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SKIFT - NÆRINGSLIVETS 
KLIMALEDERE
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2020 definerer starten på handlingens tiår. Skal vi holde temperaturøkningen under 2°C, og 
helst under 1,5°C, som besluttet i Parisavtalen, holder tiden på å løpe fra oss. 

EU-kommisjonen har gitt tydelige signaler på at de ønsker å gå i front, ved å øke sine allerede ambisiøse mål om 
utslippskutt fra 40 prosent til 55 prosent innen 2030, samtidig som de har peilet ut en tydelig kurs for europeisk 
økonomi med sin «European Green Deal». Unntakstilstanden forårsaket av det nye koronaviruset SARS-CoV-2 har 
ført til enorme utfordringer, men ser ikke ut til å ha påvirket dette ambisjonsnivået. Når økonomien skal gjenreises, 
skal det i Europa gjøres på en måte som tar oss i en bærekraftig retning. 

Skift og våre nordiske samarbeidspartnere har nylig bedt EUs statsledere om å tallfeste disse målsetningene i et 
årlige karbonbudsjett frem mot 2030, også for ikke-kvotepliktig sektor, for å gi næringslivet tydelige rammer for 
utslippskutt. 

God måling og rapportering av utslipp har aldri vært viktigere. Utslippsrapportering vil bli styrende for tilgang og 
prising av kapital, og vi mener at rapportering vil være en fundamental forutsetning for å oppnå økt konkurransekraft i 
næringslivet.

Markeder etterspør i økende grad varer og tjenester med null utslipp, og positive innvirkninger på natur og 
mennesker. For å sikre norsk økonomi mot en stadig svakere eksportbalanse i en tid der oljenæringen slik vi kjenner 
den gradvis vil redusere sin betydning for norsk økonomi, må vi ta grep nå. Tiden er overmoden for å sammen stake ut 
en kurs for norsk næringsliv, som gjør oss til en ledende aktør på klimaløsninger som Norge, Europa og verden trenger 
for å nå sine klimamål. 

Skift - Næringslivets klimaledere samler engasjerte toppledere i norske virksomheter på tvers av sektorer med en 
felles ambisjon om å styrke næringslivets konkurransekraft ved å være en pådriver for at Norge når sine klimamål. 
Dette mener vi er avgjørende for å skape gode arbeidsplasser og bidra til å sikre velferdsstatens fremtid.  

I år som i fjor legger vi her fram vårt klimaregnskap, for å være åpne rundt våre egne utslipp. Vi er alle en del av 
problemet og vi kan alle gjøre mer, men vi vil berømme medlemmene våre for åpenheten og samarbeidsviljen rundt 
dette regnskapet. Samtidig synliggjør vi virksomhetenes mål og ambisjoner. Vi peker også på initiativer vi i Skift gjør 
for å bidra og hvilke tiltak norske myndigheter bør iverksette for at vi sammen blir en akselerator for grønn omstilling.

Bjørn Kjærand Haugland
Adm. dir. i Skift

Leif Arne Jensen
Adm. dir. i PwC Norge
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VÅRE MEDLEMMER
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Nytt medlem i Skift fra oktober 2020: Microsoft Norge AS
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ANBEFALINGER  
FOR GRØNN  
KONKURRANSEKRAFT
I Skift samarbeider vi for å definere hvordan norsk næringsliv, i samspill med myndighetene, 
akademia og organisasjoner, kan forbedre grønn konkurransekraft, skape bred sysselsetting 
og sikre at Norge når sitt klimamål.

Skift samler foroverlente aktører på tvers av sektorer i norsk næringsliv. Vi har en tydelig tilstedeværelse i debatten 
om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg for å halvere klimagassutslippene de neste 10 årene på en slik 
måte at vi samtidig styrker både næringsliv og samfunnsliv.

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

Samtidig trengs det en tydeligere klimapolitikk som tilrettelegger for store utslippsreduksjoner, forbereder oss på de 
klimatilpasningene vi må gjøre og utløser de tilhørende næringsmulighetene for Norge.

Vi har gjennom det siste året hatt særlig tre overordnede politiske fanesaker: 
• Økt CO2-avgift - prisen på å forurense må opp 
• Obligatorisk utslippsregnskap - vi må telle utslipp som vi teller penger 
• Grønne innkjøp - offentlige anskaffelser bør i mye større grad sette grønne krav 

1.0 Store klimaskift i handlingens tiår
I 2020 har vi ekspandert vårt arbeid gjennom programmet “Store klimaskift i handlingens tiår”. I dette programmet 
arbeider vi frem posisjoner, anbefalinger og aktiviteter for Skiftnettverket innenfor følgende områder: 

Klimatilpassning

Grønn
digitalisering

Kompetanse

Sirkulær- 
økonomi

Byutvikling

Energi

Mat og 
landbruk

Transport

Bygg og 
eiendom Eksport

Finans

Store klimaskift i handlingens tiår
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Fem arbeidsgrupper har i 2020 definert store klimaskift innen finans, transport, energi, sirkulærøkonomi og grønn 
digitalisering. Nye arbeidsgrupper vil frem mot 2021 jobbe med å definere store klimaskift innenfor bygg og eiendom, 
mat og landbruk, byutvikling, kompetanse, klimatilpasning og eksport.

Spesielt viktig i kontekst av Skift Klimaregnskap 2019-20 er innsikten fra klimaskiftet innenfor finans. Dette skiftet har 
fokus på viktigheten av klimarapportering som en plattform for troverdig kommunikasjon for grønn næringsutvikling.

God klimarapportering er et avgjørende styringsverktøy for næringslivet, og gir grunnlag for økt kunnskap, troverdig 
kundekommunikasjon og tillit til bærekraftige virksomheter, produkter og tjenester. God klimarapportering vil sikre 
kapitaltilgang og bli et viktig konkurransefortrinn for næringslivet fremover. 

Finansskiftet har anbefalt at god klimarapportering fra næringslivet innebærer:
1. Rapportering av klimagassutslipp (scope 1-3)
2. Verifiserbare mål for utslippsreduksjoner
3. Rapportering av klimarisiko i tråd med TCFD

Dette leder til fem tiltak for norsk næringsliv og norske myndigheter:
• Staten bør stramme inn rapporteringskravene for større foretak i tråd med dette.
• Alle selskaper bør starte prosessen med å tilpasse seg EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftige økonomiske 

aktiviteter (EUs taksonomi).
• Norge bør innføre EUs regelverk knyttet til klassifiseringen av bærekraftig økonomisk aktivitet i norsk lovgivning 

så raskt som mulig, i dialog med den norske finanssektoren. 
• Norge må tørre å velge hvilke næringer vi særlig ønsker å satse på, og stimulere til investeringer i disse gjennom 

aktiv virkemiddelbruk. 
• Myndighetene bør sette sammen tverrfaglige og tversektorielle arbeidsgrupper for å utarbeide slike strategier. 

Skift deltar gjerne i disse. 

Det utarbeides løpende posisjoner, anbefalinger og aktiviteter for Skiftnettverket fra arbeidet med store klimaskift 
innen alle de 11 områdene.

2.0 Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft
For å styrke arbeidet med Skift Klimaregnskap 2019-20 har Skift utviklet en egen utslippsmonitor for grønn 
konkurransekraft. 

Vi trenger tydelige utslippsmål per sektor og Skifts utslippsmonitor for grønn konkurransekraft fremstiller årlige 
utslipp frem mot 2030, både sektorvis og på aggregert nivå. Utslippsbanene fremstiller 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:
• 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. 
• Vi må tilrettelegge for å skalere opp karbonfangst og lagring.
• 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.
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SKIFTS KLIMAREGNSKAP 
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Hensikten med klimaregnskapet er å vise hvordan Skift-medlemmene 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.

Det er andre gang Skift gjennomfører et klimaregnskap og i år har 33 medlemmer1 valgt å rapportere, 14 flere enn i 
fjor, hvorav de fleste er nye medlemmer. 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 utgangs-
punkt i årets og fjorårets tall og indikatorer kan Skift 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 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 klimaregnskapet er å gjøre medlemmene bevisst på egen rapportering inkludert mål, strategier og tiltak, 
og å lære av hverandre.

Metode
Klimaregnskapet er utarbeidet for Skift av PwC Norge i dialog med medlemmene. Utregningen av klimafotav-
trykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), med noen få unntak hvor 
informasjon om klimagassutslipp ikke var tilgjengelig. Målet er at alle Skift-medlemmene rapporterer 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). Alle Skift-medlemmer med klimaregnskap har ved årets rapportering både scope 1, 
scope 2 og scope 3 utslipp. Likevel er det fremdeles noen medlemmer som ikke har klimaregnskap på plass, men dette 
gjelder hovedsakelig små organisasjoner med få ansatte. Det forventes at en større andel av medlemsmassen har 
klimaregnskap til neste års rapportering 

Fotavtrykk, grønn forretningsutvikling og håndavtrykk
Ved å beregne medlemmenes klimagassutslipp får Skift oversikt over sitt klimafotavtrykk. Det vil si utslippene fra 
medlemmenes egen virksomhet, aktiviteter, drift og produksjon. Dette er både verdifullt for å se om medlemmene er 
på riktig vei til å nå egne klimamål, og i sammenligning med Norges nasjonale og bransjespesifikke klimamål. 

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)
• Omsetning per tonn CO2-ekvivalenter
• Antall ansatte per tonn CO2-ekvivalenter  

På sikt vil man se om utslippene går ned samtidig som medlemsbedriftene vokser (mer produksjon, aktivitet, flere 
ansatte osv.), med andre ord om karbonutslipp og fotavtrykk 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 “håndav-
trykk”. 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 indika-
torene er individuelle for de relevante selskapene, og ikke basert på en metodisk tilnærming eller utregning.

1 Det er totalt 37 medlemmer i Skift. Noen bedrifter ble medlem i andre halvdel av 2020 og rapporterer først til klimaregnskapet 2020
2 Verdiskapning 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   
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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Agder Energi

Klimamål
Agder Energis oppdrag er å levere ren energi til samfunnet, både i dag og for fremtiden.  
All energi selskapet 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.

I tråd med denne retningen har Agder Energi forpliktet seg til Science Based Targets-
initiativet. Selskapet har som mål å kutte egne utslipp med minst 50 prosent innen 2030, 
men har ikke fått målet validert enda.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Agder Energi kjøpte opprinnelsesgarantier for 24,88 

GWh av sitt energiforbruk. Dette tilsvarer 12.938 
tonn CO2-utslipp. Energiforbruk er en av konsernets 
største utslippskilder. 

• Produksjonen i konsernets vannkraftanlegg leverte 
7.411 GWh fornybar energi i 2019.

• Markedsselskapet Entelios skal bidra til at indus-
triselskap, bedrifter og offentlige virksomheter kan 
bli ledende på klimavennlige løsninger gjennom 
å tilby fornybar energi, teknologiske løsninger og 
spisskompetanse.

• Agder Energi har flere samarbeidsprosjekter for 
å sikre at selskapet er posisjonert for fremtidens 
teknologier og markeder. I 2019 ble Agder Energi 
blant annet tildelt støtte fra det statlige energifondet 
Enova til å gjennomføre pilotprosjektet NorFlex. 
Sammen med en rekke andre aktører i energibran-
sjen skal prosjektet over tre år teste ut ulike teknolo-
giske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk 
hos kundene.
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20182

8.052 1.892 76 6.084 4.290 +87,69%

1 Inkluderer: Flyreiser, transport i privatbil og leiebil, avfall, utslipp fra entreprenørers bruk av betong og asfalt i større prosjekter i Agder Energi Vannkraft samt drivstoff til helikopter brukt til 
inspeksjonsflyging av strømnettet
2 Resultatene er ikke direkte sammenlignbare med 2018. Den største delen av scope 3 utslipp skyldes myndighetspålagte damutbedringer tilknyttet vannkraftverk. Dette påfører betydelig forbruk av 
betong i 2019 sammenlignet med 2018. Metodikken er også noe endret ved utslipp fra privatbil- og flytransport som er flyttet fra Scope 1 til Scope 3.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 7,89 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,57 Tonn CO2e/MNOK

Reduksjon av klimagassutslipp 50% innen 2030 Mål

Investeringer i utbygging og vedlikehold av vannkraft 
og strømnett

1.456 MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,793 0,323
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Arntzen de Besche

Klimamål
Arntzen de Besche har et overordnet mål om at selskapet skal belaste 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. 

Selskapet har satt som mål for 2020 at:
• Energiforbruket ved Arntzen de Besches kontorlokaler skal reduseres med 1 prosent 
per kvadratmeter
• Antall kjørte kilometer skal reduseres med 3 prosent
• CO2-utslipp fra flyreiser i forbindelse med tjenestereiser skal reduseres med 3 prosent
• Kildesortert avfall skal reduseres med 2 prosent pr. årsverk og 75 prosent av avfallet 
skal være kildesortert

Klimatiltak og resultater i 2019
• 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 trans-
portmidlene ved tjenestereiser. Dette førte til en 
vesentlig reduksjon av CO2-utslipp fra flyreiser på 22 
prosent sammenlignet med 2018. 

• 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 2019 gjaldt dette 18 leverandører. 
Ved levering av varer og dokumenter innenfor 
Oslo sentrum skal det som hovedregel benyttes 
sykkelbud. Utover dette etterspør selskapet bruk av 
miljøvennlige biler.

• I 2019 hadde selskapet en sorteringsgrad på 79 
prosent, en økning på 7 prosent sammenlignet med 
2018 (73 prosent). Selskapet jobber aktivt med å 
redusere avfall, blant annet ved å oppfordre leveran-
dører å emballere mindre og ved å øke gjenbruk av 
materialer og minimere engangsartikler.   
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

211,71 1,26 133,78 76,67 264,72 -20,02%

1 Inkluderer: Restavfall og flyreiser

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 1,27 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,48 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 1,315 1,776

• 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, og er involvert i prosjekter relatert 
til elektrifisering av den norske kontinentalsokkelen.

• 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 Skift-initiativ for 
grønne innkjøp.

• For Bank- og finanseringsgruppen er grønn finanse-
ring, i form av blant annet grønne obligasjonslån, en 
stadig større del av oppdragene. 

• 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.
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Asplan Viak

Klimamål
Asplan Viak sin visjon er å være den fremste arena for samfunnsutvikling. Å arbeide med 
samfunnsansvar og klimareduserende tiltak er derfor en naturlig del av virksomheten. 
Som medstifter av Klimapartnere og sittende styremedlem for nettverket i flere fylker, har 
Asplan Viak AS i flere år spilt en viktig rolle i systematisk arbeid med klimagassreduksjon og 
akselerering av det grønne skiftet gjennom private og offentlige partnerskap. Selskapet var 
også pådrivere for og sitter i styret til UN Global Compact Norge. 

Asplan Viak har mål om å redusere klimagassutslippet med minst 5 prosent i strategiperi-
oden (2018 - 2020) med utgangspunkt i 2016 tall.

Klimatiltak og resultater i 2019
• I 2019 var 65 prosent av Asplan Viak sine tjenester 

grønne, ihht. SSB sin definisjon. Det er en økning fra 
52 prosent i 2018.

• Asplan Viak jobber kontinuerlig med å utfordre sine 
kunder på å ta gode miljøvalg. Dette omfatter å tilret-
telegge for gode interne rutiner, å tilby kunder riktig 
kompetanse og å tilby grønne opsjonspakker. 

• Asplan Viak har mål om å lede og delta i 
FoU-prosjekter som former samfunnet i en bære-
kraftig retning og har også i 2019 prioritert betyde-
lige ressurser til forsknings- og utviklingsprosjekter 
med bærekraft som hovedtematikk. I tillegg er det 
i 2019 satt av en stor ressurspool med det formål å 
kunne tilby bærekraftkompetanse til fagnettverk og 
undervisningsinstitusjoner. 

• Asplan Viak arbeider med å redusere klimagass-
utslipp som følge av jobbrelaterte reiser og oppnådde 
målet for 2019, å bli sertifisert som en sykkelvennlig 
bedrift. Selskapet har innført bruk av kollektiv-
reisekort til jobbreiser og fagsamlinger, og har 

ambulerende sykkelverksted til kontorer. Selskapet 
øker også andelen av utslippsvennlige biler til firma-
bilparken hvert år. 

• Alle Asplan Viaks 31 kontorer har egen ressursperson 
som miljøansvarlig og utarbeider et eget toårig 
miljøprogram med minimum tre målbare miljømål. 
Kontorene jobber kontinuerlig med å forbedre sin 
miljøprestasjon iht. miljøprogrammet, der miljø-
ansvarlig årlig rapporterer status og progresjon til 
gjennomgang hos ledelsen. 

• Ressursbruk har vært et prioritert område i 2019. 
Som et resultat av dette bruker selskaper livsløp-
svurderinger (LCA) ved innkjøp. Selskapet har i 
2019 gjennomgått rutiner og redusert kraftig bruk av 
engangsprodukter og giveaways. 

• Styring av innkjøp er en av de viktigste innsatsfak-
torer for å forbedre miljøprestasjonen i egen drift. 
Asplan Viak prioriterer derfor leverandører og under-
leverandører som har miljøstyringssystem.  
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

8.252 240 311 7.701 7.967 +3,58%

1 Inkluderer: Livsløpsutslipp fra å produsere alle innsatsfaktorer som Asplan Viak bruker i løpet av et år er estimert gjennom å kombinere data fra det økonomiske regnskapet med utslippsfaktorer fra 
en miljøutvidet kryssløpsmodell. Det vil i prinsippet si at alle oppstrøm utslipp er inkludert i scope 3. 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 7,41 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 5,85 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i bærekraftsrelaterte interne FoU/inno-
vasjonsprosjekter

13 MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,120 0,130

• Asplan Viak arbeider kontinuerlig for å være ledende 
innen kompetanse på bærekraft og har gjennom 
Asplan Viak skolen både obligatorisk miljøkurs for 
alle ansatte samt årlige kursrekker med bærekraft 

som hovedtematikk. Selskapet vektlegger å ha 
medarbeidere med kapasitet, kompetanse og 
erfaring innen anerkjente sertifiseringsordninger for 
bærekraft.
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Bergen Næringsråd

Klimamål
Bergen Næringsråd (BN) er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i 
Bergensregionen med over 3.000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 
100.000 arbeidstakere. Selv om BN er en liten organisasjon med sine 16 ansatte, er orga-
nisasjonen like opptatt av klima og ønsker å bidra til det grønne skiftet med lokale tiltak. BN 
har ikke egne mål om klimanøytralitet, men næringsrådet jobber for at alle medlemsbedrif-
tene skal bli klimanøytrale innen 2030.  

Klimatiltak og resultater i 2019
• BN har ingen parkeringsplasser og har lagt til rette 

for at de ansatte kan gå, sykle eller velge kollektivt 
til arbeid. Transportnæringen er høyt på agendaen, 
og BN har derfor utarbeidet et ”Veikart for grønn 
transport”. 

• 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 månedlig 
dialog med kantine for å iverksette tiltak som mini-
merer matsvinn.

• BN har opprettet en egen ekspertgruppe for sirkulær 
økonomi som bl.a. jobber med:

 − Strengere krav til kildesortering ved riving av 
bygg.

 − Arrangerer «Sirkulærskolen» for bedriftsle-
dere over fire samlinger.

 − Å fremme gjenbruk av materialer og å få 
fjernet moms på reparasjoner

• BN leder prosjektet #Plastsmart som skal jobbe for 
at plast ikke kommer på avveie, unngå unødvendig 
bruk av plast og legge til rette for sirkulære modeller. 
Næringsrådet har selv iverksatt tiltak for å nå disse 
målene, samt rullet ut konseptet til en rekke større 
virksomheter som arbeider for det samme.

• 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 bære-
kraftsprisen og klima- og miljøprisen SPIR.

• BN velger bevisst lokale leverandører for servering.
• BN arrangerer byttedager for festkjoler.  
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Coca-Cola  
European Partners

Klimamål
Coca-Cola European Partners lanserte i 2017 sin handlingsplan 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 
følgende klimamål oppnås:
• Klimagassutslippene fra kjernevirksomheten skal kuttes med 50 prosent innen 2025.
• Klimagassutslippene fra verdikjeden skal kuttes med 35 prosent innen 2025.
• Selskapet skal bruke 100 prosent fornybar energi innen 2020.

Coca-Cola European Partners har også en rekke klimamål som relaterer seg til sirkulær 
økonomi, resirkulering og gjenbrukbare produkter:
• 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 har som mål å ha den totale plastemballasjen i en “closed loop”, der 100 
prosent er resirkulerbart, og 100 prosent er innsamlet og produsert fra 100 prosent resir-
kulert eller fornybart materiale. Fra og med våren 2021 vil Coca Cola Norge produsere alle 
sine flasker av 100 prosent resirkulert plast (rPET).   
• 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 .
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 20182
Endring i utslipp 

fra 2018

54.254 5.775 48.479 55.104 -1,54%

1 Inkluderer: Alle andre utslipp av produkt og produksjonssyklus og tjenestereiser
2 Ved Skift Klimaregnskap 2018-19 var det kun rapportert utslipp på scope 1. Ved årets rapportering er 2018 klimagassutslipp korrigert for scope 2 og scope 3 utslipp.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 88,51 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 12,60 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,015 0,014

Klimatiltak og resultater i 2019
• Siden 2010 har selskapet gradvis lagt om emballasjen 

til resirkulert materiale (rPET) og bioplast. I dag har 
alle produktene som produseres lokalt 25 prosent 
resirkulert plast.  Som ledd i overgangen har Coca-
Cola European Partners Norge i 2020 utfaset all 
farget emballasje som ikke kan resirkuleres. I 2020 
lanserte selskapet den første produktporteføljen 
med 100 prosent rPET og startet å ta i bruk flasker av 
100 prosent resirkulert materiale for vannmerkene 
Telemark by Bonaqua og Smartwater. Samlet sett 
betyr den norske satsningen på resirkulert plast en 
årlig besparelse på 1700 tonn ny plast. Det inkluderer 
vannflasker laget av 100 prosent resirkulert plast, 
samt flasker med 25 prosent resirkulert materiale i hele 
brusporteføljen - sammenlignet med en portefølje 
hvor alle flasker er laget av ny plast. 
 
 

• Transportløsninger en viktig del av selskapets 
karbonreduksjonsstrategi. I dialog med sine tred-
jeparts-logistikkpartnere ønsker Coca-Cola å bidra 
til å redusere utslipp ved at  distributører går over til 
null- eller lavutslippsløsninger på sine kjøretøy. Derfor 
fortsatte Coca-Cola i 2019 med sin satsning på å gjøre 
bilparken til sine selgere grønnere ved å gå over til 
elbiler. I tillegg er 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 hovedkon-
toret på Lørenskog. Coca-Cola sørger også for at det 
blir montert ladere hjemme hos medarbeiderne som 
trenger det. Strømmen betales av selskapet. 

• Sammen med Infinitum, Bryggeri- og drikkevarefore-
ningen og ZERO jobber Coca-Cola for å erstatte dagens 
grunnavgift for drikkevareemballasje med en materi-
alavgift. Målet er at riktige avgiftsincentiver raskere vil 
føre Norge til topps innenfor sirkulærøkonomi.
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DNV GL

Klimamål
DNV GL er aktiv innen mange sektorer, fra maritim, olje og gass, energi til ernæring og helse-
tjenester, med det formål å sikre liv, verdier og miljøet. Selskapet bidrar til et mer bære-
kraftig samfunn på to måter: ved å redusere klimaavtrykket i egen drift og ved å hjelpe sine 
kunder til å jobbe mer effektivt og bærekraftig i deres virksomheter. DNV GL investerer også 
i forskningsprosjekter knyttet til dagens bærekraftsutfordringer. Selskapet har et særlig 
fokus på å bidra til bærekraftsmål 7 ren energi for alle, mål 9 industri, innovasjon og infra-
struktur og mål 13 om å stoppe klimaendringene. 

I 2020 lanserte DNV GL en ny miljøstrategi som består av fem tiltak:
• Redusere utslipp av drivhusgasser med 25 prosent innen 2025. Reduksjonen tar 
utgangspunkt i 2018 og skal måles per ansatt per inntektskrone. 
• Redusere plastforbruk og plastavfall.
• Oppmuntre ansatte til å reise mindre og benytte seg av mer digital teknologi for å 
kommunisere med eksterne og interne interessenter.
• Engasjere ansatte rundt miljøemner.
• Investere i naturlige karbonfangst- og lagringsløsninger som et supplement til 
motregning.

Klimatiltak og resultater i 2019
• DNV GL er karbonnøytral og kompenserer for karbo-

nutslipp fra sine kontorer, laboratorier og tjenestereiser. 
100 prosent av utslippene for 2018 og 2019 ble utlignet.

• Selskapet arbeider aktivt med innkjøp for å redusere 
energiforbruk og karbonutslipp. I løpet av 2018 og 
2019 har DNV GL endret hvordan de administrerer 
sin globale bilflåte på cirka 1.500 firmabiler. Det ble 
etablert en maks CO2-utslippsgrense (160 g / km for 
personbil). I tillegg ble det gjort innkjøp av elek-
triske- og hybridbiler. Alle kontorlokaler som huser 

mer enn 100 ansatte skal minst ha den nest høyeste 
miljøsertifiseringen for bygg innen 2024. I 2019 var 
27 prosent av kontorlokalene sertifisert BREEAM 
Excellent eller LEED Gold Standard.

• I 2019 laget DNV GL en veileder for ansatte som 
illustrerer hvordan alle kan bidra til å redusere klima-
gassutslipp både hjemme og på kontoret. Rådene 
inkluderer forslag om energi- og vannbesparelser i 
daglig drift og for å redusere reiser, øke videokonfe-
ranser og oppmuntre til gjenvinning på alle kontorer.
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20182

78.635 25.509 14.701 38.425 65.500 +20,05%

1 Inkluderer: Utslipp fra tjenestereiser med fly, tog og bil
2 Økning: Økt testaktivitet i KEMA-laboratoriene som bruker svovelheksafluorid (SF6) for å teste sikkerheten og påliteligheten til høyspentutstyr

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 6,65 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 3,65 Tonn CO2e/MNOK

Kompensasjon ved å investere i klimabeskyttelsespro-
sjekter:
• Regnskog og biologisk mangfoldsbeskyttelse 

REDD +, Peru (100000000001107) 
• Isangi REDD +, DR Kongo (103000000007689) 
• Effektive komfyrer, Ghana (GS407)

79.000 Tonn CO2e

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,201 0,194

• DNV GL bidrar mest til klimatiltak gjennom sine 
tjenester. Blant annet jobber DNV GL som teknisk 
rådgiver for Singapores nasjonale vannbyrå for 
å etablere et 50 MW flytende solcelleanlegg - et 

prosjekt som vil eliminere 28.000 tonn CO2 per år. I 
tillegg hjelper selskapet flere kunder i offshoreindus-
trien med hybrid batterikraftteknologi. Dette bidrar 
til betydelige klimagassutslippreduksjoner. 
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Econa

Klimamål
Econa sin viktigste oppgave er å vise medlemmene hvordan bærekraft henger sammen med 
forretning. Ved å gi medlemmene konkrete verktøy og kunnskap til hvordan de kan gjøre 
bedriftene sine grønnere, bidrar Econa til at alle sine 24.500 medlemmer blir endringsa-
genter. Samtidig skal organisasjonen bli enda mer miljøvennlige på kontoret og blant sine 
tillitsvalgte og ansatte. 

Organisasjonens prioriterte områder er å:
• Redusere flyreiser, både lokalt og blant våre tillitsvalgte
• Redusere matsvinn ved lokale og sentrale arrangementer
• Videreutvikle digitale løsninger  

Klimatiltak og resultater i 2019
2019 var året hvor Econa satte fart på sitt klima- og 
miljøarbeid. Styret bestemte seg for seks bærekraftsmål 
som organisasjonen skal følge ut strategiperioden. Econa 
ble også medlem av Skift og fortsatte sitt medlemskap 
i UN Global Compact. Internt hadde organisasjonen 
ulike workshops blant de ansatte om bærekraft og hvilke 
konkrete tiltak som kan gjøres sammen for å redusere 
sine utslipp.  
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 20182
Endring i utslipp 

fra 2018

198,9 0 2,4 196,4 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig

1 Inkluderer: Pendling, km-godtgjørelse, flyreiser, hotellovernattinger og matserveringer. Utslipp fra scope 3 ble inndelt etter hovedkontor, sentrale arrangementer, lokale arrangementer og 
tillitsvalgte arrangementer.
2 2019 var første året det ble ført klimaregnskap

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 6,03 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 2,90 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e Tall ikke tilgjengelig 0,151
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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 ta ned klimagassutslipp. Foreningen 
består av seks ansatte og har satt konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp i eget hus, 
men det er deres prosjekter i samarbeid med aktører i elektrobransjen som bidrar vesentlig 
til visjonen og Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.  

Klimatiltak og resultater i 2019
• 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 noe som er avgjørende for utvidelse av 
elbiler.

• Elektroforeningen sammen med Bellona har utar-
beidet Norges første elbarometer som angir elektrifi-
seringsgrad og potensiale innenfor ulike sektorer. 

• Foreningen er medstifter av Circular Norway som 
jobber med å akselerere overgangen til en sirkulær 
økonomi i Norge. I 2019 var EFO med på å drive frem 
initiativet Circularity Gap Report Norway, som gikk 
ut på å kartlegge hvor sirkulært Norge er samt hvor 
det største potensialet er. Elektroforeningen er også 
aktiv pådriver for at elektrobransjen, representert 
ved medlemmene, skal bli mer sirkulær og redusere 
sitt materialavtrykk. 

• Elektroforeningen er en av partene bak utslippsfrie 
byggeplasser og da med spesiell fokus på elektrifise-
ring 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.

• 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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Eksportkreditt 

Klimamål
Eksportkreditt Norge fremmer norsk eksport ved å tilby rådgivning og konkurransedyktige, 
langsiktige lån til kundene av norske eksportbedrifter. Å ta samfunnsansvar er en viktig del 
av selskapets samfunnsoppdrag. Med ca. 50 ansatte og et begrenset fotavtrykk fra egen 
virksomhet fokuserer Eksportkreditt Norge på å gjøre en forskjell for klima, mennesker og 
miljø i transaksjonene selskapet finansierer. 

Eksportkreditt Norge belyser markedsutvikling- og muligheter for grønne og bærekraftige 
næringer gjennom fremleggelse av analyser og faktagrunnlag som er viktig for samfunnsde-
batten. I dag foregår norsk sysselsetting og verdiskaping i næringer som kan kategoriseres 
som grønne, mens norsk eksport i stor grad kommer fra bransjer med høye klimagass-
utslipp. Næringene som har høyest utslippsintensitet står for 80 prosent av utslippene, 10 
prosent av sysselsettingen, 30 prosent av verdiskapingen – og 60 prosent av eksporten1.  

Norsk næringsliv og norsk eksport trenger en klimaomstilling. Eksportkreditt Norge kan være 
med å finansiere den. Grønne transaksjoner vil gis prioritering i markeds- og gjennomfø-
ringsarbeidet. Målet for 2020 er å få på plass et konkret rammeverk for kategorisering av 
grønne lån og tilbud om gunstigere prising av lån til markedsrente i tråd med utviklingen i 
markedet. 

Klimatiltak og resultater i 2019
• I samarbeid med bransjeorganisasjoner, myndig-

heter og klynger belyste Eksportkreditt Norge i 
2019 eksportindustriens utfordringer og muligheter 
knyttet til klimaomstilling med flere analyser og 
rapporter.

• Eksportkreditt Norge og Miljøstiftelsen ZERO 

var oppdragsgivere for Menon-rapporten 
«Klimaomstilling i norsk næringsliv – Status og mulig-
heter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst». Den 
konkluderte med at sjømat, fornybar energi, maritim 
næring og prosessindustrien har størst potensial for 
grønn, lønnsom og eksportrettet vekst i Norge.

1 Klimaomstilling i norsk næringsliv – status og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst, Menon Economics/november 2019
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20183

154,58 1 63,65 89,93 150,47 +2,73%

2 Inkluderer: Flyreiser
3 Økningen skyldes flere flyreiser
4 Eksportkreditt har ikke en bunnlinje. PwC brukte derfor en tilnærming til EBITDA basert på årsresultat før skatt og avskrivninger for å beregne EBITDA + lønns- og personalkostnader. 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 3,15 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 1,37 Tonn CO2e/MNOK

Utvalgte finansieringsprosjekter

Finansiering av MS Roald Amundsen og MS Fridtjof 
Nansen – verdens første hybriddrevne cruiseskip

30 MEUR

MS Color Hybrid, verdens største plug-in hybridskip 1.000 MNOK

Finansiering av norske leveranser og tjenester til syv 
batteridrevne ferger som bygges i Tyrkia for Fjord1

307 MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK4 per tonn CO2e 0,516 0,501

• Eksportkreditt Norge var også blant oppdragsgi-
verne for Norges første kartlegging av omsetning og 
investeringer i grønne maritime løsninger, samt for 
liknende mulighetsanalyser innen havvind, solenergi 
og vannkraft.

• I 2019 ble Eksportkreditt Norge medlem i Poseidon-
initiativet. Formålet med Poseidon Principles er å 
måle karbonavtrykket i skipsfinansieringsporteføljer, 

noe som kan bidra til bedre klimavurderinger i finan-
sieringen av shippingtransaksjoner.

• I løpet av året utbetalte Eksportkreditt Norge lån 
til flere klima-relaterte prosjekter, blant annet 
hybridskipene til Hurtigruten og Color Line og 
Fjord1s nye batteriferger (se nøkkeltall grønn 
forretningsutvikling).
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Formuesforvaltning

Klimamål
Formuesforvaltning ser et markant skift fra prat til handling innenfor bærekraftige investe-
ringer. Dette er et skift selskapet ønsker å bidra aktivt til i samarbeid med sine kunder. 

Formuesforvaltning har et tydelig fokus på at alt de gjør er målbart og transparent. 
Det inkluderer de forventninger selskapet setter til finansiell avkastning, sine bidrag til 
å oppnå FNs bærekraftsmål i bred forstand, så vel som konkrete CO2-målinger. Når 
Formuesforvaltning velger forvaltere for kundenes kapital er selskapet opptatt av at de har 
integrert bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Overordnet ønsker Formuesforvaltning 
å bidra til en bedre og mer visualisert kommunikasjon rundt hvilken påvirkningskraft man 
har som investor, særlig når det gjelder hvordan investeringsadferd kan påvirke fremtidens 
klimagassutslipp.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Formuesforvaltning rapporterer bærekraft data for 

første gang etter å ha blitt medlem av Skift. 
• Formuesforvaltning følger løpende opp at de utvalgte 

forvalterne gjennomfører den strategien og skaper 
de resultatene som er forespeilet i forbindelse med 
integrert bærekraft i investeringsbeslutninger.

• De siste årene har Formuesforvaltning satset betydelig 
ressurser på å utvikle ny teknologi, slik at konsernet 
kan levere rapporter med høy kvalitet både på finan-
sielle og ikke-finansielle resultater. I løpet av høsten 
2020 vil kundene blant annet kunne løpende følge 
sine porteføljers CO2-avtrykk i Formue-appen.
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e)1 Scope 1 Scope 22 Scope 33 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

233,39 25,64 60,66 147,09 232,54 +0,37%

1 I 2019 har Formuesforvaltning utelukket inkludert egne tall, og ikke inkludert CO2-utslipp fra verdipapirporteføljene til sine investeringsrådgivningskunder. Dette vil vurderes å gjøre i senere 
rapporteringer.
2 Norske og svenske kontorer unntatt fra Oslo kontoret
3 Inkluderer: Flyreiser og kilometergodtgjørelse for ansatte

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,81 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,34 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 2,383 2,342
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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. Klima og bærekraft 
står sentralt i selskapet. Det kommer også tydelig frem i selskapets formål: «Vi skal hjelpe 
folk å ta vare på helse, verdier og omgivelser, og vi skal være der når det trengs». 

Fremtind ønsker å være en bidragsyter til et grønt skifte med et langsiktig perspektiv og ambi-
sjoner utover lovgivningen som finansmarkedet er underlagt. Selskapet forsikrer blant annet 
mobilitetstjenester og bygg, to områder som står for betydelige klimagassutslipp. Fremtinds rolle 
i det grønne skiftet er knyttet til å legge til rette for ressurseffektivitet og sirkulær økonomi.  

Fremtind har blant sine mål for 2020 at selskapet skal ha fått oversikt over sitt klimaavtrykk og har 
satt hensiktsmessige klimamål. Med klimaavtrykk menes det et utvidet klimaregnskap. Fremtind 
ser at de kan bidra til reduksjoner også innen områder som ikke dekkes av regnskapet deres; for 
eksempel når det skal erstattes etter skade og i utslipp fra gjenstandene som er forsikret hos 
Fremtind. I tillegg skal selskapet gjøre det enkelt og attraktivt for kunden å ta klimavennlige valg.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Fremtind jobber kontinuerlig for å skjerpe bære-

kraftkrav 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 bilfor-
sikringskundene en score som gir insentiv for å kjøre 
med flyt, som både reduserer risiko for skade og redu-
serer drivstofforbruket.

• 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 klima-
tiltak i tillegg til å være forretningsmessig lønnsomt.

• Selskapet har innført en rekke interne tiltak for å 
redusere fotavtrykket i eget hus inkludert:

 − Energibesparing i daglig drift av bygget
 − Stadig bedre tilrettelegging for sykling for 

ansatte 
 − Samarbeid med kantinen for klimavennlig 

servering, inkludert utvidet vegetartilbud og 
reduksjon i engangsemballasje



35

Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 20182
Endring i utslipp 

fra 2018

325,4 26,5 142,2 156,7 Ikke relevant Ikke relevant

1 Inkluderer: Flyreiser, km-godtgjørelse og avfall
2 Ettersom Fremtind er et nylig opprettet selskap foreligger det ikke tall for klimagassutslipp i 2018.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,35 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,04 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e Ikke relevant 3,448
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Jernia

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 samvit-
tighet. Jernia vil tilby mer klima- og miljøvennlige varer som varer, hjelpe folk ta vare på det 
de har, leie ut og sørge for at alt kan repareres og til slutt gjenvinnes. 

2019 var Jernias første år med klimaregnskap, og i 2020 jobber selskapet med å definere 
en mer offensiv klimastrategi og mål for veien fremover. Jernia har som mål at all emballasje 
skal være 100 prosent resirkulert og 100 prosent resirkulerbart innen 2025. 

I løpet av 2019 hadde selskapet følgende reduksjonsmål: 
• 10 prosent reduksjon i restavfall.
• 0,5 prosent reduksjon i drivstofforbruk.
• 10 prosent reduksjon i reiseaktivitet og antall flyreiser.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Jernia har byttet ut lysarmaturene til LED belysning 

med bevegelsessensorer og benyttet bergvarme på 
servicekontoret. Dette har ført til en reduksjon på 13 
prosent i energiforbruk og i CO2-utslipp fra 60 tonn 
CO2 i 2018 til 52 tonn CO2 i 2019.

• I 2019 avholdt servicekontoret på Vinterbro flere 
av sine møter med leverandører og andre butikker 
digitalt i stedet for fysisk. For 2018 og 2019 har Jernia 
kun tilgang til data på reisekostnader, men kostnadene 
viser til en reduksjon på 11 prosent fra 2018 til 2019.  
 
 

• Jernia har et langsiktig mål om å elektrifisere hele 
transporten, og jobber med å skifte ut hele bilparken. 
I samarbeid med PostNord og Bring, jobber selskapet 
med å optimalisere transporten fra leverandører og 
til butikker og forbruker.

• Høyere omsetning og utvidet rutenett i 2019 har 
ført til en økning av antall kjørte kilometer. Med to 
nye biler er drivstofforbruket per kjørte kilometer 
redusert med 3 prosent.

• For å redusere restavfall kildesorterer selskapet 
papp, papir, plast, EE-avfall, trevirke, matavfall på 
Servicekontoret og i butikkene. For 2018 og 2019 har 
ikke Jernia tilgjengelige data for avfall. 
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e)1 Scope 1 Scope 2 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

647 136 235 276 659 -1,82%

1 Totale klimagassutslipp inkluderer Jernia AS som er hovedkontoret og lager, samt Jernia Detalj AS med sine ca 82 butikker. Forhandlereide butikker (ca 50 butikker) som er egne juridiske AS er ikke 
inkludert i tallene for scope 2, men er inkludert i scope 1 og 3. Jernia er i prosess med å utrede sitt klimafotavtrykk og vil oppdatere dette i etter hvert som selskapet får bedre innsikt.
2 Inkluderer: Innleid transport; både ut til Jernia sine butikker (inkludert forhandlereide butikker) og ut til kunde fra nettbutikken jernia.no. Selskapet er i prosess for å bli miljøfyrtårnsertifisert og vil 
da kunne rapportere mer omfattende på scope 3 for 2020.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,79 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,56 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,379 0,402

I tillegg til reduksjon og gjenvinning av eget avfall, 
ønsker Jernia å gjøre det lettere for kunder å gjøre 
det samme. I tillegg til innsamling av EE-avfall, 
har Jernia initiert en innsamlings- og resirkule-
ringsordning for forbrukermetall.  I 2019 samlet 
Jerniabutikkene inn 5,7 tonn brukte gryter, steke-
panner og kjøkkenkniver til gjenvinning. Bruk av 
resirkulert metall kan redusere klimagassutslipp med 
over 90 prosent, sammenlignet med nye produkter. 

• Jernia jobber aktivt med å velge varer som er bære-
kraftig produsert, eller som gir en miljøgevinst ved 
bruk. Jernia velger produkter som er produsert av 
resirkulert materiale, og selger produkter som gjør det 
enklere for kunden å ta vare på det de allerede har.  

• Jernia jobber sammen med klimavennlige produ-
senter og setter krav til sine leverandører når det 
gjelder emballasje.Som resultat av samarbeid med 
leverandører utgjør nå 32 prosent av totalsalget av 
kjeler og stekepanner mer enn 50 prosent resirku-
lerte materialer.  

• Som en del av vår satsing på service og opplæring, 
kurses våre medarbeidere i hvordan kundene kan ta 
vare på det de allerede har.

• Selskapet har et tydelig fokus på miljøvennlig embal-
lasje og ønsker å redusere bruken av plast samt øke 
andelen av resirkulerbare materialer. Blant annet 
erstatter selskapet plast med strimlet, innkommet 
papp i alle vareleveranser fra sin netthandel. I 2020 
vil dette tiltaket spare over 2 tonn plast.
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KLP

Klimamål
KLP skal bruke makten og mulighetene i de over 700 milliardene selskapet forvalter til å 
kreve en raskere utvikling mot et bærekraftig samfunn. Dette gjør KLP gjennom å integrere 
samfunnsansvar i all sin virksomhet, øke investeringer som fremmer bærekraftig utvikling, 
påvirke selskaper til mer bærekraftig drift, samt utvikle produkter og tjenester som bidrar 
til en positiv samfunnsutvikling. KLP ønsker å være en pådriver for bærekraftig finans, og de 
har uttalt støtte til 1,5-gradersmålet. Dette innebærer at deres egen drift og investerings-
portefølje skal innrettes på en måte som er på linje med Parisavtalens ambisjoner.

KLP sine klimamål er å:
• Halvere klimagassutslippene fra sin egen drift innen 2030 
• Ha en investeringsportefølje som er på linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen
• Øke sine klimavennlige investeringer med 6 milliarder kroner per år

Klimatiltak og resultater i 2019
• KLP investerte nye 6,2 milliarder kroner i klimavennlige 

investeringer gjennom året, og har nå totalt rundt 48 
milliarder kroner i klimavennlige investeringer, definert 
som blant annet direkteinvesteringer i fornybar energi, 
miljøbygg og andre prosjekter med særlig klimaeffekt. 
Av disse er 30 milliarder investert i fornybar energi. 

• KLP inngikk et samarbeid med DNB om å investere 
i prosjektfinansiering av fornybar energi. Dette er 
et eksempel på hvordan KLP søker å etablere nye 
samarbeid og strukturer som muliggjør en økning i 
fornybarinvesteringer fra privat sektor. KLP har også 
et investeringssamarbeid med Norfund for å inves-
tere i fornybar energi i utviklingsland. Gjennom dette 
samarbeidet har vi blant annet investert i en av verdens 
største solparker i Egypt, som ble ferdigstilt i 2019. 

• Som en oppfølging av lanseringen av grønne boliglån for 
privatkunder ble det i 2019 lansert grønne lån til offentlig 

sektor. KLP har inngått grønne låneavtaler for 700 milli-
oner kroner, fordelt med 60 prosent på vann, avløp og 
renovasjon og 40 prosent på klimavennlige bygg. 

• I 2019 hevet KLP terskelen for investeringer i kull og 
oljesand, og utelukker nå alle foretak som har mer 
enn fem prosent av inntektene fra kullbasert virk-
somhet eller fra utvinning av oljesand. 

• Klimaavtrykket til KLPs børsnoterte investeringer er 
vesentlig lavere enn referanseindeksene vi benytter 
oss av. Eller sagt på en annen måte: pensjon forvaltet 
av KLP finansierer mindre av verdens utslipp. 
Forskjellen i klimaavtrykket for det enkelte fond 
varierer fra minus 20 prosent til minus 66 prosent i 
utslipp. Karbonavtrykket totalt for KLPs portefølje 
som er sammenlignbart med en referanseindeks var 
15 tonn CO2e per million investert, mot 19 tonn for 
referanseindeksen. 
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e)1 Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

988,8 4,9 98,9 885,1 1.073,3 -7,87%

1 Inkluderer: Flyreiser (utslippene er regnet inkludert RF-faktor), forretningsreiser med bil (kjøregodtgjørelser og taxi) og avfall
2 KLP opererer ikke med omsetning. PwC bruker derfor sum netto inntekter 2019 som tilnærming
3 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

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,98 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,01 Tonn CO2e/MNOK2

Investeringer i fornybar energi i Norge, Europa og USA 26.385 MNOK

Investeringer i fornybar energi i utviklingsland 725 MNOK

Utlån til kraft, vann, avløp og renovasjon 2.841 MNOK

Investeringer i internasjonale kraftselskaper 2.434 MNOK

Investeringer i miljøbygg 14.197 MNOK

Investeringer i grønne obligasjoner 890 MNOK

Andre klimavennlige investeringer 295 MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK3 per tonn CO2e 3,809 4,531

• KLP har lansert fire nye svanemerkede fond i år, og har 
nå en svanemerket fondsfamilie med totalt fem fond. 
Fondene er fossilfrie og følger strenge bærekraftskrite-
rier for hvilke foretak som skal være i porteføljen. 

• Gjennom året var KLP i dialog med 284 selskaper, der 
klima og klimarisiko var et gjennomgående tema. Som 
følge av skogbrannene i Amazonas hadde KLP dialog 
med flere foretak i Brasil for å forstå hvordan de jobber 
med sine retningslinjer og rutiner for å sikre at de 

bidrar til å begrense avskogingen i landet. 
• I 2019 var 19 prosent av KLPs eiendomsportefølje 

klassifisert som miljøbygg, det vil si bygg med særskilte 
miljøkvaliteter. I tillegg produserte eiendomsporte-
føljen 403 MWh fornybar energi gjennom året.

• KLP har jobbet målrettet med klimarisiko i flere år 
og ferdigstilte i 2019 en kvantitativ klimarisikostudie 
på noterte aksjer og obligasjoner, i samarbeid med 
norske og internasjonale investorer. 
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Kommunalbanken

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. 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. 
Som et insentiv til å velge grønnere investeringer gir banken renterabatt på disse lånene. 
De grønne lånene finansieres gjennom å utstede grønne obligasjoner i det internasjonale 
kapitalmarkedet. Deres 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. De gjennomfører ukentlige tiltak for å øke kompetansen og 
bevisstheten om klima og bærekraft blant deres ansatte, og skjerper kravene i retningslinjer 
for innkjøp. KBN har fastsatt flere klimamål:
• Minst halvparten av utlånsveksten i 2020 skal være grønne lån.
• Minst 50 prosent utslippskutt innen 20301.
• Inkludere klimarisiko i selskapets kredittvurderingsmodell.
• Øke kommunesektorens bevissthet om egen klimarisiko.
• Øke bedriftens kunnskap og bevissthet om klima- og miljøspørsmål.

Klimatiltak og resultater i 2019
• I 2019 ble 6,2 milliarder kroner lånt ut til 82 grønne 

prosjekter, tilsvarende 49 prosent av KBNs utlån-
svekst. Utestående grønne lån utgjør en andel på 7,4 

prosent av porteføljen, og KBN forventer en økning i 
andelen fremover.   

1 Baseline: 2019



41

Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

192,4 2,8 57,8 131,8 281,8 -31,72%

2 Inkluderer: Restavfall og flyreiser
3 Ansatte i denne sammenheng utgjør antall årsverk

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 2,35 Tonn CO2e/ansatt3

Utslipp per omsatt MNOK 0,10 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i grønne prosjekter 23.000 MNOK utestående i 
grønne lån, primært 
relatert til grønne bygg, 
lavutslippstransport og 
vann og avløp

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 4,741 6,393

• Beregnet klima- og miljøeffekt fra KBNs grønne lån 
i 2019 var 50.938 tonn CO2e årlig (klimagassutslipp 
unngått og redusert) og 37 GWh (energi redusert og 
unngått). 

• I 2019 lanserte KBN et eget klimarisikoverktøy 
for kommunene, som har blitt tatt i bruk av flere. 
Verktøyet ble utviklet i samarbeid med CICERO. 
KBN og Norsk klimastiftelse ga ut et kunnskapshefte 

om klimarisiko for kommunale beslutningstakere.  
• Selskapet har bidratt til å videreutvikle gjeldende 

Green Bonds Principles som styremedlem i GBP 
Executive Committee.

• 90 prosent av de ansatte oppga å ha fått økt kunnskap 
og bevissthet om klima og miljø etter KBNs interne 
kompetansehevingsarbeid.  



42

Laerdal Medical

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 de satt 
konkrete klimamål for å systematisk begrense de negative konsekvensene ved selskapets 
aktivitet. Det overordnete mål er å bli klimanøytral innen 2030 ved å redusere klimagass-
utslipp og kompensere for CO2 gjennom «offsetting» ved naturlig karbonfangst. Innen 2030 
skal Laerdal Medical redusere sine utslipp med 70 prosent1 fordelt på utvalgte områder: 
• Egne anlegg og operasjoner: Reduksjon fra 17.000 til null tonn CO2e 
• Produkter og komponenter: Reduksjon fra 33.000 til 11.000 tonn CO2e 
• Logistikk og distribusjon: Reduksjon fra 11.000 til 5.000 tonn CO2e
• Reise: Reduksjon fra 8.000 til 5.000 tonn CO2e

For å sikre framdrift har selskapet definert delmål for 2021, blant annet å redusere luftfrakt 
med 25 prosent fra 2,1 million til 1,6 million tonn kilometer samt kostnadsreduksjon knyttet til 
tjenestereiser på 20 prosent2 ved å reise mindre og smartere. 

Klimatiltak og resultater i 2019
• Laerdal Medical har i 2019 tatt i bruk en MRIO modell 

som estimerer selskapets totale utslipp, det innebærer 
at man får en komplett oversikt over utslipp knyttet til 
Scope 1, 2 og 3.

• Laerdal Medical har økt andelen fornybar energi 
knyttet til sin kontorvirksomhet og sine fabrikker. 
Dessuten jobber selskapet med optimalisering og 
effektivisering av sine leverandørkjeder.  

• For å kunne redusere utslipp knyttet til jobbrelaterte 
reiser har Laerdal valgt å endre reisevarner. Dette 
skjer i hovedsak med økt digital kommunikasjon, både 
internt og eksternt med kunder. 

• Laerdal Medical har identifisert materialbruk og sirku-
laritet som en viktig del av sitt miljøarbeid. Laerdal 
Medical har et samarbeidsprosjekt med det inter-
kommunale avfallsselskapet IVAR for å undersøke 
muligheter knyttet til bruk av resirkulert plastråstoff 

1 Basisår: 2019
2 Basisår: 2019
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 33 Klimagassutslipp-

Scope 1+2 20184
Endring i utslipp 

fra 20185

69.214 3.822 65.392 3.993 -4,28%

3 Basert på MRIO rapportering som bruker regnskapstall og innsatsfaktorer for å estimere livsløpsutslipp
4 Totalt klimagassutslipp 2018 kan ikke sammenlignes med 2019 pga endret metodikk på Scope 3, som økte beregnet utslipp betydelig
5 Gjelder kun endring utslipp fra Scope 1 og 2

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 44,65 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 17,92 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e Tall ikke tilgjengelig 0,028

i sine produkter. Når det gjelder eget avfall jobber 
selskapet aktivt med å redusere forpakningsavfall og 
øke kildesorteringsgrad av sine produkter, som krever 
samarbeid med sluttkonsumetene. Dessuten utvikler 

selskapet sirkulære bruksmodeller for sine produkter 
hvor målet er å øke utnyttelsen av produkter som 
allerede er i markedet.   
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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 og godt bidrag, men det er som bidragsyter til bærekraftig by- og samfunnsutvikling at 
Multiconsult kan gjøre den største forskjellen. 

Rådgivervirksomheten som Multiconsult sin bransje utfører er en viktig del av løsningen for 
at Norge skal nå sine klimamål. I rådgiverrollen kommer selskapet tidlig inn i prosjekter. Dette 
gir store muligheter til å påvirke og utfordre kunder og samarbeidspartnere til å velge gode, 
bærekraftige løsninger.

Multiconsult har følgende klimamål for 2021:
• Redusere antall kvadratmeter kontorareal.
• Gjennomføre en BREEAM In-Use kartlegging for noen utvalgte kontorer.
• Redusere antall flyreiser.
• Etterspørre miljøstyringsdokumentasjon fra minst 80 prosent av Multiconsults underle-
verandører og partnere.
• Kildesortere 75 prosent av avfallet som genereres på Multiconsults kontorer.

I tillegg har Multiconsult valgt å jobbe mot de følgende målsetningene for 2021:
• Sikre god sykkelparkering og gode garderober for ansatte.
• Insentiver for å bruke mer kollektivtransport og/eller å gå/sykle.
• Gjøre det enklere for ansatte å velge miljøvennlige og helsebringende transportmiddel.
• Bruke leverandører som er miljøsertifisert og kjøpe miljømerkede produkter.
• Betrakte miljø som et like viktig kriterium som kvalitet og pris i forbindelse med innkjøp.
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 20182
Endring i utslipp 

fra 2018

3.726 865 914 1.947 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig

1Inkluderer: Flyreiser og forbrenning av restavfall
2 Kan ikke sammenlignes pga endret metodikk og dårlig kvalitet i scope 3 fra 2018

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 1,24 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 1,08 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e Tall ikke tilgjengelig 0,793

Klimatiltak og resultater i 2019
• Multiconsult har som en del av sin 

Miljøfyrtårnsertifisering fått på plass en intern 
modul kalt «Grønt i oppdrag». Modulen sikrer at alle 
prosjekter skal vurderes fra et klima- og miljøper-
spektiv, samt oppfordre kundene til bedre miljøvalg. 
En intern spørreundersøkelse viser at 76 prosent av 
de som svarte på undersøkelsen opplever delvis eller 
fullt gjennomslag for sine for forslag til miljøtiltak 
ovenfor kunden. 

• Når det gjelder avfall, hadde selskapet en sorterings-
grad på 61 prosent, en økning på 5 prosentpoeng 

sammenlignet med 2018. I tillegg ble det generert 16 
kilo mindre avfall per årsverk i 2019 sammenlignet med 
basisår 2011, en reduksjon på 14 prosent. Selskapet har 
også redusert sitt energiforbruk målt i kWh per årsverk i 
2019 med 8 prosent sammenlignet med 2018.

• Multiconsult har gjennomført mange prosjekter med 
strengere miljøkrav enn hva myndighetskravene 
tilsier. Disse prosjektene har redusert klimagass-
utslipp fra materialer og redusert energibehovet i 
driftsfase i byggene og konstruksjonenes levetid. 
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NITO

Klimamål
Som Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer spiller klimaspørsmål en viktig 
rolle hos NITO. Derfor skal organisasjonen behandle klimamål videre under sitt landsmøte i 
2020.

NITO skal bidra til FNs bærekraftsmål gjennom blant annet å redusere utslipp og jobbe for 
omstillingen til et lavutslippssamfunn. NITO har som ambisjon å være fagforeningens klima-
leder 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, tilrette-
legge for miljøvennlige aktiviteter og tiltak og sette seg konkrete mål og tiltak for å redusere 
klimafotavtrykket. NITO innhenter klimaregnskap for 2019, og basert på dette vil organi-
sasjonen utarbeide tiltak for å redusere utslipp fra blant annet reiser, møtevirksomhet og 
innkjøp av varer og tjenester. NITO skal inspirere andre og kommunisere og dele kunnskap 
og samarbeide om klimatiltak.

Klimatiltak og resultater i 2019
Konkrete klimatiltak skal behandles under NITOs lands-
møte i 2020. Tiltak og resultater vil rapporteres årlig i 
tråd med målene som blir satt på møtet.  
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e)1 Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 20182
Endring i utslipp 

fra 2018

5.357 5 80 5.272 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig

1 Inkluderer: Reiser, hotell og bevertning, møter og arrangementer, varer og tjenester, personalkostnader, annonsering, inventar og utstyr, husleie, drift av bygg, IKT-drift, innkjøp og service.
2 2019 er det første året NITO utarbeider klimaregnskap

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 38,26 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 13,89 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e Tall ikke tilgjengelig 0,040
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OBOS

Klimamål
OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og klimagassutslipp, og for å tilby klima-
vennlige produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer. Blant annet skal alle 
nye byggeprosjekter som OBOS utvikler ha en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak over 
forskrift. I tillegg skal hvert selskap til enhver tid ha minimum et forbildeprosjekt i sin porte-
følje, som kan for eksempel være FutureBuilt-prosjekter og miljøsertifiserte boliger til høy 
standard. Kriteriene til forbildeprosjekter er at de strekker seg langt utover forskriftskrav. 

Gjennom sitt hovedsatsingsområde på grønt ansvar har OBOS definert fem overordnede 
klimamål frem mot 2021:
• Ta miljøvennlige bygg ett steg lengre (internt strategidokument med krav til prosjektene).
• Forpliktelse til ti anbefalte strakstiltak fra Grønn Byggallianse.
• Ha klimanøytrale egne bygg og kontorer innen 2021.
• Støtte tiltak innenfor klima, miljø og uterom.
• Være leverandør av fornybar energi.
• Ha en miljøsertifisert kontordrift.

Klimatiltak og resultater i 2019
• OBOS har et mål om å være en klimanøytral virk-

somhet i 2021. Fra og med 2018 er OBOS’ hoved-
kontor og regionskontorer i Norge klimanøytrale. 
OBOS har opprinnelsesgarantier for all strøm 
benyttet i de norske lokalene, samt i alle fellesarealer 
i bygg eiet av OBOS. Resterende utslipp dekkes av 
kvoter. Innen 2021 skal også virksomheten i Sverige, 
datterselskaper, fabrikker og produksjon inkluderes.

• Alle nye byggeprosjekter som utvikles av OBOS skal 
ha en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak 
bedre enn forskrift. I 2019 hadde alle pågående 
prosjekter minst et miljøtiltak (mot 95 prosent i 
2018). De fleste prosjektene hadde flere enn ett tiltak. 

I tillegg etablerte selskapet en strategi for å få ned 
miljøavtrykk i eksisterende boligmasse i 2019.

• I 2019 vedtok OBOS at alle nye boligprosjekter i 
Norge skal miljøsertifiseres etter den internasjo-
nale BREEAM-standarden. I slutten av året var 34 
prosjekter under planlegging med BREEAM (i 2019 
Q4 var det totalt 96 pågående prosjekter hos OBOS 
Eiendom, OBOS Fornebu og OBOS Nye Hjem). 
OBOS Eiendom har ambisjon om energimerke A og 
minimum BREEAM Excellent. 

• Når det gjelder avfallshåndtering og ressursbruk, 
ønsker OBOS å forbedre kildesortering av avfall, 
samt å bruke mindre energi, papir og drikkevann. 
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e)1 Scope 1 Scope 2 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

988 94 689 205 1.087 -9,11%

1 Gjelder kontorvirksomhet i Norge og omfatter hovedkontor og elleve regionskontorer (med flere enn 4 ansatte), Trondheim er ikke inkludert
2 Inkluderer: Restavfall (uten emballasjeplast) og antall flyreiser innland/utland
3 Gjelder for den norske virksomheten

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,58 Tonn CO2e/ansatt3

Utslipp per omsatt MNOK 0,09 Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet Mål om å være en klimanøy-
tral virksomhet i 2021

Ambisjon

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 2,997 3,680

I OBOS Eiendom skal alle nye prosjekter ha mål 
om maks 18 kg/ m2 avfall og en sorteringsgrad på 
90 prosent. OBOS Nye Hjem har satt som mål at 
minimum 85 vektprosent av avfallet skal sorteres 
i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfalls-
mottak eller direkte til gjenvinning. Alle eiendommer 
følges opp med kvartalsvis måling på avfall, energi-
bruk og vannforbruk. 

• OBOS deltar i en rekke initiativer for å løfte miljø-
arbeid i byggebransjen, blant annet er selskapet et 
aktiv medlem i Construction City Cluster og har også 
en samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning som 

går på å finne industrielle løsninger for gjenvunnet 
betong og trevirke. 

• OBOS investerer 150 millioner kroner i et leilighetsbygg 
med 36 leiligheter som skal romme OBOS Living-lab, 
for å teste nye tekniske løsninger i bygg og leiligheter, 
fremtidens boformer, delingsmuligheter m.m.

• I 2019 avsluttet OBOS en støtteordning der borettslag 
og sameier som er forvaltet av OBOS kunne søke om 
støtte til å fase ut oljefyren. Ordningen varte i tre år, og 
totalt har OBOS støttet formålet med 12,25 millioner 
kroner. OBOS støtter boligselskapene fortsatt med 
tilsvarende midler fremover. 
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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 ener-
gikilder 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. I 2019 er det utarbeidet handlingsplaner for utfasing av fossile kjøretøy. Det er 
etablert kvartalsvis KPIer for andel fornybare kjøretøy som følges opp i Business Review og 
statusrapportering til styre og konsernledelse. Det er også igangsatt arbeid med å etablere 
delmål på fornybare energikilder mot brev- og pakkedistribusjon i 8 nordiske byer frem mot 
2023.

Klimatiltak og resultater i 2019
Posten har siden 2012 redusert utslippene med 209 
688 tonn CO2 som tilsvarer 35 prosent eller det årlige 
utslippet fra 83.875 biler. Konsernets satsning på nullut-
slippsløsninger og samlokalisering av disse har ført til at 
49 byer over hele Norge har utslipps-fri brevdistribusjon. 
I 2019 har konsernet utvidet sin satsning til også å gjelde 
pakkedistribusjon og gjennomført en rekke tiltak:
• Posten og Bring har kommet langt med elektrifise-

ring av kjøretøyparken og har Norges største kjøre-
tøypark bestående av over 1.100 elektriske kjøretøy, 
hvorav 470 er el-mopeder, 510 er små el-biler og ca. 
40 er store el-varebiler samt 120 el-traller. I tillegg 
tester konsernet ut en rekke ulike elektriske lastesy-
kler i Norge, Sverige og Danmark.

• I 2019 var Posten sitt energiforbruk på 133 GWh, en 
reduksjon på 3 GWh fra foregående år. Selskapet 
har fokus på å øke bruken av fornybar energi og har 
etablert solceller på flere av sine terminaler.

• Konsernet etablerte #Elskedeby i Stockholm, Malmø, 

Oslo og Trondheim, som er et samarbeidsprosjekt 
mellom Bring, Ragn-sells og KLP. Konseptet er et 
samlastingskonsept hvor man distribuerer ut pakker 
og henter inn avfall med samme elkjøretøy.

• I Oslo har Posten erstattet alle fossile varebiler med 
elektriske kjøretøy, lastesykler og mopeder. Dette har 
ført til at 1.200 bedriftskunder nå får sine varer levert 
utslippsfritt. 

• Konsernet har 430 tunge kjøretøy på HVO, Biogass og 
RME – 245 mer enn året før, og har utslippsfri distribu-
sjon i Vågårda og utslippsfri hjemkjøring i Malmø. 

• 97 prosent av egeneide kjøretøy har Euro VI 
teknologi. 

• Posten har investert i selskapet Inzile for å utvikle 
elektriske kjøretøy, fem av disse skal testes for 
Bring i Sverige. Posten har i samarbeid med Loyds i 
Fredrikstad bidratt til å videreutvikle Paxster slik at 
den kan benyttes til distribusjon av pakker. Prototype 
testes ut i Oslo.
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

396.779 104.942 1.845 289.992 398.539 -0,42%

1 Inkluderer: Utslipp kjøretøy fra leverandører, innleide fra tog, fly og båt i tillegg til forretningsreiser

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 27,81 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 16,39 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,023 0,022

• Posten samarbeider med kunder som IKEA og 
Nespresso om miljøeffektive løsninger som nullut-
slipps distribusjon og returordninger.

• Posten er blant Norges største brukere av tog, og har 
økt denne bruken mer enn andre logistikkaktører. 

I 2019 erstattet Bring i Sverige kjøretøy med tog på 
strekningene mellom Nässjö til Umeå og Luleå. 

• 36 enheter er sertifisert som Miljøfyrtårn, dette 
inkluderer Hovedkontoret og de fleste terminaler, 
postkontorer og bedriftssentra.
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PwC

Klimamål
PwC globalt har satt seg ambisiøse mål for å få opp tempoet i klimaarbeidet. Nettverket 
forplikter seg til å klimanøytralisere hele sin drift og leverandørkjede innen 2030. Dette 
innebærer å redusere absolutte utslipp med 50 prosent og investere i karbonfangst 
prosjekter for å nøytralisere resterende andel av klimagassutslipp. PwC Norge forpliktet seg 
til å kjøpe kvoter for CO2-utslipp fra flyreiser fra og med 2019, og til 100 prosent fornybart 
strømforbruk og kjøp av klimakvoter for gjenværende energi innen 2022.

PwC Norge har forankret i forretningsstrategien en overordnet ambisjon om å bidra til en 
bærekraftig samfunnsutvikling. Selskapet har også satt mål 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. 
PwC skal også fremme tiltak og virkemidler i samfunnsdebatten som bidrar til at Norge når 
sine klimamål. 

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

 Klimatiltak og resultater i 2019
• PwC lanserte Klimaindeksen 2019-2020, en indeks 

som viser hvordan Norges 100 største selskap 
rapporterer på- og reduserer klimagassutslipp. 
Hensikten med indeksen er å sette fokus på åpenhet 
og tillit til næringslivets klimaregnskap og utslipp-
skutt og samtidig belyse hvordan næringslivet kan 
jobbe med å løse klimautfordringen.

• PwC Norge har oppnådd klimanøytralitet i 2019 
gjennom en reduksjon av klimagassutslipp på 20 
prosent sammenlignet med 2018. Resterende utslipp 
er kompensert med kjøp av klimakvoter. 

• I 2019 nedsatte nasjonal ledergruppe i PwC Norge et 
eget Bærekraftsråd som i løpet av 2020 skal utar-
beide en ny bærekraftstrategi med egne tiltak og 
målsettinger for selskapets bærekraftsarbeid og for å 
redusere virksomhetens klimagassutslipp ytterligere.

• Selskapet har et dedikert bærekraftsteam som jobber 
på tvers av alle kontorer og gir råd til kunder om 
klima og bærekraft 

• PwC jobber blant annet sammen med Global 
Compact på Norges nasjonale havplattform for å 
redusere klimagassutslipp og fremme bærekraftige 
løsninger i havnæringer. 
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

1.426,8 8 192 1.226,8 1.782,7 -19,96%

1 Data på scope 2 gjenspeiler forbruk fra samtlige kontorer utenom Bodø, Egersund, Florø, Molde, Mosjøen, Måløy og Ulsteinvik. Nevnte kontorer er ikke miljøfyrtårnsertifisert da de har 4 eller færre 
ansatte.
2 Inkluderer: Flyreiser, hotell og kilometergodtgjørelse og avfall
3 Ansatte i denne sammenheng utgjør antall årsverk

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,80 Tonn CO2e/ansatt3

Utslipp per omsatt MNOK 0,45 Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet i hele drift og leverandørkjede Innen 2030 Ambisjon

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 1,237 1,674

• PwC forvalter Vil litt mer-fondet, en gründerpris som 
skal løfte frem oppstartsbedrifter som går den ekstra 
mila for å skape resultater for seg selv, for kunder 
og for samfunnet som helhet. Vinneren i 2019 var 

selskapet Bergen Carbon Capture som produserer 
grønn karbon-nanofiber og mottok en premie på 
800.000 kr.  
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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 vi håndterer. Selskapet setter strenge krav til eget 
utslipp, men det er i all hovedsak gjennom deres håndtering av eksternt avfall at de bidrar til 
å redusere klimagassutslipp i norske industrier.

Klimatiltak og resultater i 2019
• I 2019 hadde RENAS en gjenvinningsgrad på 90 

prosent som førte til vesentlige besparelser i  energi 
og CO2-utslipp sammenlignet med å utvinne og 
produsere jomfruelige materialer. Materialene 
selskapet har gjenvunnet har til sammen en verdi på 
rundt 500 millioner norske kroner.

• RENAS har gjort endringer i sitt system for godtgjø-
relser til sine operatører som reduserer antall kjørte 
kilometer i forbindelse med innsamling og transport 
til behandlingsanlegg. Selskapet har gjort grep som 
gjør at de beholder kontrollpunkt nødvendig for 
sin rapportering, men i en mer fleksibel modell for 
operatørene slik at det blir mer direktekjøringer fra 
der avfall har oppstått til der det skal behandles. 

• RENAS arbeider for å redusere internt utslipp ved 
å få med øvrige leietakere i kontorbygget deres til å 
bytte til en avtale med opprinnelsesgaranti for strøm.

• 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 felles-
skap for sirkulærøkonomi. Målet er omstilling av 
norsk næringsliv til sirkulærøkonomien. I denne 

sammenhengen har også RENAS, Handelshøyskolen 
BI og Circular Norway inngått et samarbeid med 
noen av de fremste europeiske ekspertmiljøene i 
2019 for å utvikle og gjennomføre et lederprogram 
om sirkulær økonomi tilpasset norske forretnings-
områder. Programmet består av et praktisk kurs for 
næringslivsledere, hvor man på tvers av industrier og 
fagområder vil jobbe med case-oppgaver for å utvikle 
bærekraftige og sirkulære forretningsstrategier.

• RENAS er en av initiativtakerne bak innovasjons-
programmet Byggfloken sammen med Æra Strategic 
Innovation, Circular Norway, Statsbygg og Building 
Smart Norway. Aktører fra bygg-, anlegg- og eien-
domsnæringen har gjennom prosjektet lansert 
ni konsepter innen temaene «Bedre bestilling», 
«Utforming for ombruk» og «Bærekraftig drift».

• Selskapet er en pådriver og initiativtaker for å utvikle 
og ta i bruk ny teknologi og forretningsmodeller 
som reduserer utslipp, samt tilbakefører enda mer 
ressurser til nye verdikjeder slik at minst mulig går til 
spille. 
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20182

56,6 0 16,4 40,2 49,2 +15,04%

1 Inkluderer: Tjenestereiser (bil, tog, fly) 
2 Økning: Endret utslippsfaktorene førte til en økning samt langdistanseflyvninger
3 Grønne prosjekter er beskrevet under siste bulletpoint i klimatiltak og resultater i 2019

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 8,09 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,58 Tonn CO2e/MNOK

Andel av omsetning til «grønne» prosjekter3 10% Prosentandel

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,750 0,224

• Utvalgte eksempler:
 − Digital utvikling – Madaster
 − Forretningsmodeller – Ombrukskonsept
 − Ny teknologi for utvinning av ressurser

 − System og forretningsmodeller og produktut-
vikling – Circular Norway

 − Rammebetingelser, politikk og påvirkning – 
RENAS og Circular Norway
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Ruter

Klimamål
Å redusere persontrafikken i Oslo og Akershus og øke bruken av grønne reiseformer 
(kollektiv, sykkel og gange) er både Ruters kjernevirksomhet og det viktigste klima- og 
miljømålet for Ruter. 2020 markerer det siste året med direkte klimagassutslipp fra Ruters 
kjøring. Fra 2021 vil Ruter bruke kun fornybar energi på alle transportmidler. Ruter har mål 
om at all transport skal skje utslippsfritt (hydrogen- eller batterielektrisk) fra utgangen av 
2028, og er på god vei med å gjennomføre målet.

I 2019 integrerte Ruter klima, miljø og bærekraft i sitt nye målhierarki, og fra og med 2020 
rapporteres det månedlig til styret. Det betyr at Ruters mål for klima, miljø og bærekraft er 
sidestilt med deres forretningsmessige mål.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus hadde en vekst 

på 2,8 prosent i 2019. Veksten til kollektivtrafikken 
er betydelig høyere enn befolkningsveksten, som i 
2019 var beregnet til 1,1 prosent i Oslo. Særlig bybuss 
hadde en sterk økning i antall reiser med 8,5 prosent. 

• Kollektivtrafikkens markedsandel av motoriserte 
reiser endte på 39,4 prosent i 2019, opp 1,4 prosent-
poeng fra 2018.

• I 2019 hadde Ruter 115 batterielektriske busser i 
drift, hvorav 109 innfaset i 2019. Som resultat har 
selskapet nå Nordens største flåte av utslippsfrie 
busser. I tillegg ble Ruters bussdepot på Alnabru 
bygget om til Nordens største elbussanlegg.  
 

• Andelen fornybar energi for kollektivtransporten 
i Oslo og Akershus endte på 64 prosent i 2019, en 
sterk økning på 10 prosent sammenlignet med 2018. 
Selskapet er på vei å oppnå 100 prosent fornybar 
energi målet sitt fra 2021. 

• Ruter har igangsatt nye kontrakter med krav om 100 
prosent fornybare energiløsninger.

• Selskapet har fortsatt med elektrifisering av Nesodd-
fergene fra LNG og diesel til batteridrift, som 
markerer et viktig bidrag innenfor grønn skipsfart i 
Norge. 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.
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

49.147 48.811 312 24 59.002 -16,70%

1 Inkluderer: Flyreiser

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 170,06 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 5,46 Tonn CO2e/MNOK

Markedsandel motoriserte reiser 39,4 Prosentandel i 2019

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,004 0,002
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Schibsted

Klimamål
Schibsted utgjør en viktig rolle i digitalisering, og å tilby smarte og bærekraftige løsninger 
for forbrukermerkevarer innen markedsplasser, media og andre vekstselskaper. Schibsted 
har lave egne utslipp, de legger derimot til rette for at brukerne av tjenestene kan bidra 
til reduksjon i utslipp. De har også en stor påvirkningsmulighet via sine aviser til å endre 
oppførsel hos leserne som også kan bidra til reduksjon i utslipp. 

Schibsted jobber gjennom sine markedsplasser for et mer bærekraftig og sirkulært forbruk. 
De tilbyr digitale løsninger som gjør det enkelt for brukerne å kjøpe og selge brukt. Dette 
bidrar til redusert forbruk av naturressurser, energi og avfall. Det gjøres årlig en beregning av 
det Svenske Miljøinstituttet IVL på hva dette utgjør i potensielt sparte utslipp og materialer. 
Det kalles The Second Hand Effect Project, og inkluderer 12 av Schibsted og datterselskapet 
Adevinta sine markedsplasser. Resultatene for 2019 viser at det potensielt ble spart 25,3 milli-
oner tonn CO2e, noe som tilsvarer 50 prosent av de totale årlige utslippene i Norge.

I 2019 var 91 prosent av Schibsteds totale klimagassutslipp på 32,9 tonn knyttet til papir-
forbruk, trykk og distribusjon av aviser, men Schibsted jobber aktivt med å effektivisere sine 
operasjoner. 

Konsernet har satt flere klimamål for 2020 for å redusere eget klimaavtrykk:
• Redusere CO2e-utslipp med 50 prosent i det norske avis-distribusjonsnettverket innen 
2025. 
• Definere en plan for 2021-2030 for å nå utslipps- og energireduksjonsmål i tråd med 
Science Based Targets og FNs Bærekraftsmål innen 2030.
• Identifisere prosesser og aktiviteter som har vesentlig energiforbruk og sette en plan 
for hvordan energieffektiviteten kan økes.
• Utføre effektivitetsforbedringer ved avisproduksjonen i Norge som vil redusere 
energiforbruket.
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 2018

32.942 262 1.185 31.495 34.372 -4,16%

1 Inkluderer: Leasede og privateide biler, reise (fly), energi fra eksterne datasenter og papir til avistrykking

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 6,58 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 2,60 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,189 0,206

Klimatiltak og resultater i 2019
• I 2019 startet Schibsteds deleide distribusjonsselskap 

Helthjem et prosjekt for å identifisere og minimere 
organisasjonens miljøavtrykk. Helthjem har kartlagt 
organisasjonens vesentlige miljøaspekter og karbo-
nutslipp som genereres av distribusjonsaktiviteter. 
Fremover vil det gjøres flere tiltak for å minimere 
Helthjems karbonavtrykk ved å oppdatere distribu-
sjonsflåten, optimalisere ruteplanlegging og andre 
relaterte tiltak. 

• I 2019 satt Schibsted Trykk i gang flere initiativer 
for å redusere energiforbruket, blant annet ved å 
bruke LED belysning, ventilasjon og lys tidtakere 
samt bevegelsesdetektorer. Selskapet stengte også 
ned en rekke avis-printere og økte effektiviteten ved 
resterende printere. Et resultat av dette innebærer en 
reduksjon papiravfall på 4,5 prosent ved trykkeriet i 
Bergen. 
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Snøhetta

Klimamål
Snøhetta har forpliktet seg til å drive sin virksomhet i samsvar med FN’s bærekraftsmål 
og Parisavtalen. Selskapet har som mål å redusere egne klimagassutslipp med 50 prosent 
innen 2029, og styrke deres rolle som ledende nasjonalt og internasjonalt innen bærekraftig 
arkitektur og design.

Gjennom deres utstrakte tverrfaglige samarbeid og forskningsprosjekter arbeider de 
for å iverksette en ny bransjetenkning for å nå FN’s 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.

Snøhettas ambisjon er at per 2029 skal alle deres prosjekter i designfase ha et potensiale 
til å bli karbonnøytrale, og tilsvarende per 2039 hvor Snøhettas portefølje samlet sett skal 
være karbonnøytral.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Snøhetta har fokus på innovasjon og forskning 

og jobber aktivt gjennom nasjonale og globale 
prosjekter samt egeninitierte forskningspro-
sjekter for å redusere CO2 fotavtrykket. I 2019 
fikk Snøhetta for eksempel støtte fra Designdrevet 
Innovasjonsprogram (DIP) til material-forsknings-
prosjekter på henholdsvis plast og leire. 
Målsetningen med disse prosjektene er å forske på 
hvordan disse materialene kan brukes i en sirku-
lærøkonomisk og bærekraftig kontekst for å skape 
løsninger som går mot nullutslippsmålet i bransjen. 
I tillegg lanserte Snøhetta S-1500 sammen med 
møbelprodusenten Nordic Comfort Products (NCP), 
en stol med stolskallet laget av 100 prosent resirku-
lert plastavfall fra lokale fiskeanlegg i Nord-Norge, og 
stolunderstell av resirkulert stål.

• Snøhetta har tatt en ledende posisjon i bransjen 
gjennom deres partnerskap i FME sentrene ZEB 
(Zero Emission Building) og ZEN (Zero Emission 
Neighbourhoods). Forskningssenteret for nullut-
slippsområder i smarte byer arbeider med å utvikle 
løsninger for framtidens bygninger og byområder som 
bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. 

• I 2019 ferdigstilte Snøhetta et innovativt samarbeids-
prosjekt med Harvard Centre for Green Buildings 
and Cities. “House Zero”-prosjektet har en “trippel 
zero” ambisjon som innebærer null innkjøpt energi 
til oppvarming, kjøling eller ventilasjon. Det rehabili-
terte prosjektet åpnet våren 2019. 
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Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Andel prosjekter som i designfase ha et potensiale til å 
bli karbonnøytrale 

100% innen 2029 Andel prosjekter

Andel prosjekter i portefølje som er klimanøytrale 100% innen 2039 Andel prosjekter

• Snøhetta er også en av initiativtakerne til 
Powerhouse-samarbeidet, et tverrfaglig bransje-
samarbeid over de siste ti år, som er dedikert til å 
skape energipositive bygg. I 2019 åpnet Powerhouse 
Brattørkaia, verdens nordligste mest energipositive 
kontorbygg, med hele livssyklusen iberegnet iboende 
energi i byggematerialene, bygging, drift og avhen-
ding. Alle gjennomførte Powerhouseprosjekter har 
oppnådd den høyeste BREEAM-klassifiseringen, 
Outstanding.

Snøhetta har en rekke interne miljøtiltak implementert 
ved selskapets kontorer i Oslo:
• Kompetanseplan med bærekraft i sentrum for alle 

ansatte
• Styrket fokus på bærekraft og miljø i alle interne 

rutiner og drift av kontoret
• Miljømål i alle prosjekter
• Økt digital kompetanse for å kunne redusere frem-

tidig reisevirksomhet
• Bysykkelabonnement til alle ansatte
• Tilpasset mattilbudet ref. EAT Lancet-rapporten
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Statkraft

Klimamål
Statkraft bidrar til overgangen til en lavutslippsøkonomi ved å levere fornybare energi-
løsninger. 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:
• All vekst skjer innen fornybar energi.
• Det kjøpes opprinnelsesgarantier fra fornybar energi for selskapets eget strømforbruk.
• Egne utslipp som ikke er underlagt EUs kvotesystem kompenseres med FN-sertifiserte 
utslippsreduksjonsenheter (Certified Emission Reduction Units).
• Målsetninger for å redusere egne utslipp utenfor EUs kvotesystem.

Statkraft har underskrevet UNFCCCs Climate Neutral Now-løfte.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Konsernets CO2-utslipp er blant de laveste i den 

globale energisektoren. I 2019 var 93 prosent av 
Statkrafts kraftproduksjon basert på fornybare 
energikilder. Karbonintensiteten økte til 26 kg/MWh 
grunnet økt produksjon fra konsernets gasskraft-
verk. Dette reflekterer et skifte fra kull til gass i den 
europeiske energisektoren, som har bidratt til at de 
samlede utslippene fra sektoren har gått ned.

• I 2019 økte Statkraft den installerte produksjonska-
pasiteten basert på fornybare kilder med 613 MW til 
totalt 16.055 MW.

• I strategiperioden 2019-2025 planlegger Statkraft 
årlige investeringer på rundt 10 milliarder NOK i 
fornybar energi. Selskapet har ambisjoner om å utvikle 
en kapasitet på 6.000 MW fra landbasert vindkraft 
og 2.000 MW fra solenergi innen 2025. Både organisk 
vekst basert på eksisterende posisjoner og oppkjøp av 

nye prosjekter og porteføljer vil utforskes for å utvide 
virksomheten. De nylige oppkjøpene av vindkraftpro-
sjekter i Brasil og Chile og en solkraftportefølje i Irland 
er eksempler på dette.

• Fossilt brensel brukes i en viss grad til å dekke 
topplast i Statkrafts fjernvarmeanlegg i Norge. Dette 
utgjør 1,9 prosent av selskapets utslipp. Bruk av 
fossile brennstoff i selskapets fjernvarmevirksomhet 
er redusert systematisk over tid, og denne utvik-
lingen vil fortsette. 

• I 2019 kom 96,7 prosent av Statkrafts klimagass-
utslipp fra selskapets gasskraftverk i Tyskland. 
Produksjonen fra gasskraftverkene er underlagt EUs 
kvotesystem. Høyere produksjon i gasskraftverkene 
førte til at Statkrafts CO2-utslipp økte betraktelig i 
2019. Dette bør imidlertid sees i en større sammen-
heng – økt bruk av gass i europeisk kraftsektor er et 
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20182

1.493.100 1.489.400 0 3.700 590.400 +152,90%

1 Inkluderer: Tjenestereiser
2 Økning: Tredobling skyldes økt aktivitet på Statkrafts gasskraftverk, som på grunn av mer ambisiøs klimapolitikk har styrket sin konkurranseevne i forhold til kullkraft 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 375,81 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 34,36 Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet Klimanøytrale med kvotekjøp 
etter definisjon til UNFCCCs 
Climate Neutral Now Pledge

Resultat

Investeringer i fornybar energi 2020-2025 60.000-80.000 MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,043 0,017

resultat av en mer ambisiøs europeisk klimapolitikk, 
der bruk av kull, som gir høyere utslipp, gradvis 
skyves ut av elektrisitetssektoren. Økt bruk av 
Statkrafts gasskraftverk, økning i Statkrafts utslipp er 
derfor et resultat av en markedsutvikling som bidrar 
til at de samlede utslippene fra europeisk elektrisi-
tetsproduksjon går ned. 

• Statkraft er klimanøytrale i 2019 i henhold til 
UNFCCCs Climate Neutral Now Pledge, ettersom 
Statkrafts klimagassutslipp kompenseres med 
opprinnelsesgarantier fra fornybar energi, kvote-
kjøp og FN-sertifiserte utslippsreduksjonsenhter og 
selskapet arbeider systematisk for å redusere egne 
utslipp.
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Statsbygg

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. De har valgt å bli enda mer ambisiøse i kampen for en 
grønnere næring fremover. 

Når det gjelder klimamål, er det satt opp mål for å bidra til å redusere statens og Statsbyggs 
klimafotavtrykk for hver avdeling i Statsbygg. 

Statsbygg har konkrete utslippsmål for flere ulike deler av organisasjonens aktiviteter:
• Utslippsmål i alle byggeprosjekter – mål om total reduksjon på 40 prosent for samlet 
portefølje i strategiperioden samt at det utarbeides prosjektvise utslippsmål.
• Eiendomsporteføljen skal redusere klimagassutslippene med 6 prosent i 
strategiperioden.
• Utslippskrav til utvalgte materialer i kontrakter.
• Mål om fossilfri byggeplass1.
• Redusere klimafotavtrykket fra egen intern drift med 6 prosent i strategiperioden2.
• Redusere klimagassfotavtrykket i rådgivning i innleiekontrakter.
• Krav til klimagassberegninger som del av grunnlaget ved tomtevalg. 

1 Det gjelder fossilfri byggtørk/byggvarme og biodrivstoff
2 Inkluderer drift av egne kontorer, prosjektkontorer og ansattes reiser
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e)3 Scope 1 Scope 2 Scope 34 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20185

143.867 2.411 32.698 108.758 127.303 +13,01%

3 Statsbygg rapporterer sine utslipp basert på LCA utslippsfaktorer og ikke i hht GHG-protokollens scope 1, 2 og 3. Klimaregnskapet er per nå ikke fullstendig i tråd med GHG-protokollen, men dette 
vil bli gjort frem til neste års rapportering
4 Inkluderer: Materialer og byggeplassaktivitet, f.eks. anleggsmaskiner og byggtørk/byggvarme og transport i drift som ikke går på scope 1.
5 Økningen skyldes hovedsakelig Livsvitenskapsbygget for universitetet i Oslo som gikk inn i byggefase, samtidig som nybygget ved Campus Ås og Nytt Nasjonalmuseum begge fortsatt er i 
byggefase.
6 Ansatte i denne sammenheng utgjør antall årsverk

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 170,66 Tonn CO2e/ansatt6

Utslipp per omsatt MNOK 27,21 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,029 0,029

Klimatiltak og resultater i 2019
• Statsbygg har siden 2000 hatt egne miljøstrategier. 

Fra 2010 inkluderte Statsbyggs miljøstrategier også 
langsiktige miljøambisjoner. Med revidert miljøstra-
tegi 2019-2020 er imidlertid første gang Statsbygg 
også har som mål å utarbeide egne årlige miljørap-
porter om måloppnåelsen av strategien. Formålet 
med rapporten er i tillegg til å rapportere måloppnå-
else, å innhente de viktigste operative erfaringene 
fra miljøarbeidet for å gi innsikt i utfordringene og 
mulighetene aktøren erfarer. 

• De tre satsningsområdene beskrevet i Statsbygg sin 
miljøstrategi er klima, sirkulærøkonomi og lokal-
miljø. Aktøren har definert flere klimatiltak som 
berører virksomhetens aktiviteter som rådgiver for 

statlige virksomheter og departementer, byggherre, 
eiendomsforvalter og arbeidsgiver med kontorlo-
kaler. Blant annet har Statsbygg bestemt å kunne 
tilby minst ett nytt prosjekt årlig med nullutslippsam-
bisjon og å benytte et klimagassberegningsverktøy 
der det er mulig og etablere «standard» prosedyrer 
for ulike prosjekter, herunder for areal, lokalisering 
og transport og andel nybygg/ombruk eksisterende 
bygg.

• Statsbygg er ved utgangen av 2019 på vei til å nå 
ambisjonene i miljøstrategien for 2019-2020, men 
ikke i mål. Skal ambisjonene nås må særlig tiltakene 
innenfor redusert CO2 fotavtrykk intensiveres.
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Storebrand

Klimamål
Storebrand støtter opp under en mer bærekraftig verden gjennom sin forvaltning av 831 
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 målset-
tinger for sitt klimaarbeid:

• 100 prosent av forvaltningskapitalen skal 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 8 prosent innen 2020 og 15 prosent innen 2025.
• Storebrand skal fase ut alle selskaper med inntekter fra kull fra porteføljen innen 2026.
• Andel miljøsertifiserte eiendomsinvesteringer skal være 48 prosent innen 2020 og 74 
prosent innen 2025.
• Tonn CO2-utslipp per kvadratmeter i Storebrands eiendomsinvesteringer skal være 8,6 
kg 2020 og 6,5 kg innen 2025.
• Storebrand har som mål at klimagassutslipp fra egen virksomhet (scope 1-3) skal være 
0,8 tonn CO2-ekvivalenter per årsverk innen 2020 og 0,6 tonn innen 2025. Dette inne-
bærer en reduksjon på 7,6 prosent per år i tråd med FNs climate gap report.
• Konsernet har konkrete målsetninger innenfor energieffektivitet, vannforbruk, avfall og 
papirforbruk for deres egen virksomhet og for deres eiendomsinvesteringer. Storebrand 
ønsker at 60 prosent andel av innkjøpsvolumen skal være miljøsertifisert innen 2025.
• I 2019 lanserte Storebrand en ny avskogingspolicy som skal bidra til å bekjempe avsko-
ging gjennom dialog med selskaper og investorer. Denne forplikter konsernet til å selge seg 
ut av alle selskaper som bidrar til avskoging innen 2025.
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20182

1.519 1,1 179 1.339 1.444 +5,19%

1 Inkluderer: Forretningsreiser (fly, tog, bil) og Avfall. Investeringer i noterte aksjer, obligasjoner og eiendom inngår også i scope 3, men inngår ikke i klimaregnskap her (se CDP og karbonintensitet 
per aktiva klasse i årsrapporten)
2 Økningen skyldes en økning i forretningsreiser med fly og endret metodikk for beregning av utslipp
3 Ansatte i denne sammenheng utgjør antall årsverk
4 Storebrand opererer ikke med omsetning. PwC bruker derfor sum inntekter 2019 som input for omsetning i indikatoren
5 Storebrand har ikke en bunnlinje. I stedet brukes det en tilnærming til EBITDA basert på konsernresultat før amortisering og rentekostnader for å beregne EBITDA + lønns- og personalkostnader

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,92 Tonn CO2e/ansatt3

Utslipp per omsatt MNOK 0,02 Tonn CO2e/MNOK4

Investeringer i produkter og tjenes-
ter som fremmer grønn omstilling

277.000 MNOK investert i fossilfrie produkter per 
2019

24.300 MNOK investert i løsningsselskaper, clean- 
tech og fornybar energi

17.000 MNOK investeringer i miljøsertifisert 
eiendom

12.400 MNOK investert i grønne obligasjoner per 
2019

100% Andel av forvaltningskapital som er vur-
dert ut fra bærekraftkriterier

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK5 per tonn CO2e 5,895 5,801

Klimatiltak og resultater i 2019
• 100 prosent av forvaltningskapitalen ble screenet for 

bærekraft, herunder klima og miljø.
 − Antall selskaper som har blitt utelukket på 

grunn av alvorlig klima- og miljøskade: 94.
• I 2019 var 277 milliarder investert i fossilfrie 

produkter. 
• 100 prosent av Storebrands svenske datterselskap, 

SPP Fonder sin forvaltningskapital ble fossilfri.
• Aksjeinvesteringene i Storebrand og SPPs fond 

hadde et karbonavtrykk på 17 tonn CO2-ekvivalenter 
per omsatte million i fondet. Fondenes sammenlign-
bare indekser har et tilsvarende karbonavtrykk på 22 
tonn. I 2018 var tilsvarende tall 22 i fondet, og 32 for 
sammenlignbare indekser.

• Obligasjonsinvesteringene i Storebrand og SPPs fond 

hadde et karbonavtrykk på 8 tonn CO2-ekvivalenter 
per omsatte million i fondet. Fondenes sammenlign-
bare indekser har et tilsvarende karbonavtrykk på 15 
tonn.

• I 2019 var 41 prosent av  eiendomsporteføljen som 
forvaltes av Storebrand miljøsertifisert , opp fra 30 
prosent i 2018.

• Eiendomsforvaltningen hadde et karbonavtrykk på 
9,12 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter, ned fra 
9,96 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter i 2018.

• I løpet av regnskapsåret 2019 hadde Storebrand dialog 
med over 400 selskaper for å påvirke deres virksomhet 
i en mer bærekraftig retning, opp fra 314 i 2018.

− Antall aktive selskapsengasjementer rundt 
klimarelaterte risikoer og muligheter: 135
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Telenor Norge

Klimamål
Telenor vil bidra til det grønne skiftet ved å bli karbonnøytrale innen 2030, samt å tilby 
innovative løsninger hvor selskapets teknologi hjelper kunder og partnere til å redusere 
deres avtrykk. Bærekraftige mobiltjenester er en viktig del av klimaløsningen både globalt 
og lokalt. Mobilindustriens teknologi og tjenester er med på å redusere klimagassutslipp i 
mange andre bransjer.

Fram mot 2030 vil selskapet strekke seg etter flere delmål:  
• I 2020 skal strømforbruk i bygg reduseres med 2 prosent målt mot 2019.
• I 2020 vil det pusses opp 1.100 kontorstoler i stedet for å kjøpe nye.
• I 2020 skal matsvinn reduseres med 20 prosent målt mot 2019.  
• Innen 2023 skal det ryddes 200.000 gamle telefonstolper og 19.000 km med 
kobberkabel. 
• Alle ledere på Chief Executive Officer nivå blir målt på klima- og miljøparametre. 

Klimatiltak og resultater i 2019
• Selskapet jobber mot å bli sertifisert etter ISO 

14001-standarden innen Q1 2021 for å fasilitere 
klimaarbeidet som skal gjøres fremover. 

• Telenor skal stille strengere leverandørkrav knyttet 
til klima og har innført at CO2-utslipp blir en del 
av utvelgelseskriterier for entreprenører fra 2020. 
Telenor skal også pilotere bruk av elektriske biler hos 
entreprenørene i 2020. 

• Når det gjelder kontordrift, har Telenor redusert 
strømforbruk i sine bygg med 2,1 prosent og skal 
intensivere strømsparing i nettet i 2020. I tillegg ble 
matsvinn redusert med 42 prosent.

• Gjenbruk ligger høyt på agendaen hos Telenor. Blant 
annet selger selskapet brukte mobiltelefoner og har i 
2019 gitt bort 1.000 fullt brukbare kontormøbler. 

• I 2019 ryddet Telenor og sine ansatte 97,6 km strand-
linje for plast og avfall sammen med Hold Norge 
Rent. Telenor ønsker å øke «grønn» kompetanse 
blant alle ansatte, og tilbød kurs og en egen seminar-
rekke på klima og miljø i 2019.

• I 2020 skal selskapet endre sin reisepolicy og legge til 
rette for økt bruk av sykler og el-biler.  

• Telenor bruker sin teknologi og tjenester for å mulig-
gjøre andres utslippsmål og utforsker stadig poten-
sielle forretningsinitiativer og partnerskap som gir 
miljøeffektive løsninger og reduserte utslipp. 



69

Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 20182
Endring i utslipp 

fra 2018

105.013 309 96.535 8.170 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig

1 Inkluderer: Kjørte kilometer på leasing, regning og billønn samt entreprenører og underentreprenører sine kjørte kilometer
2 Utslipp fra 2018 er ikke sammenlignbar med utslipp fra 2019 grunnet endret metodikk, blant annet knyttet til upresise målemetoder. Utslipp i 2019 vil brukes som nullpunkt ifm. Science Based 
Targets Initiative. 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 31,60 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 4,11 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e Tall ikke tilgjengelig 0,094
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Telia Norge

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:
• Sette Science-Based Targets i 2020.
• Redusere CO2-utslipp og energiforbruk med 5 prosent per abonnementsekvivalent
innen 2022.
• Klimanøytralitet i egne operasjoner knyttet til energiforbruk og tjenestereiser, blant
annet 100 prosent fornybar energi innen 2020 .
• 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.

Telia Norge har i tillegg satt seg egne delmål om:
• Energiforbruk på 250 kWh per kvadratmeter.
• Maksimal 250.000 liter drivstoff innen transport og 0,45 liter per mil.
• Sorteringsgrad på 10 prosent.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Som et viktig klimatiltak har Telia Norge besluttet å 

flytte til nye, moderne, og mer energieffektive lokaler 
på Økern. Det nye bygget er sertifisert Breeam 
Excellent, primært i forbindelse med bedre energief-
fektivitet, avfallhåndtering og sorteringskapasitet og 
lett fremkommelighet med offentlig transport. Det 
vil være meget begrenset tilbud av parkeringsplasser 
og ledelsen får ikke lenger tilbud om privat parke-
ringsplass. I tillegg skal det bli lettere å kildesortere. 
I 2019 hadde selskapet en sorteringsgrad på 11,5 
prosent, men det tallet er forventet å øke med høyere 
miljøkrav i det nye bygget.

• Telia Norge har presentert en ambisiøs miljøplan 
som blant annet har mål om en sirkulær-økonomisk 
forretningsmodell ved å sette fokus på å drastisk 
redusere avfall.

• For å minimere transportutslipp har Telia Norge 
introdusert reiseforbud i 2019 på alle unødvendige 
reiser, og økt sitt fokus på digitalisering og digitale 
møter. Dette førte til en stor reduksjon av klimagass-
utslipp fra flyreiser og er noe selskapet vil fortsette 
med. 
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 20182
Endring i utslipp 

fra 2018

7.562 776 6.346 440 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig

1 Inkluderer: Flyreiser, kilometergodtgjørelse, avfall og papirforbruk
2 I fjorårets klimaregnskap ble det rapportert på Telia Company sine utslipp. Totalt klimagassutslipp 2018 kan derfor ikke sammenlignes med Telia Norge sine utslipp. 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 3,29 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,55 Tonn CO2e/MNOK

Klimanøytralitet I hele verdikjeden innen 2030 Ambisjon
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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 energiomstillingen ved å investere i løsninger som bidrar til et lavut-
slippssamfunn 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 fossil 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 2019
• 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 bilbensinfor-
bruket per år. I tillegg kommer strømproduksjon fra 
forbrenning av tørrstoff fra etanolproduksjonen, som 
i 2019 resulterte i salg av 149 GWh. Brasils etanolin-
dustri forventes å være et sentralt virkemiddel for 
Brasil i å oppfylle forpliktelser under Parisavtalen. 

• Datterselskap Umoe Mandal AS og Umoe Wind har 
bygget opp kompetanse og kontrahert egne høyhas-
tighetsfartøy til bruk ved vindmølleparker til havs. 
Fartøyene er drivstoffeffektive og på grunn av den høye 
hastigheten kombinert med luftpute-teknologi sikrer 
fartøyene at mannskap og passasjerer kommer miljø-
vennlig, raskt og mer behagelig frem til offshore vind-
møller enn ved bruk av konvensjonelle fartøy, noe som 
også gir økt operasjonstid ute ved vindmølleparken.

• 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 Peppes 
tilbyr 40 prosent flere vegetariske pizzaer. I dag står 
vegetarisk og vegansk pizza for i underkant av 10 
prosent av det totale pizzasalget

• Alle Umoe-kjedene deltar i KuttMatsvinn 2030. 
I 2019 reddet 60 restauranter tilsammen 27.925 
porsjoner fra å bli kastet gjennom appen Too Good 
To Go. Ved å redusere matsvinn har restaurantene 
spart 70 tonn CO2-utslipp.

• Umoe Restaurants arbeider i tillegg for å stoppe bruk 
av palmeolje i egen matproduksjon, bygging av el-la-
destasjoner ved Burger King restauranter og pizza 
levering med hybrid og el-bil. 
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Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Investeringer i utvikling og produksjon av grønn energi 4,2 mrd NOK, 82% av 
 investeringer, siden 2007

Av totale investeringer 
på konsolidert nivå 
siste 13 år
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Veidekke

Klimamål
Veidekke har siden 2015 forpliktet seg til å drive virksomheten i samsvar med FNs togra-
dersmål for å nå Parisavtalen. Konsernet har som mål å redusere egne klimagassutslipp 
med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 20501. Veidekke har også egne mål for 
Veidekke Industri som skal redusere egen klimapåvirkning med 5 prosent per år frem mot 
2021. Strømforbruket i industrivirksomheten skal reduseres med 2 prosent per år. Seks av 
Veidekkes asfaltfabrikker skal bytte til fornybar energibærer innen 2021.

Klimatiltak og resultater i 2019
• Konsernet arbeider med å gjøre en større andel av 

byggeplassene fossilfrie. I Norge økte antallet fossil-
frie byggeplasser til 20 i 2019, fra 11 i 2018. Veidekkes 
byggevirksomhet i Oslo innfører nå fossilfrie bygge-
plasser på alle nye prosjekter. Dette er beregnet å 
redusere klimagassutslippene med 74 prosent, og 
utgjør et viktig skritt i retning av helt utslippsfrie 
byggeplasser. Der utslippsfrie løsninger ikke er tilgjen-
gelig, brukes bærekraftig biodrivstoff uten palmeolje.

• Elektrifisering av biler og maskiner fortsatte i 2019 og 
Veidekke har nå ca. 100 elektriske kjøretøy i virksomhet 
på forskjellige prosjekter, og en stadig større andel av 
Veidekkes maskinpark har elektrisk drift. Veidekke fikk 
bygget verdens første 26 tonns elektriske gravemaskin, 
som har blitt tatt i bruk i prosjekter i 2019. Ved å erstatte 
dieseldrift med elektrisitet kan gravemaskinen redusere 
årlige CO2-utslipp med 52 tonn. 

• To av Veidekkes 30 asfaltfabrikker går på klima-
vennlig bioenergi i form av forstøvet trepellets. I 
2018 la konsernet en plan for utprøving av alternative 

energikilder, med mål om å ha testet fornybare ener-
gibærere på seks fabrikker innen 2021. Veidekke har 
mål om 40 prosent lavtemperaturasfalt i 2021, og i 
dag er andelen 33 prosent.

• I 2019 utgjorde andelen gjenbrukt asfalt 5,3 prosent 
av nylagt asfalt. Når gammel asfalt blir brukt i 
produksjonen av ny asfalt, reduseres forbruket av ny 
stein og bitumen. Dessuten reduseres andelen som 
går til deponi tilsvarende. 

• Veidekke har et samarbeidsprosjekt med miljøor-
ganisasjonen ZERO om fossilfrie byggeplasser og 
fornybare materialer.

• I 2019 ble det gjennomført en kartlegging av vesent-
lige kategorier og utslipp i scope 3, som omfatter 
utslipp fra kilder i verdikjeden som Veidekke ikke 
eier eller kontrollerer. Kartleggingen har gitt viktig 
kunnskap om hvilke elementer i verdikjeden som står 
bak store utslipp. Veidekke vil gå i dialog med leveran-
dører og partnere for videre samarbeid om å finne mer
bærekraftige løsninger som reduserer utslippene. 

1 Utslipp må ses i forhold til verdiskaping, basisår 2013
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20183

297.823 107.498 5.785 184.540 117.589 +153,27%

2 Inkluderer: Deler av utslipp i kategoriene materialer/tjenester, produksjon av fossilt drivstoff, oppstrøms transport & distribusjon, avfall, tjenestereiser, pendling, oppstrøms leased, nedstrøms 
transport og bruk av produkter. Dette er tall rapportert til CDP. Veidekke jobber med å få opp et mer fullstendig bilde på utslippene i scope 3.
3 Økning: Scope 3 ble ikke vurdert i fjorårets rapporten som fører til en sterk økning, mens Scope 1 og Scope 2 ble redusert på 4,6 prosent fra 2018 til 2019.
4 Definisjon: Bygg og anlegg som møter ulike miljøsertifiseringsstandarder, samt ingeniørtjenester eller prosjekter knyttet til fornybar energi som vind og vann

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 34,72 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 7,68 Tonn CO2e/MNOK

Andel grønne prosjekter i selskapets omsetning4 13% Andel av selskapets 
omsetning

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,068 0,031
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WWF

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 utslippene fra flyreisene sine innen 2030
• Øke antall miljømerkede produkter fra 43 til 55
• Øke antallet leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, fra 44 til 55

WWF vurdere å se på muligheten for å flytte lokaler, da dagens lokaler er gamle og dermed 
ikke særlige energieffektive med høyt forbruk av elektrisitet. Organisasjonskulturen er 
forøvrig preget av bevissthet rundt eget forbruk, og det settes krav til at arbeidsplassen 
skal være det samme.

Klimatiltak og resultater i 2019
• WWF sin innkjøpspolicy gir klare retningslinjer om 

at miljø skal vektlegges. Ved alle typer innkjøp i 
2019 ble miljøsertifiserte leverandører foretrukket, 
selv ved høyere pris. I tillegg har organisasjon som 
ambisjon å bestille flere varer av gangen, slik at 
samme leverandører slipper å kjøre flere runder - et 
tiltak som kan gi CO2-besparelser. 

• I 2019 ble det gjort noen tiltak for å forbedre kilde-
sorteringen, blant annet ved å markere beholderne 
inne i bygget, slik at løst avfall kastes riktig sted og 
for å unngå blanding.

• I 2019 hadde WWF en sterk reduksjon i bruk av bil 
som fremkomstmiddel og det er tilnærmet ingen 
ansatte som kjører til jobb. På vårparten av 2019 
deltok WWF i Oslos Sykle til jobben-kampanje og 
fikk stor oppslutning blant de ansatte. Høsten 2019 

ble det lagt inn en insentivordning for å oppmuntre 
flere ansatte til å reise fornybart, enten det er å gå, 
sykle, reise med kollektivtransport eller el-bil/sykkel. 

• Når det gjelder tjenestereiser med fly, kjøper WWF 
alltid klimakvoter av Southpole av typen gullstan-
dard for å nøytralisere de reisene som må foretas. 
WWF sine ansatte har ofte prøvd å ta feriedager 
på møtedestinasjoner for å slippe å reise tilbake 
privat senere. Dette er noe som sparer klima for mye 
CO2-utslipp. 

• WWF bruker kantinen til å stimulere til at ansatte 
spiser mer miljøvennlig. Det blir ikke kjøpt rødt 
kjøtt og kantinen tilbyr veganske retter hver fredag. 
Dersom det blir kjøpt sjømat til kantinen, er det et 
krav om at den skal være ASC- eller MSC sertifisert. 
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Totalt klimagass- 
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 31 Totalt klimagass- 

utslipp 2018
Endring i utslipp 

fra 20182

199,85 0,18 20,30 179,37 139,88 +42,87%

1 Inkluderer: Flyreiser og avfall
2 Økningen skyldes i hovedsak flyreiser og oppstart av nye internasjonale programmer i Sør-Øst-Asia og  en økning i avfall grunnet organisasjonens vekst i form av lokaler og ansatte

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2019 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 3,84 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 1,24 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2018 2019

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,229 0,190
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ZERO

Klimamål
ZERO (Zero Emission Resource Organisation) er en ideell stiftelse. Stiftelsen har sitt klima-
arbeid 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 2019
• ZERO jobber med en rekke fokusområder og  

adresserer disse gjennom analyser og studier, 
kommunikasjon, og pådriverarbeid rettet mot 
politikk og næringsliv. I 2019 har ZERO gjennom-
ført en rekke satsingsprosjekter innen sektorer som 
industri, energisystemer, bygg og anlegg, transport, 
maritimt og finans. Eksempler er karbonfangst og 
-lagring (CCS), hydrogen, bioøkonomi, sirkulær 
karbonøkonomi, plast, havvind, finansiering 
av fornybar energi i fremvoksende økonomier, 
utslippsfri luftfart og varetransport.

• I 2019 gjennomførte ZERO sin 14. Zerokonferanse 
og skapte dermed en viktig møteplass for norsk 
næringsliv og politikk. Hvert år samles ca. 1.000 
deltakere fra myndigheter, politikk og næringsliv 
på konferansen. 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 flyv-
ningen. Ansatte benytter kollektivtransport eller 
sykler/går til jobb. Det største fotavtrykket orga-
nisasjonen har, er gjennom sin årlige konferanse 
- Zerokonferansen. ZERO har utviklet en klimastra-
tegi for Zerokonferansen. Målet er både å minimere 
konferansens egne utslipp og skape et marked for nye 
utslippsfri løsninger, og å bidra som kunnskapshub 
for utslippsfrie konferanser og arrangementer.
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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 utvik-
lingen 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, kompetan-
sebygging 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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