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Karbonavtrykk 2021 

Mer kunnskap om og forståelse for klimarelatert risiko og muligheter er etter vårt syn 
nøkkelen til å nå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen. Vi anerkjenner betydningen av pålitelig, 
konsistent og sammenlignbar informasjon om klimarelaterte risikoer og muligheter som alle 
selskaper står overfor. 

Det eksisterer i dag mange ulike rammeverk for rapportering av selskapenes 
klimaeksponering. Beregning av karbonavtrykket til porteføljer er en av flere metoder for å 
forstå klimarelaterte risikoer og muligheter i investeringsporteføljer. Karbonavtrykket viser 
eksponering mot utslippsintensive selskaper. 
Det fins flere forskjellige metoder for å regne karbonavtrykk på. Vi har valgt å bruke en 
metode som er anbefalt av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) – 
såkalt «karbonintensitet», dvs. målet for selskapets karbonutslipp i forhold til omsetning, 
justert for porteføljevekt. 

Sparebank 1 Forsikring henter karbondata på selskapsnivå fra Sustainalytics. 
Aksjeporteføljenes karbonavtrykk vises i figuren under. Dekningsgraden for 
renteporteføljene (andel selskaper hvor det rapporteres data) er per dags dato for lav til å 
representere et realistisk bilde av porteføljens karbonavtrykk, og er derfor ikke rapportert 
for 2021. Vi jobber kontinuerlig med våre eksterne forvaltere og dataleverandører for å 
forbedre datadekningen.
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Denne analysen av klimagassutslipp viser et øyeblikksbilde for 2021, som ikke tar hensyn til 
selskapets strategi og hvor selskapene er på vei. Eksempelvis vil et energiselskap som øker 
investeringene i fornybar energiproduksjon, oppleve en midlertidig utslippsøkning inntil ny 
kapasitet er på plass. Dagens data for måling av karbonrisiko har betydelige svakheter og er 
etter vår vurdering uegnet som styringsverktøy, men et nyttig analyseverktøy integrert i en 
større risikoanalyse. 

Utfordringer med dagens karbonmålinger:

• Dataene er statiske og tilbakeskuende, uten kapasitet til å inkludere fremtidige planer 
og endringer som selskaper har lagt

• Det er langt fra alle selskaper som rapporterer CO2-utslipp

• I de fleste tilfeller måles det kun direkte utslipp (Scope 1) og utslipp fra bruk av 
elektrisitet (Scope 2), mens indirekte utslipp (Scope 3), dvs. utslipp fra varer og tjenester, 
som er mest interessant i forhold til «stranded asset» risiko, måles ikke i dag. 

• Sier ingenting om hvor god portefølje er posisjonert i forhold til lavutslippssamfunn

• Sier ingenting om verdsettelse og hva markedet allerede har priset inn av risiko




