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Over presenteres tre ulike mål for karbonintensitet i fondene1:
Vektet gjennomsnittlig karbonintensitet (tonn CO2e/NOK mill): Porteføljens eksponering mot karbonintensive selskaper. Utslippene blir allokert basert
på selskapets vekt i porteføljen istedenfor fondets eierandel.
Karbonintensitet (tonn CO2e/NOK mill): Selskapenes utslipp blir allokert til fondet på grunnlag av eierandel i selskapet. Utslippene blir justert for
selskapets inntekt for å finne effektiviteten per krone.
Karbonavtrykk (tonn CO2e/NOK mill): Selskapenes utslipp blir allokert til fondet på grunnlag av eierandel i selskapet. Utslippene blir justert for fondets
verdi for å finne effektiviteten til fondet per krone investert.
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Scope 1 og Scope 2 utslipp
Sensitivitet: Begrenset

Tabellene over viser endringen i KLP-fondenes karbonavtrykk siden 2014.2
Kilder og metode
Beregningen av KLP-fondenes karbonavtrykk er basert på data levert av analyseselskapet Trucost. Trucost henter rapporterte utslippstall (Scope 1 og 2) fra
selskapenes egenrapportering (eksempelvis årsrapporter eller rapportering til CDP). Utslippstallene er hentet fra siste rapporterte og analyserte regnskapsår.
For selskaper som ikke har rapportert utslipp gjør Trucost en beregning basert på en estimeringsmodell.
Det er stor usikkerhet knyttet til data for klimagassutslipp. Dette skyldes dels at selskaper har varierende rapporteringsstandard for klimagassutslipp og at det
som regel er ikke-verifisert informasjon, dels at det er relativt stor andel selskaper som ikke rapporterer og at utslippene således er estimert. Videre vil det
store antallet selskaper i KLP-fondene innebære at det forekommer noe dobbeltelling av utslippene ettersom det ene selskapets direkte utslipp kan være et
annet selskaps indirekte utslipp. Beregningen må derfor ses som et best mulig estimat.
Derfor rapporterer vi fondenes karbonavtrykk
Klimaendringene er en av vårt tids største utfordringer. Dramatiske kutt i klimagassutslippene kreves for å nå ambisjonene i den globale klimaavtalen. KLPfondene ønsker å bidra i omstillingen til et lavkarbonsamfunn. Som et ledd i dette arbeidet offentliggjør KLP-fondene sine karbonavtrykk. Formålet med
rapporteringen er å øke bevisstheten om utslippsnivået og synliggjøre effekten av våre investeringsvalg og endring over tid. Karbonintensiteten i
enkeltselskap eller utslippsnivået i fondet generelt vil i seg selv ikke være en styringsparameter eller direkte grunnlag for investeringsbeslutninger.
Dette gjør KLP og/eller KLP-fondene for å redusere klimagassutslipp
• Utelukkerselskaper som har kull- eller oljesandbasert virksomhet (oljesandutvinning, kullutvinning eller kullbasert kraftproduksjon) som tilsvarer 5
prosent eller mer av inntektene, en kullkraftkapasitet på over 10 000 MW, eller utvinning av over 20 millioner tonn kull per år. I vurderingen skal det
legges vekt på framoverskuende vurderinger, herunder bygging av ny kapasitet og planer som vil redusere kullbasert andel eller øke andelen
fornybare energikilder.
• Er i dialog med selskaper for å påvirke deres utslipp, klimaarbeid og ambisjoner knyttet til fornybar energi.
• Gjør betydelige investeringer i fornybar energi.
• Er bevisst utslippene fra egen virksomhet, blant annet energiforbruk i eiendom, og har tydelige målsettinger og tiltak for å redusere disse.
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Det forekommer også små endringer i fondet hvert halvår. Noen selskaper blir mindre og faller ut av indeksen og andre selskaper kommer inn. Det kan derfor ikke
utelukkes at en del av endringene i karbonavtrykket kan skyldes endringene i de underliggende indeksene, for eksempel, at andelen av de mest karbonintensive selskaper i
indeksene blir mindre.
Sensitivitet: Begrenset

