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Vann er en dyrebar naturressurs og et kritisk råstoff i gruve- og produksjonsprosessene. Vi anerkjenner 
hvor viktig ansvarlig vannforvaltning er for velvære for våre ansatte, våre lokalsamfunn og vårt miljø. Vi 
forplikter oss til å sikre at vannbruken vår er effektiv, trygg og fremmer en bærekraftig forvaltning av 
vannressursene i og rundt anleggene våre, og å overholde gjeldende miljøkrav i landene vi opererer i.  

Å fremme bærekraft er en strategisk prioritering for Alcoa. Det støttes av en rekke bærekraftsmål, godkjent 
av toppledelsen og styret. Vann har vært et langsiktig fokusområde for Alcoa, og vårt nåværende mål 
handler om å forbedre intensiteten av det totale vannforbruket i Alcoa-anlegg på steder som har 
vannmangel med 10 % innen 2030 fra 2015-nivået.  

World Resources Institute Aqueduct Tool og en kvalitativ vurdering for å validere lokal miljø- og 
samfunnsutfordringer, ble brukt til å definere hvor vi har drift i områder med vannmangel – våre tre 
raffinerier og to gruveområder i Vest-Australia og Alumar-raffineriet i Brasil. Vi tror at samarbeid mellom 
ulike interessenter er nødvendig for å oppnå ansvarlig og bærekraftig vannbruk, spesielt i områder med 
vannmangel. Av denne grunn fremmer vi dialog og bruk av vitenskap for å fastslå korrekt tilnærming til 
vannforvaltning i hver jurisdiksjon.  

Vi søker kontinuerlig etter måter å forbedre arbeidet vårt på og har nylig justert den interne standarden for 
vannforvaltning så den er i samsvar med standpunkterklæring om vannforvaltning fra Det internasjonale 
rådet for gruvedrift og metaller (ICMM). Alle Alcoa-lokasjoner oppfordres til å redusere vannforbruk og 
utslipp, bruke egnede vannkilder, maksimere gjenbruk og resirkulering, sikre tilførsel av trygt drikkevann på 
våre anlegg og proaktivt opprettholde kvaliteten på vannressursene i våre nedslagsfelt. Effekt på vann er 
også en av indikatorene i vår interne kapitalgodkjenningsprosess, gjennom helse-, miljø- og 
sikkerhetsgjennomgang som er nødvendig for ethvert nytt prosjekt.  

Alcoa rapporterer om vannbruk på en åpen måte som er i tråd med Global Reporting Initiative. Vår 
bærekraftsrapport omtaler fremskritt innen vannforvaltning. For mer informasjon, se 
https://www.alcoa.com/sustainability.  
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