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Denne rapporten er utarbeidet av PwC Norge på vegne av Skift med støtte fra medlemsorganisasjonene og Skift-sekretariatet. Prosjektet har vært
ledet av bærekraftsrådgiver Ulrik Hallén Øen med Fridtjof Wergeland som prosjektmedarbeider. Leder for bærekraft og klimarisiko i PwC Norge,
Hanne Løvstad, har vært kvalitetssikrer.
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Vi står på terskelen til et avgjørende tiår for å løse klimakrisen. FNs klimapanel påpeker at
verdenssamfunnet må gjennomføre store utslippsreduksjoner før 2030 for å oppnå Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturstigningen til under 2°C, og helst 1.5°C,
sammenlignet med førindustrielt nivå. Norge har som mål å redusere utslippene av klimagasser med 45 prosent innen 2030.
Overgangen til lavutslippssamfunnet går derimot ikke raskt nok. Høsten 2019 ble det klart at Norge med stor
sannsynlighet ikke når sine klimamål for 2020 om å redusere utslippene med 30 prosent sammenlignet med 1990nivå. Frem mot 2030 må Norge og verden gjennom betydelige omlegginger og ta omfattende grep for å redusere
klimagassutslippene. Målene er på plass, nå trenger vi handling.
Næringslivet må ta sin del av ansvaret når klimakrisen skal løses. Skift er et næringsdrevet klimainitiativ som skal gå
foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi er en “gjøretank” mer
enn en “tenketank”, og vi skal vise handlekraft for å øke tempoet i det grønne skiftet slik at næringslivet kan styrke sin
konkurransekraft og Norge kan nå sine klimamål.
Skift består av mer enn 20 medlemmer fra norsk næringsliv og organisasjonsliv. Vi arbeider for å skape et lønnsomt
næringsliv i vekst med redusert klimaavtrykk. Vi skal være en pådriver for ambisiøse klimakrav til næringslivet, og
selv lede an gjennom høye klimaambisjoner på egne vegne. Vi engasjerer oss i konkrete prosjekter for å akselerere
grønn forretningsutvikling, og realisere grønne forretningsmuligheter.
For å nå vår ambisjon må vi kunne vise til egne klimamål, klimastrategier, -tiltak og -resultater som bidrar til grønn
verdiskaping, nye arbeidsplasser samt kutter utslipp. Derfor lanserer vi for første gang vårt eget klimaregnskap.
Klimaregnskapet er utarbeidet av PwC med bidrag og støtte fra alle medlemmene.

Bjørn Kjærand Haugland
Adm. dir. i Skift

Leif Arne Jensen
Adm. dir. i PwC Norge
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Hensikten med klimaregnskapet er å vise hvordan Skift-selskapene selv arbeider med
grønn omstilling i praksis. Både når det gjelder å redusere eget klimaavtrykk og å utvikle
nye produkter, tjenester og løsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn
og fremmer grønn forretningsutvikling og konkurransekraft.
Da dette er første gang Skift gjennomfører et klimaregnskap har vi fokusert på å etablere en baseline for medlemmene. Hvert medlem har rapportert inn sine klimamål, hvilke tiltak de har iverksatt i løpet av året for å nå disse
målene, samt resultatet de har oppnådd i form av samlet klimagassutslipp. Med utgangspunkt i disse tallene og
indikatorene kan Skift fremover måle egen fremgang og utvikling knyttet til totalt klimaavtrykk, samt medlemmenes
bidrag til grønn forretningsutvikling og vekst.
Skift-medlemmene er svært ulike og består av alt fra noen av Norges største selskaper til bransjeforeninger og
mellomstore bedrifter, innenfor ulike næringer. Det er derfor relativt store forskjeller på omfanget av medlemmenes
rapportering. Et viktig formål med klimaregnskapet er å gjøre medlemmene bevisst på egen rapportering, hvor gode
mål, strategier og tiltak de har, og å lære av hverandre.
Metode
Klimaregnskapet er utarbeidet for Skift av PwC Norge. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar
utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), med noen få unntak hvor informasjon om klimagassutslipp ikke var tilgjengelig. Målet for neste års klimaregnskap er at alle Skift-medlemmene skal rapportere sine
direkte klimagassutslipp (omfattet av scope 1 i GHG-protokollen) og indirekte utslipp fra innkjøpt energi (omfattet av
scope 2 i GHG-protokollen). Skift oppfordrer også alle medlemmene til å rapportere på øvrige indirekte utslipp
(omfattet av scope 3 i GHG-protokollen).
Tallene for klimagassutslipp i scope 1 - 3 i Klimaregnskapet er for de fleste av selskapene basert på deres årsrapporter
for 2018. Nærmere informasjon om utslippskildene som omfattes av tallene for klimagassutslipp kan finnes i medlemmenes årsrapporter. I noen tilfeller har medlemmene supplert med data direkte til Klimaregnskapet fordi informasjonen om klimagassutslipp i årsrapportene ikke har vært tilstrekkelig, Dette er kommentert i fotnotene der det er
relevant. For Arntzen de Besche og Finans Norge hvor klimagassutslipp ikke var tilgjengelig, har PwC omregnet tall
fra selskapenes årlige Miljøfyrtårnrapporter. I konverteringen av drivstofforbruk til CO2-ekvivalenter har PwC
benyttet United Kingdom Department of Business, Energy and Industrial Strategy sine konverteringsfaktorerer.
Tilsvarende er elektrisitetsforbruk omregnet til CO2-ekvivalenter med europeisk miks.
Fotavtrykk, grønn forretningsutvikling og håndavtrykk
Ved å beregne medlemmenes klimagassutslipp får vi oversikt over Skift sitt klima-fotavtrykk. Det vil si utslippene fra
medlemmenes egen virksomhet, aktiviteter, drift og produksjon. Dette er i seg selv viktig for å se om medlemmene er
på riktig vei til å nå egne klimamål, og på sikt hvordan de ligger an i forhold til den norske økonomien som helhet, og
respektive bransjer.
I tillegg ønsker vi å bruke tallene for totalt klimagassutslipp til å måle om Skift-medlemmene bidrar til grønn forretningsutvikling. I år har vi valgt to enkle indikatorer som utgangspunkt for å måle grønn forretningsutvikling og vekst:
omsetning og antall ansatte per tonn CO2-ekvivalenter. Fremover vil vi kunne se om medlemmene vokser samtidig
som utslippene går ned, eller med andre ord om karbonutslipp og fotavtrykk frakobles fra den økonomiske veksten.
Skift ønsker også å sette fokus på et annet element ved næringslivets klimaavtrykk, nemlig det vi kan kalle “håndavtrykk”. Håndavtrykk refererer til en organisasjons positive klimabidrag ved å levere produkter og tjenester som
reduserer klimaavtrykket til kundene eller forbrukerne av disse produktene og tjenestene.1
I år har vi kun trukket frem eksempler på håndavtrykk for noen av medlemmene som leverer produkter eller tjenester
som bidrar til å bytte ut fossile energikilder med fornybar energi. Disse indikatorene er individuelle for de relevante
selskapene, og ikke basert på en metodisk tilnærming eller utregning. I årets klimaregnskap er de kun ment å
illustrere at klimaavtrykk og grønn forretningsutvikling handler om mer enn å bare redusere egne klimagassutslipp.

1

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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AGDER ENERGI
Klimamål
Agder Energis oppdrag er å levere ren energi til samfunnet, både i dag og for fremtiden. All
energien Agder Energi produserer er 100 prosent fornybar. Som leverandør av fornybar
energi er lavt klimagassutslipp et viktig konkurransefortrinn for konsernet. Derfor arbeider
konsernet aktivt for å minimere eget klimagassutslipp.

Klimatiltak og resultater i 2018
• Agder Energi kjøpte opprinnelsesgarantier for 22.35
GWh av sitt energiforbruk. Dette tilsvarer 11,622
tonn CO2-utslipp. Energiforbruk er en av konsernets
største utslippskilder.
• Produksjonen i konsernets vannkraftanlegg leverte
8,688 GWh fornybar energi i 2018.
• I 2018 samlet Agder Energi tre av sine markedsselskaper i Norden og Tyskland under merkevaren
Entelios. Entelios skal bidra til at industriselskap,
bedrifter og offentlige virksomheter kan bli ledende
på klimavennlige løsninger gjennom å tilby fornybar
energi, teknologiske løsninger og spisskompetanse.
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Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

4,920

2,523

87

1,6801

Ikke sammenlignbare tall

N/A

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

4.84

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0.31

Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet

Forpliktet til Science Based
Targets-initiativet, og er i prosess
med å sette mål2

Ambisjon

Investeringer i vannkraft og nett

1,102

MNOK

1

Det høye utslippet i Scope 3 skyldes i hovedsak betong til en dam bygget i 2018.

2
Initiativet går ut på å redusere klimagassutslippene for deltagerbedriftene i henhold til det som må til for å nå 2-gradersmålet i Parisavtalen. Agder Energi har tatt
det første steget og levert inn commitment letter. Selskapet er nå igang med å beskrive hvor mye og hvor fort de skal redusere sine utslipp. Disse målene skal deretter
sendes inn for gjennomgang og godkjenning.
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ARNTZEN
DE BESCHE
Klimamål
Arntzen de Besche har et overordnet mål om at selskapet skal belaste klima og miljø 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 derimot 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
og innkjøp og anskaffelser, hvor miljøperspektivet står stadig mer sentralt.
•
•
•

Energiforbruket ved Arntzen de Besches kontorlokaler skal reduseres med 3 prosent per
kvadratmeter innen 2021
Antall kjørte kilometer skal reduseres med 6 prosent innen 2021
CO2-utslipp fra flyreiser i forbindelse med tjenestereiser skal reduseres med 6 prosent
innen 2021

Klimatiltak og resultater i 2018
• For å redusere energiforbruket fra hovedkontoret
i Oslo er det installert tidsstyrte lysbrytere og
sparepærer og LED-lys. Temperaturen på tomme
kontorer nedjusteres automatisk og de ansatte har
pålegg om å skru av PC og bordlamper ved arbeidsdagens slutt.
• Bygningen er energimerket og fjernoppvarmes. Både
lys og ventilasjon stenger automatisk på kvelden, og
betjenes deretter med overtidsbryter ved behov.
• Arntzen de Besche har iverksatt en rekke tiltak for
å redusere utslipp fra transport. Selskapet legger til
rette for økt bruk av videokonferanse og Skype for
Business, og velger de minst miljøbelastende
transportmidlene ved tjenestereiser.
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•

•

Ved interne arrangementer vil selskapet i størst mulig
grad sette opp felles transport. Ved bruk av egen bil
i forbindelse med tjenesteoppdrag oppfordres det til
samkjøring. De ansatte skal i hovedsak også benytte
offentlig transport til og fra flyplasser.
Arntzen de Besches mest sentrale leverandører er
miljøsertifiserte. I 2018 gjaldt dette 19 leverandører.
Ved levering av varer og dokumenter innenfor Oslo
sentrum skal det som hovedregel benyttes sykkelbud. Utover dette etterspør selskapet bruk av
miljøvennlige biler.

•

Klima og miljø berører selskapets arbeid og
rådgivning innenfor de fleste tjenesteområdene.
Fornybargruppen bistår eksempelvis flere av de
viktigste og største vindkraftprosjektene i Norge,
blant annet Fosen.
For Entreprisegruppen er grønne bygg og anlegg
et stadig viktigere tema, og Eiendomsgruppen
arbeider med grønne konverteringsprosjekter og
grønne hensyn i leie- og byggekontrakter. Innenfor
Offentlige anskaffelser leder selskapet et Skiftinitiativ for grønne innkjøp.

•

•

Arntzen de Besche rådgir en rekke klienter direkte på
miljørettslige spørsmål, og M&A-gruppen arbeider i
økende grad med miljø som en del av due diligence
prosedyrer, transaksjoner, børsnoteringer og andre
selskapsrettslige disposisjoner.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

683 1

1

586

96

671

1.75%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

6.38

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

2.28

Tonn CO2e/MNOK

1

Data på klimagassutslipp, omsetning og ansatte er basert miljøfyrtårnrapporten 2018 til Arntzen de Besche som utelukkende vedrører avdelingen i Oslo.
Avdelingene i Trondheim og Stavanger ble innfusjonert i løpet av 2018 og vil dermed først reflekteres i neste års klimaregnskap.
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COCA COLA
EUROPEAN PARTNERS
Klimamål
Coca-Cola European Partners lanserte i 2017 handlingsplanen for bærekraft “This is
forward”. Handlingsplanen dekker flere områder innenfor bærekraft, men å bidra til et
lavutslippssamfunn er en sentral del av den overordnete planen. Gjennom flere tiltak
skal konsernet oppnå følgende klimamål:
•
•
•

Klimautslippene fra kjernevirksomheten skal kuttes med 50 prosent innen 2025.
Klimautslippene fra verdikjeden skal kuttes med 35 prosent innen 2025.
Selskapet skal bruke 100 prosent fornybar energi innen 2020.

Coca Cola Norge har også en rekke klimamål som relaterer seg til sirkulær økonomi,
resirkulering og gjenbrukbare produkter:
•
•
•
•
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100 prosent av emballasjen til Coca-Cola skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar over
hele porteføljen; ikke bare flasker og bokser
I samarbeid med lokale og nasjonale samarbeidspartnere vil selskapet ha som mål å
samle inn 100 prosent av emballasjen innen 2025.
Coca-Cola skal benytte 50 prosent resirkulerbart materiale ved produksjon av flasker og
bokser innen 2023.
Coca-Cola skal være en pioner innen utvikling av bærekraftig emballasje blant annet ved
å bruke fornybare materialer og smarte løsninger for å redusere avfall

Klimatiltak og resultater i 2018
• Coca-Cola Norge skal redusere utslippene og
fotavtrykket fra hele verdikjeden og startet med egen
bilpark. I løpet av 2018 byttet Coca-Cola ut 100
bensin- og dieselbiler med nye elbiler. Avtalen om
firma-elbiler til Coca-Cola European Partners Norge
er en av de største firmabilkontraktene i Norge på
leasing av elbil i privat sektor. Det er også satt opp 150
ladere ved hovedkontoret på Lørenskog. Coca-Cola
sørger også for at det blir montert ladere hjemme hos
medarbeiderne som trenger det. Strømmen betales
av selskapet.
• Selskapet samler inn nesten tre fjerdedeler av egen
emballasje, opp mot en tredjedel av plastflaskene
lages av resirkulert plast, og 98 prosent av

•

emballasjen kan gjenvinnes. Samtidig er det i dag
bare er et fåtall av de brukte plastflaskene som
samles inn, som blir råstoff i produksjonen av nye
plastflasker. Coca-Cola European Partners Norge har
siden 2013 benyttet 25 prosent resirkulert materiale
i sine flasker og har med det redusert bruken av ny
plast med rundt 1,660 tonn per år.
Sammen med Infinitum, Bryggeri- og drikkevareforeningen og Zero jobber Coca-Cola for å erstatte
dagens grunnavgift for drikkevareemballasje med
en materialavgift. Målet er at riktige avgiftsinsentiver raskere vil føre Norge til topps innenfor
sirkulærøkonomi.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

5,9821

Ikke
disaggregert

Ikke
disaggregert

Ikke
disaggregert

6,283

-12.33%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

9.97

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

2.39

Tonn CO2e/MNOK

1

Tallene er innhentet direkte fra Coca Cola European Partners Norge og omfatter den norske virksomheten
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DNV GL
Klimamål
DNV GL arbeider for en bærekraftig fremtid og for å ivareta miljøet. Ettersom handling på
klimafeltet er kritisk for samfunnet, er det også en hovedprioritet for DNV GL. Selskapet
bidrar gjennom å redusere klimaavtrykket i egen drift, men først og fremst gjennom
tjenestene DNV GL leverer til sine kunder.
I den overordnede forretningsstrategien for 2015-2020 satte DNV GL seg mål om å bli
klimanøytrale. Alle forretningsområder leverer produkter, tjenester og ekspertise som bidrar
til å gjøre kundene mer effektive og bærekraftige. DNV GL investerer også i forskningsprosjekter knyttet til dagens bærekraftsutfordringer. DNV GL har et særlig fokus på å
bidra til bærekraftsmål 7, 9 og 13.

Klimatiltak og resultater i 2018
• DNV GL oppnådde karbonnøytralitet i 2018. Selskapet rapporterer karbonutslipp for sine kontorer, laboratorier og tjenestereiser som dekker alle ansatte.
• Flere tiltak har bidratt til å redusere selskapets karbonutslipp, blant annet begrensninger på flyreiser,
utslippskutt i bilparken og gjennom en reduksjon av
antall kontorer og energieffektivisering i gjenværende lokaler.
• Selskapet arbeider aktivt med innkjøp for å redusere
energiforbruket og karbonutslipp. I 2018 ble det for
første gang satt en maksgrense for CO2-utslipp for
selskapets 1,500 biler. I tillegg ble det gjort innkjøp
av elektriske og hybridbiler. Alle kontorlokaler som
huser mer enn 100 ansatte skal minst ha den nest
høyeste miljøsertifiseringen for bygg innen 2025.
I 2018 var 25 prosent av kontorlokalene sertifisert
BREEAM Excellent eller LEED Gold Standard.
1
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Isangi REDD+ og the Rainforest Community

•
•
•

•

DNV GL kjøper klimakvoter for gjenværende utslipp
fra First Climate og har bidratt til to regnskogsprosjekter.1
31 prosent av selskapets strømforbruk kommer fra
fornybare kilder.
Mer enn 200 kunder innen skipsfart bruker DNV
GLs ECO løsninger for å redusere drivstofforbruk og
optimalisere skipenes ytelse på mer enn 3,000 skip.
Siden 2015 har ECO-løsningene spart til sammen
5.7 millioner tonn drivstoff og 18.8 millioner tonn
CO2-ekvivalenter.
I 2018 konkluderte DNV GL et prosjekt med kjemikalieselskapet Borealis som skal hjelpe kunden med å
redusere sine karbonutslipp med 360,000 tonn årlig.
DNV GL bisto med å implementere et energistyringssystem som reduserer både kostnader, energiforbruk
og klimagassutslipp.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

65,500

5,600

18,000

41,900

69,500

-5.76%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

5.41

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

3.34

Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet

Oppnådd 2018

Resultat
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ELEKTROFORENINGEN
Klimamål
Elektroforeningen har som visjon å bidra til at Norge blir verdens første helelektriske
samfunn. Med utgangspunktet i at Norge har utslippsfri energi i form av elektrisitet vil alt
som bidrar i retning av Elektroforeningens visjon også redusere klimautslipp. Foreningen
består av seks ansatte og har satt konkrete tiltak for å redusere klimautslipp i eget hus,
men det er foreningens prosjekter i samarbeid med aktører i elektrobransjen som bidrar
vesentlig til visjonen og Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.
Klimatiltak og resultater i 2018
• 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 det må tilrettelegges for elbillading i nye bygg
(sameier/borettslag etc) noe som er avgjørende for
utvidelse av elbiler.
• Elektroforeningen har sammen med Bellona
utarbeidet Norges første elbarometer som angir
elektrifiseringsgrad og potensiale innenfor ulike
sektorer.
• Elektroforeningen er en av partene bak utslippsfrie
byggeplasser og da med spesiell fokus på elektrifisering og energiforsyning til byggeplasser.
• Foreningen driver initiativet IEE (Interessegruppen
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.

20

•

•

Elektroforeningen arbeider for å minimere egne
utslipp fra reisevirksomhet. Alle ansatte får dekket
årskort med kollektivtransport (Ruter). Foreningen
disponerer i tillegg 2 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.
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FINANS NORGE
Klimamål
Finans Norge arbeider for at finansnæringen skal være en viktig, ansvarlig og kompetent
næring som bidrar til økt verdiskapning i Norge gjennom effektiv, sikker og god håndtering
av viktige samfunnsoppgaver. Bærekraftig samfunnsutvikling er en av Finans Norges fire
næringspolitiske hovedprioriteringer. I 2018 la Finans Norge frem Veikart for grønn
konkurransekraft i finansnæringen. Veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig
finansnæring i 2030, og setter både ambisjoner og anbefalinger for finansnæringens bidrag
i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.
Finans Norges fremste bidrag til klimasaken er som en ressurs for næringen, men
organisasjonen har også målsettinger for å redusere klimaavtrykket i egen drift.
•
•
•

Redusere energiforbruket i egen virksomhet til 220 KWh per kvadratmeter
Redusere drivstofforbruket til 0.65 liter per mil
Mål om 25 miljøsertifiserte leverandører

Klimatiltak og resultater i 2018
• I 2018 har Finans Norge arbeidet med klimatilpasning
ved flom og skadeutsatte områder, utviklet og vedtatt
et klimaveikart for finansnæringen og arbeidet med
bærekraft i kredittprosesser.
• Innenfor klimarisiko har Finans Norge arbeidet
videre med risikoforståelse og erfaring basert på
innsamling og systematisering av ulike skadedata.
Formålet er å få et helhetlig bilde av risiko lokalt,
nasjonalt og globalt. Finans Norge er også engasjert i
en rekke initiativ, FoUer og prosjekter for å styrke arbeidet med risikoreduserende tiltak globalt og lokalt.
• “Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen”, som ble utarbeidet og lansert av Finans
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•
•

Norge i 2018, setter retning for en samlet finansnærings aktiviteter knyttet til klima. Finans Norge
har i tillegg startet arbeidet med å lage handlingsplaner for oppfølging av veikartet sammen med
medlemmene.
I egen virksomhet hadde Finans Norge et energiforbruk på 229 KWh per kvadratmeter i 2018, og et
drivstofforbruk på 0.7 liter per mil.
For å redusere klimaavtrykket i virksomheten tilbyr
Finans Norge gratis impulskort til ansatte til bruk
på jobbreiser i Oslo og Akershus, gratis bysykkel i
Oslo, og tilrettelegger for bruk av videokonferanse og
Skype for Business i møtevirksomheten.

•

I 2018 satte organisasjonen også opp 14 ladestasjoner
for elbil i garasjen samt flere sykkelstativer. Et nytt
ventilasjonsanlegg vil gjøre kontoret mer energieffektivt.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

560

5.5

498.5

56

531

5.45%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

4.93

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

7.26

Tonn CO2e/MNOK
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FREMTIND
Klimamål
Fremtind er Norges nest største risikoforsikringsselskap og ble opprettet i starten av 2019
etter en fusjon mellom forsikringsvirksomhetene til SpareBank 1 og DNB. Gjennom fusjonsprosessen er bærekraftskulturen styrket, og klima og bærekraft har fått en stor plass i
arbeidet med etablering av verdiplattform for selskapet. Selskapet ønsker å være en
bidragsyter til et grønt skifte med langsiktig perspektiv og ambisjoner utover lovgivningen
som finansmarkedet er underlagt.
Fremtinds rolle i det grønne skiftet er knyttet til å legge til rette for redusert forbruk av
ressurser. Selskapet forsikrer blant annet mobilitetstjenester og bygg, to områder som står
for betydelige klimautslipp. Klimasatsingen i Fremtind vil bygge på arbeidet som er gjort i de
fusjonerte selskapene. «Agere aktivt på klimaendringene» er ett av Fremtinds syv
prioriterte hovedområder. Selskapets overordnede klimamål er følgende:
•

Vi gjør det enkelt og attraktivt for kunden å ta klimavennlige valg

Klimatiltak og resultater i (2019)
• Fremtind har i år skjerpet sine bærekraftskrav i innkjøp, inkludert klimakrav. Totalt innkjøp for 2019 er
estimert til omtrent NOK 6.5 milliarder, hvor
mesteparten er knyttet til erstatninger til kunden.
• Gjennom selskapets smarte bilforsikring får bilforsikringskundene en klimascore som gir økonomisk insentiv for å kjøre med flyt, som både reduserer
risiko for skade og reduserer drivstofforbruket.
Denne løsningen ble valgt ut til å bli presentert som
en av teknologiene på Global Opportunity Explorer,
som UN Global Compact står bak.
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•

•

Fremtind ser at klimarelaterte naturskader er store,
skjer hyppigere og forekommer i stadig nye områder
av landet. Dette krever en ny type skadeforebygging
som Norge ikke er rigget for. Fremtind har i år tatt
ansvar for å løfte problemstillingen gjennom initiativet «Norge trenger en klimatilpasningsminister».
Begge de fusjonerte selskapene har i lengre tid
jobbet for å redusere hyppighet av skader. Skader er
sløsing med ressurser. Skadeforebygging er dermed
et klimatiltak i tillegg til å være forretningsmessig
lønnsomt.

•

Selskapet har innført en rekke interne tiltak for å
redusere fotavtrykket i eget hus:
• Energisparing fra effektiv styring i daglig drift av
bygget
• Samlokalisering/rehabilitering av hovedkontor
med fokus på bærekraft, blant annet for å øke
utnyttelsen av bygget
• Utvikling av app for ansatte for å veilede til
lavere klimautslipp fra mat og transport gjennom
arbeidshverdagen
• Tilrettelegging for sykling for ansatte slik at
antall syklister er omtrent doblet
• Bruk av engangsartikler er kraftig redusert
• Samarbeid med kantinen for klimavennlig
servering

Ettersom Fremtind er et nylig opprettet selskap foreligger det ikke tall for
klimagassutslipp i 2018-2019. Fremtind vil føre eget klimaregnskap fremover.
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KBN
Klimamål
KBN, den norske stats kommunalbank, har en ambisjon om å være ledende på grønn finans
i Norge og en aktiv partner i kommunesektorens omstilling til lavutslippssamfunnet. Banken
tilbyr grønne lån til kommuner som ønsker å investere i prosjekter som fører til redusert
energiforbruk eller mindre utslipp av klimagasser, eller som bidrar til lokal klimatilpasning.
Som et insentiv til å velge grønnere investeringer gir KBN renterabatt på disse lånene. De
grønne lånene finansieres gjennom å utstede grønne obligasjoner i det internasjonale
kapitalmarkedet. Selskapets rammeverk for grønne obligasjoner har fått karakteren «dark
green» av CICERO, som signaliserer at investeringene som finansieres er i tråd med klimamålene for 2050.
KBN skal være en bærekraftig organisasjon og stiller krav om bærekraftig atferd til dem
selv, deres leverandører og kunder. Selskapet gjennomfører ukentlige tiltak for å øke
kompetansen og bevisstheten om klima og bærekraft blant deres ansatte, og skjerper
kravene i retningslinjer for innkjøp.

Klimatiltak og resultater i 2018
• KBN har et mål om å opprettholde tilstedeværelsen
i det grønne obligasjonsmarkedet. I 2018 utstedte
selskapet en grønn obligasjon i det australske dollarmarkedet og vant pris for årets utstedelse i bransjetidsskriftet KangaNews.
• KBN gjennomførte en rekke tiltak for å markedsføre
de grønne lånene i 2018 og hele 7.3 milliarder kroner
ble lånt ut til 85 grønne prosjekter, tilsvarende 36
prosent av utlånsveksten.
• Beregnet klima- og miljøeffekt fra KBNs grønne lån
i 2018 var 64,769 tonn CO2e årlig (klimagassutslipp
unngått og redusert), mot 40,803 i 2017.
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•
•
•

Samarbeidet med CICERO og Norsk klimastiftelse
om et klimarisikoverktøy og et kunnskapshefte om
klimarisiko for kommunale beslutningstakere.
Bidratt til å videreutvikle gjeldende Green Bonds
Principles som styremedlem i GBP Executive
Committee.
KBN ble resertifisert som Miljøfyrtårn i 2018 og har
en rekke mål for reduksjon av utslipp fra egen
virksomhet.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

211.411

3.88

66.41

141.13

211.41

-17.6%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

2.6

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0.11

Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i produkter og
tjenester som fremmer grønn
omstilling

18,800,000,000

NOK utestående i grønne lån til
prosjekter som tilfredsstiller vårt
rammeverk for grønne obligasjoner

12,700,000,000

NOK utestående grønne
obligasjoner

1

Tallene er innhentet direkte fra KBN.
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OBOS
Klimamål
OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og klimagassutslipp, og for å tilby klimavennlige produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer. Konsernet skal
blant annet bli selvforsynt med fornybar energi og har gjennom OBOS Energi en målsetting
om en årlig produksjon på 650 GWh i 2021. Alle nye byggeprosjekter som OBOS utvikler skal
ha en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak over forskrift. Gjennom sin miljøstrategi har
OBOS definert fire overordnede klimamål frem mot 2021:
•
•
•
•

Ha en miljøsertifisert kontordrift
Være leverandør av fornybar energi
Ha klimanøytrale egne bygg innen 2021
Ta miljøvennlige bygg et steg videre

Klimatiltak og resultater i 2018
• OBOS’ hovedkontor og 14 avdelingskontorer i Norge
er miljøfyrtårnsertifisert. Datterselskapene Block
Watne og OBOS Sverige er ISO-sertifisert. I 2018 har
dermed store deler av konsernet sertifisering på at
det arbeides systematisk med miljøtiltak i egen drift.
• OBOS har et mål om å være en klimanøytral virksomhet i 2021. OBOS har fra 2018 opprinnelsesgarantier for all strøm benyttet i kontorlokaler
samt fellesarealene i egne bygg i Norge. For andre
utslipp (transport, avfall etc). skal konsernet kjøpe
klimakvoter eller gjøre andre tiltak for å redusere utslippene. Innen 2021 skal dette inkludere virksomhet
i Sverige, datterselskaper, fabrikker og produksjon.
• I 2018 hadde 95 prosent av OBOS’ pågående byggeprosjekter minst ett miljøtiltak over forskrift. De
fleste prosjektene hadde flere enn ett tiltak.
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•

•
•

I desember 2017 var OBOS med å utvikle eiendomssektorens 10 strakstiltak for boligutviklere, og
forpliktet seg tidlig til ordningen. Tiltakene ble
implementert i 2018, og omfatter blant annet at
OBOS etterspør fossilfri byggeplass, vurderer bruk av
grønne tak og fokuserer på material og energibruk i
utviklingsprosjekter.
OBOS næringsbygg har ambisjon om energimerke
A og minimum BREEAM Excellent (gjelder det som
planlegges fra 2019).
OBOS boligbygg skal ligge én energiklasse over det
som kreves i byggeforskriftene, for tiden minimum
energiklasse B. OBOS boligbygg har også ambisjon
om BREEAM «Very Good». OBOS vurderer alltid om
det er lønnsomt å øke til energiklasse A.

•

Gjennom datterselskapet OBOS Prosjekt bistår
konsernet byggherrer med energiutredninger for
bolig og næringsbygg og gjennomføring av energireduserende tiltak i bygningsmassen.
Datterselskapet OBOS Eiendom har utarbeidet et
grønt rammeverk for grønne obligasjoner og fikk
sin første grønne obligasjon på 430 MNOK med en

•

•

varighet på 5 år i oktober 2017. OBOS jobber med å
utvide dette til å kunne tilby grønne obligasjoner for
hele konsernet.
OBOS Energi har 10 vannkraftverk i drift, samt noe
solstrøm. Ved utgangen av 2019 vil de ha ca. 225 GWh
i produksjon. I 2021 er planen å produsere 650 GWh.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

10871

Ikke
disaggregert

Ikke
disaggregert

Ikke
disaggregert

929

17.01%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt2

1.37

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

Tall ikke tilgjengelig

Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet

Mål om å være en klimanøytral
virksomhet i 2021

Ambisjon

1

Utslippene omfatter kontordriften i Norge. OBOS følger milføfyrtårns klimautslipp beregning. Data er i hovedsak scope 1 og 2 og noe på scope 3.

2

Gjelder for den norske virksomheten
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POSTEN
Klimamål
Transportsektoren er en av de største utslippskildene i de nordiske landene. Posten vil
derfor gå foran i det grønne skiftet, og har satt seg et mål om å kun benytte fornybare
energikilder i alle kjøretøy og bygg.
Frem mot 2025 skal Posten investere i klimaeffektive bygg og null- og lavutslippskjøretøy,
stille krav til underleverandørene og være en pådriver for teknologiutvikling innen kjøretøy
og drivstoff. Posten utarbeider egne mål for konsernet og forretningsområdene per år og
frem til 2025. Miljømålet følges opp i kvartalsvis rapportering, Business Review og
ledelses-KPI-kart.

Klimatiltak og resultater i 2018
• I 2018 utvidet posten sin satsing på nullutslippskjøretøy. Konsernet har i dag Norges største
kjøretøypark med nullutslippsteknologi, totalt 1,382
alternative kjøretøy hvorav 1,197 er elektriske og de
resterende tyngre kjøretøyene går på fornybar diesel,
biogass og bio-etanol.
• Posten og Bring arbeider aktivt med å bedre rammebetingelsene slik at kjøretøy på elektrisitet og biodrivstoff blir konkurransedyktige sammenlignet med
fossile kjøretøy. Gjennom flere år har konsernet vært
en pådriver for å teste og pilotere nye, miljøeffektive
løsninger og for skape et marked for nullutslippsløsninger. Posten var det første selskapet til å ta i
bruk el-varebiler fra Maxus og Volkswagen. I 2018
bestilte selskapet elektriske trekkvogner fra Nicola
og Tesla. I tillegg har Posten opprettet et fond for å
støtte enheter som ønsker å pilotere miljøeffektive
kjøretøy. Posten stiller også miljøkrav til eksterne
transportleverandører.
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•

•

•
•

•

Konsernet er i ferd med å erstatte store fossile
varebiler med elektriske kjøretøy, og har per i dag 10
slike kjøretøy og 20 i bestilling. Posten deltar også i
EL6-prosjektet som ser på kommersiell ladeløsning
for tyngre kjøretøy.
I 2018 benyttet konsernet 48 millioner liter diesel,
hvorav 13 millioner liter var biodrivstoff, tilsvarende
33,227 tonn CO2-ekvivalenter. Samtidig oppnådde
Posten 4 prosent reduksjon av klimagassutslipp
tilsvarende 15 850 tonn CO2-ekvivalenter.
Konsernet har investert i 10 tankanlegg for fornybar
diesel og samarbeider med Oslo kommune for å
etablere energistasjoner.
Omlegging av distribusjon av A-post (brevpost
utlevert i Norge innen 1 døgn) har ført til drastisk
mindre bruk av flytransport og reduserte utslipp med
15,000 tonn CO2-ekvivalenter.
Posten samarbeider med kunder som IKEA og
Nespresso om miljøeffektive løsninger som nullutslipps distribusjon og returordninger.

•
•

•

95 prosent av kjøretøyene i konsernet har EURO VI
teknologi. Innen 2020 vil konsernet jobbe for at alle
kjøretøy har EURO VI eller nyere teknologi.
I tillegg til å redusere CO2-utslipp på tyngre kjøretøy,
er lokal forurensing Postens største klimautfordring.
Konsernet arbeider målrettet med å minimere den
lokale forurensningen og har gjennom samlokalisering innført utslippsfri postdistribusjon i 49 byer og
tettsteder i Norge i 2018.
Posten piloterer og tester ut elektriske lastesykler i
flere av de største nordiske byene.

•

•

Posten og Bring er en energikrevende virksomhet.
Energiforbruket i konsernet var i 2018 på 136 GWh,
en reduksjon på 32 GWh fra 2017. Konsernet kjøper
opprinnelsesgarantier for alt energiforbruk i Norge,
Sverige og Danmark, og har etablert solceller ved
fem av sine anlegg i Danmark, Sverige, Finland,
England og Norge. I 2018 var 43 enheter Miljøfyrtårnsertifisert.
Posten samlokaliserer også enheter på store energieffektive terminaler som reduserer energi, areal og
kjørte kilometere.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

398,455

102,792

2,308

293,354

414,305

-3.83%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

26.53

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

16.68

Tonn CO2e/MNOK
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PwC
Klimamål
PwC Norge har en overordnet ambisjon om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling
som er forankret i forretningsstrategien. Selskapets viktigste klimabidrag er gjennom
rådgivningstjenester knyttet til grønn strategiutvikling, klimarisiko og klimarapportering og
-verifikasjon. PwC globalt har mål om klimanøytralitet innen 2022. Selskapet har forpliktet
seg til å kjøpe kvoter for CO2-utslipp fra flyreiser fra og med 2019, og til 100 prosent
fornybart strømforbruk og kjøpe klimakvoter for gjenværende energi innen 2022.

Klimatiltak og resultater i 2018
• I 2019 ble ambisjonen om å “bidra til en bærekraftig
samfunnsutvikling” integrert som ett av tre strategiske satsingsområder og målsettinger i selskapets
forretningsstrategi.
• I tråd med strategien har PwC Norge blant annet
utvidet det dedikerte bærekraftsteamet ved Oslokontoret, og etablert et fagteam for bærekraft ved
Bergenskontoret. Bærekraftsteamet i Oslo koordinerer arbeidet med klima- og bærekraftsrådgivning med
fagressurser på tvers av av kontorer og tjenesteområder.
• I 2019 nedsatte nasjonal ledergruppe i PwC Norge et
eget bærekraftsråd som i løpet av 2020 skal utarbeide
en ny bærekraftstrategi med egne tiltak og målsettinger for å redusere virksomhetens klimagassutslipp.
• Selskapet er i prosess med å utvikle “Sustainability
Academy” som har til formål å utdanne ansatte på
tvers av organisasjonen i bærekraft. Målet er å øke
PwC sitt bidrag på bærekraftsarbeid på tvers av
tjenesteområder og ut til et bredt nettverk med
kunder.
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Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

1,744

6

276

1,462

1,668

4.56%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0.60

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

1.00

Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet

Innen 2022

Ambisjon
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RENAS
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 sirkulærøkonomi og for å sikre at avfall blir levert til gjenvinning og
at miljøgifter ikke ender opp i naturen eller kretsløpet. Det innebærer å være en pådriver
overfor gjenvinningsbransjen, industrien og myndighetene, og bidra til innovasjon, utvikling
og ny industri relatert til materialene RENAS håndterer. Selskapet setter strenge krav til
eget utslipp, men det er i all hovedsak gjennom håndtering av eksternt avfall at RENAS
bidrar til å redusere klimautslipp i norske industrier.

Klimatiltak og resultater i 2018
• Ved hjelp av WEEE Forum CO2 impact methodology© har RENAS regnet ut hvor mye utslipp som er
spart av en forskriftsmessig innsamling og
gjenvinning av EE-avfall i Norge, basert på 2017
mengder (58,151 tonn). Besparelsene skriver seg fra
bruk av gjenvunnet materiale i ny produksjon, som
sparer energi og CO2-utslipp sammenlignet med å
utvinne og produsere jomfruelige materialer. RENAS
har sett på to scenarier: Korrekt behandling gjennom RENAS sitt system sett opp mot forbrenning og
deponi:
• CO2 spart sammenlignet med forbrenning:
297,910 tonn
• CO2 spart sammenlignet med deponi:
190,282 tonn

1
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•

•

Tilnærmet null utslipp av svovelheksafluoridgass
(SF6) ved sanering av høyspentbrytere. Et nytt
anlegg for tapping av SF6 gass fra høyspentbrytere
får ut 100 prosent av gassen for sikker håndtering
(destruksjon eller gjenvinning). I den tidligere
prosessen hadde selskapet 20-30 prosent svinn. SF6
har en GWP1 på 23,000 ganger mer enn CO2. Det
tilsvarer en besparelse på 8,280 – 12,420 tonn CO2ekvivalenter i 2018.
Fra 2018 innførte RENAS nye kontrakter med behandlingsanleggene. I tillegg til å levere på myndighetskrav og sertifiseringskriterier for behandling
av EE-avfall, sikrer de nye kontraktene at mer av
avfallet behandles lokalt og det legges opp til en
bedre logistikk.

Global warming potential (GWP) er et mål på oppvarmingseffekten som de ulike drivhusgassene har på atmosfæren.

•

I 2017 etablerte RENAS og Elektroforeningen
(EFO) foreningen Circular Norway for å skape en
organisasjon som kan bidra til økt kunnskap og
samspill, bidra til innovasjon og bygge et fellesskap
for sirkulærøkonomi. Målet er omstilling av norsk
næringsliv til sirkulærøkonomien.
RENAS er en av initiativtakerne bak innovasjonsprogrammet Byggfloken sammen med Æra Strategic

•

•

Innovation, Circular Norway, Statsbygg og Building
Smart Norway. Aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen har gjennom prosjektet lansert ni
konsepter innen temaene «Bedre bestilling», «Utforming for ombruk» og «Bærekraftig drift».
RENAS arbeider for å redusere internt utslipp ved å
få med øvrige leietakere i kontorbygget til å bytte til
en avtale med opprinnelsesgaranti for strøm.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

492

2

19

29

34

45.38%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

7

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0.48

Tonn CO2e/MNOK

2

Tallene er innhentet direkte fra RENAS
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RUTER
Klimamål
Ruters viktigste klimamål er å bidra til å redusere biltrafikken i Oslo og Akershus. I løpet av
2020 vil alle kollektivreiser i Ruters område være klimanøytrale, ved at Ruter faser ut all
bruk av fossilt drivstoff. I 2028 er målet at all kollektivtransport skal ha utslippsfri drift. Ruter
har gjennom sin miljøstrategi fastsatt en rekke andre klimamål.
•
•
•

Redusere energiforbruket per passasjerkilometer med 30 prosent innen 20201
Øke bevisstheten i samfunnet rundt klima- og miljøfordeler ved å reise kollektivt
Delta i og støtte utviklingsprosjekter og forskning som bidrar til bedre miljøkvalitet for
kollektivtrafikken
Redusere miljø- og klimabelastningen fra kontorvirksomheten.

•

Klimatiltak og resultater i 2018
• Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus hadde en vekst
på 4.2 prosent i 2018. Veksten til kollektivtrafikken
er betydelig høyere enn befolkningsveksten, som i
2018 var beregnet til 1.1 prosent i Oslo og 1.6 prosent
i Akershus.
• Kollektivtrafikkens markedsandel av motoriserte
reiser endte på 38 prosent i 2018, opp 1.4 prosent fra
2017.
• Andelen fornybar energi for kollektivtransporten
i Oslo og Akershus endte på 58 prosent i 2018, kun
1 prosentpoeng bak målsettingen for året. I løpet
av 2019 vil Ruter ha 120 elektriske busser i drift,

1

Basisår 2007
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•
•

dessuten får to av tre Nesoddferger batterielektrisk
fremdrift. Den siste Nesoddfergen vil være ombygd
for elektrisk fremdrift til våren 2020. Øybåtene som
betjener båttrafikken i Indre Oslofjord kjører i 2018
på fornybart drivstoff, men vil være elektriske fra og
med sommeren 2022. Ambisjonen er at all Ruters
båttransport skal være utslippsfri i 2024.
Trikk og T-bane driftes med 100 prosent fornybar
strøm, og Sporveien kjøper opprinnelsesgarantier for
strømmen.
Ruters kontordrift har gått over fra oljefyrt sentralvarme til fjernvarme.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

Buss: 49,785
Båter: 9,2172
Totalt 59,002

Energiforbruk til
trikk og t-bane
(kjørestrøm)
som selskapet
kjøper
opprinnelsesgarantier for :
130 Gwh

Ikke målt

49,944
(buss + båt)

18%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

194.09

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

6.99

Tonn CO2e/MNOK

Energiforbruk per
passasjerkilometer

Trikk: 0.14
39% reduksjon siden 2007

kWh / passasjerkilometer

Scope 1

T-bane: 0.14
30% reduksjon siden 2007
Buss: 0.27
27% reduksjon siden 2007
Båt: 1.15
4% økning siden 2007
Markedsandel motoriserte reiser

2

38%

Prosentandel

Tallene for båter er innhentet direkte fra Ruter
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SNØHETTA
Klimamål
Snøhetta har forpliktet seg til å drive sin virksomhet i samsvar med FNs bærekraftsmål og
Parisavtalen. Selskapet har som mål å redusere egne klimagassutslipp med 50 prosent
innen 2029, og styrke selskapets rolle som ledende innen bærekraftig arkitektur og design.
Gjennom utstrakte tverrfaglige samarbeid og forskningsprosjekter arbeider Snøhetta for
å iverksette en ny bransjetenkning for å nå FNs 1.5-gradersmål. Ambisjonen er å føre
samfunnet inn i en bærekraftig, sirkulærøkonomisk modell basert på høy grad av gjenbruk
av bygg og komponenter, smart materialbruk og fornybar energi. På sikt er ambisjonen å bli
netto karbonnegativ i alle selskapets prosjekter.

Klimatiltak og resultater i 2018
• Snøhetta har tatt en ledende posisjon i bransjen
gjennom sitt partnerskap i FME sentrene ZEB (Zero
emission buildings) og ZEN (Zero emission neighbourhoods). Det pågående Forskningssenter for
nullutslippsområder i smarte byer arbeider med å
utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan
realiseres.
• Snøhetta er også en av initiativtakerne til Powerhouse-samarbeidet, et tverrfaglig bransjesamarbeid
som er dedikert til å skape energipositive bygg, og arbeider for tiden med flere plusshusprosjekter i Norge.
Snøhetta er arkitekten bak de bygde prosjektene
Powerhouse Kjørbo, Powerhouse Drøbak Montesorri
Ungdomsskole og Powerhouse Brattørkaia, verdens
mest energipositive bygg med hele livssyklusen til
byggene iberegnet iboende energi i byggematerialene, bygging, drift og avhending. Prosjektene
oppnådde også den aller høyeste BREEAM-klassifiseringen, Outstanding.
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•

•

Snøhetta har ferdigstilt et samarbeidsprosjekt med
Harvard Centre for Green Buildings and Cities.
“House Zero”-prosjektet har en “trippel zero”
ambisjon som innebærer null innkjøpt energi til
verken oppvarming, kjøling eller ventilasjon, og det
rehabiliterte prosjektet stod ferdig våren 2019.
Selskapet har i 2018 og 2019 fått støtte fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) til materialforskningsprosjekter på henholdsvis plast og leire.
Målsetningen med disse prosjektene er å forske
på hvordan disse materialene kan brukes i en
sirkulærøkonomisk og bærekraftig kontekst for å
skape løsninger som går mot nullutslippsmålet i
bransjen.

•

Snøhetta har en rekke interne miljøtiltak implementert ved selskapets kontorer i Oslo:
• Detaljert kompetanseplan med bærekraft i
sentrum for alle ansatte
• Alle internrutiner gjennomgås og styrkes med
fokus på bærekraft og miljø
• Det settes miljømål i alle prosjekter
• Redusere flyreiser, benytte digitale kanaler for
møtevirksomhet og klientkontakt
• Bysykkelabonnement til alle ansatte

•

Selskapet jobber også aktivt med miljøvennlige tiltak
ved de internasjonale kontorene. Dette tar utgangspunkt i Norden-satsningen hvor markedet er mer
modent, som de 6 øvrige internasjonale kontorer kan
høste erfaringer fra og implementere etter tilpasninger til lokale forhold.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2019

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

Ikke beregnet

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

Ikke beregnet

Tonn CO2e/MNOK

Andel prosjekter med primært
miljømessig bærekraftsprofil

Ca. 30 %

Antall prosjekter
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STATKRAFT
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:
•
•
•
•

100 prosent vekst innen fornybar.
Alle utslipp knyttet til strømforbruk kompenseres med opprinnelsesgarantier fra
fornybar energi
100 prosent av det resterende klimagassutslipp kompenseres med FN-sertifiserte
utslippsreduksjonsenheter (Certified Emission Reduction Units)
Redusere klimagassutslipp som ikke er underlagt EUs kvotesystem

Statkraft har også forpliktet seg til UNFCCC Climate Neutral Now løfte.
Klimatiltak og resultater i 2018
• I 2018 var 97.6 prosent av Statkrafts kraftproduksjon
basert på fornybar energikilder. Nærmere 93 prosent
kom fra vannkraft. Karbonintensiteten i selskapets
kraftproduksjon var 9 kg CO2 per MWh.
• Statkrafts totale kraftproduksjon var på 61.7 TWh.
Kapasiteten fra fornybare energikilder ble økt med
353 MW. Ytterligere kapasitet på 865 MW fornybar
energi var under utvikling.
• Selskapet vedtok også ny forretningsstrategi, med
sterke vekstambisjoner innenfor fornybar. Strategien
legger til grunn optimalisering av selskapets vannkraftportefølje, samt økt satsing innenfor solenergi
og vindkraft.
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•

•

•

I strategiperioden 2019-2025 planlegger Statkraft
årlige investeringer på rundt 10 milliarder NOK i
fornybar energi. Selskapet har ambisjoner om å nå en
kapasitet på 6,000 MW fra landbasert vindkraft og
2,000 MW fra solenergi innen 2025.
I 2018 kom 92 prosent av Statkrafts klimagassutslipp
fra selskapets gasskraftverk i Tyskland. Produksjonen fra gasskraftverkene er underlagt EUs kvotesystem og kompenseres med europeiske klimakvoter.
Startkaft er klimanøytrale i 2018 i henhold til Climate
Neutral Now Pledge, ettersom klimautslipp kompenseres med opprinnelsesgarantier fra fornybar
energi, kvotekjøp og FN-sertifiserte utslippsreduksjonsenhter

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

590,400

587,600

0

2,800

912,500

-35.30%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

166

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

10.5

Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet

Klimanøytrale med kvotekjøp etter
definisjon til Climate Neutral Now
Pledge

Resultat

Investeringer i produkter og tjenester som fremmer grønn omstilling

3,071,000,000

NOK investert i ny fornybar
kapasitet
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STOREBRAND
Klimamål
Storebrand støtter opp under en mer bærekraftig verden gjennom sin forvaltning av 700
milliarder kroner. Kapitalforvaltningen skal være en pådriver for bærekraftige investeringer
og bidra til klima og ren energi gjennom å stille krav til selskapene de investerer i, investere
i løsningsorienterte selskaper og påvirke selskapene ved aktivt eierskap. Samtidig ønsker
konsernet å redusere klimaavtrykket fra egen virksomhet. Storebrand har en rekke målsettinger for sitt klimaarbeid:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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100 prosent av forvaltningskapitalen screenes for bærekraft, herunder klima og miljø
Storebrand skal ha en karbonnøytral investeringsportefølje innen 2050
Total andel av forvaltningskapital investert i løsningsselskaper, cleantech og fornybar
energi skal være 3 prosent innen 2020 og 4 prosent innen 2025
Storebrand skal fase ut alle selskaper med mer enn 5 prosent inntekter fra kull fra
porteføljen innen 2026
Storebrand ønsker å redusere klimagassutslipp fra selskaper kapitalforvaltningen
investerer i. Konsernet skal være en pådriver for anbefalingene til The Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), og har som mål å rapportere helhetlig i
henhold til dette rammeverket innen 2020
Andelen eiendomsinvesteringer i sertifisert grønn eiendom skal være 48 prosent innen
2020 og 74 prosent innen 2025
Tonn CO2-utslipp per kvadratmeter i Storebrands eiendomsforvaltning skal være 7.3
innen 2020 og 5.8 innen 2025
Tonn CO2-utslipp per årsverk i konsernet skal være 0.66 innen 2020 og 0.61 innen 2025
I 2019 trappet Storebrand opp sitt arbeid med aktivt eierskap for å hindre avskoging, et
viktig virkemiddel for å bremse globale klimaendringer. Ambisjonen er en investeringsportefølje som ikke bidrar til avskoging innen 2025.

Klimatiltak og resultater i 2018
• 100 prosent av forvaltningskapitalen ble screenet for
bærekraft, herunder klima og miljø.
• I 2018 var 1.9 prosent av forvaltningskapitalen investert i løsningsselskaper, cleantech og fornybar energi.
Samme år lanserte Storebrand “Bølge” som er tre
porteføljer som kun investerer i selskaper som bidrar
til å løse globale utfordringer innen fornybar energi,
fremtidens byer og likestilling.
• Totalt 23 prosent av Storebrands og SSPs fondsportefølje var fossilfri i 2018.
• 68 milliarder NOK var investert i fossilfrie produkter. Storebrand begynte med fossilfrie fond i 2016,
og i 2018 lanserte konsernets svenske gren, SPP, tre
fossilfrie fondsløsninger.
• I 2018 strammet Storebrand inn sin policy for investeringer i kullindustrien og trakk seg ut av alle selskaper med mer enn 25 prosent av virksomheten i kull.

•

•

•

Investeringene i Storebrand og SPPs fond hadde i
2018 et karbonavtrykk på 21.8 tonn CO2-ekvivalenter
per omsatte million i fondet. Fondenes sammenlignbare indekser har et tilsvarende karbonavtrykk på
31.8 tonn.
I 2018 var 30 prosent av eiendomsporteføljen som
forvaltes av Storebrand miljøsertifisert i henhold til
strenge energikrav. Det arbeides løpende med effektivisering og driftsoptimalisering. Eiendomsforvaltningen hadde et klimaavtrykk på 7.4 tonn CO2-ekvivalenter per kvadratmeter.
I løpet av regnskapsåret 2018 kontaktet Storebrand
over 230 selskaper for å påvirke deres virksomhet i
en mer bærekraftig retning. Dialogen prioriterte selskaper som er særlig eksponert for klimarisiko eller
har virksomheten som bidrar til global oppvarming.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

1,161

0

202

959

1,161.6

-0.09%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

0.7

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

0.03

Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i produkter og
tjenester som fremmer grønn
omstilling

68,000,000,000

NOK investert i fossilfrie produkter
per 2018

1.9 %

Andel av forvaltningskapital
investert i løsningsselskaper,
cleantech og fornybar energi

8,400,000,000

NOK investert i grønne obligasjoner
per 2018

30%

Investeringer i sertifisert grønn
eiendom

100%

Andel av forvaltningskapital som er
vurdert ut fra bærekraftkriterier
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TELIA
Klimamål
I 2018 lanserte Telia Company et overordnet klimamål om null CO2 i hele verdikjeden i 2030.
Ambisjonen er å bli verdens grønneste telekom-selskap. Frem mot 2030 har Telia Company
en rekke delmål:
•
•
•
•
•
•
•

I 2019 blir CO2-utslipp en del av utvelgelseskriteriene for leverandører
Redusere CO2-utslipp og energiforbruk med 5 prosent per abonnementsekvivalent
innen 2022
Innen 2022 må alle leverandører ha utarbeidet planer for å nå målet om nullutslipp
Implementere prosesser for tilbakekjøp av mobiltelefoner og gjenbruk og videresalg av
nettverksutstyr
100 prosent fornybar energi
Øke egen produksjon av fornybar energi
Nullutslipp i leverandørbasen

Klimatiltak og resultater i 2018
• Telias lokale selskaper i kjernemarkedene - inkludert
Norge - bruker fornybar energi og kjøper opprinnelsesgarantier for strømforbruket. Som leietaker
arbeider Telia for å påvirke huseier til å kjøpe fornybar energi. 93 prosent av konsernets strømforbruk i
kjernemarkedene var fornybar i 2018.
• Telia Norge har planlagt rapportering og arbeid for å
redusere utslipp i Scope 3.
• Telia Company hadde et CO2-utslipp på 1.0 kg
CO2-ekvivalenter per abonnementsekvivalent og et
strømforbruk på 29 kWh per abonnementsekvivalent
i 2018
• Telia Norges virksomhet er miljøfyrtårsertifisert.
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•

•

Alle Telias kjernemarkeder - inkludert Norge - har
programmer for tilbakekjøp av mobiltelefoner. I 2018
ble 93,000 mobiltelefoner kjøpt tilbake for deretter å
videreselges eller sendes til resirkulering, blant annet
gjennom OneCall “Nesten ny” i Norge.
I 2018 lanserte Telia Company også et program for
gjenbruk og videresalg av nettverksutstyr. Totalt 42
tonn utstyr ble gjenbrukt eller videresolgt.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

224,0001

20,000

195,000

9,0002

278,000

-19.42%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

9.41

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

2.90

Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet

I hele verdikjeden innen 2030

Ambisjon

1

Tallene gjelder for Telia Company, og er dermed ikke begrenset til den norske virksomheten

2

Omfatter flyreiser fra tjenestereiser
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UMOE
Klimamål
Kampen mot global oppvarming er nøkkelmålet for Umoe. Umoe har ikke ført denne
kampen ved gradvis endring i eksisterende bedrifter, men ved å selge seg ut av
oljerelaterte bedrifter og investere i og utvikle fornybarbedrifter.
Umoe bidrar inn i energi-omstillingen fra fossil til fornybar energi ved å investere i løsninger
som bidrar til et lavutslippssamfunn og samtidig er økonomisk bærekraftig. Selskapet
investerer i produksjon av biodrivstoff og solenergi i fremvoksende markeder og supplybåter til utvikling av offshore vind. Selskapet anerkjenner samtidig at nåværende
energibehov ikke kan dekkes uten bruk av fossile brensel. Som et ledd i overgangen til
lavutslippssamfunnet transporterer Umoe Gas Carriers naturgass som har et betydelig
lavere fotavtrykk sammenlignet med andre fossile brensler som for eksempel kull.

Klimatiltak og resultater i 2018
• Gjennom sitt heleide datterselskap Umoe Bioenergy
S.A. drifter Umoe et etanolproduksjonsanlegg i
Brasil. Anlegget produserer etanol fra sukkerrør/
fotosyntese, og produksjonen fra anlegget kan
erstattet nær 20 prosent av det norske bilbensinforbruket per år. I tillegg kommer strømproduksjon
fra forbrenning av tørrstoff fra etanolproduksjonen,
som i 2018 resulterte i salg av 151 GWh. Brasils etanolindustri forventes å være et sentralt virkemiddel for
Brasil i å oppfylle forpliktelser under Paris-avtalen.
• Ved et aktivt eierskap i REC Silicon ASA bidrar Umoe
med å styre det norske børsnoterte selskapet som er
en ledende global produsent av avanserte polysilisium-materialer som brukes i utvikling av solparker
over hele verden.
• Datterselskap Umoe Mandal AS og Umoe Wind har
bygget opp kompetanse og kontrahert egne høyhastighetsfartøy til bruk ved vindmølleparker til havs.
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•
•

Fartøyene er drivstoffeffektive og på grunn av den
høye hastigheten kombinert med luftpute-teknologi
sikrer fartøyene at mannskap og passasjerer kommer
miljøvennlig, raskt og mer behagelig frem til offshore
vindmøller enn ved bruk av konvensjonelle fartøy,
noe som også gir økt operasjonstid ute ved vindmølleparken.
Gjennom eierskap i Sønnico AS bidrar UMOE hver
dag med energieffektivisering og installasjon av elbil-ladere rundt om i Norge.
I Umoe Restaurants AS er FN sine bærekraftsmål
aktivt tatt i bruk, hvorav bærekraftsmål 13 “stoppe
klimaendringene” har et særskilt fokus. Umoe
Restaurants har blant annet innført flere tiltak for å
bedre tilbud av vegetarretter og redusere matsvinn.

•

•

Den nye kjeden Leon er fri for rødt kjøtt, og kjeden
Peppes tilbyr 40 prosent flere vegetariske pizzaer. I
dag står vegetarisk pizza for 8 prosent av det totale
pizzasalget.
Alle Umoe-kjedene deltar i KuttMatsvinn 2020.
Mellom januar og august 2019 reddet 57 restauranter
tilsammen 33,863 porsjoner fra å bli kastet. Gjennom
målrettet fokus på reduksjon av matsvinn og andre
miljøtiltak har resurantene spart 85 tonn CO2-utslipp.

•

Umoe Restaurants arbeider i tillegg for å stoppe
bruk av palmeolje i egen matproduksjon, bygging
av el-ladestasjoner ved Burger King restauranter og
pizza levering med hybrid og el-bil.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Investeringer i utvikling og
produksjon av grønn energi

4 mrd NOK, 85% av investeringer,
siden 2007

Av totale investeringer på
konsolidert nivå siste 12 år
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VEIDEKKE
Klimamål
Veidekke har siden 2015 forpliktet seg til å drive virksomheten i samsvar med FNs
togradersmål. Konsernet har som mål å redusere egne klimagassutslipp med 50 prosent
innen 2030 og 90 prosent innen 20501. Veidekke har også egne mål for ulike deler av
virksomheten:
•

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge skal redusere klimagassutslippene gjennom
sine byggeprosjekters livsløp med 40 prosent innen 2025, sammenlignet med et
gjennomsnittlig bygg fra 2010.
Veidekke Industri skal redusere egen klimapåvirkning med 5 prosent per år frem mot
2021. Strømforbruket i industrivirksomheten skal reduseres med 2 prosent per år.

•

Klimatiltak og resultater i 2018
• Veidekke fikk bygget verdens første 26 tonns elektriske gravemaskin, som har blitt tatt i bruk i prosjekter i 2019.
• Konsernet arbeider med å gjøre en større andel av
byggeplassene fossilfrie. I Norge økte antallet fossilfrie byggeplasser til elleve i 2018, fra fem i 2017. Veidekkes byggevirksomhet i Oslo innfører nå fossilfrie
byggeplasser på alle nye prosjekter. Dette reduserer
klimagassutslippene med 74 prosent, og utgjør et
viktig skritt i retning av helt utslippsfrie byggeplasser.
Der utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig, brukes
bærekraftig biodrivstoff uten palmeolje.
• Elektrifisering av biler og maskiner fortsatte i 2018.
• Gjennom initiativet GreenFleet, i regi av Skift,
forpliktet Veidekke seg til å etterspørre utslippsfrie

1
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Utslipp må ses i forhold til verdiskaping, basisår 2013

•

•

personbiler ved kjøp av nye biler eller inngåelse av
nye leasingavtaler.
To av Veidekkes 30 asfaltfabrikker går på klimavennlig bioenergi i form av forstøvet trepellets. I 2018
la konsernet en plan for utprøving av alternative
energikilder, med mål om å ha testet fornybare
energibærere på seks fabrikker innen 2021. Veidekke
har mål om 40 prosent lavtemperaturasfalt i 2021, og
i dag er andelen 37 prosent.
Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge hadde 188
BREEAM-leiligheter i produksjon i 2018. Selskapet
arbeider for å redusere utslippene fra eiendomsvirksomheten gjennom blant annet forbedret materialvalg og lavere energiforbruk i byggene.

Totalt klimagassutslipp (t CO2e)

117,589

Scope 1

Scope 2

Scope 32

Totalt klimagassutslipp 2017

Endring i utslipp
fra 2017

6,604

Rapporteres
delvis i CDP
Climate
Challenge

106,867

10.03%

110,984

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling

2018

Enhet

Klimagassutslipp per ansatt

13.84

Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK

3.30

Tonn CO2e/MNOK

Andel grønne prosjekter i selskapets
omsetning3

Ca. 14 %

Andel av selskapets omsetning

2
Den svenske virksomheten skal starte kartleggingen av alle sine klimagassutslipp i scope 3, mens den norske virksomheten skal kartlegge sine vesentlige utslipp i
scope 3 i 2019
3

Definisjon: bygg og anlegg som møter ulike miljøsertifiseringsstandarder, samt ingeniørtjenester eller prosjekter knyttet til fornybar energi som vind og vann
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AMBISJONER VIDERE
FOR KLIMAREGNSKAPET
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Da dette er første gang Skift publiserer et klimaregnskap er ikke all informasjonen
fullstendig eller sammenlignbar. Likevel er dette klimaregnskapet et godt utgangspunkt
for å konkretisere Skifts videre klimaarbeid, måle medlemmenes fremgang og øke fokuset
internt på hvordan vi best kan bidra til grønn forretningsutvikling, vekst og konkurransekraft.
Vi tror også at åpenhet om hvor vi står i dag er viktig, ikke minst for å få frem på hvilke
områder vi kan forbedre oss.
I året som kommer skal Skift arbeide videre mot en mer fullstendig rapportering av klima-fotavtrykk, og for å finne
de beste indikatorene for å måle vårt bidrag til grønn forretningsutvikling og vekst samt utforske gode strategier for
klimanøytralitet. Vi vil også undersøke muligheten for å utvide og strukturere rapporteringen av medlemmenes
klima-håndavtrykk i Klimaregnskapet. Skift vil dessuten sette fokus på våre egne klimamål og diskutere rapportering
av klimarisiko. Vi tror dette første klimaregnskapet er et godt utgangspunkt for videre diskusjon og vil være til
inspirasjon både for medlemmene og andre aktører i norsk næringsliv.
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ANBEFALINGER
FOR GRØNN
POLITIKKUTFORMING
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Næringslivet kan ikke øke tempoet i det grønne skiftet alene. På grunn av omfanget av
omlegginger og utslippskutt som skal til det neste tiåret for å nå Norges klimaforpliktelser
må myndighetene spille en stor rolle. De politiske målsettingene er allerede på plass, men
næringslivet trenger også et politisk rammeverk som fremmer utslippskutt. Det haster å få
på plass reguleringer og tiltak som bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet i praksis.
Ikke minst fordi brå omlegginger har høyere kostnader enn de som skjer planmessig og gir
næringslivet langsiktighet.
Skift-medlemmene står klare til å ta ansvar og spille sin rolle i Norges grønne skifte, men hvis næringslivets innsats
skal være effektiv må det skje i samspill med rammeverket, reguleringene og insentivene fra myndighetene.
Overordnet mener Skift at staten må skape markeder og sette gode rammebetingelser og spilleregler som premierer utviklingen av et grønt og konkurransedyktig næringsliv. Rapporten fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft
fra 2016 gir en rekke anbefalinger for utformingen av norsk klimapolitikk. Skift stiller seg bak anbefalingene i
rapporten og vi mener at disse anbefalingene vil bidra til at de politiske rammebetingelsene i større grad fremmer
grønn omstilling i næringslivet.
Vi vil trekke frem følgende, konkrete anbefalinger for å stimulere grønn forretningsutvikling og innovasjon i
næringslivet.
•

Det grønne skiftet handler om kompetanseutvikling og om å ta kunnskap i bruk. Vi må videreutvikle sterke regionale
kunnskapsmiljøer og næringsklynger som bygger på lokale og regionale fortrinn.

•

Det vi vil ha mindre av skal skattes mer, og det vi vil ha mer av skal skattes mindre.
• Skattesystemet må skape marked for de nye løsningene. Staten må aktivt bruke CO2-avgiften og bør utvikle
effektive kompensasjonsordninger for nullutslippsløsninger i den enkelte sektor. Et eksempel er utvikling av
utslippsfri tungtransport.
Offentlige anskaffelser må stimulere grønn teknologiutvikling og skape markeder
• Offentlig sektors innkjøpsmakt må brukes til å akselerere det grønne skiftet og stimulere tidlig-markeder,
innovasjon og teknologiadopsjon.
• Ambisiøse funksjonskrav bør legges til grunn for offentlige anskaffelser med potensiell klimagevinst.
Ved å stille ambisiøse funksjonskrav kan dynamikken i innkjøpsprosessen rettes inn mot å utvikle nye
lavutslippsløsninger. Dette gjøres best gjennom å utlyse konkurranser med ytelsesspesifikasjoner og
funksjonskrav, der tilbyderne kan tilby ulike løsninger for å dekke samme behov.
Virkemiddelapparatet må konsekvent legge til rette for grønn innovasjon og lavutslippsløsninger
• Det er behov for forsert teknologiutvikling i grønn retning. Samtidig gjør politisk, markeds- og finansiell
risiko at staten må tilby målrettet risikoavlastning i en tidsbegrenset periode for å stimulere private
investeringer.
• Virkemiddelaktørene må samarbeide bedre og strekke seg langt for å støtte opp under felles mål. Det er
særlig viktig å sikre rask og koordinert behandling av søknader. Relevante eksempler er utvikling av
industriell CCS og tilstrekkelig tilgang på andre generasjons biodrivstoff.
Fremtiden må bli sirkulær
• Norge trenger en plan for å bringe den sirkulære økonomien ut av regjeringsdokumentene og inn i
samfunnet. Våre lineære modeller er ikke bærekraftig og må erstattes med en sektorovergripende, sirkulær
økonomi. Virke, Circular Norway og Skift inviterer nå norsk næringsliv og organisasjonsliv til å bli med på
gjennomføringen av Circularity Gap Report Norway. Dette gir mulighet til forretningsutvikling, kompetansebygging og knytter norske bransjer og aktører til den globale sirkulærøkonomien. Sirkulær økonomi er mer
enn avfallshåndtering. Det handler om design, materialvalg og gir store muligheter for norsk næringsliv og
samfunnsliv.
Myndighetene bør tilrettelegge for at norske selskaper rapporterer på klimarisiko på en systematisk og strukturert måte.

•

•

•

•
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