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1. Formål 

KLP anerkjenner at vår virksomhet har en påvirkning på miljøet, herunder også natur og klima – direkte 
gjennom egen aktivitet, og indirekte via våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og investeringer. 
KLP har et ansvar for å redusere denne påvirkningen for å ta vare på naturen. Samtidig vil klimaendringene og 
forringelse av natur og miljø på sikt kunne påvirke KLPs mulighet til å skape god avkastning på 
pensjonspengene vi forvalter.  
 
KLP skal redusere vår miljøpåvirkning, og formålet med dette reglementet er å fastsette hvordan KLP skal jobbe 
for å redusere vår påvirkning på miljøet. Reglementet skal også være til hjelp for KLPs ansatte når de skal foreta 
vurderinger i tilknytning til miljø og bærekraft. 
 

2. Forankring 

KLPs visjon er å være den beste partner for dagene som kommer. Konsernstrategien fastsetter ambisjonen om å 
være ledende i finansbransjen innen samfunnsansvar og bærekraft, og å integrere samfunnsansvar i all vår drift. 
FNs bærekraftsmål er rammeverket for vårt samfunnsansvarsarbeid, og KLPs strategi for samfunnsansvar slår 
fast at KLP skal bidra til at verden når målene i Parisavtalen og klarer å redusere global oppvarming til 
1,5 grader.  
 

3. Hvordan vi jobber med miljø 

Dette reglementet fastsetter miljøambisjoner som KLP skal jobbe for og forplikter KLP til å sette tydelige 
miljømål for virksomheten, herunder vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjon. I tillegg skal KLP overholde 
myndighetskrav.  
 
KLP skal ha et effektivt miljøstyringssystem og er i dag sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn (alle KLPs egne 
kontorlokasjoner) og ISO14001 (KLP Eiendom). Vi kan også benytte sertifiseringsordninger i investerings-
virksomheten hvor det er hensiktsmessig, som et ledd i å kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid (for eksempel 
BREEAM i eiendomsinvesteringer og Svanemerking i fondsinvesteringer). 
 
KLP skal sette målsettinger for de miljøaspektene hvor KLP har vesentlig påvirkning eller har størst mulighet til 
å påvirke i positiv retning. Miljøhensyn skal inkluderes i handlingsplaner, målstyring og rutiner der dette er 
relevant. Vurderinger og resultater skal følges opp gjennom årlig rapportering (se punkt 5), og slik forplikte KLP 
til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene.  
 
Miljø- og klimaspørsmål skal vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen, og KLP skal søke å gjøre vårt 
forbruk og våre tjenester mer ressurseffektive og sirkulære for å støtte opp om en sirkulær økonomi. KLP skal 
jobbe for å styrke intern kompetanse, eierskap og kultur for reduksjon av miljøpåvirkning og sirkulærøkonomi. 
KLP skal drive i henhold til avfallspyramiden. Det vil si at man ved å behandle størstedelen av avfall høyt opp i 
pyramiden kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og minimering av forbruk:  

• Avfallsreduksjon: KLP skal redusere avfallsmengden fra vår drift og virksomhet. Dette innebærer 
også å redusere forbruk av papir ved å prioritere digitale løsninger og unngå å produsere trykksaker, 
print av dokumenter og å sende dokumenter i papirformat.  

• Gjenbruk/ombruk: KLP skal, der det er mulig og praktisk hensiktsmessig i vår drift og virksomhet, 
forsøke å gjenbruke materialer og gjenstander. 

• Materialgjenvinning: KLP skal kontinuerlig jobbe for å øke kildesorteringsgraden slik at en så stor 
andel av avfallet som mulig kan materialgjenvinnes.  

• Energiutnyttelse og deponering: KLP skal minimere mengden restavfall slik at mengden avfall som 
går til energiutnyttelse og deponering minimeres. 



   
 

   

Side 3 av 4 

  

Sensitivitet: Begrenset 

 
KLP skal særlig vektlegge og integrere miljøhensyn på følgende områder: 

• Reiser: Forretningsreiser med fly skal reduseres og holdes på et lavt, men hensiktsmessig nivå. KLP 
skal tilrettelegge for miljøvennlige alternativer til pendling og reise i arbeidstid. Dette er nærmere 
regulert i Reisereglement for tjenesteoppdrag i KLP.  

• Innkjøp: KLP skal være en samfunnsansvarlig innkjøper og gjennomføre ansvarlige og 
forholdsmessige tiltak som aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger. Dette skal sikre at våre 
leverandører har størst mulig positive miljømessige, sosiale og økonomiske påvirkninger gjennom hele 
livssyklusen, og hindre at de medfører skade på mennesker eller miljø. KLP skal prioritere 
miljøsertifiserte leverandører og ønsker så langt det er mulig å velge miljøsertifiserte produkter der 
dette er tilgjengelig og hensiktsmessig. KLP skal ha en sirkulær tilnærming til vårt forbruk, som skal 
gjenspeiles i våre innkjøp. Klima- og miljøhensyn skal vektes i innkjøpet. Dette er nærmere regulert i 
Reglement for innkjøp, i KLPs prinsipper for samfunnsansvarlig leverandøradferd og i konkrete 
innkjøpsrutiner. 

• Eiendom: KLPs eiendomsforvaltning har stor betydning for vår påvirkning på miljøet. For å minimere 
denne påvirkningen skal det utarbeides egne mål og rutiner for eiendomsforvaltningen som sikrer 
oppfølging av de fastsatte miljømålene.  

• Øvrige investeringer: Miljø skal hensyntas i arbeidet med alle typer investeringer og utlån. Dette er 
nærmere regulert i Retningslinje for KLP som ansvarlig investor og i KLPs eierforventninger. 

Basert på KLPs klimaregnskap skal KLP kompensere for utslipp av klimagasser fra egen drift ved å kjøpe 
klimakvoter. Kvotene skal være fra prosjekter som bidrar til faktisk reduksjon av utslipp, for eksempel ved 
planting av skog som binder karbon. 
 

4. Virkeområde, roller og ansvar 

Alle ansatte og alle virksomhetsområder i KLP er forpliktet av dette reglementet.  
 
Hvert virksomhetsområde skal gjøre en vesentlighetsvurdering av hvilke miljøaspekter som er viktige for sitt 
område. Den aktuelle konserndirektør har ansvar for å utarbeide konkrete miljømål for sitt ansvarsområde. 
Miljømålene vedtas av konsernsjefen.  
 
Divisjon Økonomi og finans, ved avdeling samfunnsansvar, har ansvar for å vedlikeholde reglementet. 
Reglementet vurderes årlig og oppdateres ved behov. Reglementet godkjennes av konsernsjefen. 
 

5. Rapportering 

KLP skal rapportere på foretakets miljøpåvirkning, herunder i kvartals- og årsrapporter. KLP skal rapportere på 
de temaer som er vesentlig for vår virksomhet. Det årlige bærekraftregnskapet verifiseres av en uavhengig 
tredjepart. KLP rapporterer også årlig i henhold til sertifiseringsordninger vi benytter oss av. 
 
For å følge opp klimamål for egen drift skal KLP årlig utarbeide et klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen, 
som inkluderer scope 1, 2 og 3-utslipp. 
 
Det er nedfelt i Retningslinje for etikk for ansatte at KLP skal opptre i henhold til grønnvaskingsplakaten1. 
 
Det skal årlig rapporteres til konsernledelsen om KLPs miljøstyringssystem og oppnådde resultater. 
Konsernsjefen vedtar mål og evaluerer om de oppnådde resultatene er gode nok, eller om nye tiltak må 
iverksettes.  
 

6. Andre relevante dokumenter 

Følgende dokumenter er relevante for vårt arbeid med å redusere KLPs miljøpåvirkning: 

• Konsernstrategi 

• Strategi for samfunnsansvar 

• Retningslinje for etikk for ansatte 

• Reglement for innkjøp 

 
1 Se https://gronnvasking.no/  

https://gronnvasking.no/
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• Prinsipper for samfunnsansvarlig leverandøradferd 

• Reisereglement og reisesikkerhet for tjenesteoppdrag i KLP 

• Retningslinje for KLP som ansvarlig investor 

• KLPs eierforventninger 

• Kriteriedokument for grønne lån fra KLP Banken 
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