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HÅNDBOK FOR VURDERING
AV KLIMARISIKO
UNDER LEDELSE AV INVESTOREN OG FILANTROPEN MICHAEL BLOOMBERG HAR
EN TUNG EKSPERTGRUPPE LAGET EN HÅNDBOK FOR VURDERING AV KLIMARISIKO
I ULIKE VIRKSOMHETER.

ANDERS BJARTNES
Ansvarlig redaktør for
nettmagasinet Energi
og Klima og Norsk
Klimastiftelses
publikasjoner
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Rapporten har form av en oppskrift eller rettledning både selskaper, investorer, myndigheter og sivilsamfunn kan bruke. I det følgende
gjengis noen av de mest sentrale poengene i
rapporten fra Bloomberg.
Rådene og anbefalingene gjengis etter samme struktur som i selve rapporten – og vil være
nyttig å sette seg inn i for alle som skal arbeide
med klimarisiko. Det analytiske verktøyet er
utviklet med tanke på å vurdere selskaper, men
kan også være egnet for å vurdere land og regioner som møter de samme endringsprosessene.
Hele teksten, og mye supplerende informasjon, er tilgjengelig fra «Task Force on Climaterelated Financial Disclosures».
Anbefalingene er ment å være et fundament
for forbedret informasjon om klimarelaterte
spørsmål i finansiell rapportering. Rapporten
representerer et felles rammeverk og analytisk
verktøy for å forstå klimarisiko – og dermed for
å kunne gjøre noe med det.
Rapporten gir en oversikt over risiko – trusler og muligheter - knyttet til klima og klimaendringer.
Bloomberg opererer med to typer klimarisiko: Overgangsrisiko og risiko relatert til fysiske
klimaendringer. Disse kategoriene har igjen
flere undergrupper.

OVERGANGSRISIKO
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Overgangsrisiko (transition risk) refererer til
endringer som skjer på veien til lavutslippssamfunnet. Det handler om virkningen av
politiske, legale, teknologiske og markedsmessige endringer som adresserer klimatiltak eller
klimatilpasning. Avhengig hvordan disse endringene skjer, kan overgangsrisiko innebære
varierende grad av finansiell og omdømmemessig risiko for virksomheter.
De ulike formene for overgangsrisiko er i
rapporten inndelt i ulike kategorier.
POLITISK OG LEGAL RISIKO

Politiske vedtak og handlinger knyttet til klima
utvikles stadig. Målsetningene faller gjerne inn
i to kategorier; politikk som forsøker å hindre
klimaendringer, og politikk som fremmer tilpasning til klimaendringer.
Eksempler er innføring av karbonprising,
energiskifte i retning lavere utslipp, bedre
energieffektivitet, mer effektiv bruk av vann, og
mer bærekraftig bruk av landarealer.
En annen voksende risiko er knyttet til
søksmål eller juridisk risiko. De senere årene
har det vært en økning i klimarelaterte søksmål
bragt til retten av eiendomsbesittere, kommuner, stater, forsikringsselskaper, aksjonærer
og organisasjoner i sivilsamfunnet. Begrunnelsene for søksmålene kan være knyttet til
manglende evne og vilje til å motvirke klima-
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endringer, tilsvarende mangler relatert til
klimatilpasning, og utilstrekkelig rapportering
rundt faktisk finansiell risiko.
TEKNOLOGIRISIKO

Teknologiutvikling og innovasjoner som støtter
overgangen til en energieffektiv lavutslippsøkonomi kan ha betydelig effekt for mange virksomheter. For eksempel vil fornybar energi,
batterilagring, energieffektivitet og karbonfangst og –lagring påvirke konkurransekraften
til mange selskaper, deres produksjons- og
distribusjonskostnader, og til sist etterspørselen fra deres produkter og tjenester fra sluttbrukerne.
I den grad ny teknologi erstatter gamle systemer og «forstyrrer» deler av det eksisterende
økonomiske systemet, vil vinnere og tapere
fremtre.
«Timing» av teknologiutvikling og implementering er en viktig usikkerhet når det
gjelder vurdering av teknologirisiko.
MARKEDSRISIKO

Markeder kan påvirkes på mange og komplekse
måter, men en av de viktigste er gjennom
endringer i tilbud og etterspørsel etter ulike
råvarer, produkter og tjenester etter hvert som
klimarelaterte trusler og muligheter blir tillagt
større vekt.
OMDØMMERISIKO

Klima er en potensiell kilde til omdømmerisiko
knyttet til endringer i oppfatning hos forbrukere og mer generelt i samfunnet av en virksomhets bidrag til, eller motstand mot, tiltak
som fremmer overgangen til en lavutslippsøkonomi.
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FYSISK RISIKO
Rapporten skiller mellom to typer fysisk
risiko relatert til klimaendringer. De kan være
hendelsesdrevne (akutte) eller mer langvarige
(kroniske) endringer i klimamønstre. Fysiske
endringer kan ha finansielle implikasjoner
for virksomheter gjennom direkte skade på
eiendeler og ha indirekte virkninger gjennom
forstyrrelser av leverandørkjeden.
Virksomheters finansielle yteevne kan også
bli påvirket av endringer til tilgangen på vann,
kilden til vannet og vannets kvalitet, matvaresikkerhet, og ekstreme temperatursvingninger
som påvirker en virksomhets anlegg og eiendommer, operasjoner, leverandørkjede, transportbehov og de ansattes sikkerhet.
AKUTT RISIKO

Akutt fysisk risiko refererer til hendelsesdrevne forhold, som mer ekstremvær, som sykloner,
orkaner og flommer.
KRONISK RISIKO

Kronisk fysisk risiko referer til mer langsiktige
endringer i klimamønstre, for eksempel høyere
temperaturer som kan lede til stigende havnivå
eller gjentatte hetebølger.

MULIGHETER KNYTTET TIL KLIMAOG KLIMAENDRINGER
Bloomberg-rapporten peker også på mulighetene som ligger i overgangen.
Tiltak for å motvirke klimaendringer og
gjennomføre klimatilpasninger betyr også
muligheter for virksomheter – for eksempel
gjennom bedre ressurseffektivitet og kostnadsbesparelser, innføring av lavutslippsenergi,
utvikling av nye produkter og tjenester, og bygging av motstandsdyktige leverandørkjeder.
Klimarelaterte muligheter vil variere avhengig av regionen, markedet og industrien
virksomheten opererer i.
Også når det gjelder muligheter, viser rapporten til ulike kategorier.
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RESSURSEFFEKTIVITET

ENERGIKILDER

Det er mange eksempler på at virksomheter
har redusert sine kostnader ved å forbedre
effektiviteten – særlig relatert til energi, men
også når det gjelder materialer, vann og avfallshåndtering. Dette kan gi kostnadsbesparelser,
men også bidra til at utslipp kuttes. Innovasjon
og teknologi som understøtter denne overgangen inkluderer blant annet mer effektiv varmeproduksjon, bruk av geotermisk varme, gjenvinning, mer energieffektiv belysning (LED),
mer effektive motorteknologier, rehabilitering
av bygninger, elbiler og effektiv håndtering av
vann.

Ifølge IEA er det nødvendig å gjennomføre en
betydelig overgang til bruk av null/lavutslippsteknologier som vind-, sol-, bølge-, tidevann,
vannkraft, geotermisk, kjernekraft, bioenergi
og karbonfangst og –lagring. Trenden i retning
av desentralisert energi, hurtig fallende kostnader, bedre lagringsmuligheter og rask opptak
av de nye teknologiene, er betydelig. De siste
to årene har investeringene i ren energi (kraftproduksjon) oversteget investeringene i fossil
kraftproduksjon. Virksomheter som skifter sitt
energikonsum retning fornybar energi/lavutslipp kan potensielt spare energikostnader.

BLOOMBERG-RAPPORTEN
I desember 2016 presenterte Michael Bloomberg og Mark Carney resultatet fra et
arbeid i regi av G20-landenes Financial Stability Board – Task Force on Climaterelated Financial Disclosures. Målet med arbeidet er å utvikle systemer for frivillig
rapportering av klimarelatert informasjon fra selskaper – slik at investorer, banker,
forsikringsselskaper og andre interessenter kan være oppdatert.
I arbeidet med rapporten deltok en rekke eksperter fra finansnæringen, selskaper
og akademiske miljøer fra hele verden.
Task Force-gruppen har sett på både fysisk risiko, ansvarsrisiko og overgangsrisiko
knyttet til klimaendringer, og hva som kan være gode systemer for rapportering i
mange forskjellige industrier.
Arbeidet og anbefalingene fra Task Force-gruppen vil hjelpe selskaper til å forstå
hva slags rapportering finansmarkedene ønsker – for å måle og svare på klimarelatert risiko, og oppfordre selskaper til å utvikle deres rapportering i tråd med
investorers behov.
Analyse og anbefalinger er samlet under tittelen «Recommendations of the Task
Force on Climate-related Financial Disclosures». Arbeidet har foregått i regi av
G20-landenes Financial Stability Board, som ledes av den britiske sentralbanksjefen
Mark Carney.
Norske Martin Skancke, med bakgrunn blant annet fra Finansdepartementet, var en
av ekspertene som deltok i arbeidet med rapporten. I artikkelen «Bedre rapportering om klimarisiko» beskriver Skancke målet med arbeidet.

5

Klima som finansiell risiko

Norsk Klimastiftelse rapport nr. 01/2017

BLOOMBERG-RAPPORTEN

PRODUKTER OG TJENESTER

Virksomheter som innoverer og utvikler nye
lavutslippsprodukter og –tjenester kan forbedre sin konkurransekraft og kapitalisere på
skiftende preferanser hos forbrukerne. Noen
eksempler inkluderer forbruksvarer som legger større vekt på et produkts karbonavtrykk;
reiseliv, mat- og drikkevarer, mobilitet, mote,
gjenvinningstjenester. Likeledes legges det
vekt på lavere utslipp/energieffektivitet langs
leverandørkjeden i produksjonen av mange
varer som benyttes som innsatsfaktorer.
MARKEDER

Selskaper som aktivt søker muligheter i nye
markeder kan være i stand til å diversifisere
sine aktiviteter og posisjonere seg selv bedre
for overgangen til en lavutslippsøkonomi.
Spesielt ligger det muligheter i å utvikle nye
markeder gjennom samarbeid med myndigheter, utviklingsbanker, småskala-entreprenører,
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og lokalsamfunn i både utviklingsland og rike
land. Nye muligheter kan også finnes i utstedelse eller finansiering av grønne obligasjoner
og infrastruktur (for eksempel lavutslipp energiproduksjon, energieffektivitet, nettilkobling
eller transportnettverk).
MOTSTANDSDYKTIGHET/ROBUSTHET

Mange virksomheters lønnsomhet avhenger av
det foreligger muligheter til å bygge kapasitet
og forbedre beredskapsplaner i samfunn som
er i «risikosoner». Muligheter foreligger også i
mer spesifikke sektorer, for eksempel har virksomheter med aktivitet i landbruk muligheter
relatert til forbedrede dyrkingsmetoder og effektiv bruk av vann, mens forsikringsselskaper
har muligheter til å utvide sin portefølje, for
eksempel innen fornybar energi.
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RÅD OG ANBEFALINGER I
BLOOMBERG-RAPPORTEN
BLOOMBERG-RAPPORTEN PRESENTERER EN REKKE RÅD OG ANBEFALINGER
SELSKAPER BØR VURDERE I LYS AV OVERGANGEN TIL LAVUTSLIPPSSAMFUNNET.

ANDERS BJARTNES
Ansvarlig redaktør for
nettmagasinet Energi
og Klima og Norsk
Klimastiftelses
publikasjoner
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Den følgende teksten er en bearbeidet gjennomgang av anbefalingene i Bloomberg-rapporten. Målet er å gi leserne oversikt. Det er
ingen offisiell oversettelse. Lesere som ønsker å
gå dypere inn i materien og se hvordan anbefalingene kan tilpasses deres virksomhet, bør
også lese originaldokumentet.
Rapporten inndeler selskaper i ulike kategorier, slik at det skal være enkelt å bruke anbefalingene som en manual eller sjekkliste på hvor
man står i egen virksomhet, i virksomheter
man investerer i – eller som offentligheten har
interesse av å følge.
Selskapenes rapportering er nøkkelen til å få
frem relevant informasjon. Bloomberg-rapportens anbefalinger er derfor formulert som råd
om hvordan selskaper bør informere offentligheten om klimarelatert risiko.
Bedre informasjon om – og bedre forståelse
av – de potensielle finansielle virkningene av
klimarelaterte trusler og muligheter er nøkkelmålet for Task Force-arbeidet. På den måten
kan alle aktører i det finansielle systemet bedre
vurdere hvordan klimarelaterte trusler og
muligheter sannsynlig vil påvirke selskapers
drift og verdiutvikling. Slik kan det gjøres bedre
informerte finansielle beslutninger.
Bloomberg-utvalget utviklet anbefalinger
på fire områder som de mener er gyldige og
relevante for virksomheter på tvers av sektorer
og landegrenser. Anbefalingene gjelder;
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• STYRING
• STRATEGI
• RISIKOSTYRING
• MÅL OG METODER
Rapporten gir generelle råd som kan anvendes av alle selskaper uavhengig av bransje og
geografi, men også spesielle anbefalinger til
ulike sektorer og bransjer, som banker, forsikringsselskaper, selskaper i energisektoren,
i transport, industri, landbruk osv. I tillegg
til finanssektoren, definerte utvalget en del
industrisektorer man mener er særlig sårbare
for klimarisiko, både fysisk risiko og overgangsrisiko.
Rådene til de spesielle sektorene er samlet i
et vedlegg til hovedrapporten fra utvalget.
Innen finanssektoren er de spesielle anbefalingene gruppert i fire:
•
•
•
•

Banker
Forsikringsselskaper
Kapitaleiere
Forvaltere

I sektorer utenfor finans, er fordelingen denne:
• Energisektoren, som er definert som olje og
gass, kull og elektrisitetsprodusenter.
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• Transportsektoren, som omfatter luftfrakt, flybåren passasjertrafikk, sjøtransport,
jernbane, lastebiltransport, biler, forbundet transportinfrastruktur.
• Materialer og byggenæring, som omfatter metaller og gruvedrift, kjemisk industri,
bygningsmaterialer, kapitalvarer, utvikling av fast eiendom
• Landbruk, mat og skogsprodukter, som inkluderer drikkevarer, landbruk, foredlet
mat og kjøtt, papir og andre skogsprodukter
I det følgende gjengis anbefalingene fra rapporten, kategorisert i de fire gruppene
Bloomberg-rapporten bruker.
Vi har hentet frem de sektorspesifikke anbefalingene og plassert dem der de hører
hjemme i de ulike avsnittene, slik at leserne lett kan se hva utvalget mener er relevant
for forskjellige bransjer. De generelle rådene er gyldige for alle slags selskaper. I tillegg
gjengis rådene som er spesifikke for ulike sektorer. Ytterligere og mer detaljert informasjon er tilgjengelig i selve rapporten .

GENERELLE RÅD FOR ALLE BRANSJER
BANKER
FORSIKRINGSSELSKAPER
KAPITALEIERE
KAPITALFORVALTERE
ENERGISEKTOREN
TRANSPORTSEKTOREN
MATERIALER OG BYGGENÆRING
LANDBRUK, MAT, SKOG

STYRING
Investorer og andre berørte parter har interesse i å forstå hvordan et selskaps styre oppfatter klimarelaterte trusler og muligheter, og også hvilken rolle ledelsen har i vurderingen og styringen av klimarelaterte spørsmål. Når relevant informasjon presenteres, kan
det vurderes om klimarelaterte spørsmål får tilstrekkelig oppmerksomhet fra ledelsen
og styret.
OVERORDNET ANBEFALING:

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.
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HVA BØR RAPPORTERES?

A. En beskrivelse av styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter.

HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

• Prosessene hvor styret informeres om klimarelaterte spørsmål, og om hvor ofte
det skjer.
• Om styret vurderer klimarelaterte spørsmål når det gjennomgår strategien, legger
handlingsplaner, utvikler risikohåndtering, lager årlige budsjetter og forretningsplaner, setter mål, rapporterer på gjennomføring, gjør store beslutninger om
investeringer, oppkjøp og nedsalg.
• Hvordan styret overvåker og følger opp fremgang i forhold til mål som adresserer
klimarelaterte spørsmål.

TILLEGG FOR ENERGISEKTOREN

• Selskaper i energisektoren bør vurdere å beskrive om – og hvordan – godtgjørelse til
ledende ansatte, inkludert økonomiske ytelser, tar hensyn til klimarelaterte trusler
og muligheter.

HVA BØR RAPPORTERES?

B. Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter.

HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

• Om virksomheten har tildelt klimarelatert ansvar til roller/personer i ledelsen og om
det i så fall rapporteres til styret, og om ansvaret inkluderer vurdering av/styring av
klimarelaterte spørsmål.
• En beskrivelse av organisasjonsstrukturen knyttet til klimarelaterte spørsmål.
• Prosesser der ledelsen informeres om klimarelaterte spørsmål.
• Hvordan ledelsen overvåker klimarelaterte spørsmål
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STRATEGI
Investorer og andre berørte interessenter renger å forstå hvordan klimarelaterte spørsmål kan
påvirke en virksomhets forretninger, strategi og finansielle planlegging på kort, mellomlang og
lang sikt.
OVERORDNET ANBEFALING:

Beskriv aktuelle og potensielle virkninger av klimarelaterte trusler og muligheter
på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.

HVA BØR RAPPORTERES?

A. Beskriv klimarelaterte trusler og muligheter virksomheten har identifisert på kort,
mellomlang og lang sikt.
HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Forhold som oppfattes å være relevant i en kort, mellomlang og lang tidshorisont, inkludert
en vurdering i lys av levetiden på virksomhetens eiendeler, med bakgrunn i at klimarelaterte
spørsmål ofte manifesteres på mellomlang eller lang sikt.
Spesielle klimarelaterte spørsmål for hver tidshorisont som kan ha materiell finansiell
betydning for virksomheten. De bør kategoriseres gjennom skillet mellom fysisk risiko og
overgangsrisiko.
En beskrivelse av prosessene benyttet for å bestemme hvilke trusler og muligheter som
kan ha materiell finansiell betydning for virksomheten.
Virksomheten bør vurdere å legge frem en beskrivelse av trusler og muligheter fordelt
på sektor og geografi.

TILLEGG FOR BANKER
Banker bør beskrive betydelige konsentrasjoner av kreditteksponering mot karbonrelaterte
eiendeler. I tillegg, bør banker vurdere å opplyse om fysisk og overgangsrelatert risiko i deres
utlån og finansielle plasseringer.

HVA BØR RAPPORTERES?

B. Betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter for virksomhetens forretninger,
strategi og finansielle planlegging.
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HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Bygd på informasjonen nevnt i punktet over bør virksomheter informere om hvordan
identifiserte klimarelaterte trusler har påvirket deres forretninger, strategi og finansielle
planlegging.
Virksomheter bør vurdere betydningen for forretninger og strategi
på følgende områder:
•
•
•
•
•

Produkter og tjenester
Leverandørkjede/verdikjede
Aktiviteter innen tilpasning og tiltak for å redusere utslipp
Investeringer i forskning og utvikling
Operasjoner

Selskaper bør beskrive hvordan klimarelaterte forhold brukes som «input» i finansielle
planleggingsprosesser, tidsperiodene man bruker, og hvordan trusler og muligheter er
prioritert.
Virksomhetens rapportering bør gi et helhetlig bilde av den gjensidige avhengigheten
mellom faktorer som påvirker deres evne til å skape verdi over tid.
Informasjon om hvordan klimarelaterte forhold kan tenkes å påvirke følgende kan
også vurderes inkludert:
•
•
•
•

Driftskostnader og inntekter
Investeringer (CAPEX) og kapitalallokering
Oppkjøp og nedsalg
Tilgang på kapital

Hvis klimarelaterte scenarioer brukes for å utvikle informasjon om organisasjonens
strategi og finansielle planlegging, bør scenarioene beskrives.

TILLEGG FOR FORSIKRINGSSELSKAPER
Forsikringsselskaper bør beskrive den potensielle betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter, såvel som å formidle støttende kvantitativ informasjon når dette er
tilgjengelig, om deres kjernevirksomhet, produkter og tjenester, inklusive:
• Informasjon om ulike forretningsområder, sektorer og geografisk nivå.
• Hvordan potensielle virkninger påvirker kunder, eller valg av megler og;
• Om spesifikke klimarelaterte produkter eller kompetanser er under utvikling, slik
som forsikring av grønn infrastruktur, spesielle klimarelaterte rådgivningstjenester
og klimarelatert kundeengasjement.
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TILLEGG FOR KAPITALEIERE
Kapitaleiere bør beskrive hvordan klimarelaterte trusler og muligheter er tatt hensyn
til i relevante investeringsstrategier. Dette kan beskrives fra perspektivet til porteføljen
som helhet eller som individuelle investeringsstrategier for ulike aktivaklasser.

TILLEGG FOR KAPITALFORVALTERE
Kapitalforvaltere bør beskrive hvordan klimarelaterte trusler og muligheter er integrert
i relevante produkter eller investeringsstrategier.
Forvaltere bør også beskrive hvordan hvert produkt eller investeringsstrategi kan bli
påvirket av overgangen til en lavkarbonøkonomi.

TILLEGG FOR ENERGISEKTOREN
Energiselskaper bør vurdere å drøfte hvordan klimarelaterte trusler og muligheter er
integrert i deres strategiformuleringer og beslutningsprosesser, så vel som i nøkkelforutsetninger for planlegging.
RESULTATREGNSKAP

• Inntekter: Energiselskaper bør vurdere å legge frem forventninger til karbonpris,
om de har en intern karbonpris, og hvordan den er bestemt, og den potensielle
betydningen for fremtidige driftsinntekter.
• Kostnader: Energiselskaper bør vurdere å beskrive den potensielle betydningen av
klimarelaterte trusler og muligheter når det gjelder råvarekostnader/leveringskostnader og strategier for å håndtere disse i lys av markedsutvikling og konkurranse.
Dette kan inkludere drøftinger om forskning og utviklingskostnader, innføring av
nye tekno-logier og kostnaden ved ulike nøkkelfaktorer.
BALANSEN

• Eiendeler og gjeld: Energiselskaper bør fokusere på eksisterende og besluttede
fremtidige aktiviteter, korrigere for, om relevant, forventet endring i balansen
eller reserver (for eksempel tilleggsinvesteringer, restrukturering, nedskrivninger.)
Energiselskaper bør vurdere å beskrive deres viktigste forutsetninger for planlegging
omkring eksisterende anlegg, for eksempel strategier knyttet til å redusere karbon-,
energi, og/eller vannintensiteten.
• Kapital: Energiselskaper bør vurdere å drøfte om, og i tilfelle hvordan, klimagassutslipp, energi- og vannspørsmål hensyntas i kapitaldisponering og -allokering. Dette
kan inkludere en drøftelse av betydelige oppkjøp og nedsalg, samarbeid, investeringer i teknologi, innovasjon og nye forretningsområder i lys av endrede klimarelaterte
trusler og muligheter. Energiselskaper bør også vurdere å legge frem en vurdering
av fleksibiliteten knyttet til posisjonering/reposisjonering av kapital for å adressere
klimarelaterte trusler og muligheter.
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TILLEGG FOR TRANSPORTSEKTOREN
Virksomheter i transportsektoren bør vurdere å beskrive følgende:
RESULTATREGNSKAP:

• Inntekter: Forutsetninger omkring utslipp og drivstoffeffektivitet, inkludert den
interne karbonprisen som brukes, enten dette er på operasjonell basis eller på en
livssyklusbasis, og vurderingen av den potensielle betydningen for både karbonintensive og lavkarbon-produkter.
• Kostnader: Den potensielle betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter når
det gjelder leveringskostnader og strategien for å håndtere disse virkningene med
tanke på marked og konkurranse. Dette kan inkludere diskusjon om forskning- og
utviklingskostnader, innføring av nye teknologier og kostnadene ved nøkkelfaktorer.
BALANSEN:

• Eiendeler og gjeld: Eksisterende og besluttede fremtidige aktiviteter, gitt at langsiktige engasjementer kan kreve tilleggsinvesteringer, restrukturering, nedskrivninger.
Transportselskaper bør vurdere å beskrive deres forutsetninger for planlegging
omkring eksisterende virksomhet, for eksempel strategier og timeplaner for endringer av karbon-intensive anlegg og infrastruktur, eller overgang til produkter «assets»
med lavere drivstoff/karbonintensitet.
• Kapital: Hvordan klimarelaterte trusler og muligheter, spesielt innen klimagassutslipp og energi/drivstoffbruk, er tatt med i betraktingen når det gjelder kapitalallokering og planlegging. Dette kunne inkludere en diskusjon om betydelige oppkjøp
og nedsalg, samarbeid, investeringer i teknologi, innovasjon og nye forretningsområder i lys av endrede klimarelaterte trusler og muligheter. Transportselskaper
bør også vurdere å gi en vurdering av deres fleksibilitet i posisjoneringen/reposisjoneringen av kapital for å adressere økende klimarelaterte trusler og muligheter.

TILLEGG FOR MATERIALER OG BYGGENÆRING
Virksomheter i denne kategorien bør vurdere å informere om det følgende:
RESULTATREGNSKAP:

• Inntekter: Forutsetninger om karbonpris, inkludert enhver intern karbonpris som
benyttes, hvordan den bestemmes, og en vurdering av potensiell betydning for fremtidige inntekter.
• Kostnader: Den potensielle betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter når
det gjelder kostnader ved leveranser og strategi for å håndtere disse virkningene i lys
av marked og konkurranse. Dette kan inkludere diskusjoner om forskning og utviklingskostnader, innføring av ny teknologi og kostnaden ved nøkkelfaktorer.
Tabellen fortsetter på neste side
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BALANSEN:

• Eiendeler og gjeld: Virksomheter i denne kategorien bør vurdere å legge frem en
indikasjon over utslippsprofilen i aktiva med lang levetid. Dette bør fokusere på eksisterende aktiviteter og aktiviteter det er tatt beslutninger om, gitt at reserver kanskje
ikke blir bragt til markedet og at restrukturering eller nedskrivninger kan bli aktuelt.
Virksom-heter i denne sektoren burde beskrive de viktigste forutsetningene for planlegging rundt eksisterende anlegg, for eksempel strategier og timeplaner for karbonintensive anlegg eller endringer til et mindre intensivt karbon/energi/vannforbruk.
• Kapital: Hvordan klimagassutslipp, energibruk og vannrelaterte spørsmål er tatt
med i betraktningen når det gjelder kapitaldisponering og -allokering. Dette kunne
inkludere en diskusjon om betydelige oppkjøp og nedsalg, samarbeid, investeringer
i teknologi, innovasjon og nye forretningsområder i lys av endrede klimarelaterte
trusler og muligheter. Selskaper innen materialer og byggesektor bør også vurdere å
gi en vurdering av deres fleksibilitet i posisjoneringen/reposisjoneringen av kapital
for å adressere økende klimarelaterte trusler og muligheter.

TILLEGG FOR LANDBRUK, MAT, SKOG
Landbruk, mat og skog-gruppen av virksomheter bør vurdere å diskutere hvordan klimarelaterte trusler og muligheter – som nåværende og fremtidig nivå av klimagassutslipp,
energi og vann, er integrert i deres strategiformuleringer og beslutningsprosesser, og de
viktigste forutsetningene omkring:
RESULTATREGNSKAP:

• Inntekter: Antakelser om virkningen av klimagassutslipp og vann på inntekter og
etterspørsel, inkludert om dette er på en operasjonell basis eller livssyklusbasis, og en
vurdering av den potensielle betydningen for etterspørselen etter produktene.
• Kostnader: De potensielle virkningene av klimarelaterte trusler og muligheter når
det gjelder leveranser og strategien for å håndtere disse virkningene i lys av marked
og konkurranse. Dette kan inkludere diskusjoner om forsknings og utviklingskostnader, innføring av nye teknologier, kostnader ved drivstoff og vann, og tap fra værrelaterte hendelser (stormer, flommer)
Tabellen fortsetter på neste side
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BALANSEN

• Eiendeler og gjeld: En indikasjon av utslipps/energi/vann-intensiteten (både utslipp
og opptak) knyttet til «lange» eierandeler med fokus på eksisterende og kommende
aktiviteter, gitt at verdien på eierandeler kan bli endret og kreve omstilling eller nedskrivninger. Landbruk, mat og skog-virksomheter burde vurdere å beskrive planleggingsforutsetninger knyttet til eksisterende anlegg.
• Kapital: Hvordan klimarelaterte trusler og muligheter, spesielt innen klimagassutslipp, energibruk og vannspørsmål, er tatt med i betraktningen når det gjelder kapitalplanlegging og kapitalallokering. For eksempel kunne dette inkludere en diskusjon
om betydelige oppkjøp og nedsalg, investeringer i teknologi, innovasjon og nye forretningsområder i lys av endrede klimarelaterte trusler og muligheter. Virksomheter
skulle også vurdere å legge frem en vurdering av fleksibiliteten i posisjonering/reposisjonering av kapital for å adressere økende klimarelaterte trusler og muligheter.

HVA BØR RAPPORTERES?

A. Beskriv den potensielle betydningen av ulike scenarioer, inkludert et 2C-scenario,
på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.
HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Virksomheter bør beskrive hvordan deres strategier sannsynligvis vil levere under
forskjellige fremadskuende klimarelaterte scenarioer.

TILLEGG FOR FORSIKRINGSSELSKAPER
Forsikringsselskaper som gjør klimarelaterte scenarioanalyser knyttet til risikovurdering av hvert enkelt engasjement bør formidle følgende informasjon:
• Beskrive de klimarelaterte scenarioene som benyttes, inkludert de viktigste
nøkkelfaktorene, forutsetninger og vurderinger, og analytiske valg. I tillegg til et
2C-scenario, bør forsikringsselskaper med betydelig eksponering mot værrelaterte
farer, vurdere å bruke scenarioer som gir større oppvarming for å synliggjøre fysiske
effekter av klimaendringer og;
• Vise tidsrammene brukt i de klimarelaterte scenarioene, herunder milepæler på
kort, mellomlang og lengre sikt.
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TILLEGG FOR KAPITALEIERE
Kapitaleiere som gjennomfører scenarioanalyser bør legge frem følgende:
• En diskusjon om hvordan klimarelaterte scenarioer er brukt, eksempelvis for
informasjon om investeringsbeslutninger;
• En beskrivelse av klimarelaterte scenarioer som brukt og tidsrammene
de representerer.

TILLEGG FOR ENERGISEKTOREN
Energiselskaper bør vurdere å beskrive:
• Spennet og diversiteten i de klimarelaterte scenarioene som brukes, inkludert
2C-scenarioet som benyttes.
• For 2C-scenarioet, alle justeringer/forskjeller fra offentlig tilgjengelige 2C-scenarioer.
• Kvantitativt og kvalitativt de viktigste nøkkelfaktorene når det gjelder leveranser.
• Tidshorisonten brukt i de klimarelaterte scenarioene, inkludert milepæler på kort
og lang sikt. (Hvordan oppfatter virksomheten «timingen» av potensielle fremtidige
implikasjoner i klimascenarioene som brukes).
• Kvalitativt og kvantitativt de viktigste implikasjonene for virksomhetens resultater
under forskjellige klimarelaterte scenarioer, inkludert betydningen for virksomhetens
verdikjede, kapitalallokeringer, forsknings- og utvikling og andre finansielle
implikasjoner.

TILLEGG FOR TRANSPORTSEKTOREN
Transportselskaper bør vurdere å beskrive:
• De klimarelaterte scenarioene som er brukt, inkludert et 2C-scenario, og nøkkelforutsetningene og vurderingene som hver klimarelatert scenario bygger på.
• For 2C-scenarioet som er brukt, alle endringer og justeringer fra offentlig tilgjengelige
2C-scenarioer.
• Om klimarelaterte scenarioer med store forstyrrelser (positive og negative)
fra business-as-usual er blitt vurdert.
• Kvantitativt og kvalitativt, de kritiske «input-parameterne», forutsetninger og
analytiske valg for det klimarelaterte scenarioet som er brukt.
• Tidsrammen brukt i de klimarelaterte scenarioene, inkludert milepæler på kort,
mellomlang og lang sikt.
Transportselskaper bør beskrive kvantitativt og kvalitativt konklusjonen i virksomhetens
klimarelaterte scenarioanalyse, når det gjelder virksomhetens sannsynlige resultater
under de ulike klimarelaterte scenarioene som er vurdert. Dette bør inkludere implikasjoner for virksomhetens verdikjede, kapitalallokeringsbeslutninger, forskning og utvikling, og andre finansielle virkninger.
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TILLEGG FOR MATERIALER OG BYGGENÆRING
Selskaper i denne kategorien bør vurdere å beskrive
• De klimarelaterte scenarioene som er brukt, inkludert et 2C-scenario, og nøkkelforutsetningene og vurderingene som hvert klimarelaterte scenario bygger på.
• For 2C-scenarioet som er brukt, alle endringer og justeringer fra offentlig tilgjengelige 2C-scenarioer.
• Om klimarelaterte scenarioer med store forstyrrelser (positive og negative) fra
business-as-usual er blitt vurdert.
• Kvantitativt og kvalitativt, de kritiske «input-parameterne», forutsetninger og analytiske valg for det klimarelaterte scenarioet som er brukt.
• Tidsrammen brukt i de klimarelaterte scenarioene, inkludert milepæler på kort,
mellomlang og lang sikt.
Selskaper innen materialer og byggenæring bør beskrive kvantitativt og kvalitativt
konklusjonen i virksomhetens klimarelaterte scenarioanalyse, når det gjelder virksomhetens sannsynlige resultater under de ulike klimarelaterte scenarioene som er vurdert.
Dette bør inkludere implikasjoner for virksomhetens verdikjede, kapitalallokeringsbeslutninger, forskning og utvikling, og andre finansielle virkninger.

TILLEGG FOR MAT, LANDBRUK OG SKOG
Virksomheter i denne kategorien bør vurdere å beskrive:
• De klimarelaterte scenarioene som er brukt, inkludert et 2C-scenario, og nøkkelforutsetningene og vurderingene som hvert klimarelaterte scenario bygger på.
• For 2C-scenarioet som er brukt, alle endringer og justeringer fra offentlig tilgjengelige 2C-scenarioer.
• Om klimarelaterte scenarioer med store forstyrrelser (positive og negative) fra
business-as-usual er blitt vurdert.
• Kvantitativt og kvalitativt, de kritiske «input-parameterne», forutsetninger og
analytiske valg for det klimarelaterte scenarioet som er brukt.
• Tidsrammen brukt i de klimarelaterte scenarioene, inkludert milepæler på kort,
mellomlang og lang sikt.
Selskaper innen mat, landbruk, skog bør beskrive kvantitativt og kvalitativt konklusjonen i virksomhetens klimarelaterte scenarioanalyse, når det gjelder virksomhetens
sannsynlige resultater under de ulike klimarelaterte scenarioene som er vurdert.
Dette bør inkludere implikasjoner for virksomhetens verdikjede, kapitalallokeringsbeslutninger, forskning og utvikling, og andre finansielle virkninger.
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RISIKOSTYRING
Investorer og andre interessenter trenger å forstå hvordan klimarelaterte risikofaktorer
identifiseres, vurderes og håndteres, og om prosessene er inkludert i eksisterende arbeid
for risikostyring. Slik informasjon understøtter brukere av klimarelatert finansiell rapportering i å evaluere virksomhetens helhetlige risikoprofil og aktiviteter innen risikostyring.
OVERORDNET ANBEFALING:

Beskriv hvordan virksomheten identifiserer, vurderer og håndterer
klimarelatert risiko.
HVA BØR RAPPORTERES?

A. Beskriv prosessene virksomheten benytter for å identifisere og vurdere
klimarelatert risiko.
HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Risikostyringsprosessene virksomhetene bruker for å identifisere og vurdere klimarelatert risiko. Et viktig aspekt er hvordan virksomheten vurderer den relative
betydningen av klimarelatert risiko i forhold til annen risiko.
Hvordan de oppfatter eksisterende og forventede reguleringer relatert til klima
(utslippsbegrensninger) såvel som andre relevante faktorer.
Virksomheter burde også vurdere følgende:
• Beskrive prosesser for vurdering av det potensielle omfanget på identifiserte klimarelaterte trusler.
• Definere terminologien som brukes eller gi referanser til eksisterende rammeverk
for risikovurdering.

TILLEGG FOR BANKER
Banker bør vurdere å karakterisere deres klimarelaterte risiko i den samme konteksten
som banksektoren tradisjonelt bruker, slik som kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko.
Banker bør også vurdere å beskrive hvilke rammeverk for risikoklassifisering som
benyttes, for eksempel «The Enhanced Disclosure Task Force’s Framework for defining
«Top and Emerging Risks».
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TILLEGG FOR FORSIKRINGSSELSKAPER
Forsikringsselskaper bør beskrive prosessene for å identifisere og vurdere klimarelatert
risiko på forsikrings- og reassuranseporteføljer fordelt på geografi, forretningsområde,
eller produktsegment, inklusive de følgende risiki:
• Fysisk risiko knyttet til endret frekvens og intensitet på værrelaterte farer.
• Overgangsrisiko som skyldes en reduksjon på grunn av verdifall, endrede energikostnader, eller innføring av klimareguleringer, og;
• Ansvarsrisiko som kunne intensiveres på grunn av en mulig økning i søksmål.

TILLEGG FOR KAPITALEIERE
Kapitaleiere bør beskrive, hvor det er hensiktsmessig, aktivitet og engasjement overfor
selskaper de investerer i for å oppmuntre til bedre rapportering og praksis relatert til
klimarelatert risiko. Slik forbedres tilgangen til data og kapitaleieres evne til å vurdere
klimarelatert risiko.

TILLEGG FOR KAPITALFORVALTERE
Kapitalforvaltere bør beskrive, hvor det er hensiktsmessig, aktivitet og engasjement
overfor selskaper de investerer i, for å oppmuntre til bedre rapportering og praksis
relatert til klimarelatert risiko. Slik forbedres tilgangen til data og forvalters evne til
å vurdere klimarelatert risiko.

HVA BØR RAPPORTERES?

B. Beskriv virksomhetens prosesser for håndtering av klimarelatert risiko.
HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Virksomheter bør beskrive sine prosesser for å håndtere klimarelatert risiko, herunder
hvordan de tar beslutninger om å motvirke, omstille, akseptere eller kontrollere disse
risikofaktorene. I tillegg, bør virksomheter beskrive deres prosesser for å gi prioriteringer av klimarelaterte risikofaktorer.
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TILLEGG FOR FORSIKRINGSSELSKAPER
Forsikringsselskaper bør beskrive nøkkelverktøyer eller instrumenter, sånn som risikomodeller som brukes for å håndtere klimarelatert risiko i produktutvikling og – prising.
Forsikringsselskaper bør også beskrive rekken av klimarelaterte hendelser som er
vurdert, og hvordan risikoen generert fra økende forekomst og alvorlighet av slike
hendelser håndteres.

TILLEGG FOR KAPITALEIERE
Kapitaleiere bør beskrive hvordan de oppfatter posisjoneringen av sin totale portefølje
med tanke på overgangen til en lavkarbonøkonomi, både når det gjelder produksjon og
forbruk. Dette kan inkludere en forklaring av hvordan kapitaleiere aktivt styrer sin
portefølje i relasjon til denne overgangen.

TILLEGG FOR KAPITALFORVALTERE
Forvaltere bør beskrive hvordan de håndterer materiell klimarelatert risiko for hvert
produkt eller investeringsstrategi.

TILLEGG FOR ENERGISEKTOREN
Med utgangspunkt i mulige virkninger for inntekter og balanse beskrevet tidligere, bør
energiselskaper vurdere å beskrive handlinger som er iverksatt for å hindre og motvirke
relevant klimarelatert risiko og gjøre gevinster av mulighetene.

HVA BØR RAPPORTERES?

C. Beskriv hvordan prosesser for å identifisere, vurdere og håndtere klimarelatert risiko
er integrert i virksomhetens helhetlige risikostyring.
HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Virksomheter bør beskrive hvordan deres prosesser for å identifisere, vurdere, og håndtere klimarelatert risiko er integrert i deres helhetlige risikostyring.
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MÅL OG METODER
Investorer og andre «stakeholders trenger å forstå hvordan en virksomhet måler og overvåker klimarelaterte trusler og muligheter den står overfor. Tilgang til mål, metoder og
parametre som brukes av en virksomhet gir investorer og andre «stakeholders» mulighet
til bedre å vurdere virksomhetens potensielle avkastning, evne til å møte finansielle forpliktelser, generelle eksponering mot klimarelaterte spørsmål og fremgang med tanke
på å møte endringene. De gjør det også mulig for investorer og andre «stakeholders» å
sammenlikne virksomheter innenfor en sektor eller industri.
OVERORDNET ANBEFALING:

Rapporter på metoder, mål og parametre (metrics and targets) som brukes for
å vurdere og håndtere relevante klimarelaterte trusler og muligheter.
HVA BØR RAPPORTERES?

A. Beskriv metodene virksomheten bruker for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter i lys av dens strategi og prosesser for risikostyring.
HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Virksomheter bør informere om metoder som brukes for å måle og styre klimarelaterte
trusler og muligheter. Virksomheter bør vurdere å inkludere informasjon om parametre
om klimarelatert risiko forbundet med vann, energi, bruk av land, avfallshåndtering –
når dette er relevant og anvendelig.
Der det er relevant, bør virksomheter informere om deres interne karbonpris så vel
som klimarelaterte mulighetsmål om inntekter fra produkter og tjenester designet for
en lavkarbon-økonomi.
Tall for tidligere perioder bør også offentliggjøres, for å gjøre det mulig med en trendanalyse. Virksomheter bør også gjøre rede for metodologiene som er brukt for å kalkulere
eller estimere klimarelaterte parametre.

TILLEGG FOR FORSIKRINGSSELSKAPER
Forsikringsselskaper bør legge frem aggregert risikoeksponering mot værrelaterte
katastrofer for deres eiendomsengasjementer (årlig aggregert forventet tap for værrelaterte katastrofer) fordelt på relevante jurisdiksjoner.

TILLEGG FOR KAPITALEIERE
Kapitaleiere bør beskrive mål og metoder som brukes for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter i hvert fond eller investeringsstrategi. Der det er relevant, bør kapitaleiereogså beskrive hvordan disse parameterne har endret seg over tid.
Der det er hensiktsmessig, burde kapitaleiere legge frem faktorer som er vurdert i
investeringsbeslutninger og oppfølging/overvåking.
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TILLEGG FOR KAPITALFORVALTERE
Forvaltere bør beskrive parameterne brukt for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter i hvert fond eller investeringsstrategi. Der det er relevant, bør forvaltere også
beskrive hvordan disse parameterne har endret seg over tid.
Der det er hensiktsmessig, burde forvaltere legge frem parametre vurdert i investeringsbeslutninger og oppfølging/overvåking.

TILLEGG FOR ENERGISEKTOREN
For alle relevante parametre, bør energiselskaper vurdere å publisere historiske trender
og fremskrivninger. Virksomheter bør også vurdere å legge frem tall og andre parametre
som støtter deres scenarioanalyser og strategiske planleggingsprosesser og som er brukt
for å følge opp virksomhetens omgivelser fra et strategi- og risikohåndteringsperspektiv.
Energiselskaper bør vurdere å legge frem nøkkeltall relatert til klimagassutslipp, energi, vann, arealbruk, og, hvis relevant, lavkarbon-alternativer som adresserer potensielle
finansielle aspekter ved endret etterspørsel, leveransekostnader, reserver og kapitalallokering. Dette kunne inkludere eksempler som:
Inntekter:
• Investeringer i lavkarbon-alternativer
Kostnader:
• Indikative leveranse/råvarekostnader for nåværende og fremtidige prosjekter det er
fattet beslutninger om. Dette kan brytes ned på produkt, eiendel, og geografi.
• Den nåværende interne karbonprisen eller spennet av priser som brukes i finansiell
planlegging og analyse.
• Bruk av vann i regioner der vann er en mangelvare.
Eiendeler og gjeld:
• Hvis relevant, en gjennomgang av reserver og/eller eiendeler med lang levetid, og en
indikasjon av assosierte utslipp for å gi innsikt i potensielle fremtidige utslipp.
Kapital:
• Relevante parametre for å indikere fleksibilitet i kapitalinvesteringer, allokering
av portefølje og tilbakebetaling. Dette kan inkludere tiltak som:
• Andelen av kapitalen allokert til «lange» versus «korte» eiendeler.
• Tilbakebetalingstid for kapitalen og/eller:
• Investeringer i lavkarbonalternativer.
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TILLEGG FOR TRANSPORTSEKTOREN
For alle relevante parametre, bør transportvirksomheter vurdere å legge frem historiske
trender og fremtidsrettede projeksjoner.
Transportvirksomheter bør vurdere å legge frem nøkkeldata relatert til virkninger av
klimagassutslipp og energi/drivstoff for de finansielle aspektene relatert til endret etterspørsel, cost of supply, kapitalallokering, og eiendeler med lang levetid. Disse parameterne kunne inneholde følgende:
Inntekter
• Gjennomsnittlig drivstofforbruk for flåten, fordelt på region, pr vektenhet
eller antall passasjerer transportert.
Kostnader
• Totalt volum drivstoff forbrukt, og prosentandelen fornybar for vei,
jernbane, fly, maritimt.
Kapital
• Relevante parametre for å kunne indikere fleksibiliteten i kapitalinvesteringer,
porteføljeallokering og tilbakebetaling. Dette kunne inkludere tiltak som: Andelen
av kapitalallokering til «lange» versus «korte» eiendeler og tilbakebetalingstid
/avkastning på kapitalen.
• Investeringer i lavkarbonalternativer.

TILLEGG FOR MATERIALER OG BYGGENÆRING
Selskaper innen materialer og byggenæring bør vurdere å legge frem parametre relatert
til virkninger av klimagassutslipp og energi/drivstoff for de finansielle aspektene relatert
til endret etterspørsel, kostnader på råvarer/leveranser, kapitalallokering, og reserver.
Disse parameterne kunne inneholde følgende:
Inntekter
• Total energiintensitet, målt i tonn, salgsvolum, antall, alt ettersom hva
som gir best informasjon.
Kostnader
• Totalt volum energi forbrukt, brutt ned på kilde. (Elektrisitet, fornybar, kull,
naturgass, olje)
• Måling av vannforbruk i regioner der det er knapphet på vann.
Kapital
• Relevante parametre for å kunne indikere fleksibiliteten i kapitalinvesteringer,
porteføljeallokering og tilbakebetaling av kapitalen. Dette kunne inkludere tiltak
som: Andelen av kapitalallokering til «lange» versus «korte» eiendeler og tilbakebetalingstid/avkastning på den investerte kapitalen.
• Investeringer i lavkarbonalternativer.
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TILLEGG FOR MAT, LANDBRUK, SKOG
For alle relevante parametre, bør mat, landbruk og skog-virksomheter legge frem
historiske trender og fremadskuende projeksjoner fordelt på land/jurisdiksjon og
forretningsområde.
Mat, landbruk og skog-virksomheter burde vurdere å legge frem parametre relatert
til implikasjonene av klimagassutslipp, energi og vann, så vel som virkninger av klimaendringer på de finansielle aspektene relatert til skiftende etterspørsel, leveranse
/råvarekostnader, kapitalallokering og reserver.
Slike parametre kunne inneholde det følgende:
Inntekter:
• Investeringer i lavutslipp/vanneffektive teknologier og produkter.
Kostnader:
• Prosent av ferskvann konsumert i regioner med høy eller svært høy vannmangel.
Eiendeler og gjeld:
• Der det er mulig, parametre benyttet for å måle nytt areal som konverteres til
landbruksareal.
Kapital:
• Relevante parametre for å indikere fleksibiliteten i kapitalinvesteringer
og tilbakebetaling av kapitalen. Dette kunne inkludere tiltak som: Andelen av kapitalallokering til «lange» versus «korte» eiendeler og tilbakebetaling/avkastning på
investert kapital.
• Investeringer i lavkarbon/vann-alternativer innen forskning og utvikling,
utstyr, produkter eller tjenester

HVA BØR RAPPORTERES?

A. Virksomheter bør rapportere på Scope 1, Scope 2, og hvis hensiktsmessig, Scope
3-klimagassutslipp, og de relaterte risikofaktorene. (Dette refererer til forskjellige
systemgrenser for måling av klimagassutslipp fra egen virksomhet. Scope 1 handler om
egne utslipp, altså de virksomheten selv står for. Scope 2 inkluderer også utslipp knyttet
til innkjøpt energi, mens Scope 3 viser til indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer og
tjenester der utslippene foregår utenfor egen virksomhet.)
HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Virksomheter bør informere om deres Scope 1 og Scope 2 klimagassutslipp, og hvis hensiktsmessig, Scope 3 klimagassutslipp, og risikofaktorer som er forbundet med dette.
Klimagassutslippene bør kalkuleres i tråd med anerkjent GHG-protocol metodologi
for å legge til rette for at tall kan sammenliknes mellom virksomheter og på tvers av
jurisdiksjoner.
Virksomheter kan vurdere å presentere generell industrispesifikk informasjon om
klimagass-effektivitet.
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TILLEGG FOR KAPITALEIERE
Kapitaleiere bør legge frem klimagassutslipp, der data er tilgjengelig, forbundet med alle
fond og investeringsstrategier, fordelt på hver million investert i den aktuelle valutaen.
(I en fotnote bemerkes at dette kan være vanskelig, og at klimagassutslipp ikke nødvendigvis representerer risiko. Rapportering av utslipp oppfattes som et første steg og at
slik rapportering kan legge grunnlag for utvikling av data som kan legge grunnlag for mer
relevante klimarelaterte risikomål.)

TILLEGG FOR KAPITALFORVALTERE
Kapitalforvaltere bør legge frem klimagassutslipp, der data er tilgjengelig, forbundet
med alle fond og investeringsstrategier, fordelt på hver million investert i den aktuelle
valutaen.
(I en fotnote bemerkes at dette kan være vanskelig, og at klimagassutslipp ikke nødvendigvis representerer risiko. Rapportering av utslipp oppfattes som et første steg og at
slik rapportering kan legge grunnlag for utvikling av data som kan legge grunnlag for mer
relevante klimarelaterte risikomål)

TILLEGG FOR ENERGISEKTOREN
Energiselskaper bør vurdere å gi følgende informasjon:
• Scope 3-utslipp fra betydelige kilder, inkludert utslipp fra bruken av virksomhetens
produkter, der det er hensiktsmessig.
• Scope 1 og Scope 2 utslipp og «fugitive methane» utslipp fordelt på geografi for å
indikere eksponering mot potensielle endringer i politikk og eventuelle medfølgende
effekter for kostnadsbildet.

TILLEGG FOR TRANSPORTSEKTOREN
Transportvirksomheter bør vurdere å legge frem sektorspesifikke parametre.

TILLEGG FOR MATERIALER OG BYGGENÆRING
Virksomheter i denne kategorien bør vurdere å legge frem sektorspesifikke parametre.

TILLEGG FOR MAT, LANDBRUK, SKOG
Landbruk, Mat og skog-virksomheter burde vurdere å presentere sektorspesifikke
parametre.
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HVA BØR RAPPORTERES?

B. Beskriv målene virksomheten bruker for å håndtere klimarelaterte trusler og muligheter og resultater i forhold til målene.
HVA BØR DET RAPPORTERES OG OPPLYSES OM?

Virksomheter bør beskrive nøkkelmål på klimaområdet, slik som klimagassutslipp, bruk
av vann, bruk av energi, i tråd med forventede reguleringer eller markedsendringer, eller
andre mål. Andre mål kan være knyttet til effektivitet eller finansielle resultater, toleranse for finansielle tap, unngåtte klimagassutslipp gjennom et produkts livssyklus, eller
inntektsmål for produkter og tjenester designet for en lavkarbonøkonomi.
Når målene beskrives, bør virksomhetene inkludere følgende:
• Om målene er absolutte eller basert på intensitet.
• Tidsperiodene målene gjelder for.
• Basisåret som er utgangspunktet for mål av fremgang.
• Utvalgte prestasjonsmål brukes for å måle fremgang mot mål.
Der det ikke er opplagt, bør virksomheter gi en beskrivelse av metodologiene som er
brukt for å kalkulere mål og tiltak.

TILLEGG FOR TRANSPORTSEKTOREN
For alle relevante parametre identifisert av virksomheten når det handler om rapportering, bør virksomheter også rapportere om relevante mål.

TILLEGG FOR MATERIALER OG BYGGENÆRING
For alle relevante paramentre identifisert av virksomheten når det handler om rapportering, bør virksomheter også rapportere om relevante mål.

TILLEGG FOR LANDBRUK, MAT, SKOG
For alle relevante parametre identifisert av virksomheten når det handler om rapportering, bør virksomheter også rapportere om relevante mål.
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