling. Området skal være 
en levende og grønn bydel, med 
moderne arbeidsplasser, et variert 
boligtilbud og et yrende liv tilpasset 
alle. 

Mustad Eiendoms verdier er Modig  
– Engasjert – Ansvarlig – Sammen.

De nedfelt i våre etiske retningslinjer 
og legges til grunn i alt arbeid som 

gjøres, og danner også et viktig 
fundament i bærekraftsarbeidet vårt. 
Retningslinjene omhandler 
arbeidsforhold, mangfold, helse, 
miljø og sikkerhet, og korrupsjon, 
og er førende for alle ansatte, 
styremedlemmer, innleid personale 
og vikarer. De redegjør også for 
varslingsmekanismer for brudd av 
retningslinjene, samt konsekvenser 
av disse. Mustad Eiendom sine etiske 
retningslinjer ble revidert i 2019.

For at vi skal oppnå våre ambisjoner 
for Lilleakerbyen må bærekraft 
integreres i både planer og drift. I 
2019 utformet vi en bærekraftstrategi 
med prioriterte arbeidsområder og 

målsetninger innfor klima og miljø, 
trygg og ansvarlig drift, utvikling 
av ansatte og et bærekraftig 
lokalsamfunn. Vi har utviklet KPIer 
for å kunne styre utviklingen i tråd 
med de målene som er satt. Noen 
av KPIene er også sammenliknbare 
med andre bransjeaktører slik at vi til 
enhver tid kan måle vår utvikling opp 
mot bransjesnittet. Vi vil i løpet av 2020 
starte en prosess for å ansette en 
egen bærekraftsansvarlig med ansvar 
for å følge opp og videreutvikle vårt 
bærekraftsarbeid. 

Målet for Mustad Eiendom er at Lilleakerbyen skal være et nasjonalt foregangs-
prosjekt innen bærekraftig arkitektur og byutvikling. Bærekraftig drift er en 
forutsetning for at vi skal lykkes. 

Vår virksomhet har store ringvirkninger 
for bransjen, innbyggere og ut-
viklingen av Lilleakerbyen. Våre 
interessenter er opptatt av at miljø-
messige og sosiale aspekter blir 
ivaretatt i vårt arbeid. 

I 2019 gjennomførte Mustad Eiendom 
en vesentlighetsanalyse der vi hentet 
inn innspill fra eksterne og interne 

interessenter om deres forventninger 
til oss. En rekke representanter 
fra eiere, finansnæringen, 
interesseorganisasjoner, eksisterende 
kunder, bransjeorganisasjoner og 
politikere ble intervjuet i forbindelse 
med dette. En spørreundersøkelse 
ble besvart av alle ansatte, og en 
workshop ble holdt for ansatte med 
særlig relevante roller for å forankre 

og fastsette prioriteringene. 

Analysen er viktig for å identifisere 
og prioritere de sosiale, miljø- og 
styringsmessige temaene som vil 
påvirke vår evne til å nå strategiske 
mål. Resultatet av analysen er 
presentert i figuren under, og danner 
grunnlaget for Mustad Eiendom sin 
bærekraftstrategi og rapport.

Energi og 
kllimautslippMaterialbruk

Miljømessig 
livsløpeffekt

Samfunnsmessig livsløp effekt

Oppfølging av 
entreprenører

Mangfold  
og likestilling

Biologisk  
mangfold

Lokal  
næringsutvikling

Merking og  
sertifisering

Påvirkning av 
lokalsamfunn

Konkurranse- 
hemmende adferd HMS

Beredskap  
og sikkerhet

Trivsel og  
arbeidsmiljø

Utvikling av ansatte

Avfallshåndtering

Estetisk krav til  
partnere og kunder

Klimarisiko

Myndighetskontakt

Anti.
korrupsjon

Vannforbruk

Bidrag til  
lokalsamfunnet

Forskning og utvikling

Oppfølging av 
leverandører

Interessent- 
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Vesentlighetsanalyse  
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1. Miljøsertifisere organisasjonen 
(ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for 
mindre bedrifter)

2. Fjerne fossil oppvarming (olje 
og gass), også til topplast

3. Kun kjøpe bygningsprodukter 
uten innhold av helse- og 
miljøfarlige stoffer

4. Innføre miljøledelsessystem, 
for eksempel en BREEAM-In-
Use gjennomgang, på hele 
porteføljen og sette opp plan 
for kontinuerlig forbedring av 
byggene

5. Gjennomføre en utredning 
om hva takflatene kan og bør 
brukes til, som for eksempel 
overvannshåndtering, 
energiproduksjon, 
rekreasjonsareal eller birøkt

6. Premiere innovative løsninger 
og diskutere risikohåndtering, 
for eksempel gjennom å sette 
av en egen post i budsjettet 

for risiko ved utprøving av nye 
løsninger

7. Kreve at arkitekten utarbeider 
plan for hvordan materialene 
kan demonteres og 
gjenbrukes ved ombygging 
eller riving og tilstrebe å finne 
løsninger og materialer som 
gir minst mulig avfall

8. Bestille energibudsjett for 
beregnet reelt energibruk (i 
tillegg til beregningskrav i TEK) 
og dokumentasjon av hvilke 
tiltak som er gjort for å få ned 
forventet reelt energibruk i 
drift av bygget

9. Etterspørre og prioritere 
bygningsprodukter som 
har lave klimagassutslipp 
(dokumentert gjennom EPD 
(Environmental Product 
Declaration)

10.  Etterspørre fossilfri    
byggeplass

De ti strakstiltakene 
går ut på å:

I 2017 sluttet Mustad Eiendom seg til de ti strakstiltakene i Eiendoms-
sektorens veikart mot 2050. Veikartet ble lansert i 2016, og anbefaler 
norske forvaltere av yrkesbygg og boligutviklere om hvilke valg de 
bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til 
et bærekraftig samfunn i 2050. Målet med veikartet er å oppnå:

• Et klimanøytralt Norge i 2050
• 40 prosent reduksjon av utslipp i 2030
• Lukkede materialkretsløp i 2050
• Null utslipp av miljøgifter i 2050

Eiendomssektorens 
veikart mot 2050

Vår bærekraftstrategi er avgjørende for at vi skal lykkes. Den gir føringer og setter krav til utvikling av den nye Lille-
akerbyen samt for drift av eksisterende bygningsmasse. Bærekraftstrategien er strukturert etter FNs bærekraftsmål 
og basert på vår visjon, Eiendomssektorens veikart mot 2050 og vesentlighetsanalysen. Det overordnede målet med 
strategien er at Lilleakerbyen skal være et nasjonalt foregangsprosjekt innen bærekraftig arkitektur og byutvikling.

Vår bærekraftstrategi

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
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Lilleakerbyen skal være et 
nasjonalt foregangsprosjekt 
innen bærekraftig arkitektur og 
byutvikling.

GOD HELSE

Lilleakerbyen skal tilrettelegge  
for et aktivt liv og god helse. 

STOPPE 
KLIMAENDRINGENE

Lilleakerbyen skal bidra til å nå 
Norges forpliktelser i Parisavtalen. 

ANSTENDIG ARBEID OG 
ØKONOMISK VEKST

Lilleakerbyen skal være et godt 
sted å jobbe. Byen skal bygges  
og driftes på en ansvarlig måte  
og stimulere til lokal nærings-
utvikling.

LIVET PÅ LAND

Lilleakerbyen skal beskytte, 
gjenopprette og fremme 
bærekraftig bruk av elvedalens 
natur og økosystemet tilknyttet 
Lysakerelven.

ANSVARLIG FORBRUK  
OG PRODUKSJON

Lilleakerbyen skal tilrettelegge  
for bærekraftige forbruksmønstre.
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Som overordnedet mål innenfor 
klima og miljø skal vi bidra til å nå 
Norges forpliktelser i Parisavtalen, 
samt at vi skal tilrettelegge for 
bærekraftige forbruksmønstre for 
våre leietakere, besøkende og 
beboere. Dette betyr blant annet at 
vi vil jobbe for at Lilleakerbyen på 
sikt skal bli energipositiv i drift og ha 
lavest mulig miljømessig fotavtrykk. 
Vi vil bygge på prinsipper for sirkulær 
økonomi, tilrettelegge for bærekraftige 
forbruksmønstre og utvikle varige, 
fleksible bygg og løsninger. 

Vi har etablert en prosess for 
overvåking, måling og evaluering 
av relevante indikatorer som 
gjennomgås av styret to ganger 
i året. På bakgrunn av dette, og 
etter innspill fra organisasjonen, 
evalueres klimaarbeidet, og eventuelle 
forbedringer iverksettes. Våre 
retningslinjer for klima og miljø, samt 
vår tilslutning til Grønn Byggallianses ti 
strakstiltak, forplikter oss til kontinuerlig 
å forbedre oss, og vi forventer også 
at våre leverandører og leietakere 
samarbeider med oss for å oppfylle 
våre krav og ambisjoner. 

I 2019 ble det innrapportert 23 
miljøavvik. De fleste av disse var av 
mindre omfang, med unntak  

av ett tilfelle hvor spillvann fra en 
av blokkene på Lilleaker Vest ble  
ført ut i Lysakerelven som følge av  
en feilkobling av entreprenør.  
Dette ble rettet så snart tilfellet ble 
oppdaget, men da var det gått  
cirka syv måneder fra feilen  
oppsto. Myndigheter ble varslet, 
og prøvetaking og kartlegging  
av elvemiljøet ble gjennomført. 
Analyser viste at utslippene ikke 
har fått negative konsekvenser for 
elvemiljøet.

ENERGIBRUK
Som eiendomsforvalter er hoved-
delen av energibruket vårt relatert 
til driften av bygningene som vi 
leier ut (99 prosent). Vi anskaffer all 
elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling 
for våre leietakere. I 2019 kjøpte vi 
energi tilsvarende omtrent 44 GWh, 
hvorav 81 prosent var elektrisitet og 
19 prosent var fjernvarme/fjernkjøling 
levert av Oslofjord Varme AS. Vi 
benytter ikke fossilt brensel annet 
enn til nødstrømsaggregat og 
våre to servicebiler. Dette utgjør i 
underkant av 0,1 prosent av vårt totale 
energibruk. Vårt solcelleanlegg på 
taket av CC Vest produserer årlig  
320 000 kWh, noe som tilsvarer cirka 
4,3 prosent av elektrisitetsforbruket  
for kjøpesenteret. 

Energibruk per kvadratmeter er 
splittet på henholdsvis kontordrift 
og handelsvirksomhet (butikker, 
dagligvare, restauranter) da forbruk i 
stor grad er avhengig av type næring. 
For kontorvirksomheten i Mustad 
Eiendom (inkludert noe handel) 
var energibruket 167 kWh/m², mens 
for handelsvirksomheten inkludert 
dagligvare (CC Vest) var forbruket  
288 kWh/m². Begge disse nøkkel-
tallene befinner seg i nedre del av 
skalaen i forhold til sammenliknbare 
bygg1. 

Vi jobber kontinuerlig med å redusere 
energibruket i vår eiendomsportefjølje, 
og i perioden 2016 til 2019 reduserte 
vi energibruket med cirka 15 prosent. 
Hele 110 energieffektiviseringstiltak er 
blitt evaluert som mulige bidrag for 
å redusere forbruket med ytterligere 
5 prosent per år og for å jevne ut 
effekttopper. Vi jobber også med å 
øke antall leieavtaler med grønne 
klausuler for mer effektivt å kunne 
gjennomføre ENØK-tiltak. På den 
måten vil Mustad Eiendom kunne 
investere i miljøtiltak fortløpende,  
også i løpet av leietiden, og dermed 
øke takten på omstillingen.

Mustad Eiendom har en direkte påvirkning på klima og miljø gjennom 
energi- og ressursbruk, avfallshåndtering og utslipp i forbindelse med 
byggeprosesser. Miljøstyringssystemet vårt er ISO 14001-sertifisert, og 
bidrar til å sikre oppfølgingen av disse områdene.

Klima og miljø

1. Enovas byggestatestikk 2017, temperatur og stedskorrigert energibruk. Kontorer: 179 kWh, forretningsbygg eks. dagligvare 235 kWh, 
dagligvare 540 kWh.

Som eiendoms-
forvalter er 

hoveddelen av 
energibruket vårt 

relatert til driften av 
bygningene som vi 

leier ut (99 %). 
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Himlingsplater 0,14 %

Keramisk 0,18 %

Betong 92 %

Teppe 0,05 %

Asfalt 5 %

Granitt 0,06 %

Tre 0,01 %

Murstein 2 %

Aluplate 0,17 %

Stål 0,28 %

Glass 0,26 %

Indre Tre 0,05 %

Marmor 0,13 %

Skifter 0,13 %

Kalkstein 0,12 %

Totalt
137.980 tonn

byggmaterialer

Murstein 2 %

KLIMAGASSUTSLIPP
Klimagassutslipp fra bygg og anleggs- 
plasser utgjør en stor del avutslippene 
i næringen. Ved utvikling av Lille-
akerbyen vil vi arbeide for utslippsfrie 
byggeplasser innen 2030. Utslippsfrie 
byggeplasser vil også redusere utslipp 
av andre forurensende gasser som 
NOx, SOx, samt redusere støy, noe 
som vil føre til bedre arbeidsmiljø på 
byggeplassen og for områdene rundt. 

Totalt var vårt CO₂e -utslipp for 2019 
på drøyt 14.000 tonn² CO₂e. Over 
99 prosent av utslippet er knyttet 
til forbruk av strøm (se figur). Vi har 
ikke beregnet utslipp fra avfall og 

avfallsforbrenning, det vil inkluderes i 
klimaregnskapet til neste år.

Et ledd i arbeidet med å nå målet om 
utslippsfrie byggeplasser blir å sette 
krav fossilfrie byggeplasser fra og 
med 2020. Videre vil vi starte med å 
etterspørre utslippsfri frakt av varer 
og tjenester til all vår virksomhet, 
samt legge en plan for å fase inn 
fossilfrie egne kjøretøy, redskap og 
nødstrømsaggregat.

AVFALLSHÅNDTERING
Vi ønsker å ta helhetlig ansvar for alt 
avfall i Lilleakerbyen – fra det oppstår 
til det er levert sluttbruker.  RESSURSBRUK OG SIRKULÆRE 

LØSNINGER 
En stor utfordring i bygg- og 
anleggsnæringen er ressursbruk 
knyttet til produksjon av byggevarer.  
I tillegg står næringen for en firedel 
av alt avfall produsert i Norge4. Som 
eiendomsforvalter og -utvikler, har 
Mustad Eiendom en unik mulighet 
til å påvirke dette gjennom valg 
og bruk av materialer. I utviklingen 
av Lilleakerbyen vil vi etterstrebe 
utstrakt oppsirkulering av materialer, 
bygningsprodukter og strukturer fra 
bygg/infrastruktur som skal rives.

I 2018 foretok vi en materialkartlegging 
av alle våre eiendommer. Hensikten 
med kartleggingen var å få oversikt 
over eksisterende ressurser samt 
potensialet for å spare miljø og 
kostnader på å gjenvinne og bruke 
disse i oppbyggingen av Lilleakerbyen 

Tallene viser at ved direkte gjenbruk vil 
vi kunne spare miljøet for over 28 000 

CO₂-ekvivalenter sammenlignet med 
bygging på tradisjonelt vis. 
For våre eksisterende bygg ser vi 
at ombygging for leietakere øker 
material- og ressursbruk vesentlig, 
samt at det generer mye avfall. Vi 
jobber derfor med å utvikle mer 
fleksible kontorplasser som enkelt 
kan tilpasses leietakeres behov 
uten at lokalene må bygges om. 
Dette konseptet vil innføres i våre 
eksisterende bygg og i nybygg, 
og lanseres som konsept for 
næringsmeglere som et ledd i å 
styre forventningene til potensielle 
leietakere. 

SLIK JOBBER VI MED VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE
Eiendomsbransjen har ofte lange 
kontraktskjeder og benytter 
underentreprenører i stor skala. 
Dette krever god kontroll og 
oppfølging fra oss som byggherre og 
eiendomsutvikler, også når det gjelder 
klima og miljø. Våre prosedyrer har 

som formål å sikre at miljøhensyn og 
livsløpstankegang er hensyntatt ved 
innkjøp av varer og tjenester, og ved 
inngåelse av leieavtaler. Vi ønsker 
å fremme våre klima- og miljøkrav 
til våre samarbeidspartnere, og vil 
kommunisere disse tydelig. Et viktig 
arbeid fremover vil være å utarbeide 
egne klima og -miljøkriterier som skal 
legges til grunn ved anskaffelser. 

4. Asplan Viak, Bygg og anleggssektorens 
klimagassutslipp, 2019 og SSB.

Resultat fra materialkartleggingen. Total mengde 
av materialer i tonn (med og uten betong).

Utslipp fra Mustad Eiendom sin virksomhet 2019  
– scope 1 + scope 2 (markedsbasert)

TONN CO₂ UTSLIPP MUSTAD EIENDOM 2019

22 % bygg- og 
anleggsaktivitet 
(byggeplass)

22 % fra eksport 
til bygg- og anlegg
i utlandet 

11 % fra energibruk
til drift av bygg

45 % fra utslipp i andre sektorer, 
hvorav 54 % fra produksjon 
av byggevarer

Fjernvarme
34,2 tonn

Fjernkjøling
17,5 tonn

Fossiltbrensel
10,8 tonn

Strøm
(markedsbasert)

14 148,7 tonn

CO₂-UTSLIPP FRA BYGG- 
OG ANLEGGSNÆRINGEN 
UTGJØR 15 % AV DE ÅRLIGE 
KLIMAGASSUTSLIPPENE I 
NORGE.

I tillegg kommer import til  
bygg og anleggsvirksomheten. 
Dette tilsvarer 44 % av det  
totale utslippet i næringen.

Asplan Viak, Bygg og anleggs-
sektorens klimagassutslipp, 2019.

2. Beregningene er basert på finansiell kontroll-aspektet og inkluderer scope 1 + markedsbasert beregning av scope 2. Utslippsfaktor
benyttet for strøm er NVE sin varedeklarasjon hvor det tas hensyn til opprinnelsesgarantier (2019). Utslippsfaktor benyttet for fjernvarme  
og fjernkjøling er Oslofjord Varme sin miljørapport for 2018. Ved lokasjonsbasert beregning av CO₂ avtrykket (scope 1 + scope 2) 738 tonn.

3. Grønn byggallianse, Hvordan planlegge for mindre avfall, 2017. Tall hentet fra NHPs kildesorteringsveileder. 

Mustad Eiendom har klare 
retningslinjer for avfallshåndtering. 
Disse er kommunisert til våre leietakere 
i vår Leietakerhåndbok. Vi har innført 
omfattende kildesortering, og vil til 
neste år etablere en mer konkret plan 
for måling og styring av avfall. 

Våre erfaringstall fra gjennomføringen 
av vårt første boligprosjekt, Lilleaker 
Vest, på 205 leiligheter, viser en 
sorteringsgrad på 94,7 prosent: 
Dette er blant det beste i bransjen 
og godt over kravet i TEK 17 om 
60 prosent. Avfallsmengdene 
produsert er beregnet til 64,4 kg/
m² (eks. forurensede masser). Dette 
ligger i øvre sjikt sammenliknet med 
erfaringstall for større boligbygg 
som er på ca. 59,0 kg/m² 3. For våre 
ombyggingsprosjekter ligger vi på 83 
prosent sorteringsgrad. Her arbeides 
det med systemendringer som vil øke 
sorteringen betraktelig. 

Når vi nå planlegger infrastrukturen 
til den nye Lilleakerbyen er det viktig 
for oss å ta høyde for økte krav til 
avfallshåndtering. Vi skal også legge 
til rette for at leietakere, beboere og 
entreprenører enklere kan ta grønne 
valg. Mustad Eiendom utforsker derfor 
avfallsløsninger som stimulerer til 
ombruk og gjenvinning.

Fossilt brensel 
10,8 tonn

Fjernvarme 
34,2 tonn

Fjernkjøling
17,5 tonn

Strøm  
(markedsbasert)
14 148,7 tonn
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Fokusområder Resultat 2019 Mål og tiltak for 2020

Redusere klimagassutslipp Scope 1: 10,8 tCO₂e

Scope 2 (markedsbasert): 727 tCO₂e

Scope 2 (lokasjonsbasert): 14.149 tCO₂e

Scope 3: Ikke beregnet

*Se ordliste s. 36 for forklaring av Scope 1, 2 og 3

 Utarbeide klimagassregnskap for 
Lilleakerbyen som skal brukes til å 
simulere ulike klimareduserende tiltak 
ved planlegging av Lilleakerbyen

 Fase inn fossilfrie egne kjøretøy og 
redskap

 Sette krav til fossilfrie byggeplasser

 Vurdere løsning for å sikre reserve- 
kraft uten fossilt brennstoff

Effektivisere energibruk Levert energi i form av elektrisitet: 35,7 GWh

Levert energi i form av fjernvarme/ kjøling:  
8,3 GWh

Levert mengde energi (kontorvirksomhet):  
167 kWh/m² 
 
Levert mengde energi (handelsvirksomhet): 
288 kWh/m²

Reduksjon i energibruk fra 2018: 7 %

Antall bygg med energiklasse B eller bedre:  
21 % (6 av 28)

 5 % reduksjon i energibruk relatert til 
areal 

 Teste ut 3 tiltak for utjevning av 
effekttopper

Øke produksjon av  
fornybar energi

Produksjon fornybar energi: 320 000 kWh  Beslutte energikonsept tor Lilleaker- 
byen i tråd med bærekraftstrategien

Grønne sertifiseringer og 
leieavtaler

Antall BREEAM-sertifiserte bygg: 0

Antall leieavtaler med «grønne» klausuler: 2

 Øke antall leieavtaler med  
«grønne» klausuler fra 2 til 3

Tilrettelegge for og  
etterspørre klimavennlig  
varedistribusjon.

N/A  Innarbeide strengere utslippskrav i  
tilbudsforespørsler

 Inngå min. én ny leieavtale med  
«grønne» klausuler

Tilby bærekraftige  
mobilitetsvalg

El-bilplasser: 322 / 3961 (8 %)  Øke andel el-bilplasser med 2 %

Mål og tiltak for klima og miljø
Mustad Eiendom skal bidra til å nå Norges forpliktelser i Parisavtalen, og tilrettelegge for bærekraftige forbruksmønstre.

Fokusområder Resultat 2019 Mål og tiltak for 2020

Utvikle varige fleksible 
løsninger 

Utviklet et kontorkonsept som enkelt 
kan tilpasses leietakeres behov, uten at 
lokalene må bygges om

 Videreutvikle kontorkonsept 

Redusere avfall Avfall:

Handel/kontor/lager: 5,9 kg/m2 BRA

Bolig: 64,4 kg/m2 BRA

Ombygginger: 48 kg/m2 BTA

 Etablere overordnet plan for måling  
og styring av avfall

Øke avfallssorteringsgrad Sorteringsgrad:

CC Vest: 71 %

Kontorer: 43 %

Ombygning: 83 % 
 
Nybygg: 94,7 %

 Pilotprosjekt for å optimalisere drift knyttet til 
matavfall

 Øke sorteringsgrad for leietakere inkl. egne  
lokaler til 65 %

 Øke sorteringsgrad for ombyggingsprosjekter til 
85 %

 Opprettholde sorteringsgrad for nybyggprosjekter 
på 95 %

Øke grad av gjenbruk og 
oppsirkulering

 Øke internkunnskap om sirkulærøkonomi

 Katalogisere gjenbrukbare materialer

 Etablere en materialguide med miljømerkede 
produkter

Tilrettelegge for og etter-
spørre klimavennlig varedis-
tribusjon.

N/A

Sikre ansvarlig innkjøp av 
materialer og tjenester

N/A  Utrede miljøgevinsten ved «å leie fremfor å eie» 
utstyr

 Innarbeide strengere krav til ressursbruk i  
tilbudsforespørsler 

 Utføre minst 1 ressursbrukstiltak for næringsmeglere
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Et moderne samfunn som Norge 
har et stort ressursbruk. Siden 2009 
har de vært bygget 28 800 hjem og 
3 360 000 m² hvert år. Det ligger 
et enormt potensial for bygg- og 
anleggsbransjen til å redusere 
forbruket av materialer og dermed 
redusere klimagassutslipp. Bransjen 
alene står for 16 prosent av Norges 
CO₂-utslipp, hvorav materialinnkjøp 
utgjøre over halvparten.
 
I 2018 utførte vi en materialkartlegging 
av alle våre bygg (les mer om dette 
på side 23). Den viste at ved direkte 
gjenbruk vil vi kunne spare miljøet 

for over 28 000 CO₂-ekvivalenter 
sammenlignet med bygging på 
tradisjonelt vis. Utfordringen vi står 
ovenfor er å finne de sirkulære 
løsningene som lar oss bygge 
bærekraftig og med samme estetiske 
resultat.
 
For å sette fokus på sirkulærøkonomi 
i eiendomssektoren organiserte vi 
i samarbeid med Lendager Group 
utstillingen Wasteland. Utstillingen 
hadde som formål å inspirere bransjen 
til å tenke mer offensivt rundt hvordan 
bygningsmaterialer og -elementer kan 
brukes på nytt. 

11. september 2019 åpnet Klima-og 
miljøminister Ola Elvestuen utstillingen, 
og det har siden det vært avholdt over 
50 arrangementer med bærekraft i 
bygg- og anleggsbransjen som tema i 
utstillingslokalet.

Wasteland

Et moderne samfunn som 
Norge har et stort ressursbruk. 

Siden 2009 har det vært 
bygget 28 800 hjem  

og 3 360 000 m² hvert år.

En av verdens antagelig største uutnyttede ressurser er avfall.
Hvert år kastes to milliarder tonn materialer, og i Norge alene 
produseres det 11,7 millioner tonn. Gjennom utstillingen Wasteland 
ble avfall som en ressurs for byggenæringen satt på agendaen.
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Trygg og  
ansvarlig drift

Som byggherre er det vårt ansvar å 
engasjere entreprenører som oppfyller 
formelle så vel som våre egne krav til 
sikkerhet og ansvarlig drift.
Vi oppfordrer ansatte, styremedlemmer, 
 samarbeidspartnere, kunder eller 
omverden til å varsle om kritikkverdige 
forhold innenfor vår forretningsdrift. 
Instruksjon om varsling i Mustad 
Eiendom er nedfelt i våre etiske 
retningslinjer. Saker som angår 
arbeidsmiljø, kan varsles verneombud. 
All varsling behandles konfidensielt,  
og vil bli fulgt opp.

SIKKERHET, HELSE OG 
ARBEIDSFORHOLD
For å redusere risiko knyttet til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) legger Mustad Eiendom 
individuelle SHA-planer for hvert av 
våre byggeprosjekt. Målsetningen 
er at det ikke skal oppstå skader på 
mennesker, materiell eller miljø, og at 
arbeideres rettigheter blir ivaretatt. 
Vi følger opp planene løpende for å 
forsikre oss om at eventuelle farlige 
forhold blir oppdaget og rettet opp i. 

Dette gjøres gjennom regelmessige 
møter med entreprenører og 
inspeksjoner. I møtene rapporteres det 
inn om nødvendige plantilpasninger, 
uønskede hendelser (RUH)⁵, risiko-
vurderinger, planlagte sikker jobb 
analyser (SJA) med arbeidsinstruks 
samt organisatoriske forhold.

I 2019 hadde vi to byggeprosjekter, og 
vi utførte 49 SHA-møter og ukentlige 
vernerunder. I løpet av året hadde 
vi ingen alvorlige ulykker i vår bedrift 
eller på våre byggeplasser. Vi hadde 
én skade etter at en betongarbeider 
fikk  
en finger i klem da vedkommende  
jobbet med en hydraulisk bøyemaskin. 
Saken ble fulgt opp av entreprenøren  
og Mustad Eiendom slik at ved- 
kommende kom seg tilbake i jobb på 
prosjektet med tilrettelagt arbeid. 

KORRUPSJON OG ØKONOMISK 
KRIMINALITET
Korrupsjon undergraver alle 
typer forretningsaktiviteter og 
fri konkurranse. Korrupsjon er 

ødeleggende for omdømmet vårt 
og utsetter selskapet og den enkelte 
for risiko. Våre etiske retningslinjer 
fastsetter at det er forbudt for alle, 
for seg selv eller andre, å kreve, 
motta eller akseptere en utilbørlig 
fordel i anledning av stilling, verv eller 
oppdrag. Det ble innrapportert null 
hendelser relatert til korrupsjon eller 
økonomisk kriminalitet i 2019.

I forbindelse med revideringen 
av Mustad Eiendom sine etiske 
retningslinjer har vi etablert et 
opplæringsløp for våre ansatte. 
Retningslinjene inngår i arbeidsavtalen 
og er en del av opplæringen ved 
ansettelser. Ansatte skal gå gjennom 
retningslinjene årlig, og signere 
gjennomgangen. Det vil organiseres 
dilemmatrening to ganger årlig, den 
første fant sted 10. juni 2020. 

5. Se ordliste på side 36 for nærmere 
forklaring. 

Mustad Eiendom skal sikre trygg og ansvarlig drift av eksisterende bygg samt 
ved utvikling av nye områder. Bygg- og anleggsbransjen er utsatt for risiko 
knyttet til arbeidsvilkår, HMS og økonomisk kriminalitet. Uønskede hendelser 
på disse områdene er ødeleggende for arbeids- og næringslivet, og Mustad 
Eiendom tar dette svært alvorlig. 

Fokusområder Resultat 2019 Mål og tiltak for 2020

Minimere risiko for  
arbeidsulykker 

Sikre en ansvarlig  
leverandørstyring

Gi fortrinn til leverandører 
som prioriterer mangfold og 
inkludering

Beskytte arbeidsrettigheter og 
sikre anstendige arbeidsvilkår 
blant våre samarbeids- 
partnere

Totalt antall RUH: 339
H-verdi 1: 1
Antall dødsfall: 0

Antall byggherrestyrte SHA-møter: 49 

Gjennomgang med totalentreprenør  
av arbeidsvilkår, pendlerlønn, bo- 
forhold osv. hos underentreprenører

 Utvikle overordnede retningslinjer for leverandører  
og entreprenører som inkluderer mer konkrete  
kriterier på etikk, HMS og sosiale forhold

 Delta på minimum én gjennomgang hos under- 
entreprenør per prosjekt iht. byggherrens «PÅSE» 
plikt

 Utvikle samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter  
som leverandør

Mål og tiltak på trygg og ansvarlig drift
Lilleakerbyen skal være et godt sted å jobbe. Byen skal bygges og driftes på en ansvarlig måte og stimulere til lokal 
næringsutvikling.



2928 MUSTAD EIENDOM BÆREKRAFTSRAPPORT 2019

TRIVSEL OG UTVIKLING 
Mustad Eiendom er en kompetanse-
bedrift. I en tid der digitalisering og 
delingsøkonomi endrer bransje-
forutsetningene i et raskere tempo  
enn tidligere, er det ekstra viktig å 
tiltrekke seg de riktige hodene.  
En tett oppfølging og tilrettelegging 
for ansatte er viktig for utviklingen av 
vår organisasjon, hver medarbeiders 
kompetanse og muligheten for å 
oppnå felles mål. Vi gjennomfører 
derfor årlige medarbeidersamtaler  
og jevnlige utviklingssamtaler gjennom 
året i alle nivåer av organisasjonen. 

I løpet av 2019 hadde alle våre 40 
ansatte medarbeidersamtaler samt 

mål- og utviklingssamtaler. Videre 
gjennomførte to av våre ledere et 
lederutviklingsprogram, to av våre 
medarbeidere tar masterstudier 
ved Norges Handelshøyskole 
(NHH), og én gjennomførte et 
kompetanseutviklende kurs ved 
Bedriftsøkonomisk Institutt (BI).  
Vi oppfordrer også alle til å delta 
på fagkonferanser. Videre kartla vi 
behovet for sertifisering og direkte 
arbeidsrelatert kompetanse på 
eiendomsdrift. Oppstart på felles 
kursing og nødvendig sertifisering 
startet i januar 2020. 

Mustad Eiendom hadde i 2019 en 
turnover-rate på 0, og vi ansatte to 

nye fast og to midlertidig. Vi kartlegger 
trivsel blant ansatte i forbindelse med 
medarbeidersamtalene gjennom året. 
Arbeidsmiljø og trivsel rapporteres 
som godt i 2019. Vår målsetting er 
en åpen dialog, og at tiltak gjøres 
umiddelbart dersom det skulle oppstå 
en situasjon. Et viktig arbeid i 2020 
vil være å gjennomføre en anonym 
trivselsundersøkelse med mål om 
å avdekke punkter som ellers ikke 
framkommer i samtaler. 

I året som gikk utgjorde sykefraværet 
blant Mustad Eiendoms ansatte 242 
dager, dette tilsvarer 3,1 prosent 
av total arbeidstid. Vi anser dette 
som lavt, ettersom det er lavere 

Våre ansatte
Mustad Eiendom skal være et godt sted å jobbe. Gjennom et målrettet arbeid 
skal vi legge til rette for en bedriftskultur som fremmer prestasjon, utvikling, 
kunnskapsdeling og engasjement. 

Mål og tiltak for ansatte
Mustad skal legge til rette for en bedriftskultur som fremmer prestasjon, utvikling, kunnskapsdeling og engasjement. 
Mustad skal gi like muligheter til alle uavhengig av kjønn, etnisitet og livssyn.

enn gjennomsnittlig sykefravær i 
Norge som ligger på 6,0 prosent – 
og bransjegjennomsnittet er på 4,2 
prosent. Vi har ikke satt et konkret 
mål for å redusere sykefraværet, 
men Mustad Eiendom skal alltid 
tilrettelegge og gjøre tiltak for å 
redusere fraværsdager der det er 
nødvendig. 

MANGFOLD OG LIKESTILLING
Mustad skal gi like muligheter til 
alle uavhengig av kjønn, etnisitet 
og livssyn. Vi har som mål å være 
kjønnsnøytral i ansettelser og 
utvelgelse av personal. 

Ved utgangen av 2019 var 13 av 
40 ansatte kvinner. Styret i Mustad 
eiendom består av tre kvinner og  seks 
menn. Ledergruppen består av fire 
menn og to kvinner. Vi planlegger å 
sette konkrete likestillingsmål og utvikle 
en mangfoldstrategi i løpet  
av 2020. 

Alle våre ansatte skal opptre med 
respekt og integritet overfor kollegaer 
og samarbeidspartnere slik det er 
beskrevet i våre etiske retningslinjer. 
Diskriminering, mobbing, trakassering 
og lignende adferd tolereres  ikke i 
Mustad Eiendom. Dette er basert på 
våre kjerneverdier: Modig, engasjert, 
ansvarlig og sammen. 

I 2019 har vi lagt vekt på å 
skape oppmerksomhet om disse 
verdiene internt: Vi gjennomførte 
større samlinger og påfølgende 
organiserte gruppesamtaler, inkludert 
dilemmatrenging på hvordan dette 
skal anvendes praktisk i arbeidet 
til hver enkelt. Resultatet er at våre 
verdier er godt kjent, og vi har 
holdepunkter for hvordan vi kan utføre 
vårt arbeid. Verdiene vil gi grunnlag 
for kontinuerlig videre trening. 
Verdiene er brukt som holdepunkter 
og i vurdering ved nyansettelser. 

Fokusområder Resultat 2019 Mål og tiltak for 2020

Fremme likestilling og  
mangfold i alle funksjoner

Fremme likestilling i yrkes- 
fag gjennom rekruttering 
 

Kjønnsbalanse totalt: 13 kvinner / 27 menn

Kjønnsbalanse ledelse: 2 kvinner / 4 menn

Kjønnsbalanse styret: 3 kvinner / 6 menn 

Antall kvinner rekruttert: 1 fast / 2 midlertidig

Antall menn rekruttert: 1 fast

 Sette konkrete likestillingsmål og utarbeide  
en mangfoldstrategi 

Tilrettelegge for  
utvikling av ansatte

Sikre trivsel og godt  
arbeidsmiljø

Tilrettelegge for lavt  
sykefravær
 

Individuell oppfølging: 100 %

Trivsel rapporteres som god

Sykefravær: 242 dager
(3,1 % av total arbeidstid).

 Utføre felles kursing og nødvendig  
sertifisering av ansatte på eiendomsdrift

 Utføre en anonym trivselsundersøkelse  
blant ansatte
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Bærekraftig 
lokalsamfunn 

SAMFUNNSDIALOG
En viktig del av arbeidet vårt i 2019  
var å planlegge og forberede infra-
struktur for regulering av Lilleakerbyen.  
For oss er det viktig å bevare vår 
lokale posisjon samtidig som vi 
realiserer visjonene ved en mer urban 
utvikling av området. En god dialog 
med naboer, interesseorganisasjoner, 
lokalpolitikere og andre er derfor 
svært viktig for oss. 

Vi har høye ambisjoner for 
Lilleakerbyen, og vi ønsker å dele 
våre erfaringer og kunnskapen vi 
opparbeider oss under utviklingen 
av området. I 2019 presenterte vi 
utviklingsplanene våre til andre  
aktører i bransjen på årsmøtet i  
Norsk Eiendom, og utstillingen 
Wasteland om sirkulære bygge-
metoder var åpen for publikum på 
Granfoss gjennom året.

DE GODE MØTEPLASSENE
Lilleakerbyen skal være for alle. 
Vi holder jevnlig kontakt med 
lokalpolitikere i bydelen for å finne 

måter vi kan tilrettelegge for Oslo 
sitt forebyggende arbeid mot 
kriminalitet og rusmisbruk blant barn 
og unge, bydelens seniorgruppe 
og frivilligheten. I den forbindelse 
leier vi ut Stoppestedet, tidligere 
stasjonsbygning for Lilleakerbanen, 
til bydelen. Det har blitt en viktig 
møteplass, der det foregår flere 
arrangementer ukentlig. Lilleaker-
parken foran Stoppestedet ble 
oppgradert i 2019, og har bidratt  
til å styrke Stoppestedets synlighet  
og aktualitet. 

REKREASJON OG LIVSSTIL
Gode rekreasjonsområder samt 
innbydende og funksjonelle 
byområder er høyt prioritert i 
vår utvikling av Lilleakerbyen. 
I 2019 samarbeidet vi tett med 
Lysakersvassdragets Venner, DNT 
og Naturrestaurering i forbindelse 
med merking av turløyper langs 
Lysakerelva. I tillegg tilbakeførte 
vi hagen rundt Fåbro Gård og 
anla Fåbro Hage på lokket over 
Granfosstunnelen med epletrær, 

blomster og grønnsakshage. Hagen  
er åpen for naboer og andre 
besøkende, og lokalmaten som 
produseres selges til nærliggende 
restauranter, kantiner og butikker. 
Barn fra lokale barnehager kan også 
gå i parken for å lære om planter 
og dyrkning. Videre opparbeidet vi 
Lilleakerparken -en lokal møteplass  
for både lek og rekreasjon. 

FREMTIDSRETTET NÆRINGSLIV
Vi ønsker å tilby smarte og 
fremtidsrettede løsninger for våre 
leietakere. I dag er det over 90 
butikker, kafeer og restauranter i 
Lilleakerbyen. Handelen står overfor 
store strukturelle endringer som vil 
kreve tilrettelegging fra vår side. 
Mustad Eiendom jobber derfor med 
å tilby løsninger for resirkulering 
og gjenbruk, og som stimulerer til 
sambruk og deling.

I 2019 lanserte vi pilotprosjektet 
Mustad Modus, et konsept som 
muliggjør samhandling, bestilling 
av tjenester og fasiliteter for våre 

Mustad Eiendom vil sikre en helhetlig utvikling som stimulerer til helse, trivsel 
og sosial inkludering for næringsliv, besøkende og beboere. Det skal vi gjøre 
gjennom lokal forankring og samfunndialog, ved å bygge gode møteplasser 
og rekreasjonsområder, og ved å tilby fremtidsrettede løsninger for næringslivet.

leietakere på tvers av bygg. Dette 
vil gi leietakerne våre et større tilbud 
av tjenester, vi forenkler bestilling og 
forenkler betaling. Videre ønsker vi  
at Mustad Modus skal gi mer fleksible 
leiearealer som vil redusere avfall 
og ressursbruk i forbindelse med 
leieskifter. Vi håper å få dette godkjent 
i 2020 med oppstart i 2021. 

BIOLOGISK MANGFOLD
For Mustad Eiendom er det viktig å 
verne om det biologiske mangfoldet 
som finnes i tilknytning til Lysakerelva 
og i de to naturtypene som ligger 
inne på området. Vi ser på vårt fiske-, 
dyre- og planteliv som svært verdifullt 
og vil tilrettelegge for bærekraftig 
forvaltning og bruk av områdene 
også i fremtiden. I 2019 gjorde vi en 
rekke tiltak i tilknytning til sårbare 
kantsoner mot Lysakerelva, som blant 
annet bekjempelse av fremmede 
arter, og vi restaurerte en tidligere 
nedbygget kalktørreng. 

Spesielt viktige naturtyper som 
finnes i området er bekkedraget 

mellom Jarfyllingen og Fåbrofossen, 
og Fåbrofallet. Her gyter laksen 
og sjøørreten til glede for lokale 
sportsfiskere. I tillegg finnes flere 
truede fiskearter som ål og havniøye. 
Elvemuslinger lever også i store deler 
av vassdraget. 

Kantsoner med sjeldne vannplanter 
som skogsøtgras og blærestarr, samt 
edelløvskog langs breddene, gir 
næringstilførsel til elva og beskytter 
fisken. I edelløvskogen finns arter 
som lind, alm, aks, hassel, svartor, 
eik og lønn. Dette varierte miljøet gir 
grunnlag for stort artsmangfold av 
planter, insekter og fugl. 

Deler av vår eiendom er i faresone 
ved en flomsituasjon. I 2019 gjorde vi 
flomberegninger i forbindelse med 
byutviklingsplanleggingen slik at vi 
best mulig kan forhindre flomskader.

Fåbro Hage skjøttes av den 
lokale bybonden Magnus Humle 
som også har etablert seg på 
området med sitt selskap Gro 
Grønt. De har helårsproduksjon 

av store mengder salater og ulike 
typer urter fra sitt hydroponiske 

dyrkningsanlegg på Granfos. Dette 
gjør at store aktører som BAMA 
og NorgesGruppen nå kan tilby 
nordmenn kortreiste salater og 

urter, også i vinterhalvåret.
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Fokusområder Resultat 2019 Mål og tiltak for 2020

Bygge gode rekreasjons- 
områder

Sikre godt inneklima

Opparbeidet Lilleaker torg på ca.  
250 m² for lek og rekreasjon

Oppgraderte Fåbro Hage

Oppgraderte Lilleakerparken

 Fortsette reguleringsarbeidet med av området 
som vil tilrettelegge for en aktiv livsstil og god 
helse.

 Starte utvikling av bolig B4

Fokusområder Resultat 2019 Mål og tiltak for 2020

Tilrettelegge for bærekraftig 
næring; herunder lokal 
næring, vanskeligstilte  
grupper og sirkulærøkonomi

Tilrettelegge for inkludering 
og mangfold

Samarbeidet med Oslo kommune  
gjennom Stoppestedet

Gjennomført revisjoner av entrepriser

Fokusområder Resultat 2019 Mål og tiltak for 2020

Tilby løsninger for resirkuler-
ing og gjenbruk

Tilby fysiske og digitale 
løsninger som stimulerer til 
sambruk og deling

Stimulere til økt kunnskap 
om bærekraftig innkjøp

Tilrettelegge for lokal mat-
produksjon

Innført digital løsning for bestilling av 
kantinemat og felles møterom i 3 bygg, 
med formål om å redusere matsvinn

Lokal matproduksjon på Fåbro Gård

 Utvide digital løsning for bestilling av mat  
og møterom i ett bygg til

 Implementere løsning for leie av fleksible  
kontorarealer

 Starte salg av lokalmatproduksjon

Mål og tiltak for bærekraftig 
lokalsamfunn
Mustad Eiendom skal tilrettelegge for et aktivt liv og god helse.

Lilleakerbyen skal bygges og driftes på en ansvarlig måte og stimulere til lokal næringsutvikling.

Mustad Eiendom skal tilrettelegge for bærekraftige forbruksmønstre.

Stedsutvikling er ikke noe som skjer over natten.  
For å forstå hvilke områder og byrom som egner 
seg for ulike typer tilbud og funksjoner, prøver vi  
oss frem med midlertidighet som metode. 

Byliv -steg 
for steg 

2. 4.3.

5.

6. 7.

1.

8.

1. FÅBROPARKEN En ny park med fotballbaner og lekeapparater 2. LILLEAKERPARKEN Lokalbefolkningen har bestemt innholdet i den 
nye parken foran Stoppestedet. Her er det både epletrær, fontene, trampoliner, liggenett og benker. 3. FÅBRO GÅRD Fåbro gård driftes 
av Magnus Humle fra Gro Grønt. Her har vi plantet 90 epletrær og etablert en stor parsellhage - til glede for store og små. De første 
avlingene er allerede høstet inn. 4. UTEKINO Gratis utekino og førpremiere på «De dødes tjern» 31. oktober 2019.  
5. HISTORIEDAG På arbeiderboligenes historiedag ble store og små satt over 100 år tilbake i tid, den gang en familie på 9 delte ett rom 
og kjøkken. 6. LILLEAKERKULPEN Det er flere vakre badeplasser langs Lysakerelva. 7. MUSTADHJØRNET PÅ SCHLÄGERGÅRDEN I 2019 
inviterte vi lokalbefolkningen til en kaffeprat om planen for området. Målet er å få bedre innsikt i hva som opptar folk og innspill vi tar med 
oss i planleggingen. 8. POP-UP Kaffeservering ved Møllefossen.

Fokusområder Resultat 2019 Mål og tiltak for 2020

Sikre biologisk mangfold

Ha god forvaltning

Gjennomført skjøtsel av elvebredden 
iht. skjøtselsplan

Flomberegninger utført. 

 0 avvik fra skjøtselsplan

 Nytt grøntareal (torg) i Lilleakerveien 2

 Utrede laksetrapp i Fåbrofossen

Mustad Eiendom skal beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av elvedalens natur og 
økosystemet tilknyttet Lysakerelven⁶.

6. Våtmarksområder og elveleier er ifølge FNs bærekraftsmål en del av «Livet på land». 
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Mustad har holdt til på Lilleaker siden 1875, da O. Mustad & Søn bygde 
spikerfabrikk på Lysaker for å komme nærmere en god eksporthavn. 
Siden den gang har virksomheten tilpasset seg de behov og endringer 
samfunnet til enhver tid har stått ovenfor. 

Vår historie på 
Lilleaker

SPIKER OG MARGARIN
Spikerfabrikk på Lilleaker ble etablert  
i 1876, med direkte kraftoverføring
fra Fåbrofossen. Her ble det hoved- 
sakelig produsert spiker og hestesko- 
søm, men også en lang rekke 
andre produkter som øksehoder, 
skruer og andre jernvarer. I 1889 ble 
virksomheten utvidet med støperi,  
og det ble støpt ovner, komfyrer  
samt annet støpegods for salg.

I 1889 startet O. Mustad & Søn en av 
landets første margarinfabrikker på 
Lilleaker – Mustad margarin, som 
igjen dannet grunnlag for andre 
virksomheter som for eksempel Mills 
kaffe. Frem til århundreskiftet vokste 
antall ansatte til over 350, og det 
utviklet seg etter hvert et eget Mustad-
samfunn på Lilleaker med et etablert 
velferdssystem.

VEKST OG ENDRING
Utover 1920-tallet og frem til annen 
verdenskrig gjennomgikk Mustad 
store endringer. En vitaminfabrikk ble 
etablert og næringsmiddelproduksjon 
måtte effektiviseres som følge av 
dårlige tider i 1930-årene. 

I etterkrigsårene ble det gjort store 
grep da Johan Nordahl Mustad tok 
over etter sin far Wilhelm Mustad i 
1950: Driften ble profesjonalisert, og 
gjennom 1960-tallet gjorde Mustad 
store investeringer i teknologi og nye 
fabrikker.

Ved inngangen til oljealderen var 
Mustad et solid industrikonsern med 
de beste forutsetningene for å lykkes 
videre i det som skulle vise seg å bli 
Norges gullalder.
 

FRA INDUSTRI TIL EIENDOM
Jernvareproduksjonen på Lilleaker 
fortsatte frem til 1988, da den ble 
nedlagt etter mer enn 100 års drift. 
Næringsmiddelvirksomheten ble solgt 
i 1995, og industrilokalene ble ledigstilt.

De lukkede industriområdene på 
Lilleaker ble innhentet av storbyen,  
og i 1986 ble Mustad Eiendom 
opprettet. Området ble utviklet  
fra industri til næringseiendommer 
og huser i dag blant annet 
hovedkontorene til Statkraft og PGS 
samt det populære kjøpesenteret  
CC Vest. I 2013 kjøpte Mustad Eiendom 
Granfos næringspark, og selskapet 
eier nå hele området mellom 
Vollsveien og Lilleakerveien.

1889
Norges første 
margarinfabrikk
Mustads Margarin

1875
O. Mustad & sønn
flytter til området
Åpner spikerfabrikk

Fra 1624 er Lysaker 
et viktig knutepunkt
En ny vei anlegges til 
Christiania med bro 
over elva

1926
Vitaminfabrikken
Mustad bygger 
vitaminfabrikk

1900-1910
Fra håndverk til industri
Mustad går foran i 
overgangen til industriell 
produksjon

ÉN EIER GIR KRAFT TIL 
GJENNOMFØRING

1989
CC Vest etableres
Kjøpesenter etableres i 
tidligere jernvarefabrikk

2014-15
Fra tunnelåpning til park
Nytt boligområde med park 
på 10 mål

1986
Fra produksjon til
næringsvirksomhet
Mustad Eiendom etableres

Lilleaker har de siste 150 
årene gått fra å være et 
viktig industriområde til å 
bli et knutepunkt mellom 
Oslo og Bærum med 
kontorer og boliger.
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Bærekraft: Begrepet ble kjent i 
1987 da Brundtland-kommisjonen 
definerte bærekraftig utvikling som en 
ressursbruk som imøtekommer dagens 
behov uten å ødelegge mulighetene 
for at kommende generasjoner skal få 
dekket sine behov. For bedrifter betyr 
bærekraft å drifte virksomheten slik at 
dagens beslutninger også vil fungere 
i overskuelig fremtid når det gjelder 
økonomiske, miljømessige og sosiale 
forhold. 

FNs bærekraftsmål (Sustainable 
Development Goals, SDG): I 2015 
vedtok FNs medlemsland 17 globale 
mål for en bærekraftig utvikling frem 
mot 2030. Målene dekker både 
utviklingsland og industrialiserte land 
og har hatt stor gjennomslagskraft 
også i næringslivet.

Klimaregnskap: Beregning av 
virksomhetens utslipp av klimagasser, 
angitt som CO₂. Det benyttes 
standardisert omregningsmetodikk 
fra blant annet fra Noregs vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) og UK 
Department for Environment, Food & 
Rural Affairs (DEFRA). Utslipp deles inn 

i ulike klasser, basert på i hvilken grad 
selskapet kan påvirke disse – dette 
er definert av the Greenhouse Gas 
Protocol – og klassene omfatter:

Rapport om uønskede hendelser 
(RUH): Uønskede hendelser omfatter
ulykker, nestenulykker og små eller 
store forhold som kunne resultert i 
uhell eller ulykker.

Scope 1: direkte utslipp fra drivstoff 
brukt av virksomheten
Scope 2: indirekte utslipp fra 
energiforsyning, typisk strømnettet
Scope 3: indirekte utslipp knyttet til 
kjøp av tjenester og produkter

Samfunnsansvar/CSR: 
Samfunnsansvar dreier seg om å 
inkludere sosiale og miljømessige 
forhold i virksomhetens beslutninger, 
og brukes ofte synonymt med 
begrepet bærekraft. Mange bruker 
også det engelske uttrykket «CSR», 
eller «Corporate Social Responsibility».

Samfunnsengasjement: Begrepet 
samfunnsengasjement brukes primært 
om næringslivets aktiviteter knyttet 

til bidrag til frivillige organisasjoner, 
kultur og idrett, dugnader, veldedighet 
eller å utvise engasjement i politiske 
saker. Begrepet fokuserer i mindre 
grad på ansvarlig praksis i egen 
virksomhet. 

Samfunnsoppgave: Begrepet 
«samfunnsoppgave» refererer til 
den sosiale eksistensberettigelsen 
en virksomhet har i kraft av de 
produktene eller tjenestene de leverer. 
Viktige samfunnsoppgaver er å 
bidra til for eksempel kraftforsyning, 
infrastruktur, helsevesen eller 
utdanning og begrepet brukes ofte av 
virksomheter i disse sektorene.

TEK17: Forskrift om tekniske krav til 
byggverk som trådte i kraft i 2017 
(TEK17), fastsetter minimum av 
egenskaper ved et byggverk og en 
byggeprosess – TEK17 skal sikre at det 
planlegges, prosjekteres og utføres 
ut fra hensyn til god visuell kvalitet, 
universell utforming og slik at tiltaket 
oppfyller tekniske krav til sikkerhet, 
miljø, helse og energi.

Ordliste 

GRI-indeks

GRI indikator Navn på indikator Referanse  

Organisasjonsprofil

102-1 Navn på virksomheten Om Mustad Eiendom s. 9

102-2 De viktigste produktene og/eller tjenestene Om Mustad Eiendom s. 9

102-3 Lokalisering av virksomhetens hovedkontor Lilleakerveien 8, Lilleaker

102-4 Antall land virksomheten opererer i Norge

102-5 Eierskap og juridisk selskapsform Om Mustad Eiendom s. 9

102-6 Beskrivelse av markedene virksomheten  
Opererer i

Om Mustad Eiendom s. 9

102-7 Virksomhetens størrelse og omfang Mustad Eiendom er i dag organisert som en linjeorganisasjon.  
Organisasjonen består av daglig leder, økonomi og HR, samt fire  
underavdelinger inndelt etter fag. 

102-8 Totalt antall ansatte etter ansettelsestype,  
ansettelseskontrakt og region, fordelt på 
kjønn

Om Mustad Eiendom s. 9
Våre ansatte s. 31 

102-9 Beskrivelse av virksomhetens leverandørkjede Som byggherre består Mustad Eiendom sin leverandørkjede av under- 
leverandører knyttet til drift avbygg, byggentreprenører, rådgivning ifm.  
Planlegging samt utleie og salg. 

102-10 Vesentlige endringer i løpet av rapportering-
sperioden som gjelder størrelse, struktur eller 
eierskap

Lilleaker Service har blitt leverandør til leietakere gjennom underleverandører 
knyttet til kantinedrift.

Mustad Eiendomsdrift som leverandør av driftstjenester til  
Sameiet Lilleaker Vest

102-11 Beskrivelse av om og hvordan man anvender 
«føre var»-prinsippet i virksomheten

Trygg og ansvarlig drift s. 29

102-12 Eksterne initiativer Eiendomssektorens veikart mot 2050, Næring for klima (Oslo kommune)

102-13 Medlemskap i organisasjoner Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse

Strategi og analyse

 102-14 Uttalelse fra administrerende direktør Forord s. 4

Etikk og integritet

102-16 Virksomhetens verdier, prinsipper, standarder 
og normer for adferd

Bærekraft i Mustad Eiendom s. 16
Trygg og ansvarlig drift s. 29
Våre ansatte s. 31 

Styring

102-18 Virksomhetens styringsstruktur, herunder øver-
ste myndighet og komiteer som er ansvarlige 
for beslutninger om økonomiske, miljømessige 
og samfunnsmessige temaer

Ikke beskrevet 

102-20 Ledelsens ansvar for økonomiske, miljømessige 
og sosiale temaer 

Ikke beskrevet

102-26 Styrets rolle i å sette mål, verdier og strategi Ikke beskrevet

102-32 Styrets rolle innen bærekraftsrapportering Ikke beskrevet

102-35 Godtgjørelsespolitikk Ikke beskrevet

Mustad Eiendom bærekraftsrapport er basert på Global Reporting Initiative (GRI)- standarden. 
Standarden dekker økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i bedriften.
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GRI indikator Navn på indikator Referanse  

Interessentdialog

102-40 Interessentgrupper som virksomheten er i 
dialog med

Bærekraft i Mustad Eiendom s. 19
Vedlegg 1 s. 40 

102-41 Prosent av medarbeidere som er dekket av 
kollektive tariffavtaler

Alle ansatte har lønn iht. tariff, eller høyere. Mustad Eiendom er en NHO- 
bedrift og følger organisasjonens retningslinjer for lønnsjusteringer. Mustad 
Eiendom hadde pr utgangen av 2019 3 organiserte ansatte.

102-42 Beskrivelse av hvordan virksomheten velger 
relevante interessenter

Bærekraft i Mustad Eiendom s. 19

102-43 Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert 
hvor ofte interessentene involveres fordelt på 
type og interessentgruppe

Vedlegg 1 s. 40

102-44 Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt 
opp gjennom dialog med interessenter og 
virksomhetens respons

Bærekraft i Mustad Eiendom s. 19
Vedlegg 1 s. 40

Rapporteringspraksis

102-45 Oversikt over alle enhetene som omfattes av 
virksomhetens årsregnskap eller tilsvarende 
dokumenter

Om rapporten s. 2

102-46 Beskrivelse av prosess for å definere rap-
portens innhold og avgrensninger samt imple-
mentering av rapporteringsprinsippene

Bærekraft i Mustad Eiendom s. 19.

102-47 Oversikt over alle temaer som er kategorisert 
som vesentlige

Bærekraft i Mustad Eiendom s. 19 . 

102-48 Endring av historiske data fra tidligere rap-
porter

Dette er første gang bærekraftsrapporten utgis. 

102-49 Vesentlige endringer fra forrige rapport 
(innholdets omfang, avgrensning av rapporten 
eller målemetoder)

Dette er første gang bærekraftsrapporten utgis.

102-50 Rapporteringsperiode Om rapporten s. 2

102-51 Dato for utgivelse av forrige rapport Dette er første gang bærekraftsrapporten utgis. 

102-52 Rapporteringsfrekvens Årlig

102-53 Kontaktperson for spørsmål vedrørende rap-
porten eller innholdet

Administrerende direktør Olav Line

102-54 Rapporteringsnivå Denne rapporten er basert på GRI core option. I neste års rapport  
vil vi etterstrebe å være i samsvar med GRI standard core option. 

102-55 GRI-indeks Mustad Eiendom bærekraftsrapport 2019 s. 37-39  

102-56 Ekstern verifikasjon Denne rapporten er ikke blitt verifisert av tredjepart. 

GRI indikator Navn på indikator Referanse  

Utslipp

301-1 Forbruk av materialer Klima og miljø s. 23, 25

301-2/3 Gjenbruk av materialer Klima og miljø s. 23, 25

302-1 Energibruk Klima og miljø, s. 20, 24

302-3 Energiintensitet Klima og miljø, s. 20, 24

302-4 Reduksjon i energibruk Klima og miljø, s. 20, 24

303-5 Vannforbruk Totalt: 70 146 m3. Tilsvarende 0,29 m³/m²

304-1 Økologi og biologisk mangfold Den nye Lilleakerbyen s. 14
Bærekraftig lokalsamfunn s. 33-34

304-3 Vern og gjenopprettelse av spesielle  
økologiske og historiske områder

Viktige hendelser 2019 s. 7
Bærekraftig lokalsamfunn s. 32-34
Byliv – steg for steg s. 35

305-1 Direkte klimagassutslipp (scope 1) Klima og miljø s. 22, 24 

305-2 Indirekte klimagassutslipp (scope 2) Klima og miljø s. 22, 24 

305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3) Klima og miljø s. 24

305-4 Utslippsintensitet 77,6 kg CO₂e/m² (scope 1 + scope 2)

306-2 Avfall og avfallshåndtering Klima og miljø s. 23, 25 

307-1 Avvikshendelser fra lover og forskrifter Klima og miljø s. 20

Miljømessig vurdering av leverandører

308-1 Evaluering av leverandører mht. miljøkriterier Klima og miljø s. 23 

308-2 Negativ miljøpåvirkning i leverandørkjeden og 
iverksatte tiltak

Klima og miljø s. 23
Bærekraftig lokalsamfunn s. 33

Ansatte – HMS

403-9 Arbeidsrelaterte skader Trygg og ansvarlig drift s. 28-29

Ansatte – Opplæring og utdanning

404-2 Programmer for kompetanseutvikling og støtte 
til omstilling

Trygg og ansvarlig drift s. 28
Våre ansatte s. 30

404-3 Andel medarbeidere omfattet av rutiner for 
regelmessig utviklingssamtale

Våre ansatte s. 30-31

Ansatte – Mangfold og like muligheter

405-1 Mangfold i styringsorganer og blant ansatte Våre ansatte s. 31 

406-1 Tilfeller av diskriminering og iverksatte tiltak 0

Lokalsamfunnet

413-1 Bidrag til lokalsamfunnet Viktige hendelser 2019 s. 7
Bærekraftig lokalsamfunn s. 32-33

414-1 Nye leverandører vurder med hensyn til 
sosiale forhold

Trygg og ansvarlig drift s. 29

Etterlevelse av sosiale bestemmelser

419-1 Bøter og sanksjoner for brudd på lover og 
forskrifter om sosiale forhold

0

Spesifikk informasjon
GRI indikator Navn på indikator Referanse  

Økonomisk prestasjon

201-1 Økonomisk verdiskaping og fordeling Driftsinntekt 2019: 467 MNOK. Resultat før skatt 2019: 84 MNOK

201-2 Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter 
ved klimaendringer

Delvis beskrevet i Bærekraftig lokalsamfunn s. 33 

Etikk og anti-korrupsjon

205-2 Opplæring og kommunikasjon om policy og 
prosesser knyttet til antikorrupsjon

Trygg og ansvarlig drift s. 28

205-3 Bekreftede antikorrupsjons-saker og iverksatte 
tiltak

Trygg og ansvarlig drift s. 28
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Interessentgruppe Innvolvering Resultat 2019 Respons

Eiere Alle våre eiere, over 
to generasjoner, er 
representert i Mustad 
Eiendom sitt styre

• Områdeutvikling på en ansvarlig 
og bærekraftig måte

• Verdiskaping
• Ivaretakelse av historiske spor 
og naturressurser

• Omdømme
• Tillit til lokalbefolkningen

Finanspartnere Selskapet jobber tett 
med sentrale finanspart-
nere som banker, revisor 
og rådgivere gjennom 
året ved behov

• Lån 
• Revisjon
• Andre finansielle tjenester

Bransje- 
organisasjoner

Vi er medlem og en-
gasjert i flere bransjeor-
ganisasjoner, bl.a. Grønn 
Byggallianse, Oslo 
Metropolitan Area og 
Norsk Eiendom

• Erfaringsutveksling
• Prosjektsamarbeid som løfter 
deres interessentområder

• Vertskap for Norsk Eiendom sitt årsmøte 2019 der  
vi presenterte planene for Lilleakerbyen

• Mustad Eiendom er medlem av styret og strategi-
gruppen til Oslo Metropolitan Area

• Forpliktelse til Eiendomssektorens veikart mot 2050.
 
• Utstillingen Wasteland var i 2019 åpen for publikum 
på Granfoss  

Lokale myndigheter Dialog foregår på flere 
måter og med ulike 
grad av formalitet

• Mustad Eiendom sitt engasje-
ment i lokalmiljøet 

• Tilrettelegging for alle behov og 
aldersgrupper i bydelen. 

• Vi leier ut Stoppestedet til bydelen, en viktig 
møteplass og arena for eldre, barn/unge i bydelen

 
• Oppgradering av Lilleakerparken 

• Vi holder jevnlig kontakt med bydelen og deres 
SaLTo-program (forebyggende barne- og ungdoms- 
arbeid), bydelens seniorgruppe og frivilligheten

Ansatte MEAS’ medarbeidere 
utgjør kjernen i hva vi 
leverer og hvordan vi 
fremstår

• Utvikling av selskapet 
• Bevaring av området og sårbar 
natur

• Engasjement rundt lokalhistorien
• Investering i nye energiløsninger.
• Bevare posisjon i lokalområdet

• Årlige medarbeidersamtaler

Interesse- 
organisasjoner

Lysakervassdragets  
Venner, Lilleaker  
Forum og Lysakerbyen 
Næringsvel er de inter-
esseorganisasjonene vi 
har jobbet tettest med

• Bevare kantsonen rundt elva i 
planleggingen av Lilleakerbyen

• Befaring med Lysakervassdragets Venner, DNT, 
Naturrestaurering og i forbindelse med merking/
utbedring av turløypene langs Lysakerelva

 
• Flere titalls dialogmøter med ulike grupperinger  
og interessenter

Naboer Flere av våre naboer 
engasjerer seg i de 
fremtidige planene for 
Lilleakerbyen. De som 
bor tettest på boligpros-
jektet under bygging 
har vi også hatt dialog 
med i forbindelse med 
byggeprosessen.

• Viktig med lokal forankring
• Dialog og oppdatering om 
planene for, og utviklingen av 
området

• Arranger «Åpen dag» hver måned der  
administrerende direktør informerer og svarer  
på spørsmål

• To større medvirkningsarrangementer i samarbeid 
med OMA og Lysakerbyen Næringsvel

• Vi har en «Q&A» på våre nettsider og laget et 
magasin som formidler planene og visjonen for 
Lilleakerbyen.

Oversikt over våre 
interessenter  
og interessentdialog

Vedlegg 1:
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