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Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å sende ut forslag til bransjekriterier for forsikringsbransjen. Kriteriesettet ble
utviklet for å dekke de vesentlige miljøaspektene til forsikringsselskaper og lignende virksomheter som tilbyr
skadeforsikringsprodukter. Kriteriene skal benyttes som sertifiseringsgrunnlag for nye forsikringsselskaper som
søker Miljøfyrtårnsertifisering, og for forsikringsselskaper som allerede er sertifiserte på felleskriterier.
Sertifiseringskriteriene er utviklet av Miljøfyrtårns avdeling for miljøfaglig utvikling i samarbeid med MH
Kompetansetjeneste, representanter fra ulike forsikringsselskaper og Finans Norge.
Høringsfrist er satt til 29. mars 2020.

Bakgrunn for utvikling
Forsikringsbransjen spiller en viktig rolle både hos virksomheters- og enkeltmenneskers liv og virke. Bransjens rolle og
påvirkningskraft gjør den også til en sentral aktør dersom Norge skal lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn
og møte en stadig økende klimarisiko.
Stiftelsen Miljøfyrtårn har også den siste tiden hatt en økende pågang fra forsikringsselskaper som ønsker å bli
miljøfyrtårnsertifisert. I tillegg er noen forsikringsselskaper allerede sertifisert som Miljøfyrtårn, men uten at spesifikke
bransjekriterier foreligger. Gjennom interne kvalitetssikringer av sertifiserte virksomheter og dialog med bransjen har
Stiftelsen Miljøfyrtårn konkludert med at felleskriteriene ikke dekker miljøaspekter forbundet med forsikringsselskaper
godt nok. Bransjespesifikke sertifiseringskriterier for forsikringsselskaper er derfor utviklet.

Målgruppe
Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter tilknyttet forsikringsbransjen, primært registrert på næringskoder i
kapittel 65 og 66 under standard for næringsgruppering (SN).
Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke er næringskoden som er avgjørende for om kriteriene skal benyttes ved
sertifisering, men om kriteriene gjenspeiler virksomhetens vesentlige miljøaspekter.

Mål for kriteriesettet
Kriteriesettet er basert på samme oppbygging som kriteriesettet utviklet for bank- og finansbransjen og omfatter 8
sertifiseringskriterier.
Finans Norges «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen» har også vært med å stake ut retningen i
kriteriesettet.
Kriteriene adresserer bransjens mest sentrale virksomhetsområder; skadeserstatninger, skadeforebygging, klimarisiko,
investeringer og forvaltning.
En sertifisering av et forsikringsselskap på de foreliggende kriteriene skal bidra til å
•
•
•
•
•

forbedre miljøpolicy innenfor virksomhetens virksomhetsområder og fastsette tydelige mål.
forbedre styringen av hvilke forretningsforhold virksomheten engasjerer seg i.
stimulere til mer miljø- og klimasmart adferd.
bedre måle resultatene av gjennomførte tiltak.
forbedre rapporteringen og evalueringen av sitt klima- og miljøarbeid.

Implementering av kriteriene
Virksomheter som faller inn under målgruppebeskrivelsen skal bruke de nye kriteriene ved sertifisering. Det gjelder
også virksomheter med slike aktiviteter som allerede er miljøfyrtårnsertifiserte. Disse skal da legge til kriteriene ved
neste resertifisering.
I tilfeller der forsikringsvirksomheten er en del av en større virksomhet, som eksempelvis bank, skal også de nye
kriteriene på forsikring legges til.

Høring
Miljøfyrtårn ønsker høringsinnspill på de nye sertifiseringskriteriene, veiledningene og eventuelle miljøtips.
Høringsinnspill skal helst føres direkte inn i vedlagte Word dokument i kolonnen «Høringsinnspill».
I høringsrunden kan det foreslås;

•
•
•
•
•
•

Nye kriterier
Endringer av kriterieformuleringer
Fjerning av enkeltkriterier
Forslag til forsikringsrelaterte miljøtips i Miljøfyrtårns idébank
Nye relevante indikatorer til den årlige klima- og miljørapporten
Fjerning av ikke relevante indikatorer til den årlige klima- og miljørapporten

Høringsforslaget er lagt ut på Miljøfyrtårns hjemmeside, under «pågående revisjonsprosesser»
Innspillet sendes på e-post, jan.halvor@miljofyrtarn.no.
Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler.
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