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Bakgrunn 
 
Parisavtalen er den internasjonale klimaavtalen som skal sørge for at verdens land klarer å begrense 
menneskeskapte klimaendringer1. Sammen med FNs bærekraftsmål er dette verdens felles veikart for en 
bærekraftig utvikling, som blant annet betyr å redusere de globale klimagassutslippene. Norge har satt som 
mål å redusere utslippene med minst 40 prosent frem mot 2030, fra referanseåret 1990. Videre at Norge 
skal være et lavutslippsamfunn i 2050, hvor klimagassutslippene er redusert med 80-95 prosent. Dette er 
blant annet lovfestet gjennom Klimaloven.2  
 
Klimaendringene er en trussel for finansiell stabilitet, vist blant annet i det regjeringsnedsatte 
Klimarisikoutvalget sin rapport fra 2018.3 Finansnæringen har en nøkkelrolle i privat sektors klima- og 
klimarisikohåndtering, og derfor også en nøkkelrolle i å bekjempe klimaendringene og drive frem 
klimatilpasning.  
 

Formålet med retningslinjene og strategien 

Dette dokumentet viser for hvordan SpareBank 1 Østlandet (SB1Ø) jobber med klima og innarbeider 

klimarisiko. Innholdet gir føringer for hvordan det skal jobbes med dette både i egen virksomhet og overfor 

kunder og leverandører. De fleste av forpliktelsene som står i handlingsplanen står også i våre andre 

styringsdokumenter og retningslinjer, som:   

• Bærekraftstrategi 2019-2021 

• Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft  

• Overordnede retningslinjer (policydokument) landbruk, natur og miljø.4  
 
I tillegg gir følgende retningslinjer en oversikt over hvordan det jobbes med blant annet klima i våre 
virksomhetsområder:  

• Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for privatmarkedet  

• Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for bedriftsmarkedet 

• Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen 

• Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i likviditetsforvaltningen 

• Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond  

• Krav til samfunnsansvar for leverandører 
 
 

Vi har likevel valgt å samle våre forpliktelser og strategier innen klima og klimarisiko i dette dokumentet for 
å synliggjøre:   

- At SB1Ø som finansinstitusjon har en sentral rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn, og skal 
bidra til den grønne omstillingen, til å redusere klimarisiko og til klimatilpasning.  

- Hvordan vi skal arbeide med klima og klimarisiko, både internt og overfor kunder. 
- Hvordan vi skal jobbe med de ulike forpliktelsene våre, som UNEP FI, TCFD og Miljøfyrtårn. 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 Parisavtalen. FN-sambandet. (https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Parisavtalen) 
2 Lov om klimamål (klimaloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60 .   
3 Klimarisiko og norsk økonomi. NOU 2018:17. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c5119502a03145278c33b72d9060fbc9/no/pdfs/nou201820180017000dddpdfs.pdf  
4 Våre retningslinjer finnes her: https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-
rammeverk.html 

https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/Baerekraftstrategi_SB1O_2019-2021.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/Generelle_retningslinjer_samfunnsansvar_og_barekraft_revidert.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/Generelle_retningslinjer_samfunnsansvar_baerekraft_natur_landbruk_miljo.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/Retningslinjer_samfunnsansvar_og_baerekraft_personmarkedet.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/SB1O_Retningslinjer_barekraft_for_bedriftsmarkedet_280618.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/Retningslinjer_for_samfunnsansvar_og_barekraft_i_eierstyringen.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/Retningslinjer_barekraft.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/SB1O_Retningslinjer_samf_ansvar_og_baerekraft_fondsforvaltning.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/samfunn/Retningslinjer_baerekraft_innkjop.pdf
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Parisavtalen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60
https://www.regjeringen.no/contentassets/c5119502a03145278c33b72d9060fbc9/no/pdfs/nou201820180017000dddpdfs.pdf
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html
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Sentrale begreper 
 
Klimarisiko er økt risiko som følge av fysiske klimaendringer, risiko knyttet til overgangen til et 
lavutslippssamfunn, eller ansvarsrisiko knyttet til erstatningskrav.5 
 
Klimanøytralitet betyr netto null utslipp. Dette betyr i praksis at kun helt nødvendige utslipp aksepteres.  
Utslipp som ikke kan unngås kompenseres med tilsvarende utslippsreduksjon andre steder6. 
 
Scope 1, 2 og 3 er systemgrenser for utslippsregnskap iht GHG-protokollen7, der egne utslipp inngår i 
scope 1, indirekte utslipp fra egen energibruk inngår i scope 2 og indirekte utslipp fra verdikjeden, inkludert 
leverandører og kunder, inngår i scope 3.  
 
I bankens energi- og klimaregnskap er utslippsområdene definert som følger: 
 

Scope 1, direkte utslipp Scope 2, indirekte utslipp Scope 3, indirekte utslipp 

Omfatter utslipp fra kilder som 
eies av eller kontrolleres av 
banken:  
- Drivstoff i tjenestebiler 
- Drivstoff i private biler i 

tjenestekjøring 

Er utslipp knyttet til innkjøpt 
energi:   
- Energi til kontordrift 
- Elektrisk strøm  
- Fjernvarme 
- Biofyring 
 

Omfatter andre indirekte 
utslipp knyttet til bankens 
aktiviteter, men fra kilder som 
ikke kontrolleres av banken:  
- Innkjøp av varer og 

tjenester 
- Tjenestereiser med fly 
- Avfallshåndtering  
- Kunders karbonutslipp 

 
 

Våre forpliktelser 
 
Som en ansvarlig finansaktør skal SB1Ø være en pådriver og tilrettelegger for den 
nødvendige overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi forplikter oss til å følge all 
miljølovgivning som er relevant for vår virksomhet, og arbeide aktivt for å sørge for at 
våre forretningsforbindelser følger miljølovgivningen som er relevant for deres 
virksomhet, og i deres markeder, også dersom dette er utenfor Norge.  
 
SB1Ø har bærekraftsmål 13, om å stoppe klimaendringene, som ett av våre bærekraftsmål. Vi har signert 
på FN Global Compact sine 10 prinsipper. I prinsippene om miljø står det at vi skal støtte en føre-var 
tilnærming til miljøutfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og 
spredning av miljøvennlig teknologi.8  
 
SB1Ø var første norske bank som signerte på FNs miljøprogram sine 6 prinsipper for ansvarlig 
bankvirksomhet9, og har signert klimaforpliktelsene som er en del av initiativet (gjengis under). Vi bruker 

 
5 Forklaring av klimarisikoens 3 grupperinger: A) Fysisk risiko: økonomiske konsekvenser knyttet til fysisk skade som følge av 
klimaendringer. For eksempel: forsikringserstatning, skade på eiendeler etc.  B) Overgangsrisiko: Kostnader, økonomisk risiko  
knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet.  C) Ansvarsrisiko: Erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på 
beslutninger som enten bidrar til eller reduserer risikoen for klimaendringer. 
6 Dersom det ikke er mulig å redusere alle utslipp, for eksempel på grunn av eksterne leverandører, så kjøpes det klimakvoter for 

resten, slik at de resterende utslippene kompenseres med utslippskutt andre steder.  
7 Green House Gas protocol den mest brukte klimaregnskapsstandarden utviklet av World Resources Institute (WRI) og World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
8 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
9 FNs miljøprogram (UNEP) sitt finansielle initiativ. https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/ 

http://ghgprotocol.org/about-us
http://ghgprotocol.org/about-us
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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Financial Stability Board sitt rammeverk «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD) i 
vurdering av klimarisiko, og rapporterte på det for første gang i årsrapporten for 2018.10  
 
SB1Ø er også miljøsertifisert i henhold til Miljøfyrtårn, og har vært det siden 2008. Miljøfyrtårn er et 
anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Vi bruker det til å jobbe målrettet med å 
forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, 
innkjøp og transport.11 Dette miljøledelsessystemet gir oss gode forutsetninger for å oppnå våre 
bærekraftsmål og de forpliktelsene vi har tatt på oss gjennom rammeverkene over. Miljøfyrtårn lanserte i 
juni 2019 nye bank- og finanskriterier for å sikre at finansinstitusjoner tar hensyn til klima- og miljøaspekter 
knyttet til: 

• Kredittgiving 

• Finansiering 

• Obligasjoner 

• Spareprodukter /plassering av kundenes innskudd 

• Forvaltning av virksomhetens egne midler 
 
SB1Ø jobber med å implementere disse og vil rapportere på kriteriene fra og med årsrapporten for 2020. 
Vår miljøsertifisering gjennom Miljøfyrårn sertifiseres via en ekstern, uavhengig sertifisør.  
 
SB1Ø er en del av SpareBank 1-alliansen. Alle bankene i alliansen har etablert bærekraft som fokusområder 
i egne virksomheter, og styret i SpareBank 1 Utvikling har vedtatt å:  
«Etablere en felles ambisjon om at virksomheten i alle felles selskaper integrerer bærekraft i sine 
virksomheter. Vi skal levere godt på bærekraftsratinger og beholde posisjonen hos forbrukerne som den 
banken som oppleves mest bærekraftig12.» 
 
SpareBank 1 Østlandet vil jobbe sammen med bransjen for å følge opp anbefalingene i Veikart for grønn 
konkurransekraft i finansnæringen13, som ble lansert i juni 2018. Vi har satt målene i veikartet inn i egen 
Handlingsplan for bærekraft 2019- 2021, og bestreber oss på å levere på anbefalingene i denne 
strategiperioden, altså 9 år før milepælen i veikartet, som er 2030.  De bransjespesifikke anbefalingene 
innen banksektoren sier at banken skal: 

• Måle karbonrelatert kreditteksponering.  

• Inkludere klima som en del av kredittprosessen. 

• Stille krav til klima i lån til bolig og næringsbygg. 

• Gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. 
 
I tillegg er de bransjespesifikke anbefalingene innen investeringer og kapitalforvaltning tatt inn i våre 
retningslinjer for fond og kapitalforvaltning. Vi forventer at våre norske fondsleverandører:      

• Stresstester porteføljen mot nullutslipp i 2050 og reduserer eksponering mot klimarisiko. 

• Integrerer klimarisiko i mandater, strategier, analyser og investeringsbeslutninger. 

• Setter mål for allokert kapital til fremtidsrettede næringer og selskaper. 

• Måler klimagassutslipp fra porteføljen og sette klare mål for reduksjon. 

 
10 TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures). Ekspertgruppe nedsatt av Financial Stability Board for å vurdere den 
finansielle usikkerheten knyttet til klimarisiko og foreslå hvordan selskap bør rapportere på klimarisiko. Anbefalingen er delt inn i 
styring, strategi, risikostyring og mål og metoder. https://www.fsb-tcfd.org/ 
11 https://www.miljofyrtarn.no/ 
12 SpareBank 1 er den banken som nordmenn mener er mest bærekraftig. Sustainable Brand Index™ er Europas største 
merkevareundersøkelse om bærekraft. Den måler forbrukeres oppfattelse av hvilken aktør innen på tvers av, og innen ulike 
bransjer, som oppleves som mest bærekraftig. SpareBank 1 er bransjevinner i 2017, 2018 og 2019. https://www.sb-index.com/ 
13 Lenke til Veikartet hos Finans Norge: https://www.finansnorge.no/siteassets/tema/barekraft/veikart-for-gronn-
konkurransekraft-i-finansnaringen/veikart-finansnaringen-web.pdf  

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.miljofyrtarn.no/
https://www.sb-index.com/
https://www.finansnorge.no/siteassets/tema/barekraft/veikart-for-gronn-konkurransekraft-i-finansnaringen/veikart-finansnaringen-web.pdf
https://www.finansnorge.no/siteassets/tema/barekraft/veikart-for-gronn-konkurransekraft-i-finansnaringen/veikart-finansnaringen-web.pdf
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Banken har også signert på UNEP FI sine 6 kollektive forpliktelser for klima14. Gjennom disse forplikter vi 
oss til å:  
1. Fokusere vår innsats der vi har eller kan ha størst effekt, dvs. først fokusere på de mest karbonintensive 

og klimasårbare sektorene i våre porteføljer. Disse sektorene er nøkkelen til overgangen til en 
lavutslippsøkonomi og til å bygge robusthet i de mest klimasårbare samfunnene. 
o SB1Ø har gjennom sin analyse funnet at vi har størst påvirkning innen utlån i bedriftsmarkedet, 

herunder i bankens to største bransjer: eiendom og landbruk. Dette er derfor bankens 
hovedsatsing innen bærekraft.   
 

2. Ha dialog og samarbeid med våre kunder om de nødvendige endringene. Som banker er det på den 
måten vi mest effektivt kan bidra til endringene som kreves for å oppnå en lavkarbon-, klimarobust 
økonomi. 
o Se Handlingsplanen for klima: Bærekraftig kreditt og kundeetableringer og målene i 

handlingsplanen under dette punktet, side 8. 
 

3. Arbeide sammen og støtte hverandre for å utvikle bankers evne til og metoder for å måle 
klimapåvirkning og tilpasning til globale og lokale klimamål. 
o SB1Ø har valgt bærekraftsmål 17 om samarbeid som metodemål i bærekraftsarbeidet. Gjennom 

det har vi forpliktet oss til samarbeid for å nå alle de andre målene. Dette er beskrevet i våre 
årsrapporter, se blant annet vårt interessertkart og vår interessentdialog.   

 
4. Samhandle med myndigheter, scenarioleverandører og andre relevante aktører om utvikling av klare 

og gjennomførbare sektorspesifikke veikart for å nå godt under 2 og strebe etter 1,5 grader 
oppvarming, for alle relevante sektorer og på tvers av forskjellige geografiske områder. 
o I arbeidet med bedriftskundene bruker vi andre bransjers veikart for grønn omstilling aktivt i 

arbeidet. Spesielt innen vår hovedsatsing bedriftsmarkedet: landbruk og eiendom. Se 
Handlingsplanen for klima: Bærekraftig kreditt og kundeetableringer, side 8.  
 

5. Senest innen tre år etter å ha signert denne forpliktelsen, sette og publisere sektorspesifikke, 
scenariobaserte mål for porteføljeprioritering.  
o Dette målet er satt inn som mål i vår Handlingsplan for klima og Handlingsplanen for bærekraft 

2019-2021.  
 

6. Iverksette tiltak nå, mens man jobber med metoder og utvikler mål. Vi forplikter oss, innen 12 måneder 
etter signering, til å begynne å publisere og implementere tiltak vi vil gjøre i banken og sammen med 
våre klienter for å støtte og akselerere skiftet mot lavkarbon, klimatilpasset teknologi, 
forretningsmodeller og samfunn. 
o Tiltakene er offentliggjort i dette dokumentet, gjennom andre retningslinjer og i vår 

årsrapportering. Når tiltakene revideres og styrkes fremover, vil dette offentliggjøres fortløpende.  
  

 
14 Collective Commitment to Climate Action. UNEP FI. https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PRB-
Collective-Commitment-to-Climate-Action-18.09.19.pdf 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PRB-Collective-Commitment-to-Climate-Action-18.09.19.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PRB-Collective-Commitment-to-Climate-Action-18.09.19.pdf
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SpareBank 1 Østlandet sin handlingsplan for klima 2019-2021 
 
I denne handlingsplanen for klima og klimarisiko er det henvist til hvor dette er å finne igjen i 
Bærekraftstrategien 2019-2021 (BS), vedtatt av styret 27.06.2019, Handlingsplan bærekraft (HP), vedtatt 
av konsernledelsen 3.6.2019 (intern), Veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen (VK), UNEP FI 
sine 6 klimaforpliktelser for bank (UNEP FI), retningslinjer for BM (BM retningslinjer) og PM (PM 
retningslinjer).     
 

 
Område 

Sc
o
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e

  
Mål 

 
Tiltak 

A
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g 

C
O

2
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Klima og 
miljøarbeid 
internt (BS, 
2.4) 

1, 
2 

Vi skal jobbe for å 
bli et 
klimanøytralt 
konsern og 
kontinuerlig 
redusere 
miljøbelastning 
fra egen 
virksomhet.  
(BS 2.4 og mål 
2.2.25 i HP) 
 

• Vi bruker miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn til å 
miljøsertifisere vår drift. (HP, mål 2.2.26) 

• Vi er sertifisert i henhold til standardene fra Miljøfyrårn. 
(HP, 2.2.26) (Denne er eksternt verifisert).  

• Vi bruker, utvikler og investerer i teknologi for å 
redusere miljøbelastningen. (BS, 2.4) 

• Vi tilrettelegger for ansatte slik at miljøbelastningen 
reduseres og de ansatte kan gjøre miljøvennlige valg. (BS, 
2.4)  

 

• Vi ønsker å bruke kun fornybare energikilder i vår 
interne drift 

• Vi har utarbeidet et Vitenskapsbasert klimamål (Science 
Based Target) med utslippsmål i tråd med Parisavtalen.15 
(BS, 2.4) 
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Klima og 
miljøarbeid 
internt (BS, 
2.4) 
 

1, 
2, 
3 

Vi skal bidra til 
kompetansehevin
g om klima, slik at 
våre 
medarbeidere blir 
bevisst sin 
påvirkning på 
klima og miljø 
både gjennom 
egne handlinger 
og gjennom sitt 
arbeid i banken. 
(VK #3 og BS, 2.4)  

• Vi deltar årlig på Arbeidslivets klimauke. (BS, 2.4)  

• Alle ansatte i banken skal ha hatt bærekraftsverksted. 
(HP 2.1.1)  

• Alle ansatte skal ha fått opplæring relevant til egen 
stilling. (HP 2.2.2)  

• Risiko/compliance har bidratt til opplæring innen ESG 
risiko (eks klimarisiko) og compliance (regelverk, eks 
Sustainable Finance pakken fra EU). (HP 2.1.3) 
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15 SBT-analysen er offentliggjort i vår årsrapport 2019 og er utført iht. “A Corporate Accounting 
and Reporting Standard Revised edition”, én av fire regnskapsstandarder under GHG-protokollen. 
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Bærekraftig 
kreditt og 
kundeetabl
eringer (BS, 
2.2)  

3 Jobbe 
kontinuerlig for 
en bærekraftig 
kredittportefølje. 
(BS, 2.2) 
 
Bidra til at våre 
kunder får et 
bevisst forhold til 
bærekraft og 
klimarisiko, og 
forvente at de 
inntar en aktiv 
holdning til egen 
praksis på dette 
feltet (BS, 2.2). 
 

Fra våre retningslinjer:  
- Vi har dialog og samarbeid med våre kunder om de 

nødvendige endringene. (UNEP FI 2, PM og BM 
retningslinjer) 

- Vi forventer at våre kunder har et bevisst forhold til 
klimarisiko og jobber målrettet med å redusere sin 
belastning på klima og miljø. (BM retningslinjer)  

- Vi oppfordrer kundene til å sette mål om 
energieffektivisering og reduksjon av klimagasser, 
arbeide med å redusere forurensing og bidra til gode 
rutiner for avfallshåndtering og resirkulering, samt 
benytte fornybar energi der det er hensiktsmessig. 
(BM retningslinjer) 

- Vi gir ikke lån til virksomheter som driver utvinning av 
eller kraftproduksjon basert på kull eller oljesand, 
eller benytter tømmer fra aktører som driver med 
ulovlig tømmerhogst, salg av ulovlig hogd tømmer 
eller avskoging, og/eller som ødelegger tropiske 
regnskoger, fjerner primærskog eller fredede skoger 
(High Conservation Value Forests). (BM retningslinjer) 

- Vi har i dag ikke utlån til virksomhet som driver 
produksjon av fossilt brennstoff. Vi har heller ingen 
ambisjoner om dette. (BM retningslinjer) 
 

Fra vår Handlingsplan:  
- Vi har implementert absolutte krav, både i 

kundeetablering og kredittprosess. (HP 2.2.5 BM)  
 

- Vi gjør aktsomhetsvurderinger i forbindelse med 
kundeetableringer, for å redusere risiko for negativ 
påvirkning på miljø og klima. (HP 2.2.4, BM)  

- Vi gjør aktsomhetsvurderinger på våre 
bedriftskunder, for å redusere risiko for negativ 
påvirkning på miljø og klima. (HP 2.2.1, BM) Dette 
innebærer sertifisering, energiforbruk, 
energimerking, påvirkning på sårbare økosystemer 
som våtmark, tiltak i veikartet, klimatilpasning og 
sertifiserte innsatsfaktorer.  

- Vi inkluderer klima som del av kredittprosessen. (HP 
2.2.2, BM og VK)  

- Vi stiller krav til klima i lån til bolig og næringsbygg. 
(HP 2.2.3 BM, og VK)  
 

- Vi måler16 karbonrelatert kreditteksponering. (HP 
2.2.7 BM og VK) 
 

- Vi tilbyr flere grønne produkter til BM-kundene, som 
stimulerer til bærekraftig omstilling. (HP 1.2.1, BM) 

- Vi tilbyr god rådgivning og selger gode produkter og 
løsninger som gir minst mulig miljøavtrykk for 
kundene, samfunnet og banken. (HP, 1.2.2, PM) 
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- Senest innen utgangen av 2022 (3 år etter signering), 
setter og publiserer vi sektorspesifikke, 
scenariobaserte mål for porteføljeprioritering. (UNGP 
FI)  

Ansvarlige 
investering
er og 
eierskap 
(BS 2.3) 

 3 Vi skal investere i 
bærekraftige 
selskaper som 
evner å tilpasse 
virksomheten til 
en verden i 
endring (BS 2.3).  
 

• Vi integrerer klima i investeringsanalysene våre og 
arbeider for å redusere vår negative påvirkning. (BS 
2.3) 

• Klimavurdering inngår i bankens vurdering av nye EK 
investeringer,. (HP 2.2.10) 

• Hele likviditetsporteføljen vurderes opp mot 
retningslinjene hvert år, avvik følges opp.17 (HP 
2.2.11) 

• Det uttrykkes en klar forventning om at alle døtre 
med aktivitet innen finanshuset har mål for klima og 
miljø og redegjør for status i årlig 
virksomhetsgjennomgang. (HP 2.2.12)18   

•  
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Ansvarlige 
investering
er og 
eierskap 
(BS 2.3) 

 3 Vi stiller krav til 
tredjepartslevera
ndører av fond og 
kapital-
/pensjonsforsikrin
g om at de følger 
internasjonalt 
anerkjente 
prinsipper for 
bærekraft i sine 
investeringer og 
kan dokumentere 
sin oppfølging og 
kontroll av 
selskapene i 
forhold til dette. 
(BS 2.3) 

• Vi undersøker kundens klimapreferanser som en del 
av egnethetsvurderingen av kunden i forbindelse med 
investeringsrådgivning, og tilbyr produkter som er i 
overenstemmelse med kundens klimapreferanser. 
(HP 1.1.4) 

• Vi gir kunden god informasjon om klimaprofilen i alle 
våre fond. (HP 1.1.5)  

• Vi har arrangert minst to kundearrangement om 
fondsplassering der ESG er tema. (HP 1.1.6)   

• Vi ønsker ikke å tilby fond som investerer i 
virksomheter som  

o driver utvinning av eller kraftproduksjon der 
en større andel, mer enn 10 prosent, er 
basert på kull, oljesand eller 
palmeoljeproduksjon som ikke er 
bærekraftig.  

o benytter tømmer fra aktører som driver med 
ulovlig tømmerhogst, salg av ulovlig hogd 
tømmer eller avskoging, og/eller som 
ødelegger tropiske regnskoger, fjerner 
primærskog eller fredede skoger (High 
Conservation Value Forests).  

o Har virksomhet med alvorlig klima- og 
miljøskade. 
(Retningslinjer for kapitalforvaltning).19 
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16 På grunn av mangel på informasjon og data er estimere en mer korrekt betegnelse enn måle. 
17 For beskrivelse av hvordan, se Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i likviditetsforvaltningen:  
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html#par_title 
18 For beskrivelse av hvordan, se Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen, samme lenke som over. 
19 Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i kapitalforvaltning. https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-
oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html 

https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html#par_title
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html
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Krav til 
bærekraft 
hos 
leverandør
er og 
samarbeids
partnere 
(BS 2.5) 

3 Vi skal stille krav 
til at våre 
leverandører og 
samarbeidspartne
re har et bevisst 
forhold til klima 
(BS 2.5) 

• Vi gjør aktsomhetsvurderinger i våre innkjøp, som 
innebærer tydelige krav til, dialog med og oppfølging 
av leverandører og samarbeidspartnere. (BS 2.5) 

• Vi bruker egenrapportering fra leverandører. (BS 2.5)   

• Det stilles miljø- og sosiale krav i alle anskaffelser, og 
dette tillegges vekt ved utvelgelse av leverandører. 
(HP 2.2.27) Fo
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Rapporterin
g 

1,
2,
3 

Se beskrevet i 
eget punkt  
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Ansvar og styring 
 
Vår bærekraftsstrategi og overordnede retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft er vedtatt av styret, 
som er øverste ansvarlig for at banken leverer på strategien.  
 
Bærekraft er også ett av seks mål i bankens hovedstrategi 2019-2021, også vedtatt av styret.   
 
Konsernledelsen har vedtatt handlingsplanen og har jevnlig ulike temaer knyttet til klima og bærekraft på 
dagsorden. Hver konserndirektør har selvstendig ansvar for målene knyttet til sitt virksomhetsområde i 
handlingsplanen, og rapporterer på dem til resten av konsernledelsen.  
 
Konsernledelsen har etablert et bærekraftsråd, som ser på den helhetlige bærekraftsatsingen i banken og 
gir faglige råd og innspill i saker knyttet bærekraft / ESG / klima.  Rådet ledes av leder bærekraft og 
samfunn.  
 

Dokumentasjon og rapportering  
 
Banken rapporterer i henholdt til den internasjonale standarden GRI og har et mål om integrert 
rapportering. En del av vår GRI rapportering handler om klima og miljø. Det er laget en oversikt over hvilke 
av bankens mål i handlingsplanen som leverer på hvilke GRI indikatorer, slik at vi sikrer at arbeidet henger 
sammen med rapporteringen. Disse er igjen koplet opp mot bankens bærekraftsmål og/eller delmål. Disse 
oversiktene vil finnes i årsrapporten og på bankens nettsider.  
 
Banken utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap etter den internasjonale standarden «A Corporate 
Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av «The Greenhouse Gas Protocol Initiative»- GHG 
protokollen. Vi rapporterer på miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn.  
 
Vi rapporterer i henhold til TCFD.  
VI rapporterer på Global Compact.  
Vi rapporterer på prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet.  
 
Vår årsrapportering er eksternt verifisert.  
 

 


