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NorgesGruppen etablerte i januar 2019 et Grønt Rammeverk for utstedelse av grønne 
obligasjonslån for finansiering til prosjekter som tilfredsstiler kravene i det grønne 
rammeverket. 

Det grønne rammeverket følger Green Bond Principles, og rammeverket fikk de beste graderingene «Dark 
Green» og «Governance assessement Excellent» av det uavhengige klimaforskningssenteret CICERO. 

Klikk her for å lese rammeverket for grønne obligasjonslån.  
Klikk her for å lese CICEROs Second opinion. 

 

Ved utgangen av 2019 hadde NorgesGruppen to lån med en total på 900 millioner norske kroner i utestående 
grønne obligasjoner. 

I henhold til det grønne rammeverket skal obligasjonslån utstedt benyttes til finansiering i en av kategoriene 
Rent transport, miljøbygg og fornybar energi. 

NorgesGruppens eksterne revisor Deloitte bekrefter at beløpene i denne rapporten er brukt til finansiering av 
prosjekter i henhold til NorgesGruppen sitt grønne rammeverk, og at de ubenyttede midlene er øremerket på 
grønn bankkonto (vedlegg 1). 

 

 

 

 

For detaljert informasjon om vårt arbeide med bærekraft, 
se vår nettside (norgesguppen.no/barekraft) 
og NorgesGruppens års-og bærekraftsrapport 2019. 
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Godkjente grønne prosjekter finansiert 
med grønne obligasjonslån  
Pr 31.12.2019 hadde NorgesGruppen to lån på 900 millioner norske kroner i utestående 
grønne obligasjoner.  

Ved årslutt er 612,8 millioner norske kroner finansiert gjennom det grønne rammeverket, gjenstående likvidi-
tetsforvaltning utgjør 287,2 millioner norske kroner som står på øremerket konto. 

Lånene fra 2019 har finansiert investeringer i miljøvennlig transport, miljøbygg og fornybar energi. Det nye 
kaffebrenneriet til Joh Kaffe, vindmøller som er etablert av ASKO Fornybar og hydrogenanlegg med tilhørende 
hydrogenlastebiler i ASKO Midt-Norge, er prosjekter i NorgesGruppen som har blitt finansiert gjennom de 
grønne lånene.  

Rapportering  

Tabell 1  

Kategori 
Under- 
kategori 

Finansiert 
pr 31.12.19 

Andel av totalt 
benyttet ( i %)  

Ny  
investering 

Andel av  
total  
investering 

Redusert 
CO2 ut-
slipp (t) 

Grønt obli-
gasjonslåns 
andel av re-
dusert CO2 
utslipp (t)  

CO2 (t) pr 
1 MNOK 

Ren  
transport 

Hydrogen- 
anlegg 1) 17 400 000  3% 100% 41% 114,0 41,4 5,1 Hydrogen- 
lastebiler 1) 5 000 000  1% 100% 26% 

Grønne 
bygg 

Grønt bygg 
Breeam  
Excellent 2) 320 000 000  52% 100% 96% 1 310,1 1 255,3 4,1 

Fornybar 
energi Vindkraft 270 400 000  44% 100% 98% 8 570,1 8 373,3 31,7 

Totalt   612 800 000  100% 100%  9 994,3 9 671,4 16,3 
Likviditetsforvaltning på 
grønn konto 287 200 000       

 

 
 
Tabell 2 

Kategori   

Årlig pro-
duksjon 
(kWh) 

Årlig energi-
bruk (kWh) 

Årlig 
hydrogen 
produksjon 
(kg) 

Antall 
kjøretøy 

Årlig ener-
gibruk pr 
kvm 
(grønne 
bygg) 

Beregnet 
CO2 av-
trykk i 
tonn 

Beregnet 
CO2 av-
trykk pr 
kvm 
(kg/kvm) 

Ren  
transport 

Hydrogen-
anlegg 1) 494 000 n/a 9 500 n/a n/a 26,8 n/a Hydrogen-
lastebiler 1) n/a 494 000 n/a 4 

Grønne 
bygg 

Grønt bygg 
Breeam Ex. 
– BYGG 2) 2 089 455 807 875 n/a n/a 85,9 0,8 0,1 
Grønt bygg 
Breeam Ex. – 
PROSESS 2) 6 136 569 n/a n/a 652,4 266,6 28,3 

Fornybar 
energi Vindkraft 68 000 000 n/a n/a n/a n/a 680,2 n/a 

Totalt   70 583 455 7 438 443 9 500 4  974,4  
 
Beregnet CO2-avtrykk og reduserte CO2-utslipp er beregnet med utgangspunkt i GHG-protokollens retningslinjer. Utslippsfaktorer er så 
langt som mulig forankret i NS3720:2018. 
 
1) Foreløpig estimerte tall for hydrogenanlegg i full drift og hvor hydrrogenen benyttes til hydrogenslastebiler. I 2019 ble det produsert ca 

1.100 kg hydrogen ved anlegget. Dette til tross for at anlegget har vært ute av drift i nærmere 7 måneder som følge av hendelsen ved 
Uno-X sitt anlegg på Kjørbo. Produsert hydrogen har vært brukt til testkjøring hydrogenlastebil, drift av gaffeltrucker og drift av person-
biler. 

2) Foreløpig estimerte tall. Bygget var ikke i drift pr 31.12.2019.  

https://www.norgesgruppen.no/globalassets/barekraft/ng_green_bond_framework.pdf
https://www.norgesgruppen.no/globalassets/barekraft/norgesgruppen_second-opinion.pdf
https://www.norgesgruppen.no/barekraft/
https://www.norgesgruppen.no/globalassets/ars-og-barekraftsrapport-2019.pdf
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GRØNNE BYGNINGER 
Joh. Johannson Kaffe AS – nytt kaffebrenneri  
på Vestby 

Joh. Johannson Kaffe produserer i dag en tredjedel 
av all kaffe som drikkes i Norge. I løpet av 2020 vil 
produksjon av kaffe fra Joh. Johannson Kaffe starte i 
de nye lokalene i Vestby.  

Anlegget blir et av verdens mest miljøvennlige kaffe-
brennerier og har allerede blitt tildelt Norsk Energis 
energi- og miljøpris for 2019. Det nye anlegget er  
bærekraftig på flere måter. Det reduserer dagens  
klimagassutslipp med 85 prosent, det er benyttet 
massivt tre i tak og bæresøyler og stålet som benyt-
tes er resirkulert.  

Energiforsyning skjer gjennom en kombinasjon av 
energibrønner, solceller og overskuddsvarme fra  
kaffebrenningen. Biogass erstatter propan som blir 
benyttet i dagens drift.  

Kaffebrenneriet har målsetting om Breeam Excellent-
sertifisering. 
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Ekempler på godkjente prosjekter for 
grønn finansiering 
FORNYBAR ENERGI 
ASKO Fornybar AS – Vindmøller Skurvenuten, 
Tindafjellet og Lindesnes 

ASKO oppnådde 100 prosent andel ny egenprodu-
sert fornybar energi i 2019 gjennom full produksjon 
på vindkraftverket i Rogaland; påbegynt produksjon 
ved vindkraftverket på Lindesnes, og solceller. 

Vindkraftverkene vil dekke ca. 70 prosent av ASKOs 
fremtidige behov for ren energi på landsbasis. Det 
resterende behovet vil bli dekket gjennom energi- 
effektiviserende tiltak og solenergi. 

ASKO hadde i 2019 et forbruk på 71 GWh. Denne 
energien hentes fra nettet og regnes mot den forny-
bare energien vi produserer og leverer til nettet. 

Vindkraftverkene representerer et avgjørende skritt 
for å realisere ASKOs miljøambisjon, å bli klima-
nøytral. Det innebærer blant annet at ASKO skal bli 
selvforsynt med fornybar energi. 

REN TRANSPORT 
ASKO Midt-Norge AS – Hydrogenanlegg for  
drivstoff til lastebiler 

ASKO har lansert verdens første hydrogendrevne 
lastebil. Lastebilene drives elektrisk med strøm fra 
brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.  

Lastebilene skal frakte dagligvarer til blant annet  
NorgesGruppens butikker med utgangspunkt i 
Trondheim og har en rekkevidde på 500 kilometer 
med totalvekt 26 tonn. De er produsert av Scania 
med støtte fra blant annet ENOVA.  

Hydrogenet til bilene framstilles lokalt, med energi fra 
9000 kvadratmeter solceller på taket til lagerbyg-
ningene til ASKO i Trondheim. Hydrogen som produ-
seres skal ikke bare brukes på de nye lastebilene, 
men også på biler og trucker i egen virksomhet.  

ASKO sitt mål er å kun distribuere dagligvarer med 
nullutslippsbiler (elektrisk og hydrogen) innen 2026. 
Hydrogenprosjektet til ASKO Midt-Norge er et viktig 
tiltak for å nå denne ambisjonen.  
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