
 
 

  

 

SpareBank 1 SMN – Miljøfyrtårnindeks: 

Bank & Finanskriterier 
 
 
SpareBank 1 SMN er sertifisert som Miljøfyrtårn på bank- og finanskriterier. Under er en oversikt over 
dokumenter som er relevante for å oppfylle disse. Listen er ikke uttømmende, og mer info kan finnes på vår 
side om bærekraft, der blant annet alle dokumenter publiseres i Bærekraftsbiblioteket. 

 
 

# Beskrivelse Dokumentreferanser 

2064 Klima- og miljøpolicy innenfor: 

• Kredittgiving 

• Finansiering 

• Obligasjoner 

• Spareprodukter /plassering av kundenes 

innskudd 

• Forvaltning av virksomhetens egne midler 

• «Bærekraftsstrategi i SpareBank 1 SMN» 

• «Klimastrategi i SpareBank 1 SMN» 

• «Policy for bærekraft i SpareBank 1 SMN» 

• Årsrapport 2020: Kapittel Bærekraft, s. 45-49 

2065 Virksomheten skal fastsette klima- og 

miljømål med tilhørende indikatorer. 
• «Klimastrategi i SpareBank 1 SMN» 

• Årsrapport 2020: Kapittel bærekraft: s.46 (se tabell mål 

i konsernets bærekraftstrategi under kundetilbudet); s. 

48/49 under «Sentrale Styringsindikatorer for 

bærekraft». 

• Kvartalsrapport Q2 2021: s. 20 under ‘Bærekraft’. 

• Årlige målsettinger gjennom Miljøfyrtårnarbeid. 

2066 Virksomheten skal dokumentere en plan for 

innføring av anbefalingene i TCFD (Task 

Force on Climate Related Financial 

Disclosure). 

• «Klimarisikostrategi» 

• Årsrapport 2020: bl.a. s. 48 under 

«Klimarisikovurderinger» og s.43 under «konsernets 

arbeid med klimarisiko» 

2067 Virksomheten skal ha kriterier og rutiner for 

å styre:  

fond, kreditt- og finansieringsvirksomheten 

m.h.t. klima- og miljøforhold: 

• utelukke engasjementer som kan 

knyttes til negativ klima- og 

miljøpåvirkning. 

• engasjere seg i klima- og miljøvennlige 

prosjekter 

 

• «Klimastrategi i SpareBank 1 SMN» 

• «Bærekraftstrategi» under klima og miljø 

• «Klimarisikostrategi» 

• «Retningslinjer for bærekraft i utlån til privatkunder» 

• «Retningslinjer i bærekraft i utlån til næringslivskunder» 

• «Retningslinjer for bærekraftig landbruk» 

• «Retningslinjer for bærekraftig distribusjon og 

anbefaling av verdipapirfond» 

• «Retningslinjer for bærekraft i eierstyring» 

• «Retningslinjer for bærekraft i likviditetsforvaltningen» 

• Årsrapport 2020: s. 32/33 under ‘Grønne 

fondsprodukter’. 

• «Green Bond Framework» («Rammeverk for utstedelse 

av grønne obligasjoner»). Se også årsrapport 2020 s. 

33/34. 

• «SpareBank 1 Boligkreditt rammeverk grønne 

obligasjoner» 

https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/barekraft.html
https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/barekraft/barekraftsbibliotek.html


 
 

 

# Beskrivelse Dokumentreferanser 

2068 Virksomheten skal utvikle produkter som 

stimulerer til klima- og miljøsmart adferd 
• Mitt klimaspor 

• Grønne boliglån 

• ESG analyseverktøy 

• Bærekraftsmerking av fond 

• Fond med fokus på bærekraft 

• Grønn objektsfinansiering 

• Grønt innskudd 

• Grønt landbrukslån 

• Se https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-

oss/barekraft.html for flere produkter og mer info. 

2069 Transparens 

Virksomheten skal gjøre klima- og 

miljøinformasjon tilgjengelig for offentligheten 

knyttet til: 

• Kredittgivning 

• Finansiering 

• Obligasjoner 

• Spareprodukter /plassering av kundenes 

innskudd 

• Forvaltning av virksomhetens egne midler 

• Bærekraftsbibliotek 

• Publiseres i års- og kvartalsrapporter 

• Bærekraftsbarometer 

• Årsrapport 2020: s. 44 – 57 har beskrevet bankens 

samfunnsansvar og bærekraft. 

 

2070 Virksomheten skal ha rutiner for å vurdere: 

• hvorvidt klima- og miljømålene er 

oppnådd 

• om planlagte tiltak er gjennomført og 

har gitt forventede effekter. 

• om screening blir gjennomført i 

henhold til gjeldende retningslinjer 

• «Klimastrategi i Sparebank 1 SMN» kapittel «Prosess, 

evaluering og organisering» 

• Årsrapport kap. «Bærekraft» 

• Kvartalsrapporter: f.eks. Q3 2021: s. 19 under 

‘Bærekraft’ 

• Årlig energi- og klimaregnskap 

2071 Virksomheten skal rapportere på de 

fastsatte klima- og miljøindikatorene 

knyttet til: 

• Kredittgivning 

• Finansiering 

• Obligasjoner 

• Spareprodukter /plassering av 

kundenes innskudd 

• Forvaltning av virksomhetens egne 

midler 

• Årsrapport 2020: GRI-indeks s. 50-54. Merk spesielt 

«grønn omstilling i egen drift» og «Stimulere grønn 

omstilling» s. 51/52. 

• Årlig innrapportering i Miljøfyrtårn (egne indikatorer iht. 

GRI-indeks og klimastrategi) 

• GRI-indeks 

2072 Virksomheten skal årlig evaluere sitt klima- 

og miljøarbeid knyttet til: 

• Kredittgivning 

• Finansiering 

• Obligasjoner 

• Spareprodukter /plassering av 

kundenes innskudd 

• Forvaltning av virksomhetens egne 

midler 

• «Klimastrategi i SpareBank 1 SMN» kapittel «Prosess, 

evaluering og organisering» 

 

https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/barekraft.html
https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/barekraft.html
https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/barekraft/barekraftsbibliotek.html
https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/investor/finansiell-info/kvartals-og-arsrapporter.html

