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Klimarisiko – hva er det?
• Klimaet på jorda er i endring, og klimaendringer fører til 

klimarisiko.

• Bevisstheten om at klimaet endrer seg som følge av menneskelig 
aktivitet og utslipp av klimagasser har ført til klimapolitiske tiltak 
for å redusere utslipp og tilpasse oss klimaendringer. 

• Manglende kunnskap om konsekvensene av klimaendringer, 
fremtidig klimapolitikk, og teknologisk utvikling, gjør at vi står 
overfor klimarisiko.



Informasjon om klimarisiko

NOU:2018/17 Klimarisiko og norsk økonomi
Veileder for klimarisikorapportering – Finans Norge
G20 -Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD).

https://www.finansnorge.no/tema/baerekraft/klimarisikorapportering/


Klimarisiko for bedrifter

• Risiko for tap av verdier og 
eiendeler som følge av fysiske 
klimaendringer

• Risiko for tap av markedsandeler 
og verdiskaping som følge av 
klimapolitikk og teknologiutvikling  



Klimarisiko deles vanligvis i tre kategorier

• Fysisk risiko 
• Fare for liv og helse, fysisk tap av eiendom og verdier
• Mindre eller mere arbeid!?

• Omstillingsrisiko/finansiell risiko
• Klimakrav i kontrakter 
• politiske føringer og forpliktelser – Parisavtalen, EUs taksonomi mm.
• Vilkår finansiering – drift og investeringer

• Ansvarsrisiko
• Vilkår forsikring – ansvar, produksjon, ansatte mm.



Hva kan gjøres for å håndtere klimarisiko 
i egen bedrift?

• Overordnet
• FNs bærekraftsmål – bedriftens tilnærming
• Rammeverk utarbeidet av G20-landene TCFD -veileder fra Finans 

Norge
• EUs taxonomi
• Miljøfyrtårn
• ISO 14001 mm.
• Breeam Infrastructure – tidligere Ceequal

https://byggalliansen.no/sertifisering/breeam-infrastructure/


Mulige tiltak for den enkelte bedrift
• Ha en bevisst forståelse for hvilke av FNs bærekraftsmål som er aktuelle 

for bedriften og sette dette opp i en konkret oversikt – handlingsplan.
• Sette opp et klimaregnskap – dokumentere CO2 utslipp fra drivstoff og 

materialer mm. Jf. MEFs verktøy for klimaregnskap
• Inngå egen kontrakt med leverandør av avansert biodrivstoff – kontrolleres 

av revisor
• Vurdere hensiktsmessighet av investering i utslippsfrie/elektriske maskiner 

sett opp mot de  konvensjonelle maskiner bedriften har i produksjon. 
• Vurdere livssykluskonsekvenser av utskifting av konvensjonelle maskiner 

som fortsatt kan produsere helt fram til 2030
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