
Rapport temaområde: Bærekraftig business som konkurransefortrinn 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Overordnet status 
I regionen i dag er det flere bedrifter som allerede har bærekraft på agendaen, og som jobber ut ifra 

FNs bærekraftmål. Samtidig viser en undersøkelse gjennomført av LRV i forbindelse med 

næringsplanen at potensialet er langt større, og at dette er noe næringslivet selv vektlegger. 95,83 

prosent av bedriftene har hatt bærekraft på agendaen i styremøte de ila de 12 siste måneden, og 

over 50 prosent av respondentene mener bærekraft er viktig for deres konkurransekraft. Over 90 

prosent vil delta på møteplasser hvor bærekraftig business er på agendaen. Over 60 prosent har 

planer om kompetanseheving av ansatte relatert til bærekraft, samt at en like stor andel tror at 

arbeid relatert til bærekraft vil føre til nyansettelser i bedriften. For over 50 prosent er bærekraft 

allerede førende for selskapets forretningsstrategi.  

Her ligger det definitivt et stort potensial i å prioritere og tilrettelegge enda bedre for en økt og 

langsiktig satsing. Både for å få mer ut av områdene hvor det allerede gjøres mye bra, men også for å 

jobbe med det uforløste potensialet som ligger der. Primært relatert til forretningsmodellering og 

utvikling/ innovasjon knyttet til bærekraftige produkter og tjenester.  

Under vises det til drivere og muligheter som påvirker bærekraftarbeidet, samt elementer vi mener 

danner et grunnlag for at bærekraft bør være et strategisk satsingsområde for regionen.  

Hvordan kan bærekraftmålene brukes som grunnlag for næringsutvikling og ikke bare 

til grønnvasking?  
Først og fremst kan FNs globale bærekraftmål utfordre oss til å se fremover og tenke på hvor det blir 

behov for forandringer og andre typer løsninger enn i dag. Det er grunn til å tro at bedrifter i vår 

region, alene eller i samarbeid, kan danne seg et solid utgangspunkt for å utvikle smarte og 

bærekraftige løsninger og tjenester som kan skaleres og eksporteres, og bidra til vekst og 

verdiskaping lokalt. Gjennom et grundigere strategisk arbeid kan vi kartlegge virksomheter som i aller 

høyeste grad har mye å tjene på å satse på å utvikle varer/ tjenester som dekker disse behovene 

(nasjonal og internasjonal kontakts). Region har bærekraftinitiativer litt silo-vis i dag. Vi må se alle 

disse i sammenheng, koble dem mot hverandre og arbeide for en helhetlig tilnærming til arbeidet. I 

disse krysningspunktene kan regionens nye gull ligge. Men, det avhenger av at vi setter oss tydelig 

ambisjoner på området, og jobber med dette målbildet kontinuerlig over tid og har måleindikatorer 

og styring oppimot bærekraftmålene. 



Bærekraft kan dessuten brukes for å ytterligere styrke regionens attraktivitet som bo- og 

arbeidsregion. I økende grad har også dette med et tydelig og uttalt samfunnsansvar mye å si for 

hvor fremtidens arbeidstakere ønsker å bo og jobbe, som også har sitt å si for hvor virksomheter 

ønsker å etablere seg. Man vil ikke selge fremtiden for kortsiktig profitt. Ergo vil en ambisiøs satsing, 

med hårete mål, kunne brukes i posisjoneringsarbeid relatert til tilflytting, rekruttering og 

bedriftsetablering.  

Videre kan bærekraftmål brukes som drivere for å jobbe frem nye forretningsmodeller, både digitale 

og sirkulære. For næringslivet handler dette først og fremst om utvikling av strategi/ 

forretningsmodell. Det pågår kontinuerlig en rask teknologisk utvikling, hvor tilgang til og utnyttelsen 

av data er en viktig komponent. Digital transformasjon legger utvilsomt et stort press på eksisterende 

forretningsmodeller. Det er helt vesentlig at regionens bedrifter klarer å ruste sine 

forretningsmodeller for fremtiden, med hensyn til bærekraft, teknologi og kundepreferanser som 

helt klare drivere.  Vi mener at kontinuerlig arbeid med bærekraft vil kunne være en 

innovasjonsdriver i næringslivet, hvor teknologi åpenbart skaper mulighetsrommet. Regionens 

satsing på IKT bør også i større grad sees i sammenheng med bærekraftaspektet, og utforske 

nærmere hvordan regionens allerede sterke IKT miljø kan rigges til å spille en særlig viktig rolle i 

dette arbeidet.   

En annen viktig komponent inn i en bærekraftsatsing er utrullingen av 5G, noe som gir helt nye 

muligheter for bedrifter til å utvikle produkter/ tjenester til helt nye markeder. «Med det nye 5G-

nettverket og Internet of Things er det mulig å distribuere teknologi på måter som beskytter miljøet 

og fremmer langsiktig bærekraft,” uttalte en Brookings Institute-rapport i 2016.  

 

Har regionen bransjer eller enkeltbedrifter i dag som kan ledes i en mer bærekraftig 

retning, og i så fall hva kan regionens rolle i dette være?  
Regionen har flere bedrifter1 som tydelig kommuniserer at de styrer etter FNs bærekraftmål, men 

dette er (i stor grad) relatert til interne forhold. Det må eventuelt gjøres et større stykke arbeid for å 

kartlegge om noen virksomheter aktivt bruker målene som indikatorer for hva de produserer av 

varer/ tjenester i dag, og hva de planlegger å utvikle og produsere fremover.  

Regionen kan ta et større ansvar for å sette tydelige ambisjoner for regionen overordnet, samt sørge 

for initiativer for kunnskapsnivået knyttet til utvikling av digitale/ sirkulære forretningsmodeller 

heves i næringslivet generelt. Vi kan gå mer målrettet inn i alle de globale målene, og se disse i en 

lokal kontekst. På den måten vi regionen kunne jobbe mer målrettet med kompetanseutvikling, 

omstilling, partnerskap, entreprenørskap etc.  

I tillegg mener vi at regionen kan og bør sats på «neste generasjons næringsliv» og legge til rette for 

at de som ønsker å prøve ut nye, grønne forretningsmodeller som baserer seg på ny teknologi og 

sirkulær økonomi får mulighet til det. Det bør legges til rette for at næringsaktører som ønsker å 

utforske/ satse på innovasjonsprosesser, pilotprosjekter etc. har møteplasser/ testarenaer for dette. 

Vi må ha en mye mer helhetlig satsing på at næringslivet i større grad anvender smart teknologi til å 

skape samfunnsøkonomisk gevinst, og at de har kompetansehevingsprogrammer/ arenaer som gjør 

dem bedre i stand til å forstå hvilke forretningsmodeller som er fremtiden, samt hvordan man jobber 

strategisk med dette. 

 
1 Se appendiks xx for liste over såkalte flaggskip  



 

Hvilke flaggskip har regionen i dag innen bærekraft? 
Se vedlegg 1. 

Hvordan kan vi som region dra større nytte av dagens flaggskip?  
Vi kan i langt større grad bruke dem som gode ambassadører ovenfor andre, og jobbe med 

ledestjerneprofilering. Vi kan benytte dem i historiefortelling/ attraktivitet/ rekruttering, samt jobbe 

langt grundigere sammen med dem knyttet til innsikt. Når vi får kartlagt bedre hvordan de har jobbet 

systematisk med bærekraft (hvordan de har jobbet for å lykkes/ hva har vært utfordrende som andre 

kan lære av) kan vi etablere en form for metodisk rammeverk som andre kan benytte seg av både 

praktisk og operativt. Vi kan også i langt større grad løfte frem disse ledestjernene når vi skal snakke 

om regionen rent omdømmemessig innenfor ulike sektorer. Vi kan også sørge for å alltid ha temaet 

på agendaen i samlinger/ eventer/ konferanser som vi tar initiativ til, hvor vi også kan veksle mellom 

å trekke inn disse for å snakke om hvor de er, hvor de skal og hvordan da skal komme seg dit til 

inspirasjon for andre.  

Hvordan kan vi som region bruke et bærekraftig næringsliv til å bli et enda mer 

attraktivt sted å bo?  
Først og fremst er det viktig å gjøre en grundig jobb med å definere hva ordet bærekraft betyr og vil 

bety fremover for regionen– hva det innebærer både ift. strategiske valg, kunnskap, prioriteringer, 

økonomi, etc.! Dernest hva det betyr for næringslivet, hva det betyr for menneskene som bor her, og 

hva det vil bety for de som velger å flytte hit. Bærekraftig utvikling er et stort område, så det vil i stor 

grad handle om at regionen må blir mer tydelig på hva som skal prioriteres.  

Vi kommer ikke utenom å trekke inn «Millennials», som er et innflytelsesrikt og raskt voksende 

segment, som vil være en viktig målgruppe å være attraktiv for i årene fremover. En Nielsen-

undersøkelse fra 2015 fant at tre av fire millennials – mer enn i noen annen generasjon – er villige til 

å betale ekstra for bærekraftige produkttilbud, samt at millennials er den generasjonen som er mest 

opptatt av bærekraft. Etablerte bransjer må derfor tilpasse sine forretningsmodeller hvis de ønsker å 

få dem om bord. Nielsen-rapporten «Millennials breaking the myths» har sett på hvor viktig det er å 

forstå denne generasjonen, og hvordan verdiene deres påvirker livsstils- og forbruksvalg. Det er viktig 

for dem at de jobber et sted med et tydelig «purpose» - altså formål. Nyere studier fra Nielsen og 

Deloitte viser at millennials er de som er mest villige til å betale mer for produkter og tjenester som 

anses som bærekraftige, eller som kommer fra sosialt og miljømessig ansvarlige selskaper. Regionen 

må tenke på denne målgruppen og være eksternt tydelige på det å snakke direkte til millennials og 

deres verdier gjennom eksempelvis urbane fasiliteter, sosial bevissthet og kreative miljøer som 

appellerer til dem både i formspråk, design, teknisk, etc. Ved å få et næringsliv som i større grad 

kommuniserer sin samfunnsnytte, verdigrunnlag, holdninger til omverdenen etc. vil dette kunne ha 

positiv påvirkning på beslutningen om å velge å bo- og jobb i vår region. Kompetansekonkurransen er 

stor, og flere av våre næringsaktører har vanskelig for å få rekruttert riktig kompetanse.  

Gjennom utrulling av 5G vil man også få helt nye måter å kommunisere effektivt med innbyggere. 

Det å ha en effektiv form for innbyggerdialog (innovativ) innenfor dette området kan være et viktig 

bidra ift hvordan kommunene jobber for medvirkning og inkludering, i real time, og med mål om å 

systematisk involvere innbyggere i bærekratsarbeidet. Dette kan gi positivt utslag når det kommer til 

attraktivitet.  

 



Hvordan kan regionen gjennom egen virkemiddelbruk, og ved bruk av 

virkemiddelapparatet for øvrig, bidra til styrket sysselsettingen innen bærekraftig 

næringsliv?  
Gjennom å være mer kyniske når det kommer til å sette FNs bærekraftmål som grunnleggende/ 

obligatoriske kriterier ifbm søknader/ bistand vi gir inn i prosjekter (bærekraftige prosjekter får 

bistand og støtte – andre får ikke). Vi kan også stimulere bedrifter/ oppstartsbedrifter til å ha en 

bærekraftig/ digital/ sirkulær forretningsmodell, noe som fordrer at vi har nok kunnskap og 

kompetanse (eventuelt partnere) som kan bistå med dette inn i aktuelle prosjekter.  

Hvilke styrker har regionen i dag som gjør at regionen kan utvikle et næringsliv som i 

enda større grad enn i dag bringer verden i en mer bærekraftig retning?  

I regionen vår drar vi fordel av tette forbindelser og kort vei til beslutninger. Når gode krefter går 

sammen om å få til noe, er det gode muligheter for å lykkes. En annen styrke er at vi har mange 

bærekraftinitiativer allerede, samt flere sertifiserte bedrifter og arrangementer. Flere bedrifter i 

regionen har dessuten gode forbindelser/ samarbeid med Høgskolen Innlandet og NTNU Gjøvik. Flere 

av regionens bedrifter har dessuten ambisjoner om videre vekts med bærekraft som driver.  

Med 5G vil det som har blitt snakket om i lang tid faktisk skje, og alt som kan kobles sammen vil bli 

koblet sammen. Eksempler på dette er at selskaper kan ta i bruk Internet of Things (IoT) for å 

maksimere verdien sin gjennom bruk av sensorer, programvare og annen teknologi i deres fysiske 

eiendeler for å koble til og utveksle data med andre enheter og systemer over internett. 

Strategiarbeidet må begynne nå.  

Det er et merkbart bærekraftmomentum i markedet, og det betyr muligheter for bedrifter, men gir 

også bekymringer. Det ene er behovet for økt fleksibilitet i forretningsmodell, og det andre er 

sikkerhetsaspektet. Ved å koble sammen aksene mellom IKT-miljøet og IKT-sikkerhetskompetansen i 

aksen Lillehammer/ Gjøvik opp imot øvrig næringsliv vil regionen ha et formidabelt utgangspunkt til å 

ligge langt fremme. Dessuten er en smart virksomhet er en bærekraftig virksomhet, og igjen vil 

teknologi spille en viktig rolle. Gjennom å ha en «smartere», mer tilkoblet forretningsmodell kan 

energieffektivitet være en positiv bivirkning. Digital teknologi som 5G og IoT antas å redusere globale 

utslipp med opptil 15% innen 2030*, noe som vil være avgjørende for å bekjempe klimaendringer.  

*World Economic Forum 

 

Regionen er stor på landbruk. Hva kan gjøres for å sikre et bærekraftig landbruk, og 

kan landbruksressursene brukes inn i andre næringer?  
Bærekraft har også blitt viktig i landbruket, og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen rullerer 

landbruksplanen i 2020/2021. Her blir bærekraft en bærende faktor. Landbruket har blitt beskyldt for 

å være en klimaversting. Dette er en sannhet med modifikasjoner, landbruket er i mange 

sammenhenger en viktig del av løsningen på klimaproblemet. Landbruket må i større grad basere seg 

på de ressursene den enkelte gård besitter, dvs at driften må være arealbasert og ikke volumbasert, 

som i dag. Beiting og bruk av utmark bidrar til CO2-binding, og det er mer bærekraftig enn å 

transportere fór rundt halve jorda. 

Både drift av maskiner og bygg kan i større grad gjøres mer energivennlig. Driftsbygninger har store 

takflater, og mange dekker disse med solceller. Når det gjelder energiforbruk på maskiner har ikke 

elektrifiseringen i landbruket kommet langt, selv om potensialet er stort. Her er det mye og hente. 



Fordi landbruket er volumbasert og mange bruke avvikles og jorden leies ut, er det utbredt å leie 

arealer som er spredt utover et stort geografisk område. Dette gir mye transport og klimagassutslipp 

internt i en enhet. 

Det jobbes med å utvikle fór som gir mindre utslipp av metan til atmosfæren.  

Kan landbruksressursene brukes inn i andre næringer? 
Landbruket er viktig for flere andre næringer.  

• Reiselivet profiterer på et kulturlandskap som i stor grad pleies av landbruket. Landbruket 
leverer råvarer og produkter som er innsatsfaktorer på matbordet. Mange i landbruket 
jobber i reiselivet, på hoteller og serveringssteder. Landbruket leverer tjenester, som 
brøyting og snekkertjenester. 

• Transportnæringen transporterer landbruksprodukter, både råvarer og ferdigvarer. 

• Anleggsbransjen er i økende grad leverandører til landbruket, da mange operasjoner blir satt 
ut, som ploging, innhøsting, rundballepressing og gjødseltransport. 

 

  



Vedlegg 1 Fyrtårnsbedrifter innen bærekraft 
 

Bedrift Beskrivelse 

Gausdal Bruvoll 

https://gausdalbruvoll.no/etiske-retningslinjer/ 

 

Vi har stort fokus på bærekraftig foredling og 

utnytter 100% av tømmerstokken. Foruten 

trelast av ypperste kvalitet, leverer vi også en 

rekke biprodukter til bruk i industri og landbruk. 

 

Etikk: etisk og sunn forretningspraksis/ opptre 

på en måte som inngir tillit både i samarbeid 

med kollegaer, kunder, leverandører og andre 

forretningsforbindelser. 

 

Swix 

https://www.swixsport.com/no/om-

swix/barekraft/ 

Vi i Swix driver vår virksomhet på en etisk og 

sosialt ansvarlig måte. Vi respekterer vedtatte 

lover og støtter alle menneskerettigheter.  Det 

er vårt mål å utvikle produkter som kontinuerlig 

reduserer vår påvirkning på miljøet. 

 

Swix skal benytte den mest miljøvennlige 

teknologien som er tilgjengelig for å minimere 

vårt fotavtrykk i naturen. I tillegg har vi høyt 

fokus på miljøbevissthet i alle deler av vår 

produksjon. Alt fra valg av råvarer, til bruk av 

resirkulerbar emballasje og fokus på 

energiforbruk. 

Eidsiva Bredbånd 

https://bilskadesenteret.com/146 

Vårt samfunnsengasjement er viktig for vår 

bedriftskultur, motivasjon og strategi. Dette 

kommer i tillegg til økonomisk lønnsomhet og 

er den langsiktige motivasjonen for eierskapet i 

selskapet. Eierne av Eidsiva Bredbånd er 

regionens energiselskaper, og de er også 

selskapets viktigste samarbeidspartnere. 

Gjennom et år legges det ned betydelig 

dugnadsarbeid, utviklingsarbeid, samarbeid, 

innovasjon og stå-på-vilje. Selskapet har et stort 

ønske om å være en positiv bidragsyter i vår 

region. 

Stasjonen  

https://stasjonen.no/om-oss/baerekraft/ 

 

Vi vektlegger god service og er opptatt av å 

stadig forbedre kvaliteten på produktet vårt. Vi 

er derfor stolte over at vi var de blant de første i 

verden til å bli sertifisert som HI Quality 

Vandrerhjem med gode rutiner og standarder. 

Denne jobben fortsetter fortløpende i 

hverdagen mot å bli en enda mer bærekraftig 

bedrift. Gjennom Hostelling Internasjonal fører 

dette med seg at vi nå kan smykke oss med å 

https://gausdalbruvoll.no/etiske-retningslinjer/
https://www.swixsport.com/no/om-swix/barekraft/
https://www.swixsport.com/no/om-swix/barekraft/
https://bilskadesenteret.com/146
https://stasjonen.no/om-oss/baerekraft/
https://stasjonen.no/om-oss/baerekraft/


være et av få HIQs (s står for 

sustainability/bærekraft) vandrerhjem i 

organisasjonen.Vi ble og i desember 2017 

sertifisert som en Green Key 

overnattingsbedrift 

 

Grønne opplevelser/ do like the locals 

Lillehammer bilskadesenter 

https://bilskadesenteret.com/146 

Alene kan vi ikke redde verden, men hvis alle 

gjør litt så blir det resultater. Vi er stolte av å 

være etablert i en by som har oppnådd status 

som Bærekraftig Reisemål. Lillehammer 

Bilskadesenter har tatt nye markedsandeler 

gjennom økt kvalitet samtidig som at miljøtiltak 

har skapt kundepreferanse. At vi har det 

«grønne» med oss i tjenesten er et 

kvalitetstegn som i økende grad blir etterspurt.  

 

Vi gjør våre bidrag innen bærekraftsmålene; 1, 

10, 11, 12, 13, 15, 16.  

 

Q-meieriene  

https://www.q-meieriene.no/om-q-

meieriene/Miljoeansvar 

Q-Meieriene eies av Kavlikonsernet. Konsernet 

er eid av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. 

Hele overskuddet vårt går til Kavlifondet, som 

deler ut midler til allmennyttige formål innenfor 

forskning, kultur og humanitært arbeid. Q-

meieriene tar samfunnsansvar i den daglige 

driften og arbeider aktivt og målrettet med å 

redusere belastningen på miljøet, blant annet 

når det gjelder energiforbruk, energikilder, 

emballasje og råmaterialer. 

Norkart 

https://www.norkart.no/norkart-miljofyrtan-

sertifisert/ 

Norkart har kunnskap, erfaring og produktene 

som bidrar til at våre kunder kan effektivisere 

og bruke ressursene på en smartere og mer 

miljøvennlig måte. Sammen skaper vi smartere 

samfunn – og Norkart har et viktig 

samfunnsansvar i å kunne tilby kunnskap, 

tjenester og produkter innenfor bla 

kommunalteknikk som bidrar til en bærekraftig 

fremtid. 

 

Kunnskap er en viktig grunnpilar i Norkart – og 

vi har etablert «Norkart Sommer», som hvert år 

tilbyr et tosifret antall studenter mulighet for 

arbeidserfaring ved siden av studiene. 

Gausdal Landhandleri https://gausproff.no/nyheter/landhandlerimess

a-2020-fagmesse-for-proffene 

Artic Dome  

https://arcticdome.no/barekraftig_turisme/ 

Arctic Dome krever svært lite (til tider ikke noe) 

inngrep i natur eller miljø, med den riktige 

https://bilskadesenteret.com/146
https://www.q-meieriene.no/om-q-meieriene/Miljoeansvar
https://www.q-meieriene.no/om-q-meieriene/Miljoeansvar
https://www.norkart.no/norkart-miljofyrtan-sertifisert/
https://www.norkart.no/norkart-miljofyrtan-sertifisert/
https://gausproff.no/nyheter/landhandlerimessa-2020-fagmesse-for-proffene
https://gausproff.no/nyheter/landhandlerimessa-2020-fagmesse-for-proffene
https://arcticdome.no/barekraftig_turisme/


tilretteleggingen. I motsetning til mer 

permanente bygg som hytter eller nye 

hotellrom, kan man ved demontering reversere 

eventuelle inngrep domen har hatt på miljøet i 

løpet av kort tid. Ikke minst er Arctic Dome 

svært konkurransedyktig på pris når det 

kommer til både investeringsfasen og 

livssyklusen. Arctic Dome er et godt eksempel 

på god innovativ tenking kombinert med 

bærekraftige løsninger. 

Aquatic  

https://aquatiq.no/om-oss/baerekraft/ 

https://aquatiq.no/om-oss/fns-

baerekraftsmaal/ 

Vi jobber konstant med å forbedre våre 

løsninger og produkter, samt hjelpe våre 

kunder finne bedre- og bærekraftige løsninger. 

"Passion for Pure". Vi tror at gjennom 

kunnskap, riktig trening og godkjenning av 

miljøvennlige produkter, reduserer vi vår 

miljøpåvirkning. Våre egne FoU-initiativer 

støtter dette i sin helhet, og vår anerkjennelse 

som leder i feltet tvinger oss til å fortsette med 

vår innsats. Aquatiq® forholder seg til at 

respekten for menneskeliv og miljøet er i 

sentrum av vår organisasjon. For oss er ideen 

om å tjene penger ved å gå på kompromiss med 

Trygg Mat, utelukket. Dessverre er det for 

mange eksempler på bedrifter som har ofret 

mennesker eller natur, fra uforsiktig og smal 

økonomisk begrunnelse. Ved å ta kvalitet og 

bærekraft alvorlig, opprettholder vi tillit til våre 

kunder. Folk kan trygt nyte produktene de 

kjøper. Produsentene og distributørene kan 

drive sine virksomheter ansvarlig, med god 

samvittighet. 

Litra 

http://www.litra.no/konsern/visjon-og-

mal/kvalitet-sikkerhet-miljo/ 

Vi velger å være miljøbevisste gjennom å ha en 

moderne bilpark med nyeste miljøteknologi, 

gjennom å fokusere på defensiv og økonomisk 

kjøring, og ved å ta riktige effektive valg innen 

logistikk. Vi er svært fokuserte på å bringe 

godset uten stans og problemer, og på at våre 

transporter skal utføres riktig første gang, hver 

gang. Vi er ISO-sertifiserte og arbeider etter 

definerte og gjennomtenkte prosedyrer og 

metoder. 

 

 

https://aquatiq.no/om-oss/baerekraft/
https://aquatiq.no/om-oss/baerekraft/
https://aquatiq.no/om-oss/fns-baerekraftsmaal/
https://aquatiq.no/om-oss/fns-baerekraftsmaal/
http://www.litra.no/konsern/visjon-og-mal/kvalitet-sikkerhet-miljo/
http://www.litra.no/konsern/visjon-og-mal/kvalitet-sikkerhet-miljo/
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