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Bærekrafts faktorer er faktorer som har en betydning for miljø, klima og sosiale forhold, som for eksempel arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og 

korrupsjon.  EU har identifisert 64 indikatorer, av disse er 18 obligatoriske å rapportere på, og 46 er frivillige.  Av de frivillige så må det velges ut en indikator på 

miljø og en på sosiale spørsmål.  Porteføljene forvaltet av FIRST Fondene tar hensyn til disse faktorene i investeringsprosessen, men på ulike måter. Våre artikkel 8 

fond tar hensyn til utvalgte indikatorer mens vårt artikkel 9 fond tar hensyn til alle de obligatoriske i tillegg til to frivillige.  

Under har vi listet opp alle indikatorene med en forklarende tekst til hver indikator. Etter hvert som det blir påkrevd å rapportere på disse indikatorene vil vi gjøre 

det.  

Påkrevde indikatorer  

Område Indikator Beskrivelse 
Utslipp av klimagasser 1. Klimagassutslipp innenfor 

anvendelsesområde 1 
Anvendelsesområde 1 dekker direkte utslipp som kommer fra egenkontrollerte kilder 

Klimagassutslipp innenfor 
anvendelsesområde 2 

Anvendelsesområde 2 dekker indirekte utslipp fra et selskaps konsum av elektrisitet, varme, og kjøling  

Klimagassutslipp innenfor 
anvendelsesområde 3 

Anvendelsesområde 3 er alle andre indirekte utslipp fra et selskaps verdikjede 

Samlede klimagassutslipp  

2. Karbonavtrykk Samlede klimagassutslipp sett i forhold til selskapsverdien av de enkelte selskap 

3. Klimagassintensitet i foretak som 
det er investert i 

Selskapets andel av porteføljen multiplisert med totale utslipp i forhold til selskapets inntekter 

4. Eksponering mot selskaper som 
driver virksomhet i sektoren for 
fossilt brensel 

Andel av investeringer i selskaper som driver virksomhet i sektoren for fossilt brensel (selskaper som har 
inntekter fra leting, bergverksdrift, utvinning, produksjon, bearbeiding, lagring, raffinering eller distribusjon, 
herunder transport, lagring og handel, knyttet til fossilt brensel) 

5. Andel av forbruk og produksjon av 
ikke-fornybar energi 

«fornybare energikilder» er fornybare ikke-fossile kilder i form av vindenergi, solenergi (termisk solenergi 
og solcelleenergi) og geotermisk energi, energi fra omgivelsene, tidevanns- og bølgeenergi og annen 
havenergi, vannkraft, biomasse, deponigass, gass fra renseanlegg og biogass 

6. Energiforbruksintensitet per sektor 
med høy klimapåvirkning 

Energiforbruk i GWh per million euro av inntektene til foretak som det er investert i, per sektor med høy 
klimapåvirkning «energiforbruksintensitet» er forholdet mellom energiforbruk per aktivitetsenhet, 
produksjon eller andre måleenheter for foretaket som det er investert i, og det samlede energiforbruket til 
foretaket som det er investert i 

Biologisk mangfold 7. Virksomhet med negativ påvirkning 
på områder som er følsomme for 
biologisk mangfold 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, med anlegg/virksomhet i eller i nærheten av områder 
som er følsomme for biologisk mangfold, der virksomheten til foretakene som det er investert i, påvirker 
disse områdene negativt 

Utslipp og avfall 8. Utslipp til vann Tonn utslipp til vann generert av foretak som det er investert i, per investert million euro, uttrykt som et 
vektet gjennomsnitt 

9. Forholdet mellom farlig avfall og 
radioaktivt avfall 

Tonn farlig avfall og radioaktivt avfall generert av foretak som det er investert i, per investert million euro, 
uttrykt som et vektet gjennomsnitt 

Sosiale spørsmål og personalspørsmål 10. Manglende overholdelse av FNs 
Global Compact-prinsipper og 
OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, og som ikke har overholdt FNs Global Compact-
prinsipper eller OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 
 
FNs Global Compact prinsipper er 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv som omhandler miljø, 
menneskerettigheter, arbeidsliv og antikorrupsjon.  OECDs retningslinjer omhandler også standarder for 
forsvarlig næringsliv som forventer at selskaper unngår og håndterer negative påvirkninger fra deres 
virksomhet 
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11. Manglende prosesser og ordninger 
for å overvåke at FNs Global 
Compact-prinsipper og OECDs 
retningslinjer for flernasjonale 
selskaper overholdes 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten retningslinjer for å overvåke overholdelse av 
FNs Global Compact-prinsipper eller OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper eller ordninger for 
klagebehandling for å håndtere manglende overholdelse av FNs Global Compact-prinsipper eller OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper 

12. Ujustert lønnsforskjell mellom 
kjønnene 

Gjennomsnittlig ujustert lønnsforskjell mellom kjønnene i foretak som det er investert i  
 
Forskjellen mellom gjennomsnittlig brutto timelønn for mannlige lønnstakere og kvinnelige lønnstakere i 
prosent av gjennomsnittlig brutto timelønn for mannlige lønnstakere 

13. Kjønnsmangfold i styret Gjennomsnittlig andel av kvinnelige og mannlige styremedlemmer i foretak som det er investert i, uttrykt 
som en prosentdel av alle styremedlemmer 

14. Eksponering mot kontroversielle 
våpen (anti-personellminer, 
klyngeammunisjon, kjemiske våpen 
og biologiske våpen) 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, og som deltar i produksjon eller salg av 
kontroversielle våpen 

Miljømessige 15. Klimagassintensitet Klimagassintensitet i land som det er investert i 

Sosialt ved investering i stater og 
overnasjonale selskaper 

16. Land som det er investert i, og som 
er utsatt for sosiale overtredelser 

Antall land som det er investert i, og der det er begått sosiale overtredelser (absolutt tall og relativt tall 
dividert med alle land som det er investert i), som omhandlet i internasjonale traktater og konvensjoner, 
FNs prinsipper og, dersom det er relevant, nasjonal rett 

Fossilt brensel ved investering i fast 
eiendom 

17. Eksponering mot fossilt brensel 
gjennom fast eiendom 

Andel av investeringer i fast eiendom som er involvert i utvinning, lagring, transport eller produksjon av 
fossilt brensel 

Energieffektivitet ved investering i fast 
eiendom 

18. Eksponering mot ikke-energieffektiv 
fast eiendom 

Andel av investeringer i ikke-energieffektiv fast eiendom 

 

Tilleggsindikatorer på området klima og miljø 

Område Indikator Beskrivelse 
Utslipp 1. Utslipp av uorganiske forurensende 

stoffer 
Tonn uorganiske forurensende stoffer angitt i ekvivalenter per investert million euro, uttrykt som et 
vektet gjennomsnitt 

 2. Utslipp av luftforurensende stoffer Tonn luftforurensende stoffer angitt i ekvivalenter per investert million euro, uttrykt som et vektet 
gjennomsnitt 

 3. Ozonnedbrytende stoffer Tonn ozonnedbrytende stoffer angitt i ekvivalenter per investert million euro, uttrykt som et vektet 
gjennomsnitt 

 4. Investeringer i selskaper uten tiltak 
for reduksjon av CO2-utslipp 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten tiltak for reduksjon av Co2-utslipp som tar 
sikte på tilpasning til Parisavtalen 

Energiytelse 5. Oversikt over energiforbruk etter 
type ikke-fornybare energikilder 

Andel av energi fra ikke-fornybare energikilder brukt av foretak som det er investert i, fordelt på hver 
ikke-fornybare energikilde  

 

Utslipp av vann, avfall og materialer 6. Vannforbruk og 
materialgjenvinning 

1. Vektet gjennomsnittlig prosentdel av vann som gjenvinnes og gjenbrukes av foretak som det 
er investert i   

2. Gjennomsnittlig mengde vann som forbrukes av foretak som det er investert i (i kubikkmeter) 
per million euro av inntektene til foretak som det er investert i                                  

7. Investeringer i selskaper uten 
retningslinjer for vannforvaltning 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten retningslinjer for vannforvaltning  
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8. Eksponering mot områder med høy 
risiko for vannmangel 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, med anlegg i områder med høy risiko for 
vannmangel uten retningslinjer for vannforvaltning 

9. Investeringer i selskaper som 
produserer kjemikalier 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, hvis virksomhet omfattes av 
næringshovedgruppe 20.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1893/2006 «Manufacture of pesticides and 
other agrochemical products». 

10. Jordforringelse, ørkenspredning, 
jordforsegling 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, hvis virksomhet forårsaker jordforringelse, 
ørkenspredning eller jordforsegling 

11. Investeringer i selskaper uten 
bærekraftig areal-/landbrukspraksis 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten bærekraftig areal-/landbrukspraksis eller 
retningslinjer 

12. Investeringer i selskaper uten 
bærekraftig praksis for hav/sjø 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten bærekraftig praksis for hav/sjø eller 
retningslinjer 

13. Forholdet ikke-gjenvunnet avfall Tonn ikke-gjenvunnet avfall generert av foretak som det er investert i, per investert million euro, uttrykt 
som et vektet gjennomsnitt 

14. Naturlige arter og verneområder 1. Andel av investeringer i foretak som det er investert i, hvis virksomhet påvirker truede arter 

2. Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten retningslinjer for vern av det biologiske 
mangfoldet som omfatter anlegg som eies, leies ut, forvaltes i eller i nærheten av et verneområde 
eller et område med stort biologisk mangfold utenfor verneområder 

15. Avskoging Andel av investeringer i selskaper uten retningslinjer for håndtering av avskoging 

Grønne verdipapirer 16. Andel av verdipapirer som ikke er 
utstedt i henhold til Unionens 
regelverk om miljømessig 
bærekraftige obligasjoner 

Andel av verdipapirer i investeringer som ikke er utstedt i henhold til Unionens regelverk om 

miljømessig bærekraftige obligasjoner 

Grønne verdipapirer (investering i stater og 
overnasjonale selskaper) 

17. Andel av obligasjoner som ikke er 
utstedt i henhold til Unionens 
regelverk om miljømessig 
bærekraftige obligasjoner 

Andel av obligasjoner som ikke er utstedt i henhold til Unionens regelverk om miljømessig bærekraftige 

obligasjoner 

Utslipp av klimagasser (investeringer i fast 
eiendom) 

18. Klimagassutslipp Klimagassutslipp innenfor anvendelsesområde 1 fra fast eiendom 

Klimagassutslipp innenfor anvendelsesområde 2 fra fast eiendom 

Klimagassutslipp innenfor anvendelsesområde 3 fra fast eiendom 

Samlede klimagassutslipp fra fast eiendom 

Energiforbruk for investeringer i fast eiendom 19. Energiforbruksintensitet Energiforbruk i GWh av eid fast eiendom per kvadratmeter 

Avfall for investeringer i fast eiendom 20. Avfallsproduksjon i drift Andel av fast eiendom som ikke er utstyrt med anlegg for avfallssortering, og som ikke er omfattet av 

en kontrakt om avfallsgjenvinning eller materialgjenvinning 

Ressursforbruk for investeringer i fast eiendom 21. Forbruk av råmaterialer til nybygg 
og større renoveringer. 

Andel av råmaterialer (unntatt gjenvunnet, resirkulerte og biobaserte) sammenlignet med den samlede 

vekten av byggematerialer brukt til nybygg og større renoveringer. 

Biologisk mangfold 22. Unaturlig plantevekst på grunn Andel av areal uten plantedekke (areal uten plantedekke på grunn, samt på tak, terrasser og murer) 

sammenlignet med samlet areal av arealet for alle eiendeler 
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Tilleggsindikatorer på området sosiale spørsmål og personalspørsmål samt spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av 

korrupsjon og bestikkelser 

Område Indikator Beskrivelse 
Sosiale spørsmål og personalspørsmål 1. Investeringer i foretak uten 

retningslinjer for forebygging av 
arbeidsulykker 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten retningslinjer for forebygging av 
arbeidsulykker 

2. Ulykkes frekvens Ulykkes frekvens i foretak som det er investert i, uttrykt som et vektet gjennomsnitt 

3. Antall dager tapt på grunn av 
skader, ulykker, dødsfall eller 
sykdom 

Antall arbeidsdager tapt på grunn av skader, ulykker, dødsfall eller sykdom i foretak som det er investert 
i, uttrykt som et vektet gjennomsnitt 

4. Manglende atferdsregler for 
leverandører 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, og som ikke har atferdsregler for leverandører 
(mot usikre arbeidsvilkår, usikkert arbeid, barnearbeid og tvangsarbeid) 

5. Manglende ordninger for 
klagebehandling knyttet til 
personalspørsmål 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten ordninger for klagebehandling knyttet til 
personalspørsmål 

6. Utilstrekkelig vern av varslere Andel av investeringer i foretak uten retningslinjer for vern av varslere 

7. Tilfeller av forskjellsbehandling 1. Antall tilfeller av forskjellsbehandling rapportert i foretak som det er investert i, uttrykt som et vektet 

gjennomsnitt 

   2. Antall tilfeller av forskjellsbehandling som fører til sanksjoner i foretak som det er investert i, uttrykt 
som et vektet gjennomsnitt 

8. For høy lønnsandel til 
administrerende direktør 

Gjennomsnittlig andel innenfor foretak som det er investert i, av årlig samlet godtgjøring for personen 
med den høyeste godtgjøringen og gjennomsnittlig årlig samlet godtgjøring for alle ansatte (unntatt 

for personen med den høyeste godtgjøringen) 

Menneskerettigheter 9. Manglende retningslinjer for 
menneskerettigheter 

Andel av investeringer i foretak uten retningslinjer for menneskerettigheter 

10. Manglende aktsomhetsvurdering Andel av investeringer i foretak uten en prosess for aktsomhetsvurdering for å identifisere, forebygge, 

redusere og håndtere negative konsekvenser for menneskerettigheter 
11. Manglende prosesser og tiltak for å 

forebygge menneskehandel 
Andel av investeringer i foretak som det er investert i, uten retningslinjer for å forebygge 

menneskehandel 

12. Virksomhet og leverandører med 
vesentlig risiko for tilfeller av 
barnearbeid 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, som er eksponert mot virksomhet og 

leverandører med vesentlig risiko for tilfeller av barnearbeid når det gjelder geografiske områder eller 
type virksomhet 

13. Virksomhet og leverandører med 
vesentlig risiko for tilfeller av 
tvangsarbeid eller annet påtvunget 
arbeid 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, som er eksponert mot virksomhet og 

leverandører med vesentlig risiko for tilfeller av tvangsarbeid eller påtvunget arbeid når det gjelder 
geografiske områder og/eller type virksomhet 

14. Antall identifiserte tilfeller av 
alvorlige spørsmål og hendelser 
knyttet til menneskerettigheter 

Antall tilfeller av alvorlige spørsmål og hendelser knyttet til menneskerettigheter i foretak som det er 
investert i, på grunnlag av et vektet gjennomsnitt 

Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser 15. Manglende retningslinjer for 
bekjempelse av korrupsjon og 
bestikkelser 

Andel av investeringer i foretak uten retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i 

samsvar med FNs konvensjon mot korrupsjon 
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 16. Tilfeller av utilstrekkelige tiltak for å 
håndtere brudd på standarder om 
bekjempelse av korrupsjon og 
bestikkelser 

Andel av investeringer i foretak som det er investert i, med identifiserte mangler i tiltak som er truffet 

for å håndtere brudd på framgangsmåter og standarder for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser 

 17. Antall domfellelser og størrelsen på 
bøter for overtredelse av lover om 
bekjempelse av korrupsjon og 
bestikkelser 

Antall domfellelser og størrelsen på bøter for overtredelse av lover om bekjempelse av korrupsjon og 
bestikkelser begått av foretak som det er investert i 

Sosialt ved investeringer i stater og 
overnasjonale selskaper 

18. Gjennomsnittlig poengtall for 
inntektsulikhet 

Fordelingen av inntekter og økonomisk ulikhet mellom deltakerne i en bestemt økonomi, herunder en 
kvantitativ indikator som er beskrevet i kolonnen med forklaringer 

 19. Gjennomsnittlig poengtall for 
ytringsfrihet 

Måling av i hvilken grad politiske organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner kan drive fritt, 

herunder en kvantitativ indikator som er beskrevet i kolonnen med forklaringer 

Menneskerettigheter ved investeringer i stater 
og overnasjonale selskaper 

20. Gjennomsnittlige resultater med 
hensyn til menneskerettigheter 

Måler gjennomsnittlige resultater med hensyn til menneskerettigheter i land som det er investert i, ved 

hjelp av en kvantitativ indikator som er beskrevet i kolonnen med forklaringer 

Foretagsstyring ved investeringer i stater og 
overnasjonale selskaper 

21. Gjennomsnittlig poengtall for 
korrupsjon 

Måler opplevd grad av korrupsjon i offentlig sektor ved hjelp av en kvantitativ indikator som er 

beskrevet i kolonnen med forklaringer 
22. Ikke-samarbeidsvillige 

skattejurisdiksjoner 
Investeringer i jurisdiksjoner på EUs liste over ikke-samarbeidsvillige jurisdiksjoner for skattemessige 

formål 

23. Gjennomsnittlig poengtall for 
politisk stabilitet 

Måler sannsynligheten for at det nåværende regimet blir styrtet ved bruk av makt ved hjelp av en 
kvantitativ indikator som er beskrevet i kolonnen med forklaringer 

24. Gjennomsnittlig poengtall for retts-
statelighet 

Måler graden av korrupsjon, manglende grunnleggende rettigheter og mangler ved sivilrettslige og 

strafferettslige forhold ved hjelp av en kvantitativ indikator som er beskrevet i kolonnen med 
forklaringer  
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