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VI TELLER UTSLIPP SOM
VI TELLER PENGER

EU har med European Green Deal satt en tydelig kurs for omstillingen til et klimanøytralt
Europa i 2050, og i Norge har vi for første gang fått et klimabudsjett som en del av statsbudsjettet for 2023. Dette er et viktig tiltak fra regjeringen som Skift har etterspurt lenge
og applauderer når det nå er på plass i sin første versjon. Vi forventer samtidig at verktøyet
skal forsterkes på sikt med tydelige krav om utslippskutt.
Unntakstilstanden de siste årene med pandemi og krig i Europa fører med seg store utfordringer, men ser ikke ut til å
ha påvirket ambisjonsnivået. Når økonomien skal gjenreises, skal det i Europa gjøres på en måte som tar oss i en bærekraftig retning. Slik viser EU med tydelighet at de ønsker å gå i front for overgangen til et nullutslippssamfunn.
Den pågående energikrisen viser også betydningen av den omfattende energitransformasjonen verden står overfor.
Om vi skal klare å bremse den globale oppvarmingen og skape en levedyktig framtid for våre barn og barnebarn, må
det skje et fundamentalt skifte fra fossil til fornybar energiproduksjon og energibruk. I Europa har krig og energikrise
ført til økt ambisjonsnivå for den grønne omstillingen gjennom en kriseplan for energi, REPowerEU. Russisk gass skal
erstattes med nye former for energi, og investeringer i fornybar energiproduksjon trappes opp betraktelig.
God måling og rapportering på utslipp er et helt avgjørende styringsverktøy for nasjoner, byer og næringsliv, og vil
hjelpe bedrifter til å se potensiale for utslippskutt. Det nasjonale klimabudsjettet viser at vi fortsatt har en lang vei å gå
for å nå målene vi har satt oss. Utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft, utviklet av PwC, ZERO og Skift, blir et
kraftig verktøy fremover for å tydeliggjøre nødvendige tiltak og virkemidler for å kutte utslipp, sektor for sektor, år for
år og tonn for tonn.
Skift sin klimarapport sikrer åpenhet og synliggjør medlemmenes utslipp. Ved årets rapportering har vi løftet nivået og
etablert #Skiftmodellen for rapportering:
•
•
•

Rapportering av direkte og indirekte utslipp (Scope 1-3)
Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5-gradersmålet og rapportering på faktisk
måloppnåelse
Rapportering av klimarisiko i tråd med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Vi takker og berømmer medlemmene våre for åpenheten og samarbeidsviljen rundt rapporteringen. Ved å telle
utslipp som vi teller penger tilrettelegger vi for konkret klimahandling, og det er kjernen av hva klimasamarbeidet i
Skift handler om.

Bjørn Kjærand Haugland
Adm. dir. i Skift
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Leif Arne Jensen
Adm. dir. i PwC Norge
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VÅRE MEDLEMMER
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ANBEFALINGER
FOR GRØNN
KONKURRANSEKRAFT
Skift samler ambisiøse aktører på tvers av sektorer i norsk næringsliv. Vi har en tydelig
stemme i debatten om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg for å halvere
klimagassutslippene fram mot 2030.

1.0 Store klimaskift i handlingens tiår
I 2022 har vi utvidet vårt arbeid gjennom prosjektet «Store klimaskift». 50 toppledere i nettverket er nå engasjert
i arbeidet. Vi har definert ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft,
omstille Norge og sikre at vi når klimamålene.

Vi mener samarbeid mellom toppledere i ulike sektorer er avgjørende for å snu de systemiske utfordringene vi står
overfor til muligheter.

Ti store klimaskift

Vi jobber for en tydeligere klimapolitikk som tilrettelegger for utslippsreduksjoner og nødvendige klimatilpasninger,
og samtidig skaper nye næringsmuligheter for Norge.
Skift har tre overordnede politiske fanesaker:
• Det må koste mer å forurense
• Vi må stille strengere krav til grønne innkjøp
• Vi må telle utslipp som vi teller penger

Finans

Energi

Transport

Sirkulærøkonomi

Grønn
digitalisering

Bygg og
eiendom

Mat og
landbruk

Byutvikling

Klimatilpasning

Kompetanse

Målet med «Store klimaskift» er å fremme gode løsninger for hvordan næringslivet kan bidra til å akselerere grønn
omstilling. Vi arbeider systematisk med å sette ambisiøse bransjestandarder, identifisere utfordringer og fremme
anbefalinger for hvordan næringslivet bør handle i møte med det grønne skiftet. Skift-nettverket utarbeider løpende
posisjoner og aktiviteter innen områdene.
Det haster å nå klimamålene, og klimaregnskap er virksomhetenes beste verktøy for å redusere utslipp. Fra og med
regnskapsåret 2021 hevet Skift standarden for klimarapportering for medlemmene, i tråd med finansskiftets anbefalinger. God klimarapportering vil sikre kapitaltilgang og bli et viktig konkurransefortrinn for næringslivet fremover.
Skifts rapporteringsstandard er:
1.
2.
3.

Rapportering av direkte og indirekte utslipp (Scope 1-3)
Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5-gradersmålet og rapporterer på faktisk
måloppnåelse
Rapportering av klimarisiko i tråd med standardene i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
(TCFD)

Alle Skift-medlemmene skal også sette seg mål om klimanøytral virksomhet etter en selvdefinert tidslinje for
måloppnåelse.
Mer standardisering og strømlinjeforming av klimaregnskap i norske bedrifter vil gjøre det enklere å ta gode beslutninger som akselererer det grønne skiftet og reduserer klimagassutslipp på både kort og lang sikt.
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Klimagassutslipp
i 2020 og 2021 målt opp mot målbilde for 2030
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3,9
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2,1

0

Olje- og
gassproduksjon

Industri

Veitransport

Jordbruk

Andre kilder

Sjøfart, fiske og
annen transport

Tall hentet fra SSB. Tallene for 2021 er foreløpige.

2.0 Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft
For å styrke arbeidet med klimaregnskapet har Skift utviklet en egen utslippsmonitor for grønn konkurransekraft.
Vi trenger tydelige utslippsmål per sektor, og utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft fremstiller årlige utslipp
sektor for sektor, år for år, frem mot 2030. Utslippsbanene viser hvor næringene er på vei med dagens politikk, mot
hvor de må være for å nå klimamålene. Det er også etablert en verktøykasse av prioriterte tiltak og virkemidler
for grønn konkurransekraft per sektor, basert på Klimakur 2030, innspill fra 16 ekspertintervjuer, veikart og faglig
litteratur.
Utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft peker på de fem viktigste satsningsområdene for Norge, hvor vi både
kan kutte utslipp og stimulere til næringsutvikling:
1.
2.
3.

Elektrifisering er Norges viktigste klimatiltak og tempoet må økes.
Vi må tilrettelegge for en bred industriell satsing på hydrogen.
Vi må bidra til økt verdiskaping fra fornybar energi gjennom å tilrettelegge for en fokusert satsing på havvind og
økt utvekslingskapasitet med Europa.
4. Vi må tilrettelegge for å skalere opp karbonfangst og lagring.
5. Vi må fremme sirkulære forretningsmodeller for å øke tempo på omstillingen til en sirkulær økonomi.
Til sammen danner utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft et bilde av hvilke tiltak som må til for å oppfylle
Norges klimamål når Europakommisjonen nå ønsker å øke målsettingen til 55 prosent utslippskutt innen 2030.
3.0 Klimarapportering, natur og rettferdig omstilling - fremtiden krever helhetlig rapportering
I år har vi valgt å endre navn fra klimaregnskap til klimarapport. Dette er en del av en helhetlig satsing på klimarapportering i tråd med økte rapporteringskrav. Vi må sørge for at innsikten fra klimarapporten fører til handling, og
skaper en tydeligere bro mellom rapporteringen og selskapenes adferd.
Verden står ikke bare i en klimakrise, vi står også i en global naturkrise. Dette vil prege forventningene til klimarapportering i årene som kommer. Derfor er natur, naturrisiko, og naturpositiv omstilling perspektiver som i økende grad
må tas inn i beslutningsprosesser. Fremover ønsker Skift å arbeide for at bevaring av natur og rettferdig omstilling er
viktige aspekter som må tas med i klimaarbeidet. Det er også gode økonomiske argumenter for å ta vare på naturen.
Norge vil ha betydelig redusert risiko for tapt verdiskapning i et fremtidsscenario frem mot 2050 hvor man bevarer
økosystemer og tar bedre vare på naturen enn i dag.
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SKIFTS KLIMARAPPORT
FOR 2021-22
Hensikten med Skift klimarapport er å vise hvordan Skift-medlemmene selv arbeider med
grønn omstilling. Rapporten tar en helhetlig tilnærming til klima og viser hvordan medlemmene reduserer eget klimaavtrykk, utvikler nye produkter, tjenester og løsninger, samt
vurderer hvordan klimarisiko påvirker forretningsmodellen. På denne måten kan vi måle
hvordan medlemmene bidrar i overgangen til et lavutslippssamfunn og fremmer grønn
forretningsutvikling og konkurransekraft.
Det er fjerde gang Skift lanserer en klimarapport1 og i år har 51 medlemmer rapportert2. Medlemmene har rapportert
sine klimamål, hvilke tiltak de har iverksatt i løpet av året, samt resultatet de har oppnådd i form av samlet klimagassutslipp.Med utgangspunkt i klimatall og -indikatorer fra de siste årene kan Skift måle egen fremgang og utvikling
knyttet til totalt klimaavtrykk, samt medlemmenes bidrag til grønn forretningsutvikling og vekst. I tillegg har Skift for
første gang inkludert klimarisiko i sin rapportering.
Vi ser at klimarapporteringen til Skifts medlemmer blir mer moden. Dette gjelder spesielt klimaregnskapet. Det er
flere medlemmer som inkluderer sine vesentlige utslippskilder, datakvaliteten blir bedre og medlemmene er mer
transparente om beregningsmetoder og forutsetninger. I tillegg har stadig flere medlemmer satt klimamål i tråd med
1,5-gradersmålet i Parisavtalen og også inkludert Scope 3-utslipp i målet. Likevel er det fortsatt enkelte medlemmer
som mangler et robust klimaregnskap og/eller veldefinerte klimamål.
For første gang i år rapporterer Skift-medlemmer om sitt arbeid med klimarisiko. Til tross for at enkelte medlemmer
fortsatt må starte prosessen, har litt under halvparten utarbeidet klimarisikoanalyser i tråd med TCFD. Vi forventer at
flere medlemmer kommer til å ha god innsikt i og styring av deres klimarisiko fremover.
Skift består av alt fra noen av Norges største selskaper til bransjeforeninger og mellomstore bedrifter, innenfor ulike
sektorer. Det er derfor relativt store forskjeller på omfanget av medlemmenes rapportering, og utslippstall og indikatorer på tvers av næringer er ikke nødvendigvis sammenlignbare. Et viktig formål med klimarapporten er å gjøre
medlemmene bevisst på egen rapportering, inkludert mål, strategier og tiltak, og å lære av hverandre.

Metode
Klimarapporten er utarbeidet for Skift av PwC Norge i dialog med medlemmene, og basert på tilsendt samt offentlig
tilgjengelig informasjon. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse
Gas Protocol (GHG-protokollen). I rapporten skiller vi mellom direkte klimagassutslipp (omfattet av Scope 1 i
GHG-protokollen), indirekte utslipp fra energiforbruk (Scope 2) og andre indirekte utslipp (Scope 3). I tråd med
GHG-protokollen har vi også tydeliggjort om Scope 2-utslippene er beregnet i henhold til lokasjons- eller markedsbasert metode. I tillegg er det notert hvilke av de 15 kategoriene1 innenfor Scope 3 de ulike selskapene har inkludert
i rapporteringen, og om klimaregnskapet er verifisert gjennom en uavhengig tredjepart. For en mer detaljert beskrivelse av Scope 3, se neste kapittel.
Fotavtrykk, grønn forretningsutvikling og håndavtrykk
Ved å beregne medlemmenes klimagassutslipp får Skift oversikt over sitt samlede klimafotavtrykk. Det vil si utslippene fra medlemmenes egen virksomhet, aktiviteter, drift og produksjon.
Utover dette brukes klimaregnskapene til å måle medlemmenes bidrag til grønn forretningsutvikling. Rapporteringen
bruker tre indikatorer som utgangspunkt for å måle dette:
• Carbon Productivity (CAPRO), som viser endring i forholdet mellom verdiskaping (kr)2 og drivhusgassutslipp
(tonn CO2-ekvivalenter)
• Tonn CO2-ekvivalenter per million NOK omsatt
• Tonn CO2-ekvivalenter per ansatt
På sikt vil man se om utslippene går ned samtidig som medlemsbedriftene vokser (mer produksjon, aktivitet,
flere ansatte osv), med andre ord om vekst i karbonutslipp frakobles fra den økonomiske veksten. CAPRO er en
god indikator for å måle dette, og ønsket er at indikatoren stiger over tid slik at det skapes mer verdi per utslipp
CO2-ekvivalenter.
Skift ønsker også å sette fokus på et annet element ved næringslivets klimaavtrykk, nemlig det vi kan kalle «hånd
avtrykk«. Håndavtrykk refererer til en organisasjons positive klimabidrag ved å levere produkter og tjenester som
reduserer klimaavtrykket til kundene eller forbrukerne av disse produktene og tjenestene3. Formålet er å illustrere at
klimaavtrykk og grønn forretningsutvikling handler om mer enn å bare redusere egne klimagassutslipp. Selve indikatorene er individuelle for de relevante selskapene, og ikke basert på en standardisert metodisk tilnærming eller utregning.

1

World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions.
For mer informasjon se: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf

2

Verdiskaping beregnes ved hjelp av EBITDA og lønns- og personalkostnader. Kilde: Stoknes, P. E. (2019). Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen.
For mer informasjon se: https://www.magma.no/hvordan-male-ekte-gronn-vekst-og-unnga-gronnvaskingsfellen

1

I tidligere år ble rapporten kalt Skift klimaregnskap.

2

Det er totalt 55 medlemmer i Skift. Noen bedrifter ble medlem i 2022 og rapporterer først i 2023.

12

3

Definisjonen av karbonavtrykk er hentet fra VTT Technical Research Centre of Finland og LUT University sin rapport “Carbon Handprint Guide” fra 2018.
For mer informasjon se: https://www.vtt.fi/sites/handprint/PublishingImages/Carbon_Handprint_Guide.pdf
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BESKRIVELSE AV
KATEGORIENE I SCOPE 3
Utslipp som defineres innenfor Scope 3 i GHG-protokollen er indirekte utslipp som måles i 15
kategorier. Scope 3-utslipp utgjør gjerne de største utslippene for selskaper og er dermed
kategorien hvor mange virksomheter har størst potensiale for utslippskutt.
GHG-protokollen definerer Scope 3-utslipp som ikke tilhører en virksomhets eiendeler, men som virksomheten
påvirker indirekte gjennom drift. Scope 3-utslipp er derfor Scope 1- eller Scope 2-utslipp til en underleverandør,
distributør eller annen samarbeidspartner i verdikjeden, men som selskapet har innvirkning på gjennom driften. En
god oversikt over Scope 3-utslipp er avgjørende for å stille krav til leverandører, gjerne gjennom innkjøpspolicyen.
Beste praksis er å gjennomføre en vesentlighetsanalyse av de 15 Scope 3-kategoriene for å identifisere såkalte Carbon
Hotspots.

De 15 kategoriene er som følger:
1.

2.

Innkjøp av varer og tjenester
Utvinning, produksjon og transport av varer og
tjenester anskaffet av rapporterende virksomhet i
gjeldende rapporteringsår. Gjelder aktiviteter som
ikke ellers er inkludert i kategori 2-8. Rapporteringen
skal som minstekrav inneholde utslipp av
kjøpte varer og tjenester fra vugge-til-port, altså
oppstrømsutslipp.
Kapitalvarer
Innkjøp av innsatsfaktorer i produksjon. Utslippene
omfatter utvinning, produksjon og transport av varer
som er anskaffet av rapporterende virksomhet i det
gjeldende rapporteringsåret. Rapporteringen gjelder
for alle oppstrømsutslipp av anskaffede kapitalgoder.

3. Utslipp fra drivstoff- og energiproduksjon
Gjelder utvinning, produksjon og transport av drivstoff og energi kjøpt eller anskaffet av virksomheten
i gjeldende rapporteringsår, hvor utslippene ikke er
medberegnet i Scope 1 eller Scope 2.

I klimarapporteringen til Skift-medlemmene oppgir vi hvilke(n) av de 15 kategoriene selskapene rapporterer på ved å
vise til numrene for kategoriene som beskrevet til høyre.

Kategorien omfatter oppstrømsutslipp fra innkjøpt
drivstoff og elektrisitet, produksjon av elektrisitet
med formål om videresalg, samt tap fra overføring og
distribusjon av elektrisitet.
4.

5.

Transport og distribusjon av kjøpte varer og
tjenester
Omfatter transport og distribusjon av virksomhetens innkjøpte produkter og tjenester i gjeldende
rapporteringsår. I definisjonen av innkjøpte varer
medregnes også transport og distribusjon av varer
mellom ulike filialer eid av virksomheten.
Avfall fra egen drift
Håndtering og behandling av avfall tilknyttet
virksomheten i gjeldende rapporteringsår. Gjelder i
anlegg som ikke eies eller kontrolleres av rapporterende virksomhet.

6. Tjenestereiser
Transport av ansatte tilknyttet virksomhetens
reisevirksomhet for gjeldende rapporteringsår, i
transportmidler som ikke eies eller driftes av rapporterende virksomhet.
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7.

Pendling
Omfatter ansattes reising fra privat bolig frem og
tilbake til jobb for gjeldende rapporteringsår. Gjelder
for kjøretøy som ikke eies eller driftes av rapporter
ende virksomhet.

8. Finansiell leasing av eiendeler
Drift av eiendeler leid av rapporterende virksomhet
(leietaker) i rapporteringsåret. Gjelder aktiviteter
som ikke inkludert i rapporteringen av Scope 1 og
Scope 2 fra leietaker.
9. Transport og distribusjon av solgte varer
Inkluderer transport og distribusjon av solgte varer
fra rapporterende virksomhet til sluttforbruker i
gjeldende rapporteringsår. Det omfatter detaljhandel
og lagring av varer som ikke eies eller kontrolleres av
rapporterende virksomhet.
10. Foredling av solgte produkter
Behandling av solgte mellomprodukter fra
nedstrømsselskaper i gjeldende rapporteringsår.
11. Bruk av solgte varer og tjenester
Sluttbruk av solgte varer og tjenester fra rapporterende virksomhet i gjeldende rapporteringsår.
12. Sluttbehandling av solgte varer
Avfallsbehandling og -håndtering av virksomhetens
solgte varer for gjeldende rapporteringsår ved slutten
av produktenes levetid. Kategorien inkluderer også
avhending av emballasje for solgte produkter.
13. Utleide lokaler/eiendeler
Drift av eiendeler eid av rapporterende virksomhet
som er utleid til andre i rapporteringsåret, og ikke
inkludert i Scope 1 og Scope 2-rapporteringen til utleier.
14. Franchise
Drift av franchiser i gjeldende rapporteringsår, hvor
driften ikke er inkludert i Scope 1 og Scope 2-rapporteringen til franchisen.
15. Investeringer
Utslipp fra selskaper som virksomheten har investert i.
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MEDLEMMENES
KLIMARAPPORTERING
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Agder Energi

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
9 311

Klimamål
Agder Energis visjon er å levere ren energi til samfunnet, både i dag og for fremtiden. All
energi selskapet produserer er 100 % fornybar. Som leverandør av fornybar energi er lavt
klimagassutslipp et viktig konkurransefortrinn for konsernet. Derfor arbeider konsernet
aktivt for å minimere eget klimagassutslipp, og har følgende mål:
•
•
•

Agder Energi skal redusere egne utslipp i Scope 1 og 2 med 50 % innen 2030, der 2019
er basisår.
For leverandører i Scope 3 kategori 1, kjøpte varer og tjenester, vil det kreves mål verifisert av Science Based Taret initiative (SBTi) innen 2025.
Målene til Agder Energi ble godkjent av SBTi i februar 2021.

Klimatiltak og resultater i 2021
Agder Energi har hatt en nettoproduksjon av fornybar
energi på 8 900 GWh i 2021. I tillegg ble Austerdalen
transformatorstasjon i Kvinesdal satt i drift. 110 kV
brytere i den nye transformatorstasjonen er bygget
uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6. Videre
bidrar markedsselskapet Entelios til at industriselskap,
bedrifter og offentlige virksomheter kan bli ledende på
klimavennlige løsninger gjennom å tilby fornybar energi,
teknologiske løsninger for smart bruk av energi og
spisskompetanse.

Scope 1
6 636

Scope 21

Scope 32
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Totalt klimagassutslipp 2020

2 660

Endring utslipp
fra 20203

2 942

+216%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

9,96

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,45

tCO2e/MNOK

Investeringer i utbygging og vedlikehold av vannkraft
og strømnett

1,214

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,602

1,159

0,323

Klimarisiko
Agder Energi har gjennomført en klimarisikoanalyse for
selskapet. Når det gjelder fysisk klimarisiko har Agder
Energi anlegg som er ekstra utsatt for ekstremvær, særlig
i tilknytning til vassdrag og skog. Økning i ekstremvær og
mer intense nedbørsituasjoner gir økt risiko for driftsavbrudd, kostnader til feilretting, dyrere forsikringer og
tap av inntekter. For overgangsrisiko har Agder Energi
identifisert risiko ved at strengere konsesjonskrav og
virkemiddelbruk kan gi inntektstap og økte kostnader,
som forbud mot eller avgifter på råvarer benyttet i anlegg
og prosesser.
Agder Energi har gjennomført en klimarisikoanalyse i
tråd med TCFDs anbefalinger.

1

Markedsbasert. Lokasjonsbaserte Scope 2-utslipp er 265 tCO2e.

2

Inkluderer kategorier: 1, 4, 5 og 6.

3

Stor økning i utslipp i Scope 1 skyldes i hovedsak at Agder Energi Varme økte sine utslipp fra 542 tCO2e i 2020 til 5 575 tCO2e i 2021 da overskuddsvarmeleverandøren, Returkraft, ble rammet av en
eksplosjon og overskuddsvarmen måtte erstattes med forbrenning av olje i et halvt år.
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Arntzen de Besche

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

119

Klimamål
Arntzen de Besche er et norsk advokatfirma med et overordnet mål om at selskapet skal
belaste omgivelsene minst mulig. Selskapet har derfor konkrete mål om å redusere energiforbruket og utslipp knyttet til transport og tjenestereiser, som er de største utslippskildene fra driften av virksomheten. Arntzen de Besches viktigste klimabidrag er likevel som
rådgiver og pådriver for sine kunder. Selskapet ønsker å bidra med juridisk fagekspertise og
rådgivning i det grønne skiftet. Ambisjonen er å være et av Norges ledende advokatfirmaer
innenfor fornybar energi, innkjøp og anskaffelser og eiendom, hvor miljøperspektivet står
stadig mer sentralt.

Scope 21
0

Scope 32

98

21

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20203

138,46

-35%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,60

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,23

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

3,748

2,716

1,776

Selskapet har satt følgende klimamål for Scope 1-3:
• Scope 1: Virksomheten har ingen direkte utslipp, og skal fortsette å være klimanøytral.
• Scope 2: Arntzen de Besche har flyttet til nytt bygg med en helt ny energiprofil
(BREEAM-NOR Excellent), og har derfor ikke satt konkrete mål ennå. Selskapet vil
sette mål så fort det foreligger hensiktsmessige baseline-data å sette mål ut ifra.
• Scope 3: Etter en periode med omfattende omstilling – flytting til nye
lokaler og implementering av ny kjerneteknologi – vil Arntzen de Besche
jobbe med å innhente data for å kunne sette nye klimamål.
Klimatiltak og resultater i 2021
• Reduksjon i utslipp fra 139 tonn til 119 tonn CO2.
• Klimanøytral gjennom EUs kvotesystem.
• Reduksjon i totalt energiforbruk, og større andel
energiforbruk fra fjernvarme.
• Reduksjon i papirforbruk.
• Klimagassutslipp knyttet til flyreiser redusert med
20 % siste år.

Klimarisiko
Arntzen de Besche har ikke gjennomført en klimarisiko
analyse i tråd med TCFD ennå.

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 5 og 6.

3

Begrensninger knyttet til covid-19 har ført til en reduksjon i reisevirksomhet. Samtidig er det også en reduksjon på andre parametre, som for eksempel papirforbruk og generelt energiforbruk. På
grunn av forberedelser til flytting i februar 2022 var det en marginal økning i avfallsmengde høsten 2021 (ca. 1 %).

20

21

Asplan Viak

Klimarisiko
En enkel vurdering av fysisk klimarisiko er gjennomført, og konkluderte med at akutt fysisk klimarisiko for
selskapet er lav.
Det er gjennomført en overordnet vurdering av overgangsrisiko knyttet til marked i arbeidet med selskapets
nye strategi. Et resultat av dette arbeidet er at Asplan

Viak har valgt ut markedsområder med spesielt stor
bærekraftseffekt, med egne måltall.
Risiko knyttet til omdømme følges opp i eget prosjekt i
2022. Selskapet jobber med å redusere regulatorisk overgangsrisiko gjennom arbeid med taksonomirapportering.

Klimamål
Fra og med 2021 rapporterer Asplan Viak på en trippel bunnlinje hvor miljømessige og
samfunnsmessige effekter av driften måles i tillegg til økonomiske resultater. Dette grepet
skal bevisstgjøre bedriften og bidra til stadig forbedring i bærekraftsarbeidet.
Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Asplan Viak setter av 4 % av omsetningen til bærekraftig innovasjon og utvikling, hvorav 0,5
% er tiltak for å redusere eget avtrykk. Selskapet har i tillegg satt seg mål om å jobbe mot
klimanøytralitet innen 2025. Asplan Viak skal oppnå dette gjennom miljøstyring og redusere
klimaavtrykket per årsverk i strategiperioden.

4 852

Asplan Viak ønsker å tilby bærekraftige løsninger i alle sine oppdrag. Målet er å være den
foretrukne rådgiver innen bærekraftsrelaterte tjenester i Norge. Selskapet skal også være
en foregangsbedrift i å ta i bruk klima- og miljøeffektive løsninger i egen drift.
Klimatiltak og resultater i 2021
• Asplan Viaks viktigste innsats for å oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling er gjennom oppdragene de
leverer til kundene sine.
• Selskapet leder og deltar i FoU-prosjekter som
former samfunnet i en bærekraftig retning. I 2021
deltok de i flere prosjekter, blant annet:
- Et innovasjonsprosjekt om sirkulære jordblandinger i nytt regjeringskvartal med støtte
fra Kommunal- og distriktsdepartementet.
Samarbeidspartnere er Statsbygg, Norsk
institutt for bioøkonomi og Høgskulen for grøn
utvikling.
- ZEN – Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer der SINTEF og NTNU
er vertskap, en lang rekke aktører deltar, og
Asplan Viak har bidratt i fire pilotområder.
- Asplan Viak leder innovasjonsprosjektet
INTO-ZERO der de sammen med elleve
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•

•

partnere skal utvikle verktøy for utvikling av
områder med minimale utslipp.
- Tre EU-finansierte FoU-prosjekter under
H2020-programmet
Asplan Viak jobber systematisk med forbedringer
i egen drift. Ledelsessystemet for miljø har vært
sertifisert etter NS-ISO 14001 siden 2010, og vi ble
resertifisert i 2021/22.
I 2021 innførte selskapet et felles energioppfølgingssystem for å følge opp kontorenes energiforbruk. Fra
og med 2021 styrer selskapet etter måltall for arealbruk per ansatt, og andel kontorer med energimerke
A eller bedre, når de inngår nye leieavtaler. Tiltak
i 2021 har ført til forbedring i arealeffektivitet. Alle
Asplan Viaks 33 kontorer utarbeider også eget miljøprogram med egne mål og målbare tiltak. I 2021 ble
67 ulike miljøtiltak gjennomført ved kontorene.

Scope 1
64

Scope 21

Scope 32

531

Totalt klimagassutslipp 2020

4 256

Endring utslipp
fra 20203

4 979

-3%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

4,12

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

3,05

tCO2e/MNOK

Investeringer i bærekraftig innovasjon og utvikling

4%

Andel av omsetning

CAPRO

2021

2020

20194

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,245

0,229

0,130

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Scope 3-rapportering omfatter alt i forsyningskjeden, inkludert innkjøp av underleverandører. Nedstrøms aktiviteter er ikke inkludert.

3

Tidligere rapportert klimafotavtrykk for 2020 ble nedjustert fra 6284 tonn CO2e til 4979 tonn CO2e som følge av endringer i beregningsmodellen. Justert resultat er sammenlignbart med foregående
år (ca. 3 % lavere), og preges i likhet med 2020 av redusert aktivitet som følge av pandemien.

4

Klimagassutslipp ikke justert etter ny beregningsmetode, derfor stor endring i CAPRO.
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Bergen Næringsråd
Klimamål
Bergen Næringsråd (BN) er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i
Bergensregionen med over 3 200 medlemmer, som til sammen representerer mer enn
100 000 arbeidstakere. Selv om BN er en liten organisasjon med sine 16 ansatte, er organisasjonen like opptatt av klima og ønsker å bidra til det grønne skiftet med lokale tiltak. BN
har ikke egne mål om klimanøytralitet ennå, men næringsrådet jobber for at alle medlemsbedriftene skal bli klimanøytrale innen 2030.
Klimatiltak og resultater i 2021
• BN har begynt å beregne og rapportere på sine Scope
3-utslipp (flyreiser).
• Kjøp av fornybar strøm har redusert bedriftens
klimafotavtrykk med 10,8 tCO2.
• Gjennom samarbeidet i Skift-nettverket har organisasjonen blant annet signert følgende forpliktelser:
Grønnvaskingsplakaten, 10 prinsipper for grønt
innkjøpsvett, Næringslivsoppropet for økt CO2-avgift
og 10 prinsipper for sirkulært næringsliv.
• BN har ingen parkeringsplasser, og har lagt til rette
for at de ansatte kan gå, sykle eller velge kollektivt til
arbeid. Alle ansatte har tilgang til Bildeleringen – BN
betaler medlemskapet her.
• Når det gjelder avfall, kildesorterer BN og har

•

•

tilrettelagt for at alle leietakere kan gjøre det samme.
Blant annet benyttes det ikke engangsartikler i
kantine eller på kontor. I tillegg har BN vært i samtale
med leverandør av møtemat om tiltak for å begrense
mengden matavfall fra møtevirksomheten.
BN sin årskonferanse og fornybarkonferanse har
alltid klima og bærekraft som rød tråd i programmet.
I tillegg er BN er del av gruppen som deler ut
Bærekraftsprisen.
BN har opprettet en egen ekspertgruppe for sirkulær
økonomi som bl.a. arrangerer «Sirkulærskolen»,
fremmer gjenbruk av materialer og identifiserer
og fremmer politiske saker som kan bidra til økt
sirkularitet.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

7,3

Scope 21
0

Scope 32

0

Totalt klimagassutslipp 2020

7,3

Endring utslipp
fra 20203

13,95

-100%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,46

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,28

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

1,539

0,621

N/A

Klimarisiko
BN Norge har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i
tråd med TCFD ennå.

1

Markedsbasert.

2

Inkluderer kategori 6 (flyreiser).

3

Reduksjonen skyldes kjøp av fornybar strøm som har redusert bedriftens klimafotavtrykk med 10,8 t CO2e. I tillegg har bedriften et mindre strømforbruk ved bl.a. mindre bruk av studio og mer
bruk av hjemmekontor. Scope 3-utslipp var ikke inkludert i 2020.
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Coca-Cola
European Partners
Klimamål
Coca-Cola European Partners (CCEP) vil redusere klimagassutslipp fra alle utslippskategorier
i hele verdikjeden med 30 % innen 2030, sammenlignet med 2019. Målet for virksomheten er
netto nullutslipp innen 2040, i tråd med 1,5-gradersmålet og Parisavtalen. Som siste ledd i veien
til netto nullutslipp, vil CCEP også investere i prosjekter som fjerner karbon fra atmosfæren eller
verifiserte offset-prosjekter.
CCEP vil redusere klimagassutslipp i alle fem områdene
av verdikjeden: ingredienser, emballasje, produksjon,
transport og kjøling. CCEP vil fokusere spesielt på å
redusere utslipp i Scope 3 (indirekte utslipp knyttet
til kjøp av andre varer og tjenester), som utgjør de
største mulighetene og utfordringene med tanke på
utslippsreduksjoner.

Klimatiltak og resultater i 2021
I 2021 ble det gjennomført to større tiltak for å redusere
CCEPs utslipp fra emballasje. Det viktigste var overgangen til bruk av 100 % resirkulert plast, i alle selskapets
flasker produsert i Norge. I tillegg til dette endret CCEP
alle sine 1,5L flasker til light weight, noe som reduserte
mengden plast som ble brukt per flaske. Til sammen har
disse to tiltakene gjort at CCEP har spart 5 100 tonn med
fossil plast. De nye flaskene førte også til at utslippene fra
produksjonen ble redusert med nærmere 70 % i 2021.
Videre hadde CCEP besparelser knyttet til energibruk,
hvor det i 2021 ble spart 6,8 millioner GWh gjennom ulike
grep knyttet til kjøling av produktene. Besparelsene kom
gjennom flere ulike tiltak: ingen åpne kjølere, maks fem
år gamle kjølere (alle eldre kjølere fjernet fra markedet)
og kun kjølere med smart belysning og kjøling.

59 225

Klimarisiko
Coca-Cola Europacific Partners har sammen med The
Coca-Cola Company fått en vurdering av risikoen knyttet
til materielle (fysiske) endringer og i overgangen til lavutslippssamfunnet. I analysen fremkommer det at materiell
risiko er knyttet til kvalitet og tilgjengelighet på råvarer
og vann, der klimaendringenes påvirkning på landbruket,
ekstremvær og endret klima kan få konsekvenser for
produksjon og distribusjon. I et fremtidig scenario der
fysiske effekter av klimaendringer blir sterkere, kan det få
konsekvenser for forsyning og produksjon.
Analysen peker videre på at overgangen til en lavutslippsøkonomi krever flere begrensende tiltak, som reguleringer knyttet til karbonprising, råvarer og vann. Dette
kan igjen føre til økte kostnader knyttet til emballasje,
produksjon og distribusjon av utstyr. Endringer i forbrukeroppfatninger og nedgang i etterspørsel inngår også i
denne analysen.

Scope 1

Scope 21

1 119

Scope 32

183

Totalt klimagassutslipp 20203

57 914

Endring utslipp
fra 20204

59 555

-1%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom DNV.

Over 90 % av CCEPs klimagassutslipp er utslipp knyttet
til Scope 3. For å nå målet om nullutslipp, må selskapets
leverandører være med på å ta følgende grep:
• Sette vitenskapelige mål knyttet til klimagassreduksjoner innen 2023.
• Bruke 100 % fornybar elektrisitet i hele sin virksomhet innen 2023.
• Dele data knyttet til karbonfotavtrykk.

CCEP har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med
TCFDs anbefalinger.
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Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

109,5

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

19,1

tCO2e/MNOK

Investering i overgangen til 100 % rPET for alle norskproduserte flasker

33,7

MNOK

Investering i omlegging og utskifting av kjølere i markedet

20

MNOK

Investering i overgang til biodiesel i egen transport

0,5

MNOK

Investering knyttet til kjøleanlegg i produksjon

0,5

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,012

0,012

0,014

1

Lokasjonsbasert. Markedsbaserte Scope 2-utslipp er 192 tCO2e.

2

Inkluderer kategorier: 1-13. Scope 3 innbefatter alle utslipp gjennom produkt- og produksjonssyklus, inkludert tredjeparts utslipp som er relatert til ingredienser og emballasje tilhørende verdikjeden.

3

Justert fra 59 942 tCO2e i fjor grunnet endringer i utslippsfaktorer.

4

Nedgangen i utslipp er i stor grad knyttet til emballasje, hvor CCEP gikk over til 100 % resirkulert plast i alle flasker produsert i Norge. Det har vært en svak oppgang i utslipp knyttet til transport.
Dette har vært drevet av mangel på aluminiumsbokser, og CCEP har måttet frakte disse fra flere ulike lokasjoner i Europa og dermed fått lengre transportetapper for deres produkter. Denne
utfordringen vil CCEP i stor grad unngå ved etableringen av egen bokslinje i Norge i 2023.
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Deloitte

•

•

Klimamål
Deloitte leverer tjenester innen revisjon, juridisk og finansiell rådgivning, risikoanalyser og
konsulenttjenester. Selskapet etterstreber å hjelpe kunder med å realisere sine ambisjoner,
skape en positiv forskjell i samfunnet og fremme en bærekraftig utvikling. I samarbeid med
Science Based Targets Initiative (SBTi) har Deloitte globalt satt seg mål om netto nullutslipp .
Deloitte Norge er omfattet av dette globale målet. Selskapet har siden 2019 kjøpt klimakvoter
som kompensasjon for alle sine utslipp.
For å oppnå målet om netto nullutslipp, har selskapet satt
følgende kvantitative mål frem mot 2030:
• Redusere utslipp fra forretningsreiser med 50 %
sammenlignet med 2019, målt per ansatt
• 100 % fornybar energi i strømforsyningen til sine
kontorer
• 100 % av Deloittes bilpark er hybrid- og/eller elbiler
Klimatiltak og resultater i 2021
• Sammenlignet med utgangspunktet for Deloittes
strategiske målsetning, forretningsåret 2018/2019,
er de totale utslippene redusert med 17 %. Dette kan
tilskrives blant annet økt bevissthet rundt energiforbruk på kontorene, innføring av ny reisepolicy og høyt
fokus på å holde reisevirksomheten på et lavt nivå.
• Deloitte Norge har investert i et IT-verktøy som
selskapet, i samarbeid med deres reiseleverandør
Berg Hansen, skal bruke til å overvåke reiseaktivitet
på en bedre måte.
• For å oppnå målsetningen om 100 % fornybar energi
på kontorene, kjøpes det opprinnelsesgarantier for
strøm, Energy Attribute Certificates, på vegne av alle
Deloittes medlemsland i Europa. I Norge er Deloitte
i tillegg i prosess for å sikre at deres største bygg har
fornybar energiforsyning innen 2030.
• Deloitte Norge eier ikke egne biler, men leaser
elbiler ved de største kontorene som kan benyttes til
kundemøter der reiseveien er lenger. Deloitte Norge
har derfor allerede oppnådd målet om å ha 100 %
elektrisk bilpark.
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Klimarisiko
TCFD-rapporten leveres av Deloitte globalt for hele
konsernet. I analysen fokuseres det på to mulige
scenarioer: store utslippskutt og lite klimahandling.
Resultatene viser at i det første scenarioet vil økte
inntekter fra omstilling, bærekraft og revisjonstjenester
innenfor ESG sannsynligvis mer enn oppveie inntektstap fra kunder som kutter ned på profesjonelle tjenester
eller som mislykkes som følge av den raske overgangen.
Under det andre scenarioet vil risikoen være knyttet

Deloitte Norge har allerede oppnådd målet knyttet til
bilparken, og jobber aktivt med målsetningene knyttet til
forretningsreiser og fornybar energi.
I tillegg til dette har Deloittes også mål om at to tredjedeler av de viktigste leverandører skal ha vitenskapsbaserte klimamål i tråd med SBTi innen 2025.
•

•

•

•
•

Når det gjelder målsetningen om leverandørers
vitenskapsbaserte klimamål, har Deloitte Norge
igangsatt et arbeid for å kartlegge status hos sine
største leverandører og vil i tilknytning til arbeidet
med åpenhetsloven forbedre rutiner og prosesser for
krav og oppfølging.
Deloitte Norge arbeider kontinuerlig sammen
med gårdeiere for å redusere eget energiforbruk.
Eksempelvis har Deloitte ved hovedkontoret i
Bjørvika i Oslo et godt samarbeid med gårdeier
Braathen Eiendom Forvaltning AS om løpende optimalisering av energiforbruket, med finjustering og
tilpasning av temperatur og ventilasjon.
Deloitte Norge har åpnet ny resepsjon i Deloittehuset i Bjørvika hvor selskapet blant annet har
ombygd og gjenbrukt alt av møbler og lamper fra den
gamle resepsjonen og valgt kortreiste materialer.
Deloittes lokaler i Bergen, Media City, er miljøsertifisert BREEAM-NOR Very Good.
Deloittes kontorer i Oslo og Bergen er
Miljøfyrtårn-sertifisert.

Deloitte Norge har systematisk gjennomgått sine
profilartikler, sagt opp avtalen med fast leverandør og
valgt nye og mer bærekraftige produkter. Deloitte har
også redusert omfanget av profilartikler betraktelig.
Kompetansebygging hos de ansatte er også et viktig

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)1

Scope 1

4 780

Scope 22
0

tiltak. Deloitte har innført et obligatorisk klimakurs
for alle ansatte, og som nå er en del av onboardingen.
I tillegg ble det arrangert en læringsuke for alle
ansatte rundt klima og miljø.

til redusert produktivitet som følge av økt intensitet og
hyppighet av alvorlige værhendelser. Risikoreduserende
tiltak og forsikringer vil i noe grad oppveie dette, men
den samfunnsmessige ustabiliteten som forventes under
dette scenarioet kan ha dramatiske konsekvenser man
ikke lett kan unngå.
Deloitte har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd
med TCFDs anbefalinger.

Scope 33

347

Totalt klimagassutslipp 2020

4 433

Endring utslipp
fra 20204

3 287

+45%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom BDO5.

1

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per årsverk

3,29

tCO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK

1,65

tCO2e/MNOK

Pro bono-timer til ulike samfunnsnyttige prosjekter
gjennom Deloitte Impact Foundation

3.000

Antall timer

CAPRO

2021

20206

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,456

0,594

1

Deloitte Norge rapporterer på sine klimagassutslipp i tråd med selskapets regnskapsår som går fra juni-mai. Det vil si at de rapporterte tallene for 2021 er for perioden juni 2021-mai 2022 (og tilsvarende for øvrige år).

2

Markedsbasert.

3

Inkluderer kategorier: 1, 6 og 7.

4

Økningen skyldes i stor grad unormalt lav kontoraktivitet og reisevirksomhet i FY2021 som følge av covid-19 og restriksjonene.

5

Tredjepartverifiseringen er gjennomført av BDO for Deloittes samlede klimaregnskap på europeisk nivå, som også omfatter utslippene rapportert fra Deloitte Norge.

6

Justert fra i fjor grunnet oppdaterte utslippstall for 2021/2020 (fra 5 914).
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DNV

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
26 800

Scope 1
1 600

Scope 21

Scope 32

4 100

21 000

Totalt klimagassutslipp 20203

Endring utslipp
fra 20204

21 300

+26%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom KPMG.

Klimamål
DNV har satt mål i tråd med Parisavtalens ambisjon om å redusere global oppvarming til 1,5°C.
DNV har mål om klimanøytralitet og har kompensert for utslipp med klimakvoter siden 2018.
Spesifikke klimamål innebærer 50 % reduksjon av karbonutslipp innen 2025 fra 2019, og 100 %
fornybar strøm innen 2015.
Klimatiltak og resultater i 2021
DNV overgikk sitt 2021-mål om 50 % sertifisert fornybar
elektrisitet i 2021, og flyttet seg et skritt nærmere sitt
2025-mål om 100 % fornybar elektrisitet. DNV anskaffet
sertifisert fornybar elektrisitet til 60 % av forbruket ved
sine kontorer. Sertifikatene er kjøpt med sporingsmekanismer for å forhindre dobbelttelling; for hver MWh
energi produsert og utstedt i et register, et spesifikt
ID-nummer utstedt til den MWh og spores helt frem til
pensjonering der det vises på pensjonssertifikater.
DNV har introdusert nye retningslinjer for firmabiler
for å øke andelen hybrid- og elbiler. Selskapet har 1 500
firmabiler globalt, og etter hvert som disse skiftes ut har
DNV jobbet med sine leverandører for å tilrettelegge for
hybrid- og elbiler.

Klimarisiko
DNV jobber med å ferdigstille en klimarisikoanalyse i
tråd med anbefalinger fra TCFD. DNVs globale teknologi- og forskningsgruppe har laget en model av energiomstillingen som de deler årlig i Energy Transition
Outlook (ETO). ETO 2021 er grunnlaget for DNVs
scenario og resulterer i en 2,3°C fremtid. Dette legges til
grunn i DNVs strategiutforming. Selskapet har også en
modell av «net zero» som beskriver hva som skal til for
å nå 1,5°C i Parisavtalen. Disse to scenariene, samt et 4°
scenario skal danne grunnlaget for analysen av risikoer
og muligheter.
•

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

2,27

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

1,25

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,589

0,731

0,194

t, et verktøy for innkjøp av fornybar strøm som
hjelper bedrifter med å finne grønne strømavtaler
som passer til deres forbruk og bidrar til å nå deres
klimamål. Se flere eksempler på prosjekter i DNV
årsrapport 2020.

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1 (kontormøbler, IT-utstyr, skylagring), 5, 6, 7 og 8 (kontorer og laboratorier).

3

Rettet fra fjoråret etter at estimater ble erstattet med faktiske tall (2020: 23 400 tCO2).

4

Økningen i DNVs samlede klimagassregnskap skyldes delvis utvidelse av utslippskilder i Scope 3. Samtidig har Scope 1-utslipp blitt redusert med med 24,7 % til 16 000 tCO2e-utslipp i 2021 (2020: 21
305 tCO2e). Dette skyldes i hovedsak overgang til fornybar strøm og færre forretningsreiser i løpet av året.

30
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Econa

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
50

Klimamål
Econa sin viktigste oppgave er å vise medlemmene hvordan bærekraft henger sammen med
business. Ved å gi medlemmene sine konkrete verktøy og kunnskap til hvordan de kan gjøre
bedriftene sine grønnere, bidrar Econa til at alle sine 28 300 medlemmer blir endringsagenter.
Dessuten skal organisasjonen videreutvikle interne retningslinjer for å fortsette den store
nedgangen i klimagassutslipp Econa har hatt det siste året.
Organisasjonens prioriterte områder blir å:
• Senke utslipp på større sentrale arrangementer.
• Senke utslipp på interne innkjøp.
• Videreutvikle digitale løsninger.
• Informere og bygge opp kompetanse hos medlemmene sine på ulike bærekraftsområder.
• Utvide rapportering av Scope 3-utslipp.
Klimatiltak og resultater i 2021
Econa har satt bærekraft på agendaen for sine
medlemmer. Organisasjonens tre satsningsområder,
livslang læring, mangfold og grønn omstilling, har alle
en klar kobling til FNs bærekraftsmål. Samtidig er Econa
med i samfunnsdebatten, ved at organisasjonen tar en
aktiv rolle for å fremsnakke økonomenes bidrag til bærekraftsmålene. Econa har vært med på en rekke eksterne
arrangementer og hatt godt samarbeid med andre bærekraftsaktører. Samtidig har organisasjonen vært politisk
aktiv, og har levert høringssvar, debattinnlegg og innspill

Scope 1

Scope 21
0

Scope 32

2,4

Totalt klimagassutslipp 2020

47,7

Endring utslipp
fra 20213

55

-10%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

1,57

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,59

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,755

0,705

0,151

til myndighetenes arbeid. Av konkrete tiltak så har antall
flyreiser gått kraftig ned. Pandemien har vist oss at det er
gode muligheter for at både møter, konferanser og kurs
kan gjennomføres digitalt. Arbeidet med å videreutvikle
digitale løsninger vil fortsette i årene som kommer.
Planen videre er å sette mer ambisiøse og tallfestede
klimamål til egen organisasjon. Disse vil Econa prøve å
utforme i løpet av høsten/våren 2022/23.

Klimarisiko
Econa har som ambisjon å gjennomføre en klimarisikoanalyse i tråd med TCFDs anbefalinger i løpet av høsten 2022.
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1

Markedsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 6 og 7.

3

Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere utslipp knyttet til Scope 3 fly- og forretningsreiser (56,5 % reduksjon sammenlignet med 2020).
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Eksportfinansiering
Norge

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
15,9

Klimamål
Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport ved å tilby rådgivning og
konkurransedyktig finansiering av norske eksportbedrifter og deres kunder. Eksfins strategi
skal støtte opp om regjeringens mål om å redusere Norges klimagassutslipp med 55 %
innen 2030 og øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 % i samme periode.
Med ca. 130 ansatte og et begrenset fotavtrykk fra egen virksomhet fokuserer Eksfin på å
gjøre en forskjell for klima, mennesker og miljø i transaksjonene organisasjonen finansierer.
Klimatiltak og resultater i 2021
• 2021 var i stor grad preget av fusjonsprosessen
mellom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
og Eksportkreditt Norge AS til Eksportfinansiering
Norge (Eksfin).
• Det ble tatt initiativ under grønt skipsfartsprogram til
å gjennomføre en pilot om resirkulering av offshore
skip der Eksfin var aktiv bidragsyter inn i arbeidsgruppen. Det ble videre jobbet med utarbeidelse av
retningslinjer for grønn finansiering (vedtatt i 2022).
• Av Eksfins portefølje andre halvår 2021 stod fornybar
energi for rundt 40 % av nytt garantiansvar og 18 %
av nye lån.
• Arbeidet med strategien for perioden 2022-2025
ble påbegynt. Den skal støtte opp om regjeringens
mål om å redusere Norges klimagassutslipp med 55
% innen 2030 og øke norsk eksport utenom olje og
gass med minst 50 % innen 2030. For å få til dette
har det blitt etablert flere strategiske initiativ bl.a. på
havvind, grønn industri og grønn maritim.
• Virksomhetens største kilde til direkte utslipp er
knyttet til flyreiser og det ble i 2021 vedtatt en oppdatert reisepolicy for å søke å bidra til reduserte utslipp.
Samtidig har det vært viktig å gjøre den nye enheten
kjent og utslipp fra reisevirksomhet økte derfor med
drøye 4 % i 2021 sammenlignet med 2020.

34

Scope 1

Klimarisiko
I vurderingen av de transaksjonene som finansieres, er
klimarisiko en naturlig del av enhver kredittanalyse, i
den grad den påvirker kredittrisikoen til selskapet – det
være seg positivt eller negativt. I kredittrisikoanalysen
inngår disse vurderingene indirekte i flere indikatorer i
ratingmodellen, som industri og konkurranseevne, samt
at det er en del av analytikerens vurderinger som ligger til
grunn for kontantstrømframskrivningene. Eksfin jobber
med å utvikle policy og metoder på området, med mål
om å rapportere i henhold til TCFD for 2022.

1
2

Scope 21
0

Scope 32

82,9

17

Totalt klimagassutslipp 20203

Endring utslipp
fra 2020

Ikke sammenlignbar

N/A

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,77

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,05

tCO2e/MNOK

Finansiering til havvindparker

1 550

MNOK

Finansiering til cruiseskip med miljøvennlig fremdriftsmaskineri

1 000

MNOK

Finansiering til elektriske ferger

648

MNOK

Finansiering til støtte- og installasjonsskip for havvindparker

525

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK4 per tCO2e

11,134

N/A

N/A

Markedsbasert. Lokasjonsbaserte Scope 2-utslipp er 14,4 t CO2e.
Inkluderer kategorier: 5, 6 og 8. Eksfins vesentligste utslipp kommer fra kategori 15, investering, dvs. garantier og utlån ifm. norsk eksportvirksomhet. Det er påbegynt et arbeid for å kartlegge utslipp
fra porteføljen, men dette er et betydelig arbeid som ikke er ferdigstilt ennå.

3

Eksportkreditt Norge AS og Garanti Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) fusjonerte per 1. juli 2021. Tall for tidligere år er derfor ikke sammenlignbare. Enkelte av tallene er annualisert basert på
Eksfins tall for andre halvår.

4

Eksfin har ikke en bunnlinje. Det brukes derfor en tilnærming til EBITDA basert på årsresultat før skatt og avskrivninger for å beregne EBITDA + lønns- og personalkostnader.
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Elektroforeningen

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
0,76

Klimamål
Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for leverandører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Medlemmene leverer alt fra stikkontakter og lyspærer
til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger.
Visjonen er å bidra til at Norge blir verdens første helelektriske samfunn. Foreningen består
av seks ansatte og har satt konkrete tiltak for å redusere klimautslipp i eget bygg, men det
er hovedsakelig prosjekter i samarbeid med aktører i elektrobransjen som bidrar til visjonen
og Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.
Elektroforeningen har få egne utslipp, men ønsker likevel å minimere utslippene, bl.a.
redusere Scope 3-utslipp knyttet til reiser.
Klimatiltak og resultater i 2021
• Elektroforeningen står bak begrepet «ladeklare
bygg» som innebærer at bygninger har kabler og
tilstrekkelig kapasitet til at alle beboere kan montere
en egen ladeboks på plassen de disponerer. Sammen
med Elbilforeningen fikk de også gjennomslag for at
nye bygg (sameier/borettslag etc.) må tilrettelegges
for elbillading.
• Elektroforeningen, sammen med Bellona, har utarbeidet Norges første elbarometer som angir elektrifiseringsgrad og potensiale innenfor ulike sektorer.
• Foreningen er medstifter av Circular Norway som
jobber med å akselerere overgangen til en sirkulær
økonomi i Norge.
• Elektroforeningen er en av partene bak utslippsfrie
byggeplasser, med spesiell oppmerksomhet på elektrifisering og energiforsyning til byggeplasser.
• Foreningen driver initiativet IEE (Interessegruppen

•

•
•

Scope 21
0

Scope 32

0,24

Totalt klimagassutslipp 2020

0,53

Endring utslipp
fra 20203

1,37

-45%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,13

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,04

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

13,371

6,920

Tall ikke
tilgjengelig

for energieffektivisering) sammen med NELFO.
IEE arrangerer blant annet den årlige konferansen
Energismarte bygg, og har som mål å bidra til å nå
målet om 10 TWh energieffektivisering i bygg innen
2030.
Elektroforeningen arbeider for å minimere egne
utslipp fra reisevirksomhet. Alle ansatte får dekket
årskort med kollektivtransport (Ruter). Foreningen
disponerer i tillegg to elsykler som brukes til møter
og transport til/fra jobb.
Foreningen arbeider for å minimere flyreiser ved å
tilrettelegge for bruk av videomøter og begrense hvor
mange som deltar på ulike arrangementer.
Ved fysiske arrangementer brukes lokaler som
ligger sentralt, slik at deltakere kommer seg dit med
offentlig kommunikasjon.

Klimarisiko
EFO har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med TCFD ennå.
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Scope 1

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 5, 6 og 7.

3

Reduksjonen skyldes mindre innkjøp av elektronisk utstyr og kortere flyreiser.
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Flokk

Klimarisiko
Flokk har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med
TCFDs anbefalinger, for å undersøke risikoer og muligheter som følger med fysisk klimarisiko og overgangsrisiko. Analysen konkluderer med at fysisk risiko er lav for
Flokk, da fabrikker, lokaler og leverandører ikke befinner
seg i utsatte områder. Overgangsrisiko anses derfor som
mest vesentlig.

Klimamål
Flokk tilbyr bærekraftige kontorløsninger og har som visjon å inspirere til å gjøre en god
jobb. Bærekraft er en sentral del av selskapet, og de har jobbet målrettet med miljøbesparende virkemidler i over 40 år. Dette innebærer tett oppfølging av verdikjeden, fra design,
produksjon, logistikk og valg av bærekraftige materialer fra resirkulerte og fossilfrie, fornybare kilder.
Selskapets mål samsvarer med europeiske og nasjonale
målsetninger, men Flokk har også større ambisjoner om
utslippskutt for enkelte mål. Innen 2030 skal Flokk nå
følgende1:
• 55 % reduserte CO2e-utslipp per produsert enhet,
tilsvarende for omsetning
• 40 % redusert energiforbuk per produsert enhet,
tilsvarende for omsetning
• 75 % fornybar energi (Scope 1 og 2)
• 95 % resirkulert innhold aluminium og 50 % fossilfri
stål
• Gjennomsnitt >60 % resirkulert innhold i produktene
Klimatiltak og resultater i 2021
Flokk jobber målrettet med tiltak for å innfri de ambisjonene de har satt seg. I 2021 har selskapet gjennomført
følgende:
• Flokk reduserte sitt CO2-utslipp per enhet med 16 %
sammenlignet med 2015. Dette skyldes en høy andel
fornybar energi i produksjon og en økning av produserte enheter på 201 %.

1

38

Alle klimamålene har 2015 som basisår.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
4 906

Scope 1
1 614

Scope 22

Klimarisikoanalysen førte med en rekke utfall, bl.a. KPIer
for å redusere oppstrømsutslipp i verdikjeden («vugge til
port»), forsterket kommunikasjonsarbeid rundt selskapets ambisjon og bærekraftige aktiviteter, forbedret
infrastruktur for miljødata og innføring av sirkulære
prinsipper i design.

Scope 33

545

Totalt klimagassutslipp 2020

2 748

Endring utslipp
fra 20204

4 589

+7%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

2,70

tCO2e/ansatt

I tillegg ønsker Flokk å oppnå følgende innen 2025:
• 1 500 tonn resirkulert plast brukt i produkter
• 100 % fornybar elektrisitet (Scope 2)
• 0 % fossilt brensel til oppvarming (Scope 1)

Utslipp per omsatt MNOK

1,46

tCO2e/MNOK

HÅG Tion, arbeidsstol med 75 % resirkulert innhold,
lengre levetid og bedre reparerbarhet

16,1

MNOK

Flokk har også satt ytterligere mål rundt kjemikaliebruk,
sertifiseringer, kompetanseheving og samarbeid.

HÅG Celi, stablestol,første produkt med >75% resirkulert aluminiumsprofiler

3,8

MNOK

Profim Normo: Første produkt i Profim-varemerket
uten lim, flatpakket, med utskiftbare tekstiler og høyt
resirkulert innhold.

3,9

MNOK

•
•

•

100 % resirkulert og resirkulerbart materialbruk i
plastemballasje
75 % håndtering av produkter end-of-life i portføljen

Flokk har økt forbruket av resirkulert plast til erstatning for jomfruelig plast fra 770 tonn i 2020, til 1
328 tonn i 2021. Med lansering av HÅG Tion har
selskapet satt en ny standard i vektandel resirkulert
materiale i et produkt med 74 %, samt introdusert
resirkulert plast i farger, som tidligere kun var mulig
i sort.

CAPRO

2021

20205

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,315

0,303

0,440

2

Markedsbasert. Lokasjonsbasert Scope 2-utslipp er 293 tCO2e.

3

Inkludererfølgende kategorier: 6 og 9. Kategori 1 inngår ikke i beregningen over, men dokumenteres per produkt ved hjelp av EPDer for vesentlige produktroller.

4

Økt utslipp skyldes en økning i produksjon på linje med 2019-nivå, men intensitetsutslipp per enhet er redusert med 1 %.

5

Justert fra i fjor på grunn av oppdaterte utslippstall.
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Formue

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
455,9

Klimamål
Formue AS ser et markant skift fra prat til handling innenfor bærekraftige investeringer.
Dette er en endring selskapet ønsker å bidra aktivt til i samarbeid med sine kunder.
Selskapet har satt mål om klimanøytralitet innen 2025 for
den operasjonelle virksomheten. Dette inkluderer utslipp
fra Scope 1, Scope 2 og relevante kategori 1–14 i Scope 3.
Formue har i den forbindelse iverksatt et prosjekt for å
kartlegge utslipp fra ytterligere kategorier i Scope 3, hvor
Klimatiltak og resultater i 2021
I 2021 opprettet Formue AS Nordic Sustainable
Ownership Forum. Dette er en ekspertgruppe med tre
personer som har bred erfaring innenfor eierskap og
bærekraft. Teamet skal blant annet yte rådgivning rundt
bærekraft til familier, deres investeringsporteføljer og
til deres operative virksomheter. Videre er det forventet
at datagrunnlaget for rådgivning til kundene blir kraftig
forbedret, da Formue har inngått et rådgivningssamarbeid med data- og analyseselskapet GIST, som bruker
kunstig intelligens for vurdering og analyse av bærekraft.
Dessuten har Formue utarbeidet et bærekraftsverktøy
som støtte for rådgiveren i dialog med kunder om
bærekraft. Gjennom rådgivning hjelper Formue kunder
å forstå og minske karbonavtrykket fra sin formue. Det
kan gjelde investeringsporteføljen, så vel som bedriftsengasjement og individuelle avtrykk. Formues investeringsrapportering hjelper kunder å ta beslutninger om
fotavtrykket til porteføljen.
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de pt. rapporterer på kategori 6 og 7. Dette vil inngå i
klimaregnskapet fra 2022.
For kategori 15, investeringer, har Formue et mål om å
investere i tråd med Parisavtalens 1,5-gradersmål.
I samarbeid med Position Green har selskapet gjennomført en spørreundersøkelse om bærekraft hos sine
20 største leverandører for å få oversikt over status på
ESG og indirekte utslippstall knyttet til kjøp av varer
og tjenester. Formue vil integrere bærekraftspørsmål i
oppfølgingen av alle viktige leverandører.

Scope 1
21,7

Scope 21

Scope 32

374,4

59,8

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20203

477,72

-5%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

1,42

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,47

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

1,725

1,306

2,342

Klimarisiko
Formue har besluttet å øke kravene i investeringsprosessen når det gjelder overgangsrisiko, eierstyring,
menneskerettigheter og arbeidsforhold. Bærekraft skal,
som før, være integrert i forvalternes investeringsprosesser, og Formue vil fremover ha større fokus på at
forvalterne har oppmerksomheten rettet mot de risikofaktorene som oppstår ved overgangen til et lavkarbonsamfunn. I dette arbeidet bruker Formue data som viser
de negative bærekrafteffektene selskaper har på omverdenen (principal adverse impacts).

1

Markedsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 6 og 7.

3

Oppgangen skyldes økt rapporteringsgrad. Scope 2 inkluderer forbruk for flere kontorer enn i 2019. I tillegg har det i 2020 blitt inkludert forbruk i scope 1 og 3 fra kontor i Sverige.
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Fremtind

EU vil påvirke Fremtind sine produkter og kunder, blant
annet EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter og
krav fra European Insurance and Occupational Pensions
Authority (EIOPA). Atferdsendringer hos kunder som
følge av klimareguleringer eller økt klimabevissthet kan
påvirke etterspørselen etter produktene selskapet tilbyr.

Klimamål
Fremtind har uttalt mål om å redusere klimautslipp for forsikringsoppgjør. Fremtind som
selskap har ikke satt langsiktige mål for klimautslipp, men har et svært ambisiøst målbilde
for bærekraft. Målbildet inneholder overordnet ambisjon og langsiktige mål. Fremtinds
ambisjon er å bli det mest bærekraftige skadeforsikringsselskapet, og langsiktige mål
dekker skadeforebygging, sirkulære forsikringer samt produkter og tjenester. Dette er
målsettinger som også fører til reduksjoner i klimagassutslipp.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
162,1

Fremtind har størst påvirkning innen forebygging og sirkulær forsikring.
Klimatiltak og resultater i 2021
Sammenlignet med 2020 ble de totale utslippene redusert
med 23,6 % i 2021. Covid-19 har vært en sentral faktor
for Fremtinds reduksjon av klimagassutslipp, ettersom
situasjonen medførte blant annet utstrakt bruk av hjemmekontor og reiserestriksjoner. Dette er vaner Fremtind
tar med seg inn i den nye hverdagen hvor blant annet reiser
reduseres og erstattes av digitale møter. Systematisk arbeid
har også ført til god kontroll på energibruk i eget hus.
Fremtind jobber aktivt for å bidra til at det oppstår færre
skader. Dermed unngås skader som fører til behov for
nye materialer og det oppstår mindre avfall – og tilhørende CO2-utslipp. Slik har Fremtind stor effekt. Dette er
vanskelig å måle; Hvilke skader har ikke skjedd som følge
Klimarisiko
Fremtind har gjennomført en klimarisikoanalyse bestående av fire steg: Kartlegging av klimarisiko, scenarioanalyse (2 graders- og 4 gradersoppvarming), business
impact assessment og risikoreduserende tiltak.
Fysisk risiko, eller hvordan forsikringsproduktene
påvirkes av fysiske endringer som økt nedbør og flere
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av Fremtinds forebyggingstiltak?
Fremtind jobber også med å redusere utslipp når skader
først har skjedd. Med mer reparasjoner og gjenbruk i
forsikringsoppgjør, reduseres også materialbehov og
tilhørende CO2-utslipp. Selskapet har for eksempel
oppnådd årlige reduksjoner på 3 500 tonn CO2 fra
mobilskader (50 000 skader årlig) ved å heller reparere
enn å kjøpe nye for 80 % av skadesakene Fremtind får
inn. Dette er ikke synlig i klimaregnskapet, siden Scope
3-beregningen så langt ikke omfatter leverandører.
Fremtind har en omfattende leverandørkjede med
omtrent 13 000 leverandører som i varierende grad og på
varierende format rapporter på klima og bærekraft.
tilfeller av ekstremvær, er relevant uansett hvilket
scenario som benyttes, ettersom mange klimaendringer
er lukket inn uavhengig av tiltak som iverksettes fra
myndighetenes side. Risikoen øker imidlertid jo høyere
temperaturen stiger. Overgangsrisiko blir mer relevant
i scenarioer som viser rask endring i samfunnet for å nå
et nullutslippssamfunn. En rekke reguleringer i Norge og

Scope 1
13,8

Scope 21

Scope 32

97,2

Totalt klimagassutslipp 2020

51,1

Endring utslipp
fra 20203

212,2

-24%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per årsverk

0,17

tCO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK

0,01

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

25,040

11,601

3,432

1

Markedsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 5 og 6. Fremtind har ambisjon om å utvide Scope 3-rapporteringen på sikt.

3

Covid-19-pandemien var en sentral faktor som førte til reduksjonen i det totale utslippet, med utstrakt bruk av hjemmekontor og reiserestriksjoner.
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Gjensidige

-

Klimamål
Gjensidige har virksomhet i seks ulike land, er et av de største selskapene på Oslo Børs.
Gjensidige er opptatt av å bygge kunnskap om konsekvenser av klimaendringer og tap av
natur. Ved å ha kunnskap om konsekvensene ønsker selskapet å hjelpe sine kunder og
samfunnet for øvrig, slik at nødvendige tilpasninger kan gjennomføres.
Gjensidiges største indirekte utslipp (Scope 3) oppstår i
verdikjeden ved erstatning av skader, og i investeringer.
Derfor ligger de største mulighetene for å redusere
CO2-intensiteten i forsikringsvirksomheten i å samarbeide med og motivere kunder, leverandører og andre
partnere til å gjøre mer klima- og miljøvennlige valg,
og stimulere til mer gjenbruk og sirkulær økonomi.
Gjensidige har i 2021 vedtatt en ny investeringsstrategi
for å nå mål om netto null i 2050.
Gjensidige har satt mål for egen virksomhet, forsikringsvirksomheten og investeringsvirksomheten, som skal
Klimatiltak og resultater i 2021
1. Klimatiltak og resultater er delt inn tre områder:
egen drift, forsikringsvirksomheten og
investeringsvirksomheten.
- For egen virksomhet har Gjensidige fram til og
med 2021 redusert utslipp med 84 % sammenlignet med referanseåret 2019, og kompensert
resterende utslipp med kvoter. Den vesentlige
reduksjonen skyldes at det nå kjøpes opprinnelsesgarantier for alt kjøp av elektrisitet i hele
konsernet, men også lavere reisevirksomhet
under covid-19. Andre tiltak er:
- Gjennom miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn
etterstrebes det energieffektiviseringstiltak i
alle leide bygg
- Selskapet har tak for CO2-utslipp fra firmabiler
på 130 gram per kilometer.
- Økt fokus på bruk av digitale møteplasser etter
pandemien, og med det opprettholde lavest
mulig reise-/flyaktivitet
2. I verdikjeden til forsikringsvirksomheten har
Gjensidige i 2021 satt mål om å integrere EUs taksonomikrav for klimatilpasning i sine viktigste produkter.
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etter totalskade på private hus, og mljøutbytte
på 5 % hvis et næringsbygg oppnår BREEAM
NOR-sertifisering i klassen Very Good eller
bedre, etter totalskade.
Tiltak for digitalisering av kundedialog bidrar
til å redusere papirforbruk. I 2021 ble materialforbruket knyttet til erstatninger redusert med
168 tonn sammenlignet med 2020.

bidra til at selskapet reduserer sitt totale klimafotavtrykk.
Målene er som følger:
•
•
•
•

80 % av premieinntektene skal være bærekraftig
innen 2025 (aligned/eligable iht. EUs taksonomi)
35 % reduksjon i CO2-ekvivalenter i skadeprosesser
innen 2025 fra 2019-nivå.
Støtte Parisavtalens mål gjennom netto nullutslipp i
investeringsporteføljene innen 2050 (Scope 3)
Reduksjon av klimaavtrykk i egen virksomhet med
75 % innen 2025 fra 2019-nivå, og kompensere
resterende utslipp med kvoter (Scope 1-3).

Selskapet har fram til og med 2021 redusert klimautslipp knyttet til skadeoppgjør/erstatninger med 26 %
siden 2019.
- For motorprodukter (80 % av utslippene i
verdikjeden) har Gjensidige lenge arbeidet for
å øke ombruk av brukte bildeler. Gjensidige
var i 2021 først ute i Norge med å endre grense
for kondemnering fra 60 til 80 % av nybilpris. Det er også etablert «smart repair» i
hele konsernet, og i Danmark kan det nevnes
samarbeid med Carbucks som tilrettelegger
for effektiv reparasjon av mindre skader lokalt,
eksempelvis ved kjøpesentre. Kondemnerte
biler selges til bilopphuggere som dekomponerer og videreselger materialer. I 2021 ble 2
946 tonn aluminium og 5 699 tonn stål solgt
videre til samarbeidspartnere.
- Det er satt inn forsterkede tiltak for å forlenge
levetid og gjenbruk av elektronisk utstyr.
- Gjensidige anbefaler gjenoppbygging av
hus og næringsbygg som er energieffektive.
Derfor tilbys Svanemerket gjenoppbygging

Klimarisiko
Klimaendringene påvirker Gjensidiges kjernevirksomhet gjennom økt fysisk risiko, overgangsrisiko og
ansvarsrisiko. Gjensidige skal bidra til at selskapet, med
sine samarbeidspartnere og kunder, samt selskap det
investeres i, arbeider for å nå Parisavtalens klimamål og
reduserer naturrisiko.
Klimarisiko er integrert i selskapsstyringen i Gjensidige,
for både forsikrings- og investeringsvirksomheten.
Klimarisiko er integrert i tariffene ved fastsettelse
av forsikringspremie og i investeringsstrategien.
Risikostyringssystemet har tydelig angitt roller og ansvar

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

1 152

Scope 21

389

3.

For investeringsvirksomheten ble det i 2021 satt mål
om netto nullutslipp fra investeringsporteføljen innen
2050, og Gjensidige innførte nye rutiner for stemmegivning i direkteeide aksjeinvesteringer. Ny investeringsstrategi skal sikre at mål om netto null oppnås,
og det tilrettelegges for bærekratige spareprofiler for
pensjonssparekunder.

med konsernets styre som øverste ansvarlig. Det er utarbeidet en egen bærekraftsstrategi, med konkretisering av
tiltak for klimamål.
Klimarisikoanalysen viser at Gjensidige er direkte
eksponert for klimarisiko både i forsikrings- og investeringsporteføljen. For investeringsporteføljen er
overgangsrisikoen vurdert å være størst, mens i et mer
langsiktig perspektiv vil klimarisikoen treffe bredt og
påvirke økonomien på mange områder i alle geografier
Gjensidige har virksomhet.

Scope 32

408

Totalt klimagassutslipp 2020

355

Endring utslipp
fra 20203

2 338

-51%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom revisor, Deloitte.

1
2

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt (Scope 1-3)

0,31

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK; egen virksomhet 4

0,04

tCO2e/MNOK

Utslipp per omsatt MNOK, verdikjede4

1,05

tCO2e/MNOK

Grønne obligasjoner

837

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

11,976

4,764

1,709

Markedsbasert. Lokasjonsbasert Scope 2-utslipp er 656 tCO2.
Inkluderer kategorier: 1, 3, 5 og 6. Gjensidige har også utarbeidet et klimaregnskap for skadeprosesser basert på estimert materialforbruk og avfall. Materialforbruket er konvertert til CO2e og er
rapportert som del av Scope 3 siden 2019.

3

Gjensidige har hatt en gjennomgående reduksjon av utslipp fra egen virksomhet, særlig Scope 1 og 2, siden 2018. Hovedårsak er redusert reisevirksomhet og kjøp av opprinnelsesgarantier for energi.
Dette har gitt en total reduksjon i utslipp på 4 629 tCO2e, eller 85,3 % fra 2018–21.

4

Det oppgis intensitetstall knyttet til hhv. egen virksomhet, og verdikjede. Med verdikjede menes selskapets skadeprosesser.
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GK

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
7 123

Klimamål
GK er et av Skandinavias ledende tekniske entreprenører og servicepartnere, og leverer
løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Selskapets visjon er å
bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.
GKs langsiktige miljømål er å halvere egne utslipp (Scope
1 og Scope 2) innen 2030 og bidra til at halve porteføljen
av kundeoppdrag er klimanøytral i 2035. GK har satt mål
om å halvere sine egne utslipp per omsatt krone i 2030
sammenliknet med 2019, med et delmål om å redusere

spesifikke utslipp med 25 % innen 2025. I 2021 ble egne
utslipp per omsatt krone redusert med nesten 15 %
sammenlignet med 2020, og GK har dermed allerede
lavere utslippsintensitet enn målet satt for 2025.

Klimatiltak og resultater i 2021
Det totale utslippet i egen drift i 2021 var på 7 123 tCO2e.
Dette er en nedgang fra 2020 og skyldes primært mindre
utslipp fra transport, da GK har kommet godt i gang med
overgang til utslippsfrie biler, særlig i Norge. Deler av
reduksjonen kan også tilskrives bedre datagrunnlag, samt
endrede utslippsfaktorer. Covid-19 antas å ha hatt effekt
på klimagassutslipp fra flyreiser og tjenestereiser med bil
gjennom 2020 og 2021.

Klimarisiko
For bygg- og anleggsnæringen medfører klimarisiko
både finansiell risiko, overgangsrisiko og fysisk risiko.
Klimaendringene krever mer robust nybygging og endret
vedlikehold av eksisterende bygg, enten hyppigere
vedlikehold eller andre tiltak. Konsernstyret i GK får
regelmessig orientering om GKs arbeid med bærekraft.
Dette vil utvikles videre til å ivareta klimarisikoanalyser
og bli en del av ISO 14001-systematikken etter hvert som
større deler av virksomheten blir ISO 14001-sertifisert.
GK gjennomførte ikke en egen klimarisikoanalyse i 2021,
men risiko og muligheter knyttet til klima og miljø er
tatt inn som en del av arbeidet med å etablere en felles
risikostyringsplattform. Klima- og miljørisiko inngår også
som en del av leverandørevalueringer.

I løpet av 2021 er det også gjennomført tiltak for å bedre
måle og styre miljø- og klimaarbeidet som forventes å ha
en positiv effekt på GKs evne til å møte egne klimamål:
•

•
•
•

46

Påbegynt arbeid med å implementere ISO14001 i
egen virksomhet (Danmark og Sverige er sertifisert,
Norge er i prosess for å oppnå sertifisering i løpet av
2023)
Vesentlighetsanalyse for Scope 3-utslipp
Klimarisiko tatt inn i konsernets helhetlige
risikostyringsplattform
Analyse av muligheter og utfordringer knyttet til FNs
bærekraftsmål nr 7

Scope 1
4 257

Scope 21

Scope 32

192

Totalt klimagassutslipp 20203

2 674

Endring utslipp
fra 20204

8 538

-17%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

2,45

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

1,23

tCO2e/MNOK

FoU-prosjekter5

21,9

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,320

0,286

0,239

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 3, 5 og 6.

3

GK har oppdatert metoden for beregning av utslipp i 2021 og justert for tidligere år (2020: 9 467 tCO2e).

4

Nedgangen skyldes hovedsakelig reduksjon av transport og reiser og overgang til flere elektriske biler.

5

GK skal støtte miljøriktig kunnskaps- og produktutvikling gjennom aktiv deltagelse i FoU- og innovasjonsprosjekter som kan gi konkurransefortrinn og bidra til å redusere kunders klimaavtrykk.
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Jernia

Klimarisiko
Jernia har som ambisjon å starte arbeidet med å gjennomføre en klimarisikoanalyse i tråd med TCFDs anbefalinger i
løpet av høsten 2022.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Klimamål
Som handelsaktør har Jernia en viktig rolle i det grønne skiftet. Jernia har et mål om et
minimalt klimaavtrykk for å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Selskapet ønsker å hjelpe
kundene sine å velge mer bærekraftige løsninger, slik at de kan handle med god samvittighet. Jernia vil tilby mer klima- og miljøvennlige varer som varer, hjelpe folk å ta vare på det
de har, leie ut og sørge for at alt kan repareres og til slutt gjenvinnes. Jernia tar ansvar for et
«ta-vare-på-samfunn» i stedet for et «bruk-og-kast-samfunn».
Jernia har følgende klimamål:
• Scope 1: Jernia har mål om nullutslipp for egentransport innen 2030.
• Scope 2: Jernia har mål om å bli klimanøytral innen
2050.
Klimatiltak og resultater i 2021
• Jernia har alltid vært opptatt av å tilby kvalitetsvarer.
I tillegg har Jernia et tydelig fokus på reparasjoner og
tar aktive valg i sin innkjøpsprosess for å kunne tilby
kunden varer som varer, lang garantitid og tilgjengelige reservedeler.
• Jernia setter hvert år ytterligere krav og kriterier i
sine innkjøpsavtaler til forhandlinger med leverandører. Dette inkluderer bl.a. å kutte plast, isopor og
finne de mest bærekraftige løsningene for emballasje. Emballasjen skal bestå av minimum 50 % resirkulert papp eller plast, og være 100 % resirkulerbar.
I leveranser hvor plast er nødvendig krever Jernia at
plastemballasjen er minimum 50 % resirkulert eller
gjenvunnet, og skal være 100 % resirkulerbar.
• Jernia søker å finne produsenter som produserer
produkter så klimanøytralt som mulig. Selskapet
er opptatt av arbeidsforhold, klimavennlig energi,
bruk av resirkulerte råstoffer, resirkulert emballasje,
klimaeffektiv transport mv.
• Jernia tilbyr utleie i alle sine butikker som et ledd i at
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•

•

•

•

43 639

Scope 3: Jernia har mål om fullstendig klimaregnskap på Scope 3 innen 2025, samt å kunne redusere
CO2-påvirkningen med 20 % innen 2030 fra
sammenlignet med 2021.

folk kan leie det de ikke trenger å eie.
I 2021 har Jernia startet arbeidet med å kartlegge
kategori 1 i Scope 3. Jernia har per våren 2022 kartlagt
CO2-utslipp på sine viktige kategorier: stekepanner,
gryter og kasseroller og grill.
Innen transport har Jernia påvirket sine vareleverandører til å velge transportløsninger med lavest mulig
klimagassutslipp, gjennom innkjøpsavtalen og
sjekklister til sine leverandører. I tillegg har Jernia
inngått avtale med Collicare for bruk av biodrivstoff
for sjøfrakt (CMA CGN).
Jernia har gjennomført flere andre tiltak i 2021, bl.a.
miljøfyrtårnsertifisering på 38 butikker (ytterligere
52 butikker per september 2022), opplæring innen
etikk, HMS og bærekraft for alle medarbeidere og
tilbud av elbillading til medarbeidere på servicekontoret. Jernia har også iverksatt tiltak for sortering og
avfallshåndtering mot slutten av 2020, som har ført
til en økning i kildesorteringsgraden fra 74 % til 81 %.

Scope 1
135

Scope 21

Scope 32

180

43 324

Totalt klimagassutslipp 2020
633

Endring utslipp fra 20213
Ikke sammenlignbar

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per årsverk

52,01

tCO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK

32,16

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

20204

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,008

0,637

0,402

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 og 14. Kategoriene 3, 10, 13 og 15 er ikke ansett som vesentlig for Jernia og er dermed ikke inkludert. Innenfor kategoriene 7, 11 og 12 har ikke Jernia gjort arbeidet
for å vurdere vesentlighet ennå. Innenfor kategori 1 har Jernia gjort en grundig LCA-analyse av to viktige/vesentlige produktkategorier og brukt den analysen til å beregne utslipp for resterende
produkter basert på omsetning.

3

En vesentlig andel av Scope 3 er ikke inkludert i 2020. Ser man på sammenlignbare tall, har Jernia redusert utslippene i Scope 1 og 2 med 20 % grunnet overgang til elbil, en redusert faktor på nordisk
miks, samt at alle egne lastebiler nå er Euro 6. På sammenlignbare tall i Scope 3 har Jernia i kategori 6 økt sammenlignbare tall med 50 % fra 2020, men redusert med 20 % fra 2019, som er et mer
relevant år å sammenligne med pga. covid-19. I kategori 9 har Jernia redusert sammenlignbare tall med 27 %, hovedsakelig pga CO2-påvirkningen fra Postnord.

4

Klimagassutslipp ikke justert for 2020 og 2019 etter ny beregningsmetode, derfor stor endring i CAPRO.
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Videre er det viktig for JM Norge å øke sorteringsgraden
for å nå mål om reduksjon og ombruk av byggavfall. Ved
utgangen av 2021 var sorteringsgraden på JMs prosjekter
92 %. Siden september 2019 har alt treavfall fra Region
Oslo blitt levert til materialgjenvinning. I oktober 2019
startet JM arbeidet med å samle inn alle typer trepaller

JM Norge

Klimarisiko
JM har identifiserte klimarelaterte økonomiske risikoer
og muligheter i JMs prosjektutvikling av boliger.
Klimarelaterte økonomiske risikoer og muligheter er
integrert i selskapets øvrige risikoanalyse. I tillegg har JM
utvidet vesentlighetsanalysen til også å inkludere klimarelaterte risikoer og muligheter.

Klimamål
JM Norge er en boligutvikler som bygger svanemerkede boliger i nærheten av kollektivknutepunkter i Trondheim, Bergen, Vestfold, Oslo og omegn. Selskapet er overbeviste om
at der mennesker trives og har det bra, utvikles gode samfunn. JM Norge utvikler bærekraftige bomiljøer. I alle prosjekter begynner det med et stykke tomt som utvikles. Ikke for
selskapets egen del, men for de menneskene som kommer til å bo og arbeide der. JM vet at
hvordan vi bor, påvirker livskvaliteten vår. JM visjon er derfor å bygge for et bedre liv.
JM Norge har gjennomført beregninger i 2022 for å sette
baseline, og har følgende mål:
• Redusere utslipp med 40 % innen 2025 fra 2022-nivå
• Redusere utslipp med 85 % innen 2030 fra 2022-nivå
• Scope 1 og 2 skal reduseres med 85 % i absolutte tall,
og Scope 3 skal reduseres med 85 % i kg per kvadratmeter innen 2030 fra 2022-nivå.

Klimatiltak og resultater i 2021
JM Norges klimatiltak og resultater skal svare til målene
som selskapet har satt seg. For å redusere klimagassutslipp har selskapet gjennomført flere piloter med ulike
typer lavkarbon-betong, og lavkarbon-betong klasse B er
faset inn i de fleste prosjekter. I tillegg er fossilt brensel
til tørk og oppvarming faset ut til fordel for elektrisitet
og fjernvarme. Nye prosjekter som starter opp i 2023
etableres som fossilfrie byggeplasser. Dessuten er det
igangsatt et arbeid med veikart for når og hvordan
selskapet skal blir klimanøytralt.
JM har jobbet målrettet med å redusere byggavfall
siden 2016. Tiltak som presis bestilling av produkter og
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I analysen var det seks risikoer som utpekte seg:
• Økte kostnader for brensel og drivstoff
(overgangsrisiko)

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
19 914

I tillegg har selskapet mål om å redusere og tilrettelegge
for ombruk av byggavfall. Dette har de formulert som
følger:
• Innen 2023 er målet å redusere byggavfall til 25
kg per kvadratmeter BTA, og innen 2030 skal
avfallsmengden ikke være høyere enn 15 kg per
kvadratmeter BTA. Ved utgangen av 2021 var avfallsmengden i JM Norge på 27 kg per kvadratmeter BTA.
• Innen 2023 skal sorteringsgraden for byggavfall være
høyere enn 95 %
• Umiddelbart etterstrebe at mer enn 70 % av byggavfallet går til ombruk eller materialgjenvinning.
materialer, god logistikk, retur av overskuddsprodukter til
byggevareleverandør og mellomlagring på logistikklager
er noen eksempler. Erfaringer selskapet har tilegnet seg
i denne i denne perioden er at avfallsforebyggende tiltak
må iverksettes før prosjektoppstart. I 2020 til 2022 har
JM gjennomført et større endringsprosjekt der alle relevante fag i organisasjonen har blitt involvert. Hensikten
har vært å sette fokus på hvorfor avfallsmengdene skal
ned og hvordan det kan gjøres. JM har også et større
innovasjonsprosjekt sammen med en partner, der målsetningen er å eliminere avfall i verdikjeden. I august 2022
lyktes selskapet å gipse en leilighet uten gipsavfall. Dette
prosjektet fortsetter med full kraft i tiden som kommer.

Scope 1
296

Scope 21

på prosjektene for ombruk. Ved starten av 2021 var
denne løsningen implementert på alle prosjektene i JM
Norge. I løpet av det første året med denne løsningen
ble mengden treavfall som gikk til energigjenvinning
redusert med 24 %.

•
•
•
•
•

Energibruk i bygg (overgangsrisiko)
Kostnader for råvarer og materiell (overgangsrisiko)
Produkter med høyt klimagassutslipp, som betong og
stål (overgangsrisiko)
Økning i ekstremvær (fysisk risiko)
Vannivåstigning (fysisk risiko)

JM har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med
TCFDs anbefalinger.

Scope 32

350

19 268

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20203

Tall ikke
tilgjengelig

Tall ikke
tilgjengelig

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

53,16

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

5,86

tCO2e/MNOK

Innovasjons- og digitaliseringsprosjekt for å eliminere
avfall i verdikjeden

1

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,317

Tall ikke
tilgjengelig

Tall ikke
tilgjengelig

1

Lokasjonsbasert. Markedsbasert Scope 2-utslipp er 1 837 tCO2e.

2

Inkluderer kategorier: 1 og 3.

3

JM leverer klimaregnskap for første gang i 2021 og har derfor ikke tilgjengelig data fra tidligere år.
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KBN
Klimamål
KBN, Den norske stats kommunalbank, har en ambisjon om å være ledende innen grønn
finans i Norge og en aktiv partner i kommunesektorens omstilling til lavutslippssamfunnet.
KBN tilbyr grønne lån til kommuner som ønsker å investere i prosjekter som bidrar til
redusert energiforbruk, reduserte utslipp av klimagasser, eller som bidrar til lokal klimatilpasning. De grønne lånene finansieres gjennom å utstede grønne obligasjoner i det internasjonale kapitalmarkedet. I tillegg skal KBN være en bærekraftig organisasjon og stiller krav
om bærekraftig atferd til seg selv, sine leverandører og kunder.
KBN har fastsatt flere klimamå, alle med 2019 som basisår:
•
•
•

Minst 30 % reduksjon i totale utslipp i 2022
Minst 40 % reduksjon i totale utslipp i 2025
Minst 55 % reduksjon i totale utslipp innen 2030

Klimatiltak og resultater i 2021
• Utbetalte 7,9 milliarder NOK i grønne lån i 2021.
• Økte grønne lån til 33 milliarder NOK, tilsvarende
10,2 % av utlånsporteføljen i 2021.
• KBNs grønne lån bidro til 37 181 tCO2e redusert og
unngått årlig.
• 35 % av kommunene hadde minst ett grønt lån fra
KBN i 2021.
Klimarisiko
KBN står i begrenset grad overfor direkte klimarisiko i
egen virksomhet, men er indirekte eksponert gjennom
klimarisiko som kommunesektoren står overfor. Klima
risiko er redegjort i KBNs vurdering av samlet kapitalbehov Internal Capital Adequacy Assessment Process
(ICAAP), som behandles og vedtas av styret og evalueres
av Finanstilsynet.
CICERO – Senter for klimaforskning har utviklet tre
klimascenarier for norske kommuner på oppdrag
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•
•
•

Utstedte tre grønne obligasjoner tilsvarende om lag
10 milliarder NOK i 2021.
Utviklet en modell for klimarisiko i
kredittvurderingene.
KBNs beregnede utslipp var om lag 79 % lavere i 2021
enn i 2019.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
40,26

Scope 1
9,13

Scope 21

Scope 32

30,6

Totalt klimagassutslipp 2020

0,53

Endring utslipp
fra 20203

74,5

-46%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom EY.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,43

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,03

tCO2e/MNOK

Utbetaling i nye grønne lån til 74 nye prosjekter4

6 700

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

26 528

14 357

6 393

fra KBN. Basert på scenariene har KBN vurdert
risiko og muligheter for banken med utgangspunkt i
kommunesektoren.
KBN har i 2021 tatt kunnskapen og dataene fra arbeidet med
kommunenes klimarisiko med i utviklingen av en modell for
klimarisiko for KBN, inkludert kredittvurdering av kunden.
KBN har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med
TCFDs anbefalinger.

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 5 og 6.

3

De lave Scope 3-utslippene skyldes begrenset reiseaktivitet som følge av nedstengingen. I tillegg var det en reduksjon i Scope 2-utslipp som primært skyldes at utslippsfaktoren for elektrisitet ble
redusert.

4

KBNs grønne låneprogram bidrar til å finansiere: 37 181 tCO2e redusert og unngått årlig, 38 GWh, redusert/unngått energibruk, 79 GWh fornybar energiproduksjon, 482 450 personekvivalenter
økt kapasitet for avløpsvann, 150 134 tonn økt kapasitet for avfallshåndtering, samt 117 GWh fornybar energi produsert årlig.
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kapitalforvaltningsstrategi vil kunne ha en positiv effekt
på eksponeringen.

KLP

KLP jobber systematisk med utvikling av metode for
klimarisikoanalyser, hvilket er nødvendig for at KLP skal
kunne bruke dem som beslutningsgrunnlag. Samtidig
jobber KLP med å integrere klimarisiko på en mer

Klimamål
KLP har som mål å innrette investeringsporteføljen etter 1,5-gradersmålet. Dette innebærer netto nullutslipp fra alle KLPs investeringer innen 2050. KLP måler dette gjennom
«Paristilpasningsprosenten», som viser andelen selskaper som har en utslippsutvikling i tråd
med å nå netto nullutslipp innen 2050. KLPs mål er at Paristilpasningsprosenten stiger over
tid og når 100 % i god tid innen 2050.
Dette klimamålet består av flere delmål:
•
•

Øke klimavennlige investeringer med 6 milliarder
nye kroner hvert år.
Sette strategier og mål for at høyutslippssektorer har
utslipp i tråd med Parisavtalen innen 2025.

Klimatiltak og resultater i 2021
• I 2021 vedtok KLP et netto nullmål for hele investeringsporteføljen. Målet er at alle investeringer i
porteføljen skal ha utslipp som er forenlige med at
verden når netto null innen 2050. I 2021 var andelen
selskaper 42 %.
• KLP økte klimavennlige investeringer med over
12 nye milliarder NOK i Norge og verden, blant
annet fornybar energiprosjekter og -fond, et nytt
skogfond, to investeringssamarbeid for bærekraftig
infrastruktur globalt og fire nye miljøbygg. Totalt
har KLP rundt 52 milliarder NOK i klimavennlige
investeringer.
• Over 32 milliarder av disse er investert i fornybar
energi rundt i verden. Dette har totalt sett bidratt
med nesten 5,1 GW ny kapasitet fornybar energi til
markedet.
• KLP Banken utstedte nye grønne lån for til sammen
488 millioner NOK i 2021, blant annet til nye energieffektive skoler i Bardu og Hurdal kommune, og til
kjøp av elektrisk varebil for Brannvesenet Sør IKS.
Totalverdien av grønne lån steg til over 2,5 milliarder
NOK.
Klimarisiko
KLP har oppdatert klimarisikoanalysen for børsnoterte
aksjer og selskapsobligasjoner basert på tre scenarioer utviklet av Network for Greening the Financial
System (NGFS), som er standardscenarioer for finansbransjen. Analyseresultatene viser at den totale

•

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
5 267 844

•

•

•

Følge opp om utslippsintensiteten for resterende
investeringer reduseres med 7 % hvert år fra 2019 til
2030.

Sammen med DNB og Grønt skipsfartsprogram,
gjennomførte KLP en analyse av klimarisiko i skipsfartssektoren. Rapporten ser på hvordan klimapolitikken og energiprisene vil få konsekvenser for
lønnsomheten i maritim industri.
Året som gikk løftet også frem en naturkrise. KLP
signerte finansnæringens opprop for beskyttelse av
natur og biologisk mangfold (Finance for Biodiversity
Pledge) og vil gjennom dette jobbe sammen med
andre investorer for å øke kunnskap og øke oppmerksomhet mot natur og biologisk mangfold.
KLP har fulgt utviklingen fra EU tett og forberedt
foretaket på de kravene som kommer, som kan bidra
til å sikre at KLP som investor får bedre informasjon
om bærekraft fra foretak de er investert i.
Klimaavtrykket til KLPs investeringer er lavere
enn referanseindeksene selskapet benytter seg
av. Karbonintensiteten for KLPs portefølje var 675
tCO2e per million dollar i inntekter (mot 852 tCO2e
for referanseindeksen), og karbonavtrykket var 238
tCO2e per million dollar investert for KLP (mot 254
tCO2e for referanseindeksen).

risikoeksponeringen er forholdsvis lav, og analysen tyder
på at KLPs bredt sammensatte investeringsportefølje
lykkes med risikodiversifisering slik den skal – også med
tanke på klimarisiko. Analysene inneholder imidlertid
en stor grad av usikkerhet. Likevel antas det at KLPs

1,4

Scope 32

94,8

Totalt klimagassutslipp 2020

5 267 747

Endring utslipp
fra 20203

5 656 756

-7%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling4

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

5 026

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

41,95

tCO2e/MNOK5

Investeringer i fornybar energi i Norge

20 051

MNOK

Investeringer i fornybar energi internasjonalt

8 581

MNOK

Investeringer i fornybar energi i utviklingsland

1 168

MNOK

Investeringer i miljøbygg

10 367

MNOK

Investeringer i grønne obligasjoner

5 813

MNOK

Investeringer i bærekraftig skog

1 880

MNOK

Grønne lån til kommuner

2 541

MNOK

Utlån til vann, avløp og renovasjon

3 112

MNOK

Investeringer i bærekraftig infrastruktur

891

MNOK

Nullutslippsferger

660

MNOK

CAPRO6

2021

20207

2019

Verdiskaping MNOK8 per tCO2e

0,001

0,001

4,531

1

Lokasjonsbasert (nordisk miks for elektrisitet og lokal faktor for fjernvarme og -kjøling). Markedsbaserte Scope 2-utslipp er 644,6 tCO2e.

2

Inkluderer kategorier: 5, 6 og 15. Uten investeringer var KLPs Scope 3-utslipp 100,8 tCO2e.

3

Utslippene fra KLPs drift ble redusert med 29 % fra 2020, noe som i stor grad er grunnet pandemien og smitteverntiltak (lavere avfallsmengder og mindre reiser i Scope 3). Sammenlignet med 2010
har utslippene gått ned med hele 87 %, og selv om utslippene kan øke noe etter hvert som samfunnet gjenåpner ligger KLP godt an til å nå målet om halvering innen 2030.

4

Definisjoner av de ulike indikatorene finnes i KLPs bærekraftregnskapet i årsrapporten for 2021: https://klp.wrep.it/klp-konsern-2021/sec/10/8/2#navto_124035

5

KLP opererer ikke med omsetning. PwC bruker derfor sum netto inntekter 2020 som tilnærming.

6

Siden utslippene til selskapene som KLP er investert i er inkludert blir det en veldig lav CAPRO.

7

Nedgangen i CAPRO fra 2019 til 2020 er et resultat av at KLP har inkludert utslipp fra investeringer i klimaregnskapet. Dette medfører en stor økning i totale utslipp, og en nedgang i
CAPRO-indikatoren.

8
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Scope 21

KLP har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med
TCFDs anbefalinger.

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC.

For KLPs egen drift er målet å halvere utslippene innen
2030 sammenlignet med 2010.
•

Scope 1

systematisk måte i ulike deler av organisasjonen, basert
på de analysene de gjennomfører og den forståelse av
klimarisiko som KLP og bransjen som helhet utvikler.

KLP har ikke en bunnlinje. PwC bruker derfor en tilnærming til EBITDA basert på årsresultat før skatt og avskrivninger for å beregne EBITDA + lønns- og personalkostnader.
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Laerdal Medical

Klimarisiko
Laerdal Medical har gjennomført en risikoanalyse igjennom et verktøy utarbeidet av GlobalCSR.
I denne analysen gjør Laerdal Medical en risikovurdering i henhold til UNGPs og OECD Framework hvor selskapet
dekker menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Klimamål
Laerdal Medical er en internasjonal leverandør innen opplæring- og behandlingsutstyr for
livreddende førstehjelp og har som visjon å bidra til å redde liv. Samtidig har selskapet satt
konkrete klimamål for å systematisk begrense de negative konsekvensene ved selskapets
aktivitet. Det overordnete målet er å bli klimanøytral innen 2030 ved å redusere utslipp
og kompensere for CO2 gjennom prosjekter med fokus på karbonreduserende tiltak.
Innen 2030 skal Laerdal Medical redusere sine totale utslipp (Scope 1, 2 og 3) med 70 %1.
Selskapet vil kompensere for de resterende 30 % etter å ha redusert sine utslipp så mye
som mulig.
Klimatiltak og resultater i 2021
• Laerdal Medical har gjort grundige undersøkelser
for å øke andel resirkulert og biobaserte materialer
i produkter. Effekter av dette arbeidet vil vises etter
hvert som de benyttes i nye prosjekter. Dette gjelder
både plast og tekstiler. Laerdal Medical har flere nye
produkter og produktoppdateringer med en vesentlig
bedre bærekraftsprofil, men selskapet ser ikke
effekten av disse tiltakene ennå da produktene ikke
er lansert.
• Materialvalg, distribusjon og vekt blir nøye vurdert
i alle nye produktdesign for å estimere og redusere
utslipp. Selskapet har en robust prosess, der resultater oppnås over tid.
• Laerdal Medical har satt klare mål for å redusere
utslipp fra logistikk. Komponentmangel og

1 Basisår: 2019
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•

•

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

79 695

forsinkelser til kunder har derimot ført til lite forbedringer i 2021.
Laerdal Medical har iverksatt tiltak med mer solenergi i sine fabrikker, som har gitt reduserte utslipp.
Solcellepaneler genererer energi tilsvarende 30-50
% av det totale forbruket i selskapets fabrikker i
Gatesville og Monterrey.
Laerdal Medical gjør flere grønne investeringer
gjennom sitt eget investeringsselskap Laerdal Invest.
Laerdal Invest har bl.a. investert i fem private equity/
venture fond med bærekraftsformål knyttet til klima
og miljø.

Scope 22
4 662

Scope 33
75 033

Klimagassutslipp
Scope 2020

Endring utslipp fra
20204

64 175

+24%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

41,94

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

17,93

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,033

0,033

0,028

2

Lokasjonsbasert.

3

Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 og 15.

4

Økning skyldes 26 % oppgang i salg og 45 % oppgang i kjøp av produkt og komponenter. I tillegg kommer en økning i logistikk fra mer flyfrakt, som er et resultat av forsinkelser og komponentmangel.
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Mesta

knyttet til hvordan klimapolitikk påvirker veistrategi,
kundekrav, råvarepriser som påvirker kontraktinnhold,
teknologiendringer samt samarbeidspartneres kunnskap
og holdninger til bærekraft. Fysisk risiko ble også trukket
frem knyttet til påvirkning av infrastruktur og risiko for
sanksjoner inkl. HMS-risiko (farligere oppdrag).

Klimamål
Mesta har aktiviteter som bidrar til miljøbelastninger både lokalt og globalt. Mestas målsetning er å redusere virksomhetens miljøpåvirkning og klimagassutslipp så mye som mulig, der
utslipp skal kuttes med 50 % innen 2030. 87 % av de totale utslippene kommer fra maskiner
og kjøretøy. Mesta jobber derfor systematisk med dette og har et hovedmål om å redusere
utslipp med 50 % innen 2030, i tillegg til flere delmål. Tomgangskjøring skal reduseres med
25 % og alle nyanskaffede varebiler skal være elektriske. I tillegg har Mesta målsetninger for
ressursbruk der avfall skal reduseres med 20 % og 90 % skal til materialgjenvinning innen
2030.
Klimatiltak og resultater i 2021
Mesta har gjennomført flere tiltak for å redusere sin
klimapåvirkning i 2021. Selskapet hadde som mål at 15 %
av nyanskaffede varebiler skulle være elektriske 2021, og
nådde dette og vel så det med en prosentandel på 20 %.
I tillegg har Mesta anskaffet den første elektriske lastebilen som brukes ute i driftskontrakt, som testes ut på
forskjellige oppgaver. For å redusere tomgangskjøring har
selskapet implementert et flåtestyringssystem, kalt Linx,
som gir innsikt i tomgangskjøring per kjøretøy/maskin og
på prosjektnivå. Dette systemet har gjort at tomgangen
har gått ned måned etter måned. Mesta har også testet
det digitale verktøyet Road Status Information (RSI) i en
rekke driftskontrakter, som bidrar til bedre prognoser for
tilstanden på veien og foreslåtte tiltak.

Videre har selskapet gjennomført prosjekter for å
gjenbruke betong som fyllmasser, bl.a. i Bodø, som
bidro til å unngå klimagassutslipp knyttet til transport
av store mengder nye fyllmasser. Dessuten har flere
av Mestas prosjekter spesielle naturhensyn, og det ble
gjennomført et prosjekt på Vøringsfossen med bevaring
av gamle trær, fjerning av uønskede arter og revegetering av anleggsveier. I tillegg har kompetanseutvikling,
samarbeid og innovasjon vært en sentral satsning i
Mesta. Mesta har flere arenaer for dialog og opplæring, som et bærekraftforum, “kaffe og kunnskap” og
en prosjektlederskole. Selskapet er også medlem i flere
nettverk for å utveksling av kunnskap, og har signert
grønnvaskingsplakaten.

Klimarisiko
Mesta gjennomførte en klimarisikogjennomgang våren
2021 basert på anbefalt metodikk fra TCFD kombinert
med interne verktøy for risikovurdering. Det ble gjennomført tverrfaglige workshops med representanter
fra hele selskapet (bærekraftforum), samt diskusjon

og forankring i konsernledelsen. Det ble lagt vekt på å
oppdage og beskrive klimarelaterte trusler og muligheter
på kort, medium og lang sikt basert på overgangsrisiko,
fysisk risiko og ansvarsrisiko. Mesta ble vurdert som
mest berørt av overgangsrisiko, med diskusjoner om
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Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
23 500

Scope 1

Scope 21

20 500

Scope 32

300

2 700

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20203

21 200

+11%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per årsverk

14,02

tCO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK

4,4

tCO2e/MNOK

Investering elektrisk lastebil og hurtiglader

3,8

MNOK

Investering i flåtestyringssystem for å redusere tomgangskjøring

1,4

MNOK

CAPRO

2021

Verdiskaping MNOK per tCO2e

2020
0,071

0,072

1

Lokasjonsbasert. Markedsbaserte Scope 2-utslipp er 0 tCO2e.

2

Inkluderer kategorier: 5 og 6.

3

Mesta kjøpte RIAS i 2021, og RIAS’ utslipp representerer ca. 50 % av den totale økningen. Samtidig er datagrunnlaget for forbruk av fossilt drivstoff forbedret.

2019
0,046
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Microsoft

Klimarisiko
I løpet av de siste to årene har Microsoft satt seg ambisiøse klimaforpliktelser. Disse forpliktelser forfaller i
2030 og er en del av en bredere bevissthet om det klimarelaterte risikoer, muligheter og tilhørende bærekraft
og motstandskraft måler enhver bedrift må påta seg. I
løpet av de siste to årene har Microsoft gjennomført en
fremtidsrettet klimascenarioanalyse, utvidet sin styring

Klimamål
Internasjonalt har Microsoft satt seg et av verdens mest ambisiøse klimamål, nemlig å bli
karbon-negative innen 2030 og fjerne alle klimautslipp siden selskapets oppstart1 innen
2050. Konsernet har bestemt å redusere selskapets Scope 1 og Scope 2-utslipp til nesten
null innen 2050 og oppnå 100 % fornybar energi innen 2025. Innen 2030 skal Scope
3-utslipp halveres. Microsoft sitt klimamål ble godkjent av Science Based Targets Initiative
(SBTi) i 2019.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)2
14 073 000

1

60

1975

•
•

Scope 23

123 704

163 935

Microsoft har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd
med TCFDs anbefalinger.

Scope 34
13 785 000

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20205

11 585 000

+21%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom Deloitte.

Microsoft har en tydelig satsing på karbonfangst og lagring og har opprettet et Climate
Innovation Fund for 1 milliard dollar for å akselerere den globale utviklingen av teknologier
for reduksjon og fjerning av karbon, samt relaterte klimaløsninger.
Klimatiltak og resultater i 2021
• Microsoft lanserer programmer for å redusere Scope
3-utslipp, fra å samarbeide med leverandører for å
hjelpe dem med å dekarboniserer til å fortsette å
innovere med Microsofts bedriftsomfattende interne
karbonavgift for å stimulere utslippsreduksjon og
fortsette å investere i karbonfjerning.
• I FY21 og FY22 inngikk Microsoft kontrakt om å
fjerne 2,5 millioner tonn CO2, noe som betyr at
selskapet har nådd det kumulative toårige målet.
• I FY21 signerte Microsoft nye kraftavtaler (PPA) for

Scope 1

og strategi for klimarelaterte risikoer og muligheter, satt
ambisiøse klimamål, og målt og rapportert om fremgangen. Microsoft har også utviklet en intern plan for
klimarisiko og motstandskraft.

ca. 5,8 gigawatt (GW) fornybar energi i 10 land rundt
om i verden.
I juli 2021 rapporterte 87 % av Microsofts in-scope
leverandører sine utslipp til CDP, opp 12 % fra 2020.
Microsoft er en av grunnleggerne av Transform
to Net Zero - et intiativ som ble lansert i juli 2020.
Initiativet tar sikte på å demonstrere og å muliggjøre
forretningstransformasjonen som er nødvendig for å
oppnå netto-nullutslipp innen 2050.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

77,75

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK6

0,00

tCO2e/MNOK

Donasjon Energy’s Catalyst initiative7

100

MUSD

2

Inkluderer hele konsernet

3

Markedsbasert. Lokasjonsbaserte Scope 2-utslipp er 4 745 197 t CO2e.

4

Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 og 13.

5

Økningen skyldes at Scope 3-utslippene økte, hovedsakelig på grunn av betydelige globale datasenterutvidelser og veksten i Xbox-salg og bruk som følge av pandemien.

6

Konvertering til NOK basert på valutakurs for 2021: 8,6 NOK / USD.

7

Dette gjøres for å hjelpe akselerere og skalere nye karbonløsninger.
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•

•

Multiconsult
Klimamål
Multiconsult arbeider målbevisst med bærekraft overfor både kunder, medarbeidere og
samarbeidspartnere på en rekke områder. Arbeidet selskapet gjør i egen virksomhet er et
viktig bidrag. Det er som bidragsyter til bærekraftig by- og samfunnsutvikling at Multiconsult
kan utgjøre den største forskjellen. Multiconsult er en del av løsningen på bærekrafts- og
miljøutfordringene. Prosjektene skal bidra til å forbedre liv, vekst og utvikling. Multiconsult
skal realisere framskritt og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor de gis
anledning til å sette fotavtrykk.
Basert på en vesentlighetsanalyse iverksatte Multiconsult
flere tiltak for å synliggjøre bærekraftarbeidet i egen
virksomhet, gjennom blant annet å rapportere i henhold
til den internasjonale standarden Global Reporting Index
(GRI-standard). Standarden gir en bredere rapportering
på klima og miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring.
For prosjekter har Multiconsult rapportert i henhold til
EUs taksonomi.
Multiconsult Norge AS har forpliktet seg til redusere
CO2-utslippene (Scope 1 og 2) til null mot slutten av
Klimatiltak og resultater i 2021
Multiconsult har jobbet systematisk mot mål
de har satt seg.
•
Mål: Utvide rapporteringen på utslipp og aktivere
handlinger for utslippsreduksjoner.
Resultat: Målet er oppnådd. Økning i klimagassutslipp skyldes utvidet metodikk for utslipp for en
rekke store Scope 3-utslipp som ikke har blitt rapportert tidligere. Dette er i hovedsak utslipp knyttet til
følgende: Kjøpte produkter og tjenester, samt kapitalvarer, utslipp fra bygg og de ansattes reiser mellom
hjem og jobb.
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Klimarisiko
I 2021-rapporteringen har Multiconsult valgt å integrere
bærekraftsresultater og følge myndighetenes oppfordring om å rapportere på selskapets klimarisiko basert
på anbefalingene fra TCFD. Videre rapporteres det i
tråd med GRI-standarden, som setter en rekke krav til å
rapportere på vesentlige temaer for selskapet knyttet til
klima, ansatte og arbeidsforhold, styring og samfunnsansvar. Fysisk risiko vurderes å være lav, da selskapet ikke
har egne betydelige eiendeler som er sårbare for akutt
eller kronisk fysisk risiko. HMS-prosedyrer er på plass

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

•

Mål: 50 % reduksjon i interne flyreiser sammenlignet
til 2019.
Resultat: Ned fra 3 085 estimert antall interne
flyreiser i 2019 til 747 i 2021. Målet om maksimalt 1
542 interne flyreiser forlenges for 2022. Utslippene er
kompensert for i 2021 og vil bli det fremover.
Mål: Halvere antallet fossiler kontorbiler i 2021.
Resultat: Ved utgangen av 2021 er det åtte fossilbiler
mindre enn i begynnelsen av året. Bilparken besto
av 108 eide eller leasede biler, derav 18 elbiler og tre
hybridbiler. Det er utarbeidet et utfasingsprogram for

Scope 1

13 426

2029, med karbonfjerning som brukes for å kompensere
mulig gjenværende CO2-utslipp. Selskapet erkjenner
at oppstrøms, indirekte utslipp (Scope 3) utgjør det
største klimafotavtrykket til gruppen. En strategi for å
redusere oppstrømsutslipp vil bli utviklet i prosessen med
tilslutning til Science Based Targets initiative (SBTi).
Multiconsult forplikter seg til å bli sette mål i tråd med
SBTi for å redusere CO2-utslipp fra konsernets operasjoner i tråd med 1,5-gradersmålet. Basisår og år-tilår-mål vil fastsettes i prosessen.

•

kjøretøyer og maskiner. Målet er å fase ut alle fossilkontorbiler innen utløpet av 2025.
Mål: Redusere kjøp og avfallsmengder ved øke
graden av gjenbruk av utstyr og møbler.
Resultat: Målet er oppnådd ved innsparing på 4,5
millioner NOK oppnådd ved gjenbruk/lån/leasing
sammenlignet med forslag fra interiørarkitekter.
Fokus på ombruk og leie fremfor å eie fortsetter i
2022.
Mål: De klimatiske og miljømessige konsekvensene
av anskaffelser og livssykluskostnader skal vurderes.

934

Scope 21

•

Resultat: Målet er delvis oppnådd: Produkter som
kan dokumentere kjente miljøstandarder skal foretrekkes. Av de 40 største leverandørene i 2021 (rundt
halvparten av forsyningene etter verdi), er 16 miljøsertifisert. Fokus på leverandørers og samarbeidspartneres bærekraftdokumentasjon fortsetter i 2022.
Mål: Redusere energibruken med 10 %i 2030
sammenlignet med 2019.
Resultat: Målet er mulig å nå: 2,3 prosent reduksjon
ved utløpet av 2021. Ved utløpet av 2021 var om lag
90 % av kjøpt energi med opprinnelsesgarantier.

for å håndtere ekstreme værhendelser, og konsernets og
datterselskapenes forsikring anses å dekke alle klimarisikoer på en tilstrekkelig måte.
Den største overgangsrisikoen er knyttet til markedsrisiko og muligheter. Konstruksjonsindustrien er en stor
bidragsyter til klimautslipp, og sektoren følges nøye av
politiske beslutningstakere. Samtidig ser Multiconsult
flere muligheter til å bidra med kompetanse på klimatilpasning og klimavennlige bygg.

Scope 32

2 021

Totalt klimagassutslipp 2020

10 471

Endring utslipp
fra 20203

2 472

+443%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

6,12

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

4,66

tCO2e/MNOK

Relevante FoU prosjekter

3

MNOK

CAPRO

20214

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,250

1,006

0,793

1

Markedsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 2, 5, 6, 7 og 8.

3

Den store endringen skyldes oppdatert beregningsmetodikk for Scope 3, der Multiconsult har inkludert flere kategorier for å sikre at de mest vesentlige er regnet med.

4

Relativt stor endring i CAPRO skyldes ny beregningsmetodikk for Scope 3 og dermed høyere utslippstall.
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NITO

Klimarisiko
NITO er i startfasen av klimaarbeidet og har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med TCFD. Da NITO er en
fagorganisasjon og ikke en ordinær bedrift, mener organisasjonen at en klimarisikoanalyse vil være lite hensiktsmessig
eller ha liten overføringsverdi. Medlemmer og tillitsvalgte er NITOs «kunder» og utslipp er knyttet til reiser og møter.

Klimamål
NITO har som ambisjon å være fagforeningens klimaleder og sikre at ingeniørene bidrar
i klimaomstillingen, bærekraftig forbruk og bærekraftig produksjon. I dette ligger det at
NITO skal jobbe for en grønn og rettferdig omstilling av arbeidsplasser, bidra til å bygge og
formidle kunnskap om klima- og miljøarbeid, tilrettelegge for miljøvennlige aktiviteter og
tiltak, og sette seg konkrete mål og tiltak for å redusere klimafotavtrykket. NITO har over
100 000 medlemmer og mer enn 4 000 tillitsvalgte som er tilknyttet bedriftsgrupper over
hele landet.
I 2021 vedtok NITO følgende mål:
• Klimamål for 2030 – 55 % av totalt klimagassutslipp
sammenlignet med 2019.
• Mål for 2050 – klimanøytralitet i henhold til netto
null-prinsippet. NITO skal etterspørre og stille krav
om dette.
Videre har NITO følgende kvantitative mål:
• Redusere klimaavtrykk fra reiser med 10 % tCO2e
eller mer i 2021 fra 2019
• Minst 30 % av møtene skal være digitale.

Klimatiltak og resultater i 2021
• NITO har utarbeidet en sjekkliste for prioritering
av reiser som skal vurderes i forkant av reiser for å
vurdere behov for reisen, antall som reiser, om reisen
er innen- eller utenlands, og om møter og konferanser
legges til kollektivknutepunkter.
• NITO har også utarbeidet tiltak for møter og arrangementer med mål om å redusere utslipp, avfall og
matsvinn.
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•

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
2 660

Valg av lokaler, når det er aktuelt, følge BREEAM
outstanding med 55 % klimareduksjon.

NITO har også satt igang arbeid med følgende mål:
• NITO skal redusere forbruk av profileringsartikler. NITO skal kildesortere og vurdere tiltak
for å redusere bruk av plast, emballasje, papir og
matsvinn.
• NITO skal integrere et bærekraftsperspektiv
i kursportefølje til medlemmer og andre, og i
tillitsvalgtopplæringen.

•
•

Scope 1

Scope 21
2

Scope 32
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Totalt klimagassutslipp 2020

2 593

Endring utslipp
fra 20203

2 635

+1%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

18,10

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

6,60

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,012

0,011

0,004

NITO er i prosess med å integrere miljø- og bærekraftsperspektiv som en formalisert del av innkjøpspolicyen, slik at den ivaretar bærekraftige hensyn.
Tillitsvalgtsopplæring, kurs, seminarer og konferanser i regi av NITO skal fortrinnsvis foregå i Norge
for å redusere utslipp fra reiser.
2

Lokasjonsbasert.

3

Inkluderer kategorier: 1-6 og 8.

4

2021 var som 2020 preget av koronarestriksjoner som medførte i en betydelig reduksjon i reise og møtevirksomhet. Klimaregnskapet for 2021 viser en minimal endring fra 2020.
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NORCE

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

295

33

Scope 21

Scope 32

129

Totalt klimagassutslipp 2020

133

Endring utslipp
fra 20203

607

-51%

Klimamål
NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i
samarbeid med offentlig og privat sektor slik at det kan tas kloke og bærekraftige valg for
fremtiden. NORCE har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og
teknologi. Ambisjonen er å levere forskning som bidrar til å flytte Norge og verden i en mer
bærekraftig retning.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,40

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,30

tCO2e/MNOK

NORCE fokuserer på blant annet det grønne energiskiftet, trygge samfunn og sirkulære
løsninger.

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

2,159

N/A

N/A

NORCE har startet et arbeid med å sette klare og tydelige klimamål som skal utarbeides
gjennom 2022 og 2023.
Klimatiltak og resultater i 2021
NORCE hadde over 2 000 prosjekter i 2021 som omhandlet
bærekraftsmålene. Hovedtyngden av prosjektene er rettet
mot ren energi for all (mål 7), anstendig arbeid og økonomisk
vekst (mål 8), innovasjon og infrastruktur (mål 9), ansvarlig
forbruk og produksjon (mål 12) og stoppe klimaendringene
(mål 13).
Klimarisiko
NORCE har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i
tråd med TCFD ennå.
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1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 6 og delvis 5 (sorteringsgrad)

3

Reduksjon i utslipp skyldes hovedsakelig at majoriteten av lokasjonene endret til strøm med opprinnelsesgaranti.
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Norconsult
Klimamål
Norconsult har som ambisjon å tenke bærekraft i alt de gjør. Selskapet ønsker å bruke
muligheten til å påvirke sine kunder til gode, samfunnsnyttige løsninger som tar hensyn til
klima, miljø og sosiale forhold. Norconsults viktigste påvirkning er derfor gjennom råd og
løsninger som utformes i kundeoppdrag.
For egen virksomhet er Norconsults mål å være klimanøytrale innen 2030, og utarbeider en handlingsplan for
å oppnå dette. Norconsult AS har et mål om økt karbonproduktivitet (CAPRO), med et oppjustert mål fra 5 % til
Klimatiltak og resultater i 2021
Norconsult samarbeider på tvers med andre bærekraftaktører, og er et aktivt medlem av Skift, UN Global Compact,
Sammen2020, Grønn byggallianse, Grønn anleggsektor og
har signert Grønnvaskingsplakaten.
Norconsult har opprettet fagekspertgrupper på tvers av
geografi, organisasjon og fag for å utvikle nye og innovative
løsninger. Disse faggruppene jobber bl.a. innen bærekraftig
massehåndtering, ombruk av materialer, bærekraftig energiproduksjon, rehabilitering av bygg, utslippsfrie bygge- og
anleggsplasser, massivtre, solenergi og batteri, vann i byer,
biodiversitet, CEEQUAL, BREEAM, klimaregnskap, LCA,
massehåndtering og naturfare.
Videre er kompetanseutvikling et viktig satsningsområde
for Norconsult. Selskapet gjennomførte bærekraftsuken
2021 som en arena for deling av kunnskap og erfaringer med
bærekraft i praksis fra oppdragene. Arrangementet engasjerte både egne medarbeidere og kunder. Totalt var det ca.
3000 påmeldinger fra medarbeidere, kunder og studenter til
13 webinarer.

Klimarisiko
Endringer i klima og natur vil påvirke Norconsult,
kunder, prosjekter og oppdrag som må løses.
Medarbeiderne i Norconsult må derfor forstå både
klimaendringene og hvilken risiko som kan følge av
disse. Selskapet vurderer nye måter å bygge tverrfaglige
grupper for å gi kunder bedre råd om eksempelvis naturfare. I tillegg setter medarbeidere høye krav til selskapets
miljø- og klimabevissthet.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
10 531

minst 8 % forbedring per år for å bidra til å nå 1,5-graders
målet i Parisavtalen. I 2022 vil Norconsult jobbe med å
kartlegge hvor de skal iverksette utslippsreduserende
tiltak og en handlingsplan for klimanøytralitet.
Dessuten er totalt 46 av Norconsults kontorer sertifisert
etter hovedkontormodellen i Miljøfyrtårn-ordningen.
Kontorene har gjennomført ulike tiltak for å redusere lokal
klima- og miljøpåvirkning, som plassering av bikuber på
taket, samarbeid med Kirkens Bymisjon og Miljøagentene
om henting av tomgods og e-artikler og gjennomføring av
klesreparasjonsdager.
I 2021 har Norconsult AS kartlagt vesentlige indirekte utslipp
i leverandørkjeden (Scope 3) etter modell utviklet i samarbeid med andre rådgiverbedrifter gjennom Skift. Norconsult
informasjonssystemer (NoIS) investerer i utvikling av
digitale verktøy for planlegging og prosjektering til å beregne
CO2-utslipp på linje med beregnede kostnader for materialer og arbeid, for eksempel «ISY Calcus», og dokument
asjon for CEEQUAL-sertifisering, som «ISY Prosjekt».
For å styrke posisjonen som leverandør av programvare og
rådgivningstjenester innen bærekraft, overtok NoIS i 2022
selskapet Pure Logic, som skal bidra til både økonomisk og
miljømessig bærekraft.

Scope 1

Scope 21

88

Scope 32

1 089

Totalt klimagassutslipp 2020

9 354

2 252

Endring utslipp
fra 20203
+368%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

3,38

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

2,20

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

20204

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,345

1,534

1,102

1
2

Lokasjonsbasert. Markedsbaserte Scope 2-utslipp er 3 329 tCO2e.
Inkluderer kategorier: 1 (innkjøp av varer og tjenester), 3 (utslipp relatert til energiproduksjon), 5 (avfallshåndtering), 6 (forretningsreiser), 7 (ansattes reiser til og fra jobb), og 8 (leide lokaler/
utstyr).
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3

I 2021 viser klimaregnskapet en betydelig økning i klimagassutslippene, da Norconsult har inkludert estimater på en rekke nye kilder til indirekte utslipp i Scope 3.

4

Klimagassutslipp for 2020 og 2019 ikke justert etter ny beregningsmetode, derfor stor endring i CAPRO.
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NorgesGruppen
Klimamål
NorgesGruppen har som mål å være kundens førstevalg av forbruksvarer og tjenester i
matmarkedet, ha en verdikjede som er kostnadsledende og lede an i det grønne skiftet.
Selskapet har satt en rekke kvantitative mål for utslippsreduksjon. Innen 2025 skal
NorgesGruppen ha oppnådd følgende:
•
•
•
•
•
•

96 % fornybart drivstoff
98 % reduksjon av hydrofluorokarboner (HFK) fra
2010-nivå
48 % ny fornybar energi
23 % energiøkonomisering sammenlignet med 2010
55 % redusert matkasting sammenlignet med 2015
100 % redusert kasting av ferskt kjøtt sammenlignet
med 2015

Klimatiltak og resultater i 2021
NorgesGruppen har gjennomført ulike tiltak for å
redusere utslipp på flere områder i 2021. Selskapet kjøpte
23 nye el-lastebiler og ytterligere 30-40 forventes levert
i 2022. I tillegg videreførte selskapet tiltak for å utfase
HFK-anlegg. For eksempel ble 83 HFK-anlegg utfaset og
erstattet med CO2-anlegg i Kiwi og Meny ila 2021. Videre
har energieffektivisering vært et systematisk fokusområde, der NorgesGruppen har oppgradert til mer effektivt
utstyr for kjøl og frys, samt mer energisparende belysning og ventilasjon i rundt 100 butikker. Når det gjelder
fornybar energi har ikke NorgesGruppen hatt noen store
nye prosjekter i 2021, men nye satsinger innen vann, vind
og sol er under utvikling.
Dessuten jobber NorgesGruppen målrettet med å

•
•
•
•
•

til sannsynlighet og konsekvens, hvor i verdikjeden
den oppstår og når den er ventet å inntreffe. Analysen
konkluderer med at den største klimarisikoen for
NorgesGruppen er knyttet til råvaretilgangen. Hendelser
med ekstremvær og langsiktige endringer i klimaet
påvirker allerede råvareproduksjonen negativt i mange
deler av verden, og dette er ventet å tilta. Mange av
klimamålene som er satt frem mot 2025 er viktige

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
230 256

55 605

Scope 21

NorgesGruppen har gjennomført en klimarisikoanalyse i
tråd med TCFDs anbefalinger.

Scope 32

63 225

111 426

Totalt klimagassutslipp 20203

Endring utslipp
fra 20204

234 743

-2%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom DNV.

89 % kildesortering
90 % kildesortering av matavfall
91 % frukt, grønt og bakevarer til dyrefor
Redusere klimagassutslippet fra produktporteføljen
med 60 000 tonn CO2 sammenlignet med 2019
Redusere bruken av plast på produkt med 20%
sammenlignet med 2019

forbedre material- og ressursbruk. For å redusere
matsvinn har selskapet innført nedprising av matvarer før
utløpsdato i en stor andel av butikkene, som har bidratt
til en reduksjon i matsvinn. Videre arbeides det kontinuerlig med forbedringer av kildesortering i butikk og på
lagre. Asko henter inn de fleste avfallstyper fra butikk, og
i 2021 ble dette utvidet til å gjelde matavfall også. I tillegg
er det påstartet utsortering av frukt og grønt i et utvalg
butikker som leveres til insetktsfôr, og en høy andel av
bakevarene som ikke selges returneres til Bakehuset og
går deretter til dyrefor. Det arbeides med å finne gode
nedstrømløsninger for å utnytte frukt og grønt til dyrefôr.
NorgesGruppen har også investert i selskapet Invertapro,
som muliggjør utvidelse av produksjonen av insekter
fôret på matavfall.

Scope 1

for å motvirke negativ effekt, og i 2022 skal det også
gjennomføres scenarioanalyser av de viktigste
klimarisikoene.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

7,76

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

2,24

tCO2e/MNOK

Investering i utstyr og løsninger som fremmer energisparing og klimareduksjoner5

111

MNOK

Nye investeringer i prosjekter med grønne obligasjonslån6

500

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,089

0,090

N/A

1

Lokasjonsbasert (nordisk miks).

2

Inkluderer kategori 5.

3

Justert fra i fjor (240 905 tCO2e) grunnet en del mindre endringer i metodikk og faktorer som ble gjennomført i forbindelse med verifikasjonsprosessen av klimaregnskapet.

4

NorgesGruppen har gjennomført noen små endringer i metodikk fra 2020. Reduksjonen på 2 % utslipp kommer av høyere andel fornybart drivstoff, mindre utslipp av hydrofluorokarboner samt litt
lavere svinn og avfallsmengder, samtidig som mindre vind og høyere energiforbruk ga en økning i Scope 2-utslipp.

Klimarisiko
I 2021 gjennomførte NorgesGruppen en utvidet analyse
av klimarisiko og -muligheter og vurderte hvilke faktorer

70

som kan ha betydning for evnen til å nå målene i konsernets strategi. Hver risikofaktor ble vurdert med hensyn

5

Kun merkostnaden ved innkjøp av miljøvennlig løsning som ikke er blitt standardløsninger i markedet.

6

Grønne obligasjonslån inkluderer hydrogenanlegg, Breeam-sertifiserte bygg og fornybar energi.
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Norsk Gjenvinning
Klimamål
Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) er Norges største leverandør av gjenvinnings- og
miljøtjenester. Konsernet skaper råstoff av avfall, og tilbyr tjenester knyttet til ombruk,
klima- og miljøvennlig avfallshåndtering og råvareutvinning gjennom hele næringskjeden. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice,
husholdningsrenovasjon, massemottak, riving, rehabilitering og ombruk, miljøsanering og
sikkerhetsmakulering.
NG-konsernet skal akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi. Dette gjør NG gjennom klima- og
miljøvennlig håndtering av om lag 2,5 millioner tonn avfall fra over 40 000 kunder hvert år.
Konsernet har følgende klimamål:
•
•
•

Klimarisiko
Klimarisikoanalyse er en integrert del av det helhetlige risikoarbeidet i NG, selv om konsernet først i 2022
forventer å kunne oppfylle TCFDs anbefalinger til en
slik analyse. Brann er allerede vurdert som en av de
høyeste klimarelaterte risikoene i konsernet. Risikoen
forventes å øke med ekstremvær, tørke og vannmangel.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
101 826

Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet og sortering av
avfall hos kunder, samt teknologisk innovasjon, kunne
NG øke andelen avfallstonnasje til ombruk og materialgjenvinning i 2021. Hele 60 % av avfallet gikk til ombruk

og materialgjenvinning i 2021, mot 51 % i 2020 og 56 % i
2019. Konsernets sirkulære avfallsbehandling resulterte i
unngått utslipp på netto 553 492 tCO2e i 2021.
Konsernets samlede klimagassutslipp økte fra 2020 til
2021 som følge av vesentlig økning i konsernets aktiviteter. Utslippsintensiteten relativt til omsetning gikk
imidlertid ned i Scope 1 og 3. Transport utgjør størsteparten av konsernets klimautslipp, både i Scope 1 og
Scope 3. Derfor har NG utviklet en flåtestrategi for å
systematisk redusere CO2-utslippene ved blant annet
å investere i nye kjøretøy som er fossilfrie der det er
mulig. Videre er effektivisering av logistikk oppstrøms
og nedstrøms et viktig tiltak for å unngå unødvendige
utslipp. Dette gjøres gjennom ruteoptimalisering,

Scope 1
20 647

Scope 21

og varsle når de er fulle. Utover dette jobber NG også
med energieffektivisering og utslippsreduksjon fra
innkjøpte varer og tjenester for øvrig.

Konsekvenser av klimaendringene kan også vesentlig
påvirke konsernets logistikkvirksomhet på veien og ved
anlegg. Konsernet vurderer videre at tilgang til kritiske
råvarer til maskiner og kjøretøy kan påvirkes vesentlig av
klimaendringer i fremtiden.

Scope 32

12 751

68 428

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20203

90 736

+12%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC4.

100 % reduksjon i direkte og indirekte utslipp (Scope 1 og 2) innen 2030, sammenlignet med 2021
70 % reduksjon i indirekte utslipp (Scope 3) innen 2030, sammenlignet med 2021
85 % sirkulær innen 2030 (Scope 4), som vil si at 85 % av tonnasjen håndtert skal gå til ombruk eller
materialgjenvinning

Klimatiltak og resultater i 2021
NG spiller en viktig rolle for at Norge skal nå sine
klimamål og oppnå omstilling til en reell sirkulær
økonomi. Gjennom NGs aktiviteter sikres råvarer til
produksjon av nye materialer, med et lavere klimafotavtrykk enn ved bruk av jomfruelige råvarer, og legger til
rette for bærekraftig industriutvikling og leverandørindustri. Ambisjonene til konsernet medfører høyt tempo
innen innovasjon, samt tett samarbeid i verdikjedene for
å møte kundenes behov og bidra til at de kan ta klimavennlige valg.
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reduksjon av tomkjøring og identifisering av alternative
løsninger med lavere klimapåvirkning, som bruk av tog
og skip. Konsernet utvikler også teknologi og sensorikk
som kan måle oppfyllingsgrad i containere og beholdere,

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

54,69

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

14,56

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

20195

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,023

0,022

N/A

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 og 14.

3

Økningen skyldes økt aktivitet i konsernet. Utslipp relativ til omsetning er imidlertid redusert i alle Scopes, hvor nedgangen er særlig stor i Scope 1 som følge av erstatning av fossil diesel med
biodiesel.

4

Godkjent som en del av PwCs verifisering av klimarapporteringen til eierne av Norsk Gjenvinning, og derfor uten utstedt bekreftelse med vurdering direkte til Norsk Gjenvinning.

5

Frem til 2020 ble det benyttet en annen beregningsmodell og tallene er ikke sammenlignbare.
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Norwegian Hydrogen

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

11,06

Klimamål
Norwegian Hydrogen sin visjon er å muliggjøre overgangen til netto null. Norwegian
Hydrogen ble startet opp i 2021, og har som formål å hjelpe fremtidige kunder med å
redusere sine utslipp. Ved å få flere bedrifter og kunder over på grønt hydrogen som energibærer, istedenfor fossilt, vil Norwegian Hydrogen kunne hjelpe sine kunder med å redusere
-7,1 kg CO₂ per kg hydrogen i deres klimaregnskap.

Scope 21
0

Scope 32

0,029

11,03

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20203

N/A

N/A

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

2,77

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

3,57

tCO2e/MNOK

Investering i grønn omstilling4

17,9

MNOK

Norwegian Hydrogen ønsker også å ha så lite CO₂ fotavtrykk som mulig. Det er derfor et
fokus i hele virksomheten om å redusere utslipp i hele verdikjeden, i alt fra innkjøp til transport av ansatte. I tillegg til klima har også Norwegian Hydrogen stort fokus på de andre
bærekraftsdimensjonene i utviklingen av selskapet og sine verdikjeder.
Klimatiltak og resultater i 2021
På grunn av selskapets unge alder og manglende tall for
baseline, vil Norwegian Hydrogen jobbe videre med å
sette klimamål og identifisere aktuelle tiltak når produksjonen er i gang og det er mulig å utvide klimaregnskapet.
Påvirkning av leverandører og tiltak for å redusere eget
fotavtrykk er likevel en viktig del av nåværende virksomhet og drift.
Klimarisiko
Norwegian Hydrogen har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med TCFD ennå.

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 6 og 7.

3

Norwegian Hydrogen ble startet i 2020 og de første ansatte startet fra 1. juli 2021. Det er derfor ikke noe å rapportere før 1. juli 2021.

4

Norwegian Hydrogen AS sine investeringer er utelukkende i grønn omstilling, det vil si produksjon og distribusjon av grønt hydrogen. Derfor kan alle driftskostnadene for Norwegian Hydrogen
tilskrives dette.
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OBOS
Klimamål
OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og klimagassutslipp, og for å tilby klimavennlige produkter og tjenester til kunder og medlemmer. OBOS har kartlagt at 85 % av deres
utslipp kommer fra nybyggproduksjon. Konsernet har derfor mål om å redusere 45 % av
utslippene i byggeprosjektene som ferdigstilles i 2026 sammenlignet med referanseverdi1.
OBOS jobber mot netto nullutslipp fra byggeprosjektene i 2050. Videre har OBOS et mål om
å redusere 7,5 % av utslipp fra kontordriften pr. år sammenlignet med 2019.

Klimarisiko
Det er utført en overordnet klimarisikovurdering for alle
selskapene i OBOS-konsernet på klima og miljø. Det er
viktig for OBOS å redusere risiko og kostnader knyttet til
klimaendringer og ekstremvær i nye prosjekter da dette
er den delen av virksomheten som er mest berørt av de
fysiske risikoene. Flom, grunnforhold og rasfare vurderes
alltid når OBOS investerer i tomter, og før planlegging
av nye prosjekter. I tillegg vurderer OBOS parametere
som plassering av bygg, valg av materialer og løsninger i
utviklingen av nye prosjekter. Materialene og løsningene
må være robuste og tåle mer ekstreme værforhold. Det er

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

170 394
Klimatiltak og resultater i 2021
OBOS har i løpet av 2021 gjennomført flere klimatiltak.
Noen av disse er:
•
•
•
•

Etablert målerutiner for reduksjon av CO2
Krevd klimagassregnskap i alle store prosjekter
Innført en rekke miljømål for byggeprosjektene som
bidrar til redusert utslipp
Kjøpt opprinnelsesgarantier for all strøm

Dessuten investerer OBOS i at alle byggeprosjekter skal
bli grønnere, f.eks. skal alle prosjekter være miljøsertifiserte og nye prosjekter skal gradvis redusere klimagassutslippet (45 % reduksjon for prosjekter som ferdigstilles
i 2026). Det vil si at en stor andel av OBOS’ omsetning
går mot å tilrettelegge for grønn omstilling. Eksempel på
byggeprosjekter med spesielt miljøfokus er som følger:
•
•
•

Nansenløkka: FutureBuilt prosjekt
Håkon Tvetersvei 88: Ombruksprosjekt
Ulven B1: Futurebuilt nær nullenergibygg (nZEB)

•
•

Sandakerveien 121: Bevare og transformere trykkerihallene til Schibsted til urbant grendehus
Urban Village: Prosjekt under C40-nettverket

76

OBOS har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med
TCFDs anbefalinger.

Scope 33

2 268

Totalt klimagassutslipp 20194

167 227

Endring utslipp
fra 20195

242 589

-30%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

I tillegg tilrettelegger OBOS for grønn vekst ved å støtte
følgende prosjekter:

Klimagassutslipp per ansatt

64,99

tCO2e/ansatt

•

Utslipp per omsatt MNOK

14,54

tCO2e/MNOK

•
•
•
•

Modul for styrer og styremedlemmer for å
sikre vedlikehold og bedre bærekraftsarbeid i
boligselskaper
Støtte til boligselskaper til gjennomføring av miljøtiltak, kalt OBOS gir tilbake
Støtte til drift av Klimahuset på Tøyen
Investeringer i Construction City Cluster, bl.a. for å
redusere avfall fra byggebransjen
OBOS finansierer også flere forskningsprosjekter,
blant annet ENABLE og UPSCALE som ledes av
CICERO. OBOS er i tillegg parter i SRAS.

Referanseverdiene er basert på BREEAM v 6.0 referanseverdier for materialbruk og en henvisning til minimumskrav i TEK 17 for energi.

CAPRO

2021

20204

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,043

N/A

0,026

2

Lokasjonsbasert.

3

Inkluderer kategorier: 1, 3, 4, 6 og 8.

4

I 2020 ble det benyttet en annen beregningsmodell. Uslippstall og CAPRO er dermed ikke sammenlignbart.

5
1

898

Scope 22

også viktig for OBOS å vurdere løsninger for å håndtere
overvann som avrenning og drenering som følge av mer
nedbør. OBOS ivaretar og reduserer sin fysiske klimarisiko gjennom krav og retningslinjer i sine styrende
dokumenter. Datterselskapene vurderer og rapporterer
klima- og miljørisiko årlig til konsernets miljøavdeling.
Dette danner basis for konsernets samlede klima- og
miljørisiko som rapporteres i konsernets årsrapport i tråd
med anbefalingene i TCFD.

Reduksjonen i klimagassutslipp skyldes i hovedsak at det var flere byggeprosjekter som ble ferdigstilt i 2019 sammenlignet med 2021. Byggeprosjektene går over flere år, men hele utslippet relatert til
et byggeprosjekt rapporteres det året bygget står ferdig.
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Posten

alvorlig, men at Posten og Bring er godt rustet for å håndtere og dempe den. Den største utfordringen er overgangs
risiko, imens eksponering for fysisk risiko er begrenset. Kjøretøy og tog er mest eksponert for akutt risiko, terminalene
mest eksponert for kronisk risiko, og sjeldent vesentlig eksponert for mer enn én risiko.
Posten har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med TCFDs anbefalinger.

Klimamål
I 2021 besluttet Posten å sette kvantitative mål etter rammeverket for Science Based
Targets (SBT), som sørger for at målene er i tråd med Parisavtalen. Konsernet har som mål
å nå dette selv med en forventet vekstprognose på 41 % mot 2030. Målene er godkjent og
revidert av SBTi og er todelt:
1. Innen 2030 skal Posten redusere egne absolutte utslipp med 42 % for Scope 1 og 2 som
inkluderer egne kjøretøy og bygg (i tråd med SBTi 1,5-gradersscenariet), sammenlignet
med 2020.
2. Innen 2030 skal Posten redusere utslippsintensitet med 32 %, målt gCO2 per tonn kilometer for Scope 3 (i tråd med SBTi godt under 2-gradersscenarioet), sammenlignet med
2020.
3.
Klimatiltak og resultater i 2021
Posten har Norges største kjøretøypark bestående av
2 250 fossilfrie kjøretøy, og oppnådde i 2021 en fornybarandel på 37 %. I 2021 gjennomførte Posten sin hittil
største anskaffelse av 378 elektriske varebiler. I 2022 er
det planlagt å avvikle ytterligere ca. 180 fossile varebiler
og erstatte disse med elektriske kjøretøy. Totalt har
konsernet ca. 900 elektriske varebiler og lastebiler, og
660 vare- og lastebiler som benytter biodrivstoff som
biogass og biodiesel.
I 2021 åpnet Posten City Hub på Filipstad som gjør det
mulig å ta i bruk flere elektriske varebiler i Oslo. Totalt
har konsernet ca. 700 elektriske traller, sykler, og
mopeder fordelt over hele Norden.

Scope 1

326 420

Scope 21

62 890

Scope 32

3 955

259 575

Totalt klimagassutslipp 20203

Endring utslipp
fra 20204

367 652

-11%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom EY.

Videre har Posten startet utfasingen av dieseldrevne
lastebiler. I 2021 bestilte selskapet 19 elektriske lastebiler og i 2022 er det lagt inn en historisk stor ordre på
ytterligere 29. Posten har også testet flytende biogass i
linjetrafikk og har 65 lastebiler på biogass i bestilling. 20
av disse vil være på flytende biogass og vil settes inn på
ruter mellom byer. I Sverige har Bring inngått et partnerskap om bruk av syv elektriske lastebiler i linjetrafikk.
Konsernet er av Nordens største brukere av tog, og i 2021
økte togtransporten med 6,9 %.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

25,99

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

13,20

tCO2e/MNOK

Investeringer i energieffektiviserende tiltak, solcelleanlegg, ladeinfrastruktur, elektriske mopeder, elektriske
vare- og lastebiler, samt lastebiler og trekkvogner på
komprimert og flytende biogass.

147,3

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,032

0,028

0,027

Konsernet er i gang med å etablere ladeinfrastruktur ved
terminaler, og har startet en kartlegging av behovet for
energi fremover. Seks terminaler har i dag solcelleanlegg og
selskapet vil etablere ytterligere tre anlegg i løpet av 2022.

Klimarisiko
Posten har bygget et verktøy for klimarisikoanalyse, i tråd med TCFDs kategorier og internasjonal god praksis.
Vurderingene gjøres av de som sitter tettest på den aktuelle risikofaktoren, for eksempel vurderes risikoen om
overvann på eiendommene av eiendomsavdelingen. Analysen viser at konsernet står overfor klimarisiko som må tas
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Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

1

Markedsbasert. Lokasjonsbaserte Scope 2-utslipp er 5 448 tCO2e.

2

Inkluderer kategorier: 4, 5 og 6.

3

Justert utslipp fra 2020 (293 925 tCO2e) grunnet konvertering av klimaregnskapet fra «Tank to Wheel» til «Well to Wheel» i forbindelse med å sette mål iht. Science-Based Target Initiative.

4

Reduksjonen kommer bl.a. av økt bruk av elektriske kjøretøy, økt bruk av HVO i Sverige, mindre reisevirksomhet pga covid-19 og noe overgang til mindre lastebiler med bedre plassutnyttelse.
Reduksjon i tkm på sjøtransport fra Asia til Norden grunnet global containerkrise i hele 2021. Totalt er utslippet redusert med 51 %, tilsvarende 275 098 tCO2e, sammenlignet med 2012.
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•

PwC

•

Klimamål
PwC har satt seg ambisiøse mål globalt for å øke tempoet i eget klimaarbeid. Hele det
globale PwC nettverket forplikter seg til å ta grep for å redusere utslipp fra egen drift og
verdikjede i tråd med vitenskapens føringer for å begrense global temperaturstigning til
1,5OC, og har satt seg et mål om å nå netto nullutslipp i 2030. Dette innebærer å redusere
Scope 1 og Scope 2-utslipp samt Scope 3-utslipp knyttet til forretningsreiser1 med 50 %2,
og investere i karbonfangstprosjekter3 for å kompensere for resterende klimagassutslipp. I tillegg er målet at 50 % av leverandørene (etter utslipp) skal sette sitt eget Science
Based Target innen 2025. Målene ble godkjent av Science Based Target-initiativet (SBTi) i
september 2021.
PwC Norge har forankret i forretningsstrategien en overordnet ambisjon om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har også en uttalt ambisjon om å
bidra til å øke tempo i den grønne omstillingen. Dette
innebærer blant annet å jobbe aktivt for at kunder reduserer sitt klimafotavtrykk, og utnytter forretningsmulighetene i overgangen til et lavutslippssamfunn.
Klimatiltak og resultater i 2021
• PwC publiserte Klimaindeksen for tredje gang,
en analyse som viser hvordan Norges 100 største
selskap rapporterer på og reduserer egne klimagassutslipp. Hensikten med indeksen er å sette fokus på
åpenhet og tillit til næringslivets klimaregnskap og
utslippskutt, og samtidig belyse hvordan næringslivet
kan jobbe med å løse klimautfordringen.
• PwC har som mål å være en tydelig og aktiv stemme
i samfunnsdebatten om bærekraft, både nasjonalt
og lokalt. I året som har gått har bærekraftsteamet
i PwC vært med på å utarbeide to viktige rapporter
som bidrar inn i samfunnsdebatten om bærekraft,
henholdsvis «En grønnere fornybarnæring –
Muligheter og utfordringer», på oppdrag fra Energi
Norge, og «Jakten på klimanøytralitet» i samarbeid
med ZERO.

PwC skal også fremme tiltak og virkemidler i samfunnsdebatten som bidrar til at Norge når sine klimamål.

Klimarisiko
I 2021 gjennomførte PwC som et ledd i sitt klimaarbeid en detaljert analyse av klimarisiko for PwC Norge.
Prosjektets hovedformål var å komme frem til en prioritert oversikt over de viktigste områdene hvor PwC
Norge er eksponert for klimarisiko, samt hvilke muligheter dette skaper. PwC Norges klimarisikovurdering
bygger på vurderingene og resultatene i PwCs globale
TCFD rapport. Listen over risikoer og muligheter fra den
globale rapporten ble vurdert, justert og kalibrert av en
ekspertgruppe i PwC Norge.
I analysen fremkommer det at endringsfaktorene som
medfører størst klimarisiko, men også de største mulighetene for PwC, er overgangsrisiko i bransjer som PwC

Selskapets viktigste klimabidrag er gjennom revisjons- og
rådgivningstjenester knyttet til bærekraftsrapporteringog verifikasjon, klimaomstilling, grønn konkurransekraft
og klimarisiko.

•

•

•

PwC kompenserer noe av sine klimagassutslipp ved
å investere i prosjekter utenfor deres verdikjede
gjennom frivillige klimakreditter. I 2021 har PwC
støttet prosjektene: Afforestation Portfolio i Kina,
Community Reforestation i Øst Afrika og Thor
Heyerdahl Climate Park - Restoring Mangrove Forest
i Myanmar. Dette er prosjekter som bidrar til gjenoppretting av landområder ved hjelp av planting og
vedlikehold av skog.
PwC har som mål å oppnå 50 % reduksjon av flyreiser
innen 2030. For å oppnå dette målet har selskapet i
løpet av våren 2022 implementert en ny reisepolicy
på tvers av hele organisasjonen, med formål om å
redusere klimafotavtrykket fra en av deres største
utslippskilder.
Selskapet har et dedikert bærekraftsteam som jobber

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)4

Forretningsreiser utgjør en vesentlig andel av PwCs totale utslipp.

2

Basisår: FY19

3

Til å begynne med vil dette innebære naturlig karbonfangst gjennom planting og bevaring av skogområder, men PwC ønsker å vurdere direkte karbonfangst og fjerning av karbon fra atmosfæren i
årene som kommer.
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Scope 1

1 561

4

Scope 25
6

skape varige resultater. Nettverket vil investere 12
milliarder USD og skape 100 000 arbeidsplasser,
inkludert en tydelig satsing på ekspertise innen
ESG-feltet. I denne sammenhengen har PwC utviklet
en nasjonal ESG-plattform med sikte på å operasjonalisere egen bærekraftstrategi gjennom å ta en
tydelig bærekraftsposisjon, ha et spisset kompetanseløft internt samt integrere bærekraft i alle tjenester i
konsulenthuset

er spesielt avhengig av for inntekter, samt tilpasning
av deres tjenesteområder til å inkludere klima-relaterte dimensjoner. Klimarisiko er implementert i PwC
sitt system for risikohåndtering (ERM-system). Mer
konkret betyr dette at klimarisiko er inkludert i risikoutvalgets vurderinger, og i ERM-gjennomgangen som
ERM-ansvarlig har med den nasjonale ledergruppen
(NLG). Styret orienteres årlig om bærekraft og klima
relaterte temaer, herunder klimarisiko.
PwC rapporterer på klimarisiko i tråd med TCFDs anbefalinger, analysen av klimarisiko er inkludert i PwCs årsog bærekraftrapport som publiseres i Q4 2022.

Scope 36

110

Totalt klimagassutslipp 20207

1 446

Endring utslipp
fra 20208

612

+155%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,77

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,40

tCO2e/MNOK

CAPRO

20219

2020

2019

Verdiskaping MNOK per t CO2e

2,276

4,038

0,830

I år har PwC sine kontorer i Bodø og Molde blitt inkludert i rapporteringen for første gang. Videre har rapporteringen på innkjøpt papir og innkjøpt kantinemat blitt utvidet og forbedret i år sammenlignet med fjoråret. Innkjøp av kantinemat er inkludert for flere av de store PwC kontorene i klimaregnskapet sammenlignet med i fjor da bare Oslo var inkludert. I tillegg til dette har det blitt gjort
noen endringer i de tidligere rapporterte utslippstallene for 2020 på grunn av korrigeringer gjort etter klimaregnskapets ferdigstillelse.

5
6

1

på tvers av alle kontorer og gir råd til kunder om
klima og bærekraft.
Per utgangen av regnskapsåret 2021 (30.06.2022) har
17 % av PwC sine leverandører enten satt Science
Based Targets eller forpliktet seg til SBTi. PwC skal i
løpet av høsten 2022 invitere til et forum for å informere sine leverandører om deres netto null- forpliktelse og SBTi.
PwC globalt har lansert The New Equation – en ny
global strategi som har som formål å bygge tillitt og

Lokasjonsbasert (nordisk miks). Markedsbaserte Scope 2-utslipp er 8,9 t CO2e.
Inkluderer kategorier: 1, 5, 6 og 7. Fra 2020 til 2021 har utslippene knyttet til innkjøpte varer og tjenester økt med 330%. Mye av årsaken til økningen ligger i at en større del av innkjøpet ved PwC sine
kontorer har blitt inkludert, altså at datagrunnlaget har blitt forbedret, og at mer produktspesifikke utslippsfaktorer har blitt benyttet i år.

7

Endringer i fjorårets tall (646 t CO2e) skyldes korrigert leverandørdata i Scope 2 og oppdatert utslippsfaktor for kantinemat (Scope 3).

8

Økning skyldes et unormalt år i 2020 grunnet covid-19 og restriksjoner.

9

Reduksjonen i CAPRO skyldes i all hovedsak økning i totalt klimagassutslipp. Omsetning som er brukt i beregning på 3 911 MNOK inkluderer ikke salg av virksomhet (Accounting og GM) for 2021.
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Rambøll

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
1 544

Scope 1
150

Scope 21

Scope 32

933

461

Totalt klimagassutslipp 2020
1 788

Endring utslipp
fra 20203
-14%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC.

Klimamål
Rambøll har satt mål i tråd med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen og har fått mål frem mot
2030 verifisert av Science Based Target Initiative (SBTi). Selskapet har også satt mål om
klimanøytralitet, som venter på godkjenning av SBTi.
Rambøll har også satt kvantifiserbare mål for alle scopes, som er som følger:
• Redusere utslipp fra Scope 1 og 2 med 46,2 % innen 2030, sammenlignet med 2019
• Redusere utslipp fra Scope 3, kategori 6 (forretningsreiser) med 27,5 % sammenlignet
med 2019
• Innen 2025 skal 80 % av leverandørene for innkjøp og tjenester ha egne mål for å
redusere utslipp i tråd med Parisavtalen
Klimatiltak og resultater i 2021
Rambøll har i 2021 innført en ny reisepolicy med
retningslinjer for å redusere utslipp fra egen reisevirksomhet. Det gis anbefalinger for hvilke møter som bør
gjennomføres digitalt og om å vurdere transportmidler
med lavere utslipp enn fly.
I 2021 har selskapet også redusert det arealet de leier
til kontorer og utnytter i dag lokalene mer effektivt,
som også bidrar til en reduksjon i utslipp. Videre skal
Rambøll i 2022 flytte utvalgte kontorer til nye lokaler. I
denne prosessen har energieffektive bygg og lokasjon i
nærhet av kollektivknutepunkt vært viktige punkter for
valg av lokaler. I tillegg vil det bli gjennomført mobilitetsundersøkelser ved utvalgte kontorer. De ansatte på

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,94

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,77

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

1,055

0,870

Tall ikke tilgjengelig

flere kontorer har fått tilbud om gratis sykkelservice og
rabatterte tilbud på bysykkel for å oppfordre til mer bruk
av sykkel til jobb og møter.
Rambøll har også arbeidet med leverandørene sine for å
redusere klimagassutslippet knyttet til innkjøp. Dette er
et viktig punkt før inngåelse av avtaler med nye leverandører for å nå 80 % SBTi-målet satt for 2030.
I tillegg jobber Rambøll med bærekraft i alle sine
prosjekter, som for eksempel:
• Freyr batterifabrikk, norsk litiumbatteriproduksjon
• VindØ, verdens første energi-øy
• Dalston Works, verdens største krysslimtreprosjekt

Klimarisiko
Rambøll har som ambisjon å rapportere i henhold til TCFD fra rapportering for 2022. Det er allerede gjennomført en
analyse for året 2019 som viste styrker og svakheter knyttet til TCFD. Innsiktene derfra brukes i den nylig lanserte
strategien og vil også danne grunnlaget for det som nå gjøres for å rapportere for 2022.
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Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

1
2

Markedsbasert. Lokasjonsbaserte Scope 2-utslipp er 24 t CO2e.
Kategori 6 utgjør mer enn 66 % av de totale Scope 3-utslippene, og er derfor den eneste kategorien som er tatt med. Rambøll har gjennomført en screening av kategori 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 15. Rambøll
skal utvide klimaregnskapet med flere Scope 3-kategorier neste år. Planen er å regne baseline og tidligere år på nytt, med tall for innkjøp, avfall og pendling.

3

Reduksjonen skyldes reduserte utslipp fra reising. Utslippene i Scope 1 og Scope 2 har økt noe fra i tidsperioden, hovedsakelig fordi systemgrensen er utvidet.
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RENAS

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
11,95

Klimamål
RENAS har som formål å sørge for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling
og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Selskapet har en viktig rolle i
utviklingen av Norges sirkulær økonomi, samt sikre at avfall blir levert til gjenvinning og at
miljøgifter ikke ender opp i naturen eller kretsløpet. For å oppnå dette er RENAS en pådriver
overfor gjenvinningsbransjen, industrien og myndighetene, og bidrar til innovasjon, utvikling og ny industri relatert til materialene selskapet håndterer. RENAS setter strenge krav til
eget utslipp, men det er i all hovedsak gjennom håndteringen av eksternt avfall at de bidrar
til å redusere klimautslipp i norske industrier.
RENAS’ målsetting er klimanøytralitet når det gjelder Scope 2-utslipp ved kjøp av opprinnelsesgarantier og karbonkompensasjon av de Scope 3-utslippene Renas måler (flyreiser og pendling) ved investering i sertifiserte utslippsreduksjonsprosjekter. Dette er oppnådd for 2021.
Klimatiltak og resultater i 2021
RENAS sin uttalte ambisjon er «Ingen miljøgifter på
avveie». Det helt grunnleggende formålet med selskapet
er å ta vare på miljøet, som også er fundamentet i bærekraftsmålene som har med biosfæren å gjøre, vann,
luft, hav og jord. God håndtering og ressursforvaltning
hindrer også utslipp av klimagasser.
Renas har utviklet en bærekraftsstrategi og identifisert
fokusmål der organisasjonen kan gjøre en forskjell:
• Miljøansvar: RENAS skal fortsette å stimulere til bruk av beste tilgjengelige teknologi og
innovasjon i behandlingsmetoder, og forbedre
gjenvinningsgraden.
• Ombruk: RENAS skal tilby tjenester for bedre

•
•

Scope 21
0

Scope 32

9,2

Totalt klimagassutslipp 2020

2,75

2,6

Endring utslipp
fra 20203
+360%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

1,33

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,14

tCO2e/MNOK

Andel av omsetning til «grønne» prosjekter

7%

Prosentandel

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

1,945

2,545

0,224

kvalitet i innsamling og økt ombruk som bevarer
produkter og ressurser.
Sirkulær økonomi: RENAS skal bidra aktivt for å øke
kunnskapen om sirkulærøkonomiske prinsipper og
tilby tjenester for miljørapportering.
Innovasjon: RENAS skal fortsette med nåværende
og nye utviklingsprosjekter som kan bidra til økt
bærekraft og forbedringer for våre medlemmer og i
vår verdikjede.

Et relevant tiltak innenfor sirkulær økonomi inkluderer Redoit – RENAS’ egenutviklede tjeneste som gjør
det enkelt og sikkert å levere inn mobiltelefoner og
IKT-utstyr til ombruk og/eller gjenvinning.

Klimarisiko
RENAS har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med TCFD ennå.

84

Scope 1

1

Markedsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 6 og 7. Scope 3-utslipp kompenserer RENAS for med støtte til et Verified Carbon Standard (VCS)-prosjekt som beskytter tropisk skog i et urfolksreservat; REDD+ Matavén.

3

Det er ikke store reelle endringer i klimautslipp mellom 2020 og 2021.
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Ruter

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
21 002

Klimamål
Å redusere privatbilismen i Oslo og Akershus og øke bruken av grønne reiseformer (kollektiv,
sykkel og gange) er både kjernevirksomhet og det viktigste klima- og miljømålet for Ruter.
Utslippsfri 2028 er Ruters mål om et fullelektrisk kollektivtilbud i løpet av 2028, og selskapet
er på god vei med å gjennomføre målet.
Klimatiltak og resultater i 2021
• Trikk og T-bane går på sertifisert strøm, og er
helelektrisk.
• Ruters båttilbud i Indre Oslofjord betjenes fra høsten
2021 av selskapet Boreal Sjø med fem nybygde, elektriske båter på plass til sommeren 2022. Den første
båten ankom Oslo 15. desember 2021.
• Fra januar 2022 er 265 av bussene elektriske, fordelt
på 223 røde og 42 grønne elbusser. Det utgjør
nærmere 40 % elbusser i Oslo og ca. 22 % elbusser
totalt som kjører for Ruter.
• Minibuss- og personbiltjenester Follo med oppstart 1.
august 2022, inkluderer 100 helelektriske minibusser
og personbiler.
• Anbudet på busstransporttjenester Oslo Øst ble
Klimarisiko
Ruter har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd
med TCFD ennå, men anser klimarisiko som en viktig
risiko som må forstås bedre og planlegges for. Ruter er
i gang med å vurdere både hvilke klimarisikoer som er
mest relevante for selskapet, og hvordan dette best kan
reduseres. Målsetningen er å ha dette klart for rapport
ering for 2022. For at dette arbeidet skal lykkes, er det
viktig å jobbe tett med operatører og samarbeidspartnere.

Scope 1

•

•

utlyst i januar 2022, med planlagt driftsstart i
desember 2023. Utslippsfri drift er et minimumskrav
i konkurransen.
Hvordan overgangen til utslippsfrie hurtigbåter skal
skje, er ennå ikke bestemt. De kan enten konverteres
til utslippsfri teknologi i 2024 i form av endringsordre
innen dagens kontrakt, eller det lyses ut ny kontrakt
for utslippsfri drift. Da blir hurtigbåtene utslippsfrie i
løpet av 2026–28.
Etter 2023 gjenstår det rundt 800 busser på region
busslinjer i Viken som ennå ikke kjører utslippsfritt. Det er planlagt at disse linjene vil gå over til
utslippsfri drift innen 2028, etter hvert som nye
kontrakter utlyses.

1

Scope 21

Scope 3

Samlede utslipp3

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20202

28 726

-27%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

55,31

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

2,03

tCO2e/MNOK

Investeringer og reinvesteringer i regionens kollektivtrafikkinfrastruktur4

8 000

MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,025

0,012

0,003

Markedsbasert. Ruter krever fra operatørene at de kjøper opprinnelsesgarantier for kjørestrøm. Rapporterte utslipp gjenspeiler strømforbruket i Ruters lokaler. Lokasjonsbaserte Scope 2-utslipp er 1
138 tCO2e.

2
3

Reduksjon skyldes innføring av flere elektriske busser og båter i Oslo i tillegg til mindre fossil diesel (mer bio-diesel).
Ruter skiller ikke eksplisitt på om dette er Scope 1 eller Scope 3 (kan argumenteres for begge deler). Ruter rapporterer p.t. samlede driftsutslipp fra alle busser som selskapet har bestilt, men som
driftes av andre. Ruter inkluderer ikke utslipp knyttet til produksjon av busser eller annet driftsmateriell.

4

86

Arbeidet støtter opp om visjonen om bærekraftig bevegelsesfrihet.
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Schibsted

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
12 619

Scope 1
264

Scope 21

Scope 32

460

11 895

Totalt klimagassutslipp 20203
11 459

Endring utslipp
fra 20204
+10%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart i tråd med AA1000AS v3 gjennom Ethos International.

Klimamål
Schibsted har etablert klimamål i tråd med Parisavtalens 1,5-gradersambisjon. Disse er:
1. 50 % reduksjon i klimagassutslipp i egen virksomhet og verdikjede innen 2030, sammenlignet med 2018.
2. 50 % reduksjon i klimagassutslipp innenfor det norske distribusjonsnett innen 2025,
sammenlignet med 2018.
3. Doble forbedring i energieffektivitet innen 2030, sammenlignet med 2018.
4. Netto nullutslipp innen utgangen av 2050.
Klimatiltak og resultater i 2021
• Schibsted utgjør en viktig rolle i digitaliseringen ved
å tilby smarte og bærekraftige løsninger for forbrukermerkevarer innen markedsplasser, media, finansielle tjenester og andre vekstselskaper. Schibsted
har lave egne utslipp, men legger derimot til rette for
at brukerne av tjenestene kan bidra til reduksjon i
sine utslipp.
• Det gjøres en årlig beregning av potensielt sparte
utslipp og materialer ved å kjøpe og selge brukt, kalt
The Second Hand Effect Project. I 2021 var tre av
Schibsted sine markedsplasser med i beregningen:
FINN i Norge, Blocket i Sverige og Tori i Finland.
Klimarisiko
For første gang i 2021 har Schibsted gjennomført en
klimarisikoanalyse der fysisk klimarisiko og overgangsrisiko ble vurdert opp mot ulike scenarioanalyser. Det
ble holdt workshops med risikohåndteringsteamet i
Schibsted og deltakere fra alle forretningsområdene.
Det var en svært nyttig øvelse for å skape bevissthet og

•

Resultatene viser at brukerne av de tre markedsplassene potensielt sparte 1,2 millioner tCO2e. Det
tilsvarer som om biltrafikken stod stille i Oslo i 2 år og
5 måneder.
Schibsted jobber kontinuerlig med å forbedre metodikken for beregning av klimagassutslipp. Dette
gjelder spesielt Scope 3-utslipp og inkludering av alle
vesentlige utslippskilder og bruk av gode kilder for
utslippsfaktorer, f.eks. leverandørspesifikke. I 2021
ble det for første gang brukt leverandørspesifikke
utslippsfaktorer for alt innkjøpt papir istedenfor
gjennomsnittstall.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per årsverk

2,22

tCO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK

0,86

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

20195

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,652

0,614

0,196

eierskap til klimarisiko og det ga Schibsted et verktøy
til å fortsette arbeidet. Schibsted vil i neste runde også
forsøke å tildele risikoene økonomiske verdier.
Schibsted har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd
med TCFDs anbefalinger.

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10.

3

Oppdaterte utslippstall for 2021 fra 34 551 tCO2e på grunn av tilgjengelighet av leverandørspesifikke utslippsfaktorer for papir.

4

Økningen skyldes i hovedsak mer omfattende rapportering av kategori 1 i Scope 3 ved å inkludere innkjøpt IT-utstyr. I tillegg har det vært flere tjenestereiser sammenlignet med et unormalt lavt nivå i
2020 og bedre datakvalitet for eksterne datasenter.

5

88

Klimagassutslipp ikke justert etter ny beregningsmetode, derfor stor endring i CAPRO.

89

Siemens

Klimarisiko
Siemens AS har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med TCFD ennå. Men risikoanalyser gjennomført av
selskapet hentyder at SF6-lekkasjer kan være en risiko.
For å redusere denne risikoen påvirker Siemens kunder og myndigheter til å kreve fluor-frie løsninger.

Klimamål
Siemens-konsernet er et globalt teknologiselskap for utvikling av bærekraftige produkter
og løsninger helt i front av den teknologiske utviklingen. Bærekraft utgjør kjernen i forretningsvirksomheten og i de ansattes kompetanse. ldeer alene har liten verdi. Verdien av
innovasjon ligger i den praktiske gjennomføringen, ifølge selskapets grunnlegger, Werner
von Siemens. Gjennom innovative løsninger bidrar Siemens til å løse de store utfordringene
verden står overfor, samtidig som selskapet sikrer bærekraft, langsiktig lønnsomhet og
verdiskapning.:
Siemens-konsernet har som mål å bli verdens første
store industriselskap som blir netto karbonnøytralt innen
2030. Dette skal selskapet oppnå gjennom å utvikle
banebrytende teknologi og investere i energieffektiviseringsprosjekter, etablering av infrastrukturløsninger for
elektrisk transport, distribuerte energisystemer og bruk
av fornybar energi. I 2020 bidro Siemens-konsernet til en
reduksjon på 150 millioner tonn CO2 for sine kunder.
Selskapets klimamål for Scope 1-3 er som følger:
Scope 1 og 2:
• Nullutslipp innen 2030
• 100% fornybar energi innen 2030
• Kun nullutslippsbygninger innen 2030
• 100% elektriske kjøretøy innen 2030
Scope 3:
• Nullutslipp i leverandørkjeden innen 2050, 20%
utslippsreduksjon innen 2030, sammenlignet med
2019
• Identifisering av utslipp fra leverandører (Carbon
Web Assessment)
• Foretrekke leverandører med dokumentert lavutslipp
(Code of Conduct for Siemens Suppliers)

90

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)1
27 437

Klimatiltak og resultater i 2021
Siemens benytter automatisering, digitalisering og
elektrifisering for å skape mer effektive og klimanøytrale
løsninger, blant annet gjennom energieffektive bygg,
automatiseringsløsninger, optimalisering av industriprosesser og styring av de nasjonale og regionale
strømnettene.
I tillegg til å hjelpe kunder på veien mot en bærekraftig
fremtid, fokuserer Siemens på sitt eget bidrag. Allerede
i 2015 lanserte Siemens – som et av de første, globale
selskapene – målet om å bli CO2-nøytral i 2030. I 2020
kunne selskapet vise til en klimagassreduksjon på 54 %.

Scope 1
149

Scope 22

Scope 33

985

Totalt klimagassutslipp 2020

26 303

Endring utslipp
fra 20204

31 100

-12%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

55,77

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

14,01

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,025

N/A

N/A

Ellers har Siemens AS gjennomført følgende tiltak:
• Deler av Siemens AS er i dag ISO14001 sertifisert.
• Siemens AS vil fase ut fossildrevene firmabiler,
redusere arealbruk og etablere seg i lavutslippsbygg
(LEED gold).
• Det er etablert lademuligheter for el-bil brukere.
• Det vil være økt fokus på grønne innkjøp og forlenget
levetid av og gjenbruk av kontorutstyr.
1

Klimaregnskapet baserer seg på selskapets avvikende forretningsår fra 1. oktober 2020 til 30. september 2021.

2

Lokasjonsbasert.

3

Inkluderer kategorier: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

4

Nedgang i utslipp knyttet til covid-19 med mye hjemmekontor, mindre reisevirksomhet og lavere strømforbruk på kontorer.
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Snøhetta

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

71

Scope 21
0

Scope 32

6,1

Totalt klimagassutslipp 2020

64,9

Endring utslipp
fra 20203

N/A

N/A

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom KPMG.

Klimamål
Snøhetta ble etablert to år etter Brundtlandkommisjonens rapport om bærekraftig utvikling.
Rapporten har inspirert selskapet, og de har siden begynnelsen hatt grunnleggende ambisjoner om å være et bærekraftig selskap. Snøhetta jobber for å minimere klimaavtrykket på
flere områder; fra å lette digitale fotavtrykk, til produktdesign med fokus på gjenvinning og
gjenbruk, og til arkitektur med materialinnovasjoner og uante mange variabler for å skape
mer bærekraftige bygg – både på innsiden, utsiden og i landskap.
Snøhetta har satt mål i tråd med Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5
grader, med en ambisjon om at alle prosjekter på tegnebrettet skal være klimanøytrale i
2029 og hele prosjektporteføljen skal være klimanøytral innen 2039. Snøhetta skal fortsette å ha null utslipp i Scope 1, redusere Scope 2 med 20 % og Scope 3 med 30 % fra et
normalår innen 2025.
Klimatiltak og resultater i 2021
Snøhetta Oslos virksomhet har relativt lite direkte
klimapåvirkning. De fleste av Snøhettas tiltak handler
derfor om hvordan selve prosjektene kan bli mer
klimavennlige og de investerer i ulike forsknings- og
utviklingsprosjekter. Blant de sentrale samarbeidene er
Powerhouse, som utvikler noen av verdens mest klimavennlige bygg og mottar stor internasjonal oppmerksomhet. Et av Snøhettas forbildeprosjekter er Gullhaug
Torg/Nydalen Vertikal, selskapets første «triple zero»bygg med null tilført energi til ventilasjon, oppvarming og
nedkjøling og naturlig ventilasjon. Et annet nybrottsprosjekt er masterplan for Ex Macello, som er Milanos første
klimanøytrale nabolag.
For å lykkes med effektive klimatiltak jobber Snøhetta
langsiktig og målrettet med utvikling av kompetanse,
bygging av intern kompetanse og eksternt nettverk.
Selskapet satser blant annet på å bygge kompetanse
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Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,62

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,42

tCO2e/MNOK

Forsknings- og utviklingsprosjekter4

5

Antall

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

1,598

Tall ikke
tilgjengelig

Tall ikke
tilgjengelig

innen detaljerte beregninger av klimagassutslipp av
prosjekter for alle faser og har ansatt spesialister som
jobber med miljø og klima. Snøhetta har også innført
en femdelt strategiplan for hvordan virksomheten skal
forbedre sitt klimafotavtrykk.
Klimarisiko
Snøhetta har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd
med TCFDs anbefalinger. Arbeidet med klimarisikoanalyse skjer som en del av arbeidet med risikoanalyser
generelt i Snøhetta. Som en aktør knyttet til bygg- og
anleggssektoren ser Snøhetta en betydelig potensiell
effekt på markedet som følge av myndighetskrav og
finansielle institusjoners sanksjoner og belønninger for
klimatiltak. Selskapet opplever at de er godt posisjonert
til å utnytte mulighetene dette gir. Arbeidet med bygging
av intern kompetanse og kapasitet og med bygging av et
sterkt eksternt nettverk av eksperter er avgjørende for å
lykkes i dette arbeidet.

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier:i 1, 2, 3, 4, 5, 6, og 8.

3

Ikke sammenlignbare tall på grunn av oppdatert metodikk.

4

Prosjektene er som følger: ZEN – NFR-støttet forskningsprosjekt på nullutslippsområdet, samarbeid med Powerhouse, forskningsprosjektet Biocrete som ser på betong med biokull, pilotprosjektet
Geopolymer cement som utforsker bruk av klimavennlig betong, og prosjektet Forite Tiles som ser på utvikling av nye produkter gjennom gjenvinning av glassavfall fra elektronikkindustrien.
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SpareBank 1 SMN

Klimarisiko
Konsernets kredittavdeling, bransjeansvarlige og Risk
Management har benyttet TCFD-rammeverket som
utgangspunkt for en grundig kartlegging av potensielle hendelser som følge av klimarisiko. Formålet er
å vurdere hvordan ulike bransjer vil påvirkes av fysisk
risiko og overgangsrisiko, og hvordan dette påvirker
den finansielle risikoen i konsernets utlånsportefølje.
Arbeidet omfatter hele konsernets utlån, inkl. SMN

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Klimamål
SpareBank 1 SMNs samfunnsrolle er å stimulere til bærekraftig utvikling i Midt-Norge.
Konsernets ambisjon er å være en pådriver for grønn omstilling. Det gjelder i bankens
daglige drift, gjennom kundetilbudet og måten de investerer samfunnsutbyttet på.
SpareBank 1 SMNs klimamål er å oppnå netto nullutslipp
i Scope 1, 2 og 3 innen 2050. Konsernet skal halvere utslippene innen 2030. Utslipp fra daglig drift skal reduseres
med 8 % per år i perioden. Vitenskapelig baserte mål for
Klimatiltak og resultater i 2021
Konsernet ser konjunkturene av at klimatiltakene
fungerer, og har tro på at tiltakene iverksatt i 2021 vil føre
til reduserte klimagassutslipp i årene som kommer. Det
er tydelige resultater av energieffektivisering på tvers
av konsernets eide og leide lokaler i konsernets Scope 2.
Selskapet er en viktig leietaker for flere utleiere, og har
med det makt til å påvirke eiendomsforvaltere til å effektivisere sine bygg for å gjøre de enda mer klimavennlige
samt minimere klimagassutslipp.
Covid-19 har også bidratt til å redusere konsernets
klimagassutslipp når det gjelder forretningsreiser,
pendling, hjemmekontor mv. Pandemien har vist at
de fleste typer arbeidsoppgaver kan løses hjemmefra
ved bruk av digitale møter og ulike hjemmekontorløsninger. Dette har ført til at konsernet har innført en ny
og fleksibel arbeidsplassmodell hvor de ansatte i større
grad har frihet til å jobbe hjemmefra om det passer
hverdags- og livssituasjonen. Sparebank 1 SMN har tro på

12 365

Scope 21
0

SpareBank 1 SMN har gjennomført en klimarisikoanalyse
som bygger på TCFDs anbefalinger.

Scope 32

1 181

11 184

Totalt klimagassutslipp 20203

Endring utslipp
fra 20204

12 864

-4%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC.

konsernets totale klimapåvirkning legges til grunn for å
bidra til at regionen og konsernet lykkes i overgangen til
en lavkarbonøkonomi.

at denne arbeidsplassmodellen også vil ha en permanent
påvirkning på konsernets klimagassutslipp i årene som
kommer.
Videre har konsernet i rapporteringsåret 2021 også
innført en ny reisepolicy som i større grad øker bruken av
digitale møter, og reduserer nødvendigheten av forretningsreiser ved bruk av bil eller fly som forbruker fossilt
brensel. Denne reisepolicyen, og konsernets særskilte
fokus på bærekraft påvirker klimagassutslippene i noe
grad i 2021. Integrering av bærekraft som del av virksomhetsstyringen vil forsterke adferdsendringer i årene som
kommer.
I 2021 har konsernet også knyttet seg til Partnership for
Carbon Accounting Financials (PCAF) for å bidra til å
redusere kundenes klimagassutslipp, men også for å
forstå klimapåvirkningen utlånsporteføljen til konsernet
har. Dette er tiltak iverksatt i 2021, og det forventes å se
resultater av dette i årene som kommer.

Scope 1

Finans. Neste trinn i prosessen er å vurdere behov for
endringer i produkttilbudet, retningslinjer og kredittpolicy for å håndtere fremtidig risiko. Resultatene og valg
av risikostrategier og overgangsplaner på bransjenivå skal
besluttes i konsernledelsenog styret før offentliggjøring.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt5

7,73

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

1,55

tCO2e/MNOK

Grønne obligasjoner

30 043

MNOK

Grønt utlånsvolum6

1 004

MNOK

Støtte til midtnorske bedrifter7

50

Prosent

CAPRO

2021

2020

20198

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,542

0,453

5,35

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 2, 4, 5 og 6.

3

Justert fra i fjor (577 tCO2e) på grunn av endret metodikk med flere utslippskilder i Scope 3.

4

Reduksjonen skyldes hovedsakelig målrettede energieffektiviseringstiltak i konsernets eide og leide lokaler. Nedgangen skyldes også reduksjon i forretningsreiser både som følge av korona
pandemien, men også som følge av konkrete tiltak på tvers av konsernet.

5
6

Sparebank 1 SMN rapporterer om utslipp per årsverk i sin årsrapport, som er 8,37 tCO2e per årsverk.
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS (datterselskap) og SpareBank 1 SMN (morselskap) har i 2021 sammen etablert konseptet «Kjøp av bolig i grønne boligprosjekter». Dette har økt konsernets grønne
utlånsvolum. Grønne boliglån utgjør 937 MNOK, grønne byggelån utgjør 58,1 MNOK og grønne lån til energitiltak utgjør 9,3 MOK.

7

Etablering av bærekraftsprogram med SINTEF. Bærekraftsprogrammet sikter mot å bistå midtnorske bedrifter som ønsker å ta del i en grønn omstilling økonomisk ved at SpareBank 1 dekker
halvparten av regningen knyttet til investeringer og rådgivning fra eksperter ved SINTEF.

8

94

Relativt stor endring i CAPRO skyldes justering av beregningsmetode.
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SpareBank 1 SR-Bank

Klimarisiko
SpareBank 1 SR-Bank er indirekte eksponert for klimarelaterte risikoer og muligheter gjennom utlån, investeringer og forsikring, og direkte gjennom egen drift.
Konsernet sin utlånsportefølje gjennomgår årlig stresstester og finansielle fremstillinger. Resultatet viser at
konsernet er godt rustet til å møte de finansielle konsekvensene av større nedgangskonjunkturer, inkludert

Klimamål
SpareBank 1 SR-Bank skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp på både nasjonalt og globalt
nivå, der målet er at virksomheten skal styrke konsernet og kundene sin evne til å redusere
omfanget av klimaendringer.
SpareBank 1 SR-Bank skal innen 2022 være et klimanøytralt konsern og har satt følgende målsettinger for sitt
klimaarbeid:
• Netto nullutslipp innen 2050 for finansierings- og
investeringsvirksomheten
• Det jobbes med å sette mål for utslippsreduksjon i
utlånsporteføljen
• SpareBank 1 SR-Bank har som mål å bidra til
Klimatiltak og resultater i 2021
SpareBank 1 SR-Bank har gjennomført flere konkrete
tiltak. Selskapet har redusert antall poolbiler fra 25 til
6. De har inngått avtale om opprinnelsesgarantier fra
strømleverandør hvor det garanteres at det produseres
like mye vannkraft som mengden strøm selskapet bruker.
Dessuten har selskapet etablert energioppfølgningssystem (EOS) på eide lokasjoner, med formål om bedre
oversikt og kontroll over egen energibruk.
Videre har SpareBank 1 SR-Bank jobbet målrettet med å
redusere utslipp i verdikjeden ved å sette egne miljøkriterier for sin innkjøpsveileder gjennom SpareBank 1
Utvikling. De har fokusert på bærekraft i anbudsforespørsler, hvor leverandøren ble bedt om å beskrive
hvordan bærekraftsarbeidet kunne bidra positivt.
Bærekraft ble også benyttet som et tildelingskriterium for
valg av leverandører. Klimarisiko har også stått høyt på
agendaen i 2021, der konsernet etablerte en tverrfaglig
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Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
287,8

finansiering og tilrettelegging av 50 mrd. NOK i
bærekraftige aktiviteter innen 2030.
I tillegg vil konkrete mål om kutt i Scope 1, 2 og 3 bli satt i
løpet av 2022.

23,1

Scope 21

Scope 32

142,4

Totalt klimagassutslipp 2020

122,3

Endring utslipp
fra 20203

480,5

-40%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC.

komité som har ansvar for risiko og muligheter relatert til
klimarisiko.
Konsernet ønsker å bidra til å gjøre kundene mer bevisste
på bærekraft og til å ta flere bærekraftige valg. Derfor
introduserte konsernet «mitt klimaspor» i november
2021, en digital tjeneste hvor kunden kan se sitt klimafotavtrykk basert på transaksjonshistorikken. Selskapet
jobber også kontinuerlig og systematisk med forbedring
av egen drift, og det ble vedtatt av konsernledelsen at
banken skal sertifiseres etter ISO 14001.
SpareBank 1 SR-Bank gjennomførte høsten 2021 sin
første rapportering i henhold til Poseidon Principles og
kom best ut med en portfolio alignment score på -15,6
(best score av totalt 23 banker). Poseidon Principles er det
globale rammeverket for finansinstitusjoner som driver
med skipsfartsfinansiering og omhandler arbeidet med
reduksjon av klimagassutslipp i sektoren.

Scope 1

eventuell omstillingsrisiko relatert til lavere aktivitet i
næringslivet. Stresstesten samsvarer i tillegg godt med
Finanstilsynet sin analyse, hvor norsk finansnæring
vurderes godt rustet til å håndtere potensielle tap i overgangen til lavutslippssamfunnet. SpareBank 1 SR-Bank
rapporterer årlig på klimarisiko i henhold til anbefalingene til TCFD og i henhold til klimamodulen til CDP.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,19

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,04

tCO2e/MNOK

Nytt forretningsområde, etablert rådgivningsteam med
fokus grønn omstilling

<10

Personer

Grønne utlånsprodukter, elbillån

118,27

MNOK

Utstedelse av grønne obligasjoner

1 000

MEUR

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

19,359

6,778

6,182

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 5 og 6.

3

Reduksjonen skyldes hovedsakelig reiserestriksjoner pga. covid-19-pandemien.
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Statkraft

mulig å forstå hvordan nåværende eiendeler og framtidige investeringer vil påvirkes av miljøpolitikk, og de
gir også både kraftprisprognoser og et rammeverk for å
vurdere forretningsrisiko.

Klimamål
Statkraft bidrar til overgangen til en lavutslippsøkonomi ved å levere fornybare energiløsninger. Selskapets vekst skal kun skje innenfor fornybar energi. Selskapets ambisjon er å
bidra til et mer klimavennlig og bærekraftig energisystem, og samtidig opprettholde et lavt
klimaavtrykk i egen drift. I tråd med denne ambisjonen har Statkraft definert følgende,
konkrete mål:
• Statkraft skal fortsette å være Europas største produsent av fornybar kraft frem mot
2025, og samtidig være blant de tre mest klimavennlige store kraftselskapene basert i
Europa.
• Selskapet har som mål å redusere direkte utslipp (Scope 1 og 2) slik at selskapet er
klimanøytralt innen 2040 uten bruk av kreditter.
Klimatiltak og resultater i 2021
Statkraft produserte 70 TWh elektrisk kraft i 2021. 96 %
av dette kom fra fornybar energi, mens 4 % kom fra gass.
Selskapets investeringer var på 11,9 milliarder kroner,
som ble brukt til fornybar energi og systemer for å integrere en større andel fornybar energi i kraftsystemet.
Klimarisiko
Klimarisiko vurderes som en integrert del av Statkrafts
risikostyringsaktiviteter, for eksempel i kraftprisprognoser, driftsaktiviteter og investeringsbeslutninger.
Fysisk risiko som oppstår på grunn av klimaendringer
vil skje både som enkelthendelser og som langsiktige
endringer i værforholdene. Statkraft blir direkte berørt
av klimaendringer. Forandringer i nedbørsmønstre
vil kunne påvirke gjennomsnittlig årsproduksjon fra
vannkraftverkene, samt gi årlige store variasjoner. I
tillegg vil overgangen til et lavutslippssamfunn medføre
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Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
1 663 300

For å kunne forstå og styre usikkerheten knyttet til
klimapolitikken utarbeider Statkraft jevnlig analyser av
de europeiske kraftmarkedene. Disse studiene gjør det

Scope 21

1 044 500

Scope 32

0

Totalt klimagassutslipp 2020

619 100

Endring utslipp
fra 20203

2 201 500

-24%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom Deloitte.

Eksempler på prosjekter er som følger:
• Reinvesteringer i nordisk vannkraft på i størrelsesorden 2 milliarder kroner
• Bygging av solenergianlegg i India og Europa
• Bygging av vindkraftverk i Brasil og Europa

omfattende politiske, juridiske, teknologiske og markedsrelaterte endringer. Alle disse faktorene kan påvirke
Statkrafts inntekter i betydelig grad. Selv om Statkrafts
portefølje og strategi er godt tilpasset en framtid der
utslippene av klimagasser vil være lave, har selskapet
likevel vesentlig eksponering for ulike typer klimarelatert
risiko i overgangsfasen.

Scope 1

Statkraft har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd
med TCFDs anbefalinger.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

346,52

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

40,29

tCO2e/MNOK

Investeringer i fornybar energi og systemer for integrering i kraftsystemet4

11,9

Milliarder NOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,024

0,007

0,017

1

Markedsbasert. Lokasjonsbasert Scope 2-utslipp er 212 400 tCO2e.

2

Inkluderer kategorier: 1, 2, 4 og 6.

3

Nedgangen fra 2020 til 2021 skyldes i hovedsak markedsendringer, der høyere gasspriser har ført til mindre bruk av Statkrafts gasskraftverk og andre gasskraftverk. Dessverre har det ført til mer bruk
av kullkraftverk i Europa, slik at de samlede utslippene fra kraftproduksjon i Europa har steget selv om Statkrafts utslipp har gått ned.

4

Investeringene omhandler blant annet ny fornybar-kapasitet, oppgraderinger av eksisterende anlegg, systemer for integrasjon av fornybar energi i kraftsystemet og fjernvarmeanlegg som utnytter
spillvarme.
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Statsbygg

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
170 167

Klimamål
Som en av landets største bygge- og eiendomsaktører har Statsbygg et ansvar for å være
en pådriver og en rollemodell når det gjelder miljøvennlige byggeprosjekter. Gjennom å være
en stor innkjøper i det private markedet kan Statsbygg bidra i utviklingen av en grønnere og
mer konkurransekraftig byggenæring.
Statsbygg sitt klimamål er å redusere utslipp for i Scope 1, 2 og 3 med 30 % innen 2025
sammenlignet med 2020.
Klimatiltak og resultater i 2021
I 2021 ble det etablert et helhetlig klimagassregnskap som
viser utslipp fra alle Statsbyggs aktiviteter. I byggeprosjekter
med klimagassberegninger har Statsbygg en klimagassbesparelse på 34,8 % i 2021 sammenlignet med et standard
referansebygg, og ligger derfor et stykke unna målet på 40
%. Energibruk per kvadratmeter i eiendomsporteføljen og
tilsvarende klimagassutslipp er i 2021 ikke like lave som i
2020. Dette skyldes flere forhold. Samfunnet ble gradvis
gjenåpnet i 2021 og Statsbygg innførte også et nytt energioppfølgingssystem i 2021.
Bærekraft står sentralt i alle Statsbyggs forretningsområder
gjennom selskapets miljøstyringssystem. Blant annet stilles
det miljøkrav i alle anskaffelser og byggeprosjekter.
Klimarisiko
Statsbygg utfører jevnlig risikoanalyser i alle virksomhetsområder. I Statsbyggs risikostyringssystem er
bærekraft, derunder klima og miljø, en risikokategori
som kartlegges. Som en eiendomsforvalter har Statsbygg
gjennomført risiko og sårbarhetsanalyser for sine eiendommer som er mest fysisk utsatt for klimaendring.

100

Grønn omstilling er sentralt i flere spesifikke utviklingsaktiviteter i Statsbygg. I 2021 kom sirkulær økonomi enda
sterkere frem som FoU tema. Et eksempel er deltakelse
i «sirkTRE», som nylig ble etablert gjennom Grønn
Plattform-ordningen til Forskningsrådet. Her skal Statsbygg
teste nye sirkulære treløsninger. Andre forskningsaktiviteter
på miljø i 2021 handlet om klimagassreduksjon, energiløsninger, klimatilpasning og teknologiutvikling. I tillegg
har Statsbygg i perioden 2020-2022 hatt et grønt fond med
formål om å stimulere grønne tiltak i bygge-, anleggs- og
eiendomsnæringen, hvor det blant annet er gitt midler til
ombrukskartlegginger, solceller på tak, Byggfloken 2.0 og
ombruk av telt til lagring av ombruksmaterialer i Oslo og
klimavennlig jordblandinger.

Scope 1

Scope 21

2 336

Scope 32

28 508

139 323

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20203

186 080

-9%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

203,06

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

26,29

tCO2e/MNOK

Utviklingsaktiviterer innen bærekraft4

28

Antall

CAPRO

2021

20205

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,028

0,031

0,024

I 2022 skal Statsbygg vurdere om TCFDs anbefalinger om
klimarisiko skal etterfølges i risikoanalyser og rapportering framover.
1

Lokasjonsbasert.

2

Alle kategorier vurdert, klimaregnskapet inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 8.

3

Reduksjon skyldes bl.a. høy inflasjon, en liten nedgang i investeringsnivå og samlet effekt av ulike klima- og miljøtiltak (som fossilfrie byggeplasser).

4

I 2021 pågikk det 28 utviklingsaktiviteter innenfor bærekraft inkl. 10 forskningsprosjekter, 5 utviklingsprosjekter og aktiviteter i 13 nettverk og samarbeidsfora.

5

CAPRO er justert fra i fjor med oppdaterte utslippstall for 2020 og 2019.
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Klimarisiko
I 2021 startet arbeidet med å vurdere klimarisiko i Store
Norske. Det ble nedfelt en arbeidsgruppe ledet av leder
for HMS og bærekraft, med representanter fra alle
virksomheter i selskapet. Arbeidsgruppens arbeid ble
deretter presentert og benyttet som underlag for virksomhetskritisk risikovurdering som oppdateres årlig av
ledergruppen.

Store Norske

Oppgaven i 2021 har bestått av å identifisere risikoer og
tiltak knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn,

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
11 723

Klimamål
Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over
hundre år. Store Norske er bygget opp på utvikling og drift av kullgruvene i Longyearbyen
og Svea. I dag har selskapet virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi og infrastruktur, kulturminner og reiseliv. I tillegg er selskapet ansvarlig for å gjennomføre opprydding etter gruvedrift i Svea, kalt miljøprosjektet Svea og Lunckefjell.

Scope 1
7 040

Scope 23

og fysisk risiko knyttet til akutte og kroniske endringer i
klimaet. Resultatet viser at det er behov for klimasikring
for eiendomsmasse og infrastruktur. I forbindelse med
overgangsrisiko skaper kulldrift utfordringer for Store
Norskes satsning på nye forretningsområder. Ny energiforsyning i Longyearbyen med ny tariff, kan medføre at
verdien på porteføljen reduseres dersom det ikke gjennomføres gode ENØK-tiltak.

Scope 34

4 007

676

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20205

16 306

-28%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

84,34

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

41,28

tCO2e/MNOK

Store Norske har som mål å kutte klimagassutslippene med 80 % innen 20301. Målet skal
nås gjennom nedleggelse av gruvedrift, og opprydding etter kulldrift og avslutning av
miljøprosjektet i Svea..

Isfjord Radio6

14,5

MNOK

Klimatiltak og resultater i 2021
I miljøprosjektet i Svea gjennomfører Store Norske et
av verdens største restaureringsprosjekter av natur.
Prosjektet gjennomføres i et sårbart, arktisk miljø, under
jevnlige tilsyn fra miljøavdelingen hos Sysselmesteren
på Svalbard og Miljødirektoratet. Prosjektet innebærer
rivning av mer enn 100 bygninger og forflytning av flere
millioner kubikk masser. For å minimere klimaavtrykket
og kostnader i prosjektet ble det tidlig besluttet å flytte
arbeiderne til en mindre og mer effektiv anleggsrigg, og å
etablere en mer effektiv energiforskyvning. Resultatet av
disse beslutningene er redusert dieselforbruk med ca. ⅓.

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,019

0,004

0,006

Det nye energiverket i Svea ble etablert i 2020,
og allerede i 2021 kunne selskapet se resultater.

Entreprenørene som utfører arbeid for Store Norske
i Svea har i avgasskrav til maskinparken i kontrakten:
70 % Steg 5, 20 % Steg 4 og 10 % med lavere steg2. Dette
medfører at miljøprosjektet gjennomføres med maskiner
som har så lavt utslipp som praktisk mulig.
Videre vil overgang til ny energiløsning i Longyearbyen
medføre mer oppmerksomhet på energiøkonomiske
tiltak (ENØK), hvor Store Norske som den største eiendomsaktøren kan ha stor positiv påvirkning på byens
totale klimagassutslipp. Dette arbeidet er så vidt startet.
Det er behov for å kartlegge eiendomsmassen og å
etablere målemetoder og systemer for å spore fremdrift.

1

Basisår: 2021

2

Se mer informasjon fra CECE - Committee for European Construction Equipment: https://www.cece.eu/environment/exhaust-emissions
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3

Markedsbasert.

4

Inkluderer kategori 4.

5

Reduksjonen skyldes nedstengning av et kraftverk i Svea sommeren 2020, som ble erstattet med et kraftverk som var mer tilpasser behovet i ny leir.

6

Investering i termisk lager (550kWh), batteri (400kWh) og styresystem for hybrid drift. 10-15 % dieselbesparelse (ca. 20 000 liter) fra optimal drift av aggregat, og 25-30 % dieselbesparelse (ca.
50 000 liter) fra at investeringen muliggjør store ENØK-tiltak som nedstenging i mørketiden. Med Enova-støtte på 40 % er investeringen også lønnsom.
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•

Storebrand
Klimamål
Storebrand støtter opp under en mer bærekraftig verden som en av Nordens største
private kapitalforvaltere. Kapitalforvaltningen skal være en pådriver for bærekraftige investeringer og bidra positivt til klima og ren energi gjennom å stille krav til selskapene de investerer i, påvirke selskapene gjennom aktivt eierskap og investere i bærekraftige løsninger1.
Storebrand har satt seg et mål om å ha en karbonnøytral investeringsportefølje innen senest 2050. Samtidig
ønsker konsernet å redusere karbonavtrykket fra egen
virksomhet. I tillegg har Storebrand følgende målsettinger for sitt klimaarbeid:
• Redusere klimagassutslipp fra egen drift med 7,6 %
per år i tråd med Parisavtalen.
• Storebrand har et mål om å redusere utslipp med 32
% for investeringer i aksjer, selskapsobligasjoner
og eiendom innen 2025 (basisår 2018), i tråd med
1,5-gradersscenarioene til FNs klimapanel.
• Minst 15% av investeringsporteføljen skal være investert i bærekraftige løsninger 1 innen 2025 (11,2 % i
2021, opp fra 9,6 % i 2020).
• Øke andelen av investeringer i sertifisert grønn
eiendom til 90 % innen 2025 i norske og svenske
Klimatiltak og resultater i 2021
• I 2021 var 483 milliarder NOK investert i fossilfrie
produkter, opp fra 379,2 milliarder NOK i 2020.
• Andel investeringer i løsninger økte til 11,2 % i 2021,
opp fra 9,6 % i 2020.
• Aksjeinvesteringene i Storebrand og SPPs fond hadde
et karbonavtrykk på 12 tCO2e per omsatte million i
fondet. Fondenes sammenlignbare indekser hadde et
tilsvarende karbonavtrykk på 18 tonn (2020: 12/18).
• Obligasjonsinvesteringene i Storebrand og SPPs fond
hadde et karbonavtrykk på 9 tCO2e per omsatte
million i fondet. Fondenes sammenlignbare indekser
hadde et tilsvarende karbonavtrykk på 17 tonn (2020:
9/16).
• 100 % av forvaltningskapitalen ble screenet for bærekraft, herunder klima og miljø, i 2021.
• 68 % av Storebrands eiendomsinvesteringer var
miljøsertifiserte i 2021, opp fra 43 % i 2020.
• Eiendomsforvaltningen hadde et karbonatrykk på 5,9

•
•
•

•

eiendomsinvesteringer (68 % i 2021, opp fra 43 % i
2020).
CO2-utslipp fra direkte eiendomsinvesteringer skal
reduseres ytterligere innen 2025. Det var i 2021 5,9 kg
CO2e per m2, redusert fra 7,9 kg CO2 per m2 i 2020.
100 % av forvaltningskapitalen screenes for bærekraft, herunder klima og miljø.
Storebrand har definert tre konkrete klimamål for
leverandører og samarbeidspartnere: 1) Storebrands
leverandører skal ha satt mål for utslippskutt på kort
og lang sikt innen 2025. 2) Alle leverandørene skal
være karbonnøytral innen 2025 (kjøp av klimakvoter
er tillatt). 3) Hele verdikjeden for våre leveranser skal
være karbonnøytral innen 2030 (kjøp av klimakvoter
er tillatt).

kg CO2e per kvadratmeter i 2021, ned fra 7,9 kg CO2e
per kvadratmeter i 2020.
Storebrand hadde dialog med 601 selskaper i 2021
for å påvirke deres virksomhet i en mer bærekraftig
retning, opp fra 572 selskaper i 20202.
- Antall aktive selskapsengasjementer rundt
klimarelaterte risikoer og muligheter: 318
(2020: 433)
- Antall selskaper som har blitt utelukket på
grunn av alvorlige klima- og miljøskade: 176
(2020: 139)
- I 2021 hadde Storebrand størst fokus på de 20
selskapene med høyest utslipp. I 2021 hadde
Storebrand møter på CEO til CEO nivå i de
20 selskapene hvor de har størst eide utslipp3.
Påvirkningsarbeidet skjedde også i samarbeid
med andre investorer, blant annet Climate
Action 100+.

Som en av grunnleggerne av Net Zero Asset Owner
Alliance har Storebrand vært med å utvikle et
målsettingsrammeverk for bærekraftsmål som har
høstet anerkjennelse fra FNs generalsekretær. Dette
rammeverket ble videreutviklet i 2021 (Target Setting
Protocol Second Edition). Storebrand ledet arbeidet
med sektor-målsettinger.

Klimarisiko
Storebrand vurderer klimarisiko i samme rammeverk
som andre forretningsrisikoer, og behandles av styret i
Storebrand ASA. Ved å tilpasse analysen til klimascenarioer fra Network for Greening the Financial System
(NGFS), er Storebrand i stand til å evaluere robustheten
til sine forretningsstrategier og investeringsstrategier

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

3 325 531

0,5

Scope 24

•

•

på tvers av ulike klimarelaterte scenarioer, inkludert et
1,5-gradersscenario.
Storebrand har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd
med TCFDs anbefalinger.

Scope 35

130,6

3 325 400

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20206

3 270 300

+2%

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC.
Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt7

1 737

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK8

282,26

tCO2e/MNOK

Investeringer i fossilfrie produkter

483 000

MNOK

Investeringer i løsninger9

123 100

MNOK

CAPRO10

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK 11 per tCO2e

0,002

0,002

0,002

4

Lokasjonsbasert.

5

Inkluderer kategorier: 5, 6 og 15 (aksjeinvesteringer og eiendomsinvesteringer).

6

Totalt har karbonutslippene i aksjeinvesteringer gått ned siden 2019, men det har gått noe opp fra 2020 til 2021. Samtidig har dekningsgraden økt fra 89,5 % i 2020 til 96,7 % i 2021. Siden dekningsgraden har økt med 8 %, mens økningen i utslipp er kun på 1,7 %, har utslippene relativt sett gått ned også fra 2020 til 2021. I egen drift har utslippene blitt redusert grunnet få flyreiser under covid-19.
I tillegg har effektivisering av energiforbruk i bygg bidratt til å redusere utslippene.

7

0,18 tCO2e/ansatt (ekskludert utslipp fra investeringer).

8

Storebrand operer ikke med omsetning, men beregningen er basert på inntekter til selskapet fra forvaltede midler mm., inkluderer også premier innbetalt i forsikringsvirksomheten.

9

Investeringer i løsningsselskaper (herunder sirkulære løsninger, fremtidens byer, like muligheter, fornybar energi): 62 600 MNOK, grønne obligasjoner: 25 700 MNOK, grønn infrastruktur: 1 500

1

Løsningsselskaper (fornybar energi, sirkulærøkonomi, fremtidens byer og like muligheter), grønne obligasjoner, grønn infrastruktur og sertifisert grønn eiendom.

2

En detaljertoversikt finnes i Storebrand ASA’s årsrapport på s. 64-68.

10 Siden utslippene til selskapene som Storebrand er investert i er inkludert blir det en veldig lav CAPRO.

3

Beregnet som andel av selskapet Storebrand eier, multiplisert med scope 1-2-utslipp fra det gitte selskapet.

11

104

I 2021 utstedte Storebrand sin første grønne obligasjon, med en utstedelse på 300 millioner euro. Lånet
var basert på Storebrand sitt rammeverk for grønne
obligasjoner som ble utarbeidet i 2020.
I 2021 lanserte Storebrand fossilfrie pensjonsprofiler.
Kunder viser allerede interesse for dette.

MNOK, miljøsertifisert eiendom: 33 300 MNOK.
Storebrand operer ikke med omsetning, men beregningen er basert på inntekter til selskapet fra forvaltede midler mm., inkluderer også premier innbetalt i forsikringsvirksomheten.

105

Sweco Norge

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
4 532

Klimamål
Sweco planlegger fremtidens byer og samfunn, og bistår oppdragsgivere over hele landet
med å designe bærekraftige og miljøvennlige bygg. Sweco hjelper også virksomheter med å
utarbeide klimagassregnskap og klimastrategier.
Sweco har satt mål i tråd med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, og har startet prosessen
med å få målene verifisert av Science Based Targets Initiative (SBTI). Konsernet skal
redusere utslipp med 55 % fra 2019-nivå innen 2030, og har forpliktet seg til å være fossilfri
i 2030 gjennom Klimapartnere. Innen 2036 skal Sweco være klimanøytral, med maks 15 %
kompensasjon.
Klimatiltak og resultater i 2021
Sweco måler og jobber aktivt for å redusere klimagassutslipp fra et bredt spekter av kilder. Dette omfatter utslipp
fra reise til og fra jobb og i jobbsammenheng, energiforbruk (strøm, varme og kjøling), kantinemat, kontorer og
IT-utstyr. Tiltak for klimagassreduksjoner er identifisert
og forankret i hver region og følges opp i handlingsplaner.
Sweco Norges nasjonale tiltak er å fase ut fossile firmabiler og tilrettelegge for elbillading ved kontorer, lage
og etterleve rammeverk for grønne innkjøp på alt fra
forbruksmateriell til kontor, samt organisere klimavennlige fagturer. Deretter er det opp til hver enkelt
region å sette regionale klimatiltak. Sweco har valgt nytt
hovedkontor i Oslo sentrum med Building Research
Klimarisiko
Sweco har vurdert klimarisiko i to kategorier, overgangsrisiko og fysisk risiko. Overgangsrisiko beskriver risiko og
muligheter innen regulatoriske endringer, teknologiske
nyvinninger, markedsendringer og omdømme. Sweco
har identifisert regulatoriske endringer og omdømme
som risikomomentene med høyest påvirkning på
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Scope 1
159

Scope 21

Scope 32

1 554

Totalt klimagassutslipp 2020

2 819

Endring utslipp
fra 20203

3 529

+28%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

2,43

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

1,72

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,460

0,568

0,308

Establishment (BREEAM) Excellent sertifisering og
plassert nær kollektivknutepunkter for å tilrettelegge for
pendling med kollektivtransport. En reduksjon i tilgjengelige parkeringsplasser er et ytterligere tiltak for å øke
kollektivtransportandelen.
Sweco samarbeider med kantineleverandører med
målsetning om null matsvinn, og alle kantiner tilbyr
vegetariske alternativer. Anskaffet IT-utstyr er miljømerket og det jobbes systematisk med å samle inn gamle
PCer og annet elektronisk utstyr. Innsamlingsgraden er
100 %, hvor 80 % av utstyret ombrukes eksternt og 20 %
gjenvinnes.

virksomheten. Selskapet vurderer det som lite sannsynlig
at fysisk risiko vil påvirke selskapet direkte.
Sweco har gjennomført en klimarisikoanalyse på
konsernnivå i tråd med TCFDs anbefalinger.

1

Markedsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 6 og 7.

3

Utslippsøkning skyldes metodeendring i rapportering på IT utstyr og avfall, økt andel tilbake på kontor etter nedstenging, og markant økning i utslipp fra pendling pga. endringer i vaner med høyere
bruk av personbil istedenfor kollektivtransport.
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Telenor Norge
Klimamål
Bærekraftige telekommunikasjonstjenester er en viktig del av klimaløsningen både globalt
og lokalt. Telenor har som mål å bidra med innovative løsninger hvor selskapets teknologi
hjelper kunder og partnere til å redusere avtrykk, i tillegg til selv å kutte egne utslipp.
Telenor Norge har følgende klimamål:
• For Scope 1 og 2 har Telenor ASA, som Telenor Norge AS er del av, satt vitenskapsbasert
klimamål om å redusere klimagassutslipp med 57 % fra 2019 til 2030 for den globale
virksomheten. Målene ble godkjent av Science Based Target Initiative (SBTi) i mai 2021.
• Målene er videre konkretisert for de regionene der Telenor opererer. For den nordiske
virksomheten har Telenor ambisjon om karbonnøytrale operasjoner innen 2030. For den
asiatiske virksomheten er det mål om å redusere karbonutslipp med 50 % innen 2030.
• For Scope 3 har Telenor mål om innen 2025 så skal minst 68 % av innkjøpene gjøres fra
leverandører som har satt vitenskapsbaserte mål.
Klimatiltak og resultater i 2021
Telenor Norge AS kan vise til følgende klimatiltak og
resultater i 2021:
• Miljøstyringssystemet ble i februar 2021 ISO
14001:2015-sertifisert og implementert i henhold til
gjeldende rammer og krav.
• Telenor reduserte Scope 1 og 2-utslipp ved å
begrense strømforbruket, samt anskaffe fornybar
strøm til bygninger og nettverk. Selskapet startet
også en prosess med å få på plass Purchasing Power
Agreement (konkludert i 2022) som vil bidra til utviklingen av en ny fornybar energipark som Telenor kan
benytte strøm fra allerede i slutten av 2023.
• Telenor fikk sine vitenskapsbaserte klimamål
validert av Science Based Targets initiative for Scope
3-utslipp og forberedte de største leverandørene på å
levere på disse.
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•
•

•
•
•

Selskapet har fått på plass miljørapportering knyttet
til kobbersanering.
Videre bygget Telenor troverdighet og synlighet
knyttet til klima- og miljøarbeidet gjennom dialog
med interessenter, deltakelse i offentlige debatter og
synlighet i media.
Telenor Norge besluttet å redusere flyreiser med 50
% i årene fremover, sammenlignet med pre-korona
året 2019.
Telenor har redusert matsvinn og økt plantebaserte
alternativer.
Selskapet har også økt kunnskap og engasjement
knyttet til klimatiltak blant sine medarbeidere.

Klimarisiko
Telenor har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd
med anbefalinger fra TCFD. De mest vesentlige klimarisikoene for Telenor er identifisert til å være følgende:
1. Økt prising av klimagassutslipp og påfølgende
kostnadsøkninger.
2. Kostnadsøkning og mangel på tilgjengelighet av
fornybar elektrisitet.
3. Fysisk risiko fra ekstreme værhendelser og kroniske
effekter på global oppvarming.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
832 668

Scope 1
260

Scope 21

De viktigste klimamulighetene for Telenor er som følger:
1. Økt etterspørsel etter utvikling av nye tjenester.
2. Evaluering som en klimarobust og forberedt bedrift
3. Bruk av mer effektive produksjons- og
distribusjonsprosesser.

Scope 32

22 297

810 112

Totalt klimagassutslipp 2020

Endring utslipp
fra 20203

1 023 918

-19%

Klimaregnskapet er revidert av en uavhengig tredjepart gjennom DNV.

1

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2020

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

255,03

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

32,94

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

0,018

0,014

0,010

Markedsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 og 12.

3

Endringen skyldes i stor grad arbeid med å begrense strømforbruket, samt kjøp av opprinnelsesgarantier på innkjøpt strøm. Telenor arbeider også sammen med leverandører for at de skal senke sine
CO2-utslipp, spesielt med vekt på vitenskapsbaserte klimamål gjennom anskaffelser. Digitale tjenester og fleksible møteverktøy har også redusert transport med fly og bil.
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Telia Norge

og tilkoblingsproblemer til nettverk og servere. For
overgangsrisiko er Telia allerede påvirket av strengere
reguleringer fra EU, sterkere forventninger fra investorer
samt endringer i forbrukervaner. F.eks. er det et ønske
blant forbrukerne om å benytte mer sirkulære tjenester
og redusere materialbruk. Dette gir også muligheter for

Klimamål
Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og
leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.
Levemåte, jobb og forretningsvirksomhet påvirker miljø og samfunn over hele verden, og i
Telia står innsats for å nå nullutslipp og null avfall sentralt i bærekraftsarbeidet.

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)1
1 164 000

Klimarisiko
Telia har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med
TCFD på globalt nivå. Selskapet har identifisert fysiske
risikoer og overgangsrisiko som har bidratt til en bedre
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•

Scope 22

7 000

6 000

Scope 33
1 151 000

Totalt klimagassutslipp 20204
N/A

Endring utslipp
fra 2020
N/A

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom Deloitte.

Klimamålene til Telia er satt på konsernnivå, og er som følger:
• Redusere utslipp i Scope 1 og 2 med 50 % innen 2025 fra 2018-nivå.
• Redusere utslipp i Scope 3 kategori 11 og 13 med 29 % innen 2025.
• Samarbeide med leverandører slik at 72 % av dem har satt sine egne mål rundt utslipp.
Klimatiltak og resultater i 2021
Telia Norge jobber målrettet med å redusere fotavtrykk,
både direkte i virksomheten og i verdikjeden. I tillegg
tilrettelegger selskapet for mindre utslipp som en leverandør av digitale løsninger. Telia Norge kan vise til flere
konkrete tiltak og måloppnåelser for 2021:
• Telia Norge har redusert CO2-utslipp i egen virksomhet med 68 %, som er 13 prosentpoeng over
målsetningen om 55 % reduksjon.
• I 2021 har selskapet har redusert utslipp fra verdikjeden med 24 %. På globalt nivå er målet for
selskapet å redusere Scope 3-utslipp med 50 % innen
2023.
• Telia Norge har satset på reparasjon av mobiltelefoner og økt salget av såkalte refurbished telefoner.
Dette er telefoner som er relativt nye og som har blitt
reparert for mindre skader, som f.eks. bytte av skjerm

Scope 1

Telia til å utvikle nye konsepter, produkter og tjenester.
Klimarisikoanalysen har også identifisert tiltak for
konsernet, og Telia er allerede i gang med gjennomføring, eksempelvis bedre integrering av klima og miljø i
innkjøpsprosesser.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

58,20

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

13,16

tCO2e/MNOK

eller batteri. Tiltaket bidrar til å øke levetiden for en
telefon, samt redusere materialbruk og CO2-utslipp
fra produksjon og distribusjon av en ny telefon.
Telia Norge hadde mål om å selge 15 % refurbished
telefoner sammenlignet med totalsalget av mobiltelefoner i 2021, og oppnådde dette og vel så det med
16 %.
Telia Norge har en ordning for mobilpant, der forbrukere kan levere tilbake en gammel telefon når de
kjøper ny. Dette bidrar til at viktige metaller og mineraler kan hentes ut og brukes på nytt. Telia globalt
har mål om at selskapet skal ha en panteprosent på
17 % sammenlignet med totalsalg av mobiltelefoner
i 2023. I 2021 kan Telia Norge vise til en panteprosent
på 19 % av totalsalget.

forståelse av risikoer og muligheter fremover. Når det
gjelder fysisk risiko forventer selskapet at en økning i
ekstremvær og et varmere klima vil føre til strømstans

1

Klimaregnskapet er for hele Telia-konsernet på globalt nivå. Det samme gjelder antall ansatte og omsetning.

2

Markedsbasert. Lokasjonsbaserte Scope 2-utslipp er 110 000 tCO2e.

3

Inkluderer alle kategorier i Scope 3, 1-15.

4

Utslippstallene er ikke sammenlignbare og derfor ikke inkludert.

111

Umoe

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)1
180 400

Klimamål
Umoe har som et investeringsselskap svært små egne utslipp. Derimot kan Umoe påvirke
gjennom investeringene selskapet gjør – og ikke gjør. Konkrete klimamål for Scope 1, 2 og 3 for
hvert selskap vil være fokus for arbeidet det neste året i alle datterselskapene.
Klimatiltak og resultater i 2021
Umoes viktigste virkemiddel er å ikke investere i
selskaper som ikke bidrar positivt til å nå ambisjonene i
Parisavtalen. Derfor styrer Umoe selskapene sine aktivt i
klimavennlig retning. Flere av disse er i SMB-segmentet,
og ville typisk hverken målt eller rapportert klimagassutslipp foruten Umoes strenge krav.
Hva som ikke fremkommer av utslippsrapporteringen er
de unngåtte utslippene. Datterselskapet Umoe Bioenergy
(UBE) har Scope 1-utslipp på ca. 144 000 tonn, men
bidrar gjennom sin produksjon av sukkerrørsbasert
etanol til unngåtte utslipp på ca. 900 000 tonn når

Scope 1

etanolen erstatter bensin som drivstoff. Nettoeffekten av
UBEs virksomhet er altså minus 740 000 tonn.
Utover dette jobber UBE aktivt med å redusere egne
Scope 1-utslipp gjennom tiltak som:
• Driftsforbedringer i jordbruket som reduserer
behovet for bruk av landbruksmaskiner.
• Redusert vannforbruk, som igjen reduserer behovet
for energi knyttet til vanntilførsel.
• Effektivisering av hvilke parseller som dyrkes for å
redusere gjennomsnittlig avstand fra fabrikken for
slik å legge til rette for redusert dieselforbruk.

Scope 22

160 000

Scope 33

400

Totalt klimagassutslipp 2020

20 000

Endring utslipp
fra 20204
Ikke sammenlignbar

17 292

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp5 per ansatt

132,16

tCO2e/ansatt

Utslipp5 per omsatt MNOK

128,86

tCO2e/MNOK

Investeringer i utvikling og produksjon av grønn energi

78,3%

Prosentandel av total
CAPEX

CAPRO

2021

20206

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e5

0,003

0,104

Tall ikke tilgjengelig

Klimarisiko
Umoe har ikke gjennomført egen klimarisikoanalyse, men
nesten alle Umoes datterselskaper har gjennomført en slik
analyse og inkludert denne i sin ESG-rapport for 2021.

1

Det er usikkerhet i tallene og disse skal betraktes som estimater.

2

Lokasjonsbasert.

3

Inkluderer kategorier: 1, 3, 5, 6, og 7.

4

Den store økningen skyldes bedre rapportering, ikke økte utslipp. I 2020 var det brasilianske datterselskapet UBEs utslipp knyttet til jordbruket (40 000 hektar) ikke inkludert, men har for 2021 blitt
estimert til ca. 144 000 tonn. Tilsvarende gjelder Scope 3, hvor Umoes datterselskap Umoe Industries for 2021 har grovestimert utslippene knyttet til innkjøpt stål fra Kina.
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5

Usikkerhet i tallene gjør at den beregnede indikatoren er et estimat.

6

Klimagassutslipp ikke justert etter ny beregningsmetode, derfor stor endring i CAPRO.
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Veidekke

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)
882 908

Klimamål
Veidekke har verifisert at sine klimamål er i samsvar med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen
gjennom Science Based Target-initiativet (SBTi), som ble bekreftet i juli 2022. Frem mot
2030 skal Veidekke redusere sine egne klimagassutslipp med 50 %, der 2018 er basisår for
Scope 1 og 2, imens 2020 er basisår for Scope 3. Innen 2045 har selskapet ambisjon om
netto nullutslipp i hele verdikjeden. For hvert virksomhetsområde er konsernets klimamål
brutt ned i klimabudsjetter for alle scopes. Ansvaret for at Veidekke når klimamålene tilligger
den operative lederlinjen. Fra og med 2022 utarbeider Veidekke klimaplan som skal sikre at
klimamålene nås.

Scope 21

78 730

Scope 32

2 560

Totalt klimagassutslipp 20203

801 618

Endring utslipp
fra 20204

663 918

-17%

Klimaregnskapet 2021 er verifisert av en uavhengig tredjepart, tilsvarende 100 % av utslippene i Scope 1, 2 og 71 % av
Scope 3.

Klima er én av tre bærebjelker for at Veidekke skal lykkes i strategiperioden mot 2025.
Strategien, som bygger på analyser av trender, vesentlighet samt klimarisiko og -muligheter,
legger vekt på at Veidekke skal være ledende i det grønne skiftet.
Klimatiltak og resultater i 2021
I 2021 utgjorde CO2-utslipp fra Veidekkes egen virksomhet 81 290 tonn CO2e, hvorav 78 730 tonn i Scope
1 og 2 560 tonn i Scope 2. Dette utgjør en reduksjon
i direkte utslipp på 17 % fra 2020, som innebærer at
Veidekke innfridde sitt klimabudsjett. Reduksjonen
skyldes blant annet økt andel biodrivstoff samt at en stor
andel av prosjektene var under avslutning og dermed i en

Scope 1

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp5 per ansatt

10,43

tCO2e/ansatt

Utslipp5 per omsatt MNOK

2,16

tCO2e/MNOK

Andel grønne prosjekter i selskapets omsetning6

28%

Andel av selskapets
omsetning

CAPRO

2021

2020

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e5

0,117

0,098

0,080

mindre energiintensiv fase. Av de totale klimagassutslippene fra Veidekkes egen virksomhet står asfalt i Norge
for 44 %. Utslippene fra asfaltvirksomheten i 2021 er
beregnet til 15,9 kg CO2e per tonn produsert asfalt, mot
16,8 kg i 2020. Reduksjonen i utslipp per tonn skyldes
blant annet flytting av produksjon til mer effektive
asfaltverk.

Klimarisiko
Det øverste ansvaret for å vurdere klimarisiko ligger hos styret og håndteres i samråd med konsernledelsen.
Klimarisiko inngår i den helhetlige risikostyringen. Veidekke har utarbeidet klimarisikoanalyse med anbefalte tiltak
for å avbøte risiko og utnytte muligheter knyttet til fysisk risiko og overgangsrisiko.
Veidekke har gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med TCFDs anbefalinger.

1

Lokasjonsbasert. Markedsbaserte Scope 2-utslipp er 50 222 tCO2e.

2

Korreksjoner på Scope 3 kommer i årsrapport 2022, for både 2020 og 2021. Scope 3 inkluderer kategoriene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 15.

3

Foreløpig oppdaterte utslippstall for Scope 3 2020 er 566 551 tCO2e (juni 2022). Korreksjoner på Scope 3 kommer i Årsrapport 2022, for både 2020 og 2021.

4

Scope 1 og Scope 2 ble redusert med 17 % fra 2020. Scope 3-utslippene er ikke sammenlignbare. Korreksjoner på Scope 3 kommer i Årsrapport 2022, for både 2020 og 2021. Det er endringer i metode
og omfang av rapportering av Scope 3-utslippskilder.
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5

På grunn av foreløpige tall for Scope 3-utslipp er det kun Scope 1- og 2-utslipp som vises her.

6

Dette omfatter bygg og anlegg som kvalifiserer for miljøsertifiseringsstandarder, samt ingeniørtjenester eller prosjekter knyttet til fornybar energi som vind og vann.
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WWF

Totalt klimagassutslipp (tCO2e)

Scope 1

42,5

Klimamål
Som global miljøorganisasjon arbeider WWF for en framtid der mennesker lever i harmoni
med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers
handlinger. Derfor spiller også klimaspørsmål en viktig rolle i organisasjonen og WWF sine
midler går først og fremst til grønn omstilling.
WWF Norge har som klimamål å:
• Halvere utslipp fra flyreiser innen 2030, sammenlignet med 2018, i absolutte tall
• Ikke kjøpe engangsplast
• Ikke kjøpe rødt kjøtt til kantina
• Kun kjøpe FSC-sertifisert papir
• Øke antall miljømerkede produkter fra 47 til 55
• Øke antall miljøsertifiserte leverandører fra 48 til 55
• Redusere energibruken av kWh pr kvadratmeter fra 146,95 til 130
• Øke den totale prosenten avfall kildesortert fra 82 til 85

Scope 21
0

Scope 32

6,55

Totalt klimagassutslipp 2020

35,95

Endring utslipp
fra 20203

50,24

-15%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2021

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0,60

tCO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0,21

tCO2e/MNOK

CAPRO

2021

20204

2019

Verdiskaping MNOK per tCO2e

Tall ikke tilgjengelig

5,713

0,190

I tillegg er det overordnede målet for organisasjonen å nå 1,5-gradersmålet.
Klimatiltak og resultater i 2021
• WWF Norge har gjennomført følgende klimatiltak:
- WWF Norge har ikke kjøpt engangsplast.
- Alt innkjøpt papir var FSC-sertifisert.
- WWF Norge har ikke kjøpt rødt kjøtt til
kantina.
• WWF Norge har fortsatt tilrettelagt for hjemmekontor og tilpasset møteromsamhandlingsverktøy for
digitale møter. Dette eliminerer behov for unødvendige reiser og reduserer utslippene fra flyreiser.
• Gammelt kontormøblement blir gjenbrukt med at
WWF Norge gir bort på Finn.no.
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Klimarisiko
WWF Norge har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse
i tråd med TCFD ennå.

1

Lokasjonsbasert.

2

Inkluderer kategorier: 1, 4, 5 og 6.

3

Reduksjonen skyldes hovedsakelig redusert antall flyreiser blant de ansatte.

4

Resultatene var veldig høye i 2020 på grunn av TV-aksjonen WWF hadde.
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ZERO
Klimamål
ZERO (Zero Emission Resource Organisation) er en ideell stiftelse. Stiftelsen har sitt klimaarbeid dypt forankret i formålet om å forsvare enhvers rett til et rent og levende naturmiljø,
gjennom å fremme bruk av løsninger som gir null utslipp og skade på naturmiljøet.
ZERO jobber for å møte klimakrisen med utslippsfrie teknologier og handlekraft. Sammen
med sitt nettverk utvikler og fremmer organisasjonen konkrete løsninger som danner
grunnlag for investeringer og satsinger i næringslivet, og politiske vedtak og virkemidler.
ZEROs hovedmålgrupper er beslutningstakere i politikk og næringsliv.
Klimatiltak og resultater i 2021
• ZERO jobber med en rekke fokusområder og adresserer disse gjennom analyser og studier, kommunikasjon, og pådriverarbeid rettet mot politikk og
næringsliv. I 2021 har ZERO gjennomført en rekke
satsingsprosjekter rettet mot sektorer som industri,
energisystemer, bygg og anlegg, transport, maritimt
og finans. Eksempler er arbeid for å fremme karbonfangst og -lagring (CCS), CO2-fangst, hydrogen,
fossilfri plast, klimaeffektiv veibygging, havvind,
statlig klimainvesteringsfond, grønne anskaffelser
og utslippsfrie tyngre kjøretøy og infrastruktur for
utslippsfri tungtransport.
• I 2021 gjennomførte ZERO sin 16. Zerokonferanse
og skapte dermed en viktig møteplass for norsk
næringsliv og politikk. ZERO er også sekretariat for
Skift - Næringslivets klimaledere.
• Når det gjelder egen klimapåvirkning, har ZERO

•

•

lite direkte utslipp. Ansatte skal fortrinnsvis reise
med utslippsfri transport. Om flyreiser må benyttes,
kjøper ZERO miljøvennlig biodrivstoff for flyvningen. Ansatte benytter kollektivtransport eller
sykler/går til jobb. Det største fotavtrykket organisasjonen har, er gjennom sin årlige konferanse
samt gjennom oppvarming av egne lokaler med
fjernvarme.
Zerokonferansen. ZERO har utviklet en klimastrategi for arrangementer og benytter den selv på
Zerokonferansen. Målet er både å minimere konferansens egne utslipp og skape et marked for nye
utslippsfrie løsninger, og å bidra som kunnskapshub
for utslippsfrie konferanser og arrangementer.
ZERO har som et mål å utarbeide et klimaregnskap
for 2022.

Klimarisiko
ZERO har ikke gjennomført en klimarisikoanalyse i tråd med TCFD ennå.
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