Miljö- och klimatförändring
– Handelsbankens riktlinjer
Fastställda av verkställande direktören den 11 maj 2020

Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt
värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt
risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur och lägger grunden för att en framgångsrik
bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga Handelsbankenkoncernens (Handelsbankens) syn, förhållningsätt och arbete med frågor
relaterade till miljö- och klimatarbete. Riktlinjen ska fungera som
vägledning för beslutsfattande och utgöra en grund för utformning
av instruktioner för verksamheten. Riktlinjen gäller för hela Handelsbanken och för all verksamhet, till exempel finansiering, kapitalförvaltning, rådgivning, produktutveckling och inköp.
Bakgrund
Stabila, produktiva och motståndskraftiga ekosystem utgör grunden för en säker och hållbar utveckling. I dag är dessa system satta
under press av föroreningar, försurning, utarmning av naturresurser
och övergödning som bland annat påverkar markanvändning och
tillgång på sötvatten. Dessutom utgör klimatförändringen ett allvarligt hot med extrema väderhändelser, höjda havsnivåer och förlust
av biologiskt mångfald som redan idag påverkar världen. Detta får
konsekvenser för såväl regional som global ekonomi.
Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling ger en
tydlig riktning och målsättning när det gäller miljö och klimat.
Därutöver utgör Parisavtalet en global överenskommelse för att
hantera, hejda och motverka klimatförändringen. Avtalet undertecknades i december 2015 och genom det enades världens länder om
att den globala medeltemperaturökningen ska hållas under 2 grader
och helst stanna vid 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.
Enskilda aktörer kan inte lösa alla de utmaningar som är kopplade
till miljöförstöring och klimatförändring. I stället kommer det att
krävas internationellt samarbete, gemensamt ansvar och globala
ansträngningar. Som en betydande leverantör av finansiella tjänster
har Handelsbanken en roll att spela i exempelvis förverkligandet av
Parisavtalet och i omställningen till en hållbar ekonomi.
Handelsbankens åtaganden
Handelsbankens mål är att minimera sin direkta miljöpåverkan
genom kontinuerlig utveckling av miljöarbetet och med beaktande
av samhälls- och teknikutvecklingen. Det ska åstadkommas genom
hög resurseffektivitet, återanvändning och återvinning. Utsläppen
kopplade till den egna verksamheten ska minska över tid, väl i linje
med Parisavtalet och syfta till att eliminera källor till utsläpp av växthusgaser. Där så inte är praktiskt möjligt ska utsläppen minimeras.
För de utsläpp som kvarstår ska Handelsbanken klimatkompensera.
Banken ska beakta miljöpåverkan vid inköp och resande. I alla
centrala upphandlingar och inköp ska relevanta miljökrav ställas.
Utgångspunkten är att inköp inte ska ske av varor och tjänster som
inte uppfyller sådana miljökrav.

Handelsbankens mål är att minimera de negativa effekterna på miljö
och klimat av sina affärsbeslut inom till exempel finansiering, kapitalförvaltning, rådgivning och produktutveckling. Det ska ske genom
långsiktigt hållbara affärsbeslut där miljö- och klimathänsyn är en
integrerad del av bedömningen. Utgångspunkten är att affärsbeslut
inte ska fattas i fall då den negativa påverkan bedöms vara alltför
stor. Handelsbanken ska också genom sin verksamhet uppmuntra
och bidra till en miljömässigt hållbar utveckling, till exempel genom
sina produkter och tjänster.
Handelsbanken ska genom sin verksamhet uppmuntra en omställning till en växthusgasneutral ekonomi i linje med Parisavtalet. Det
innebär även en förväntan på att företag med vilka Handelsbanken
har affärsrelationer driver sin verksamhet i linje med de långsiktiga
målen i Parisavtalet, till exempel genom att övergå till förnybar energiproduktion. Handelsbanken ska verka för att företag exponerade
mot klimatrelaterade risker ökar sin transparens och rapportering i
linje med internationella ramverk och framväxande standarder.
Handelsbanken ska vara medveten om och agera på risker förknippade med utvinning och användning av fossila bränslen1 bland
de företag banken har affärsrelationer med. Det handlar om risker
kopplade till klimatförändring och miljöförstöring, men också till korruption och mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är att kredit inte
ska ges/investering inte ska göras ifall då sådana risker bedöms
alltför stora. Särskild försiktighet skall vidtas när det gäller företag
involverade i utvinning av okonventionella fossila bränslen2 och vid
särskilt riskfylld utvinning3.
Handelsbanken ska inte direkt finansiera ny kolbrytning eller nya
kolkraftverk. Banken ska inte heller inleda nya affärsförbindelser
med företag verksamma inom kolbrytning eller med energibolag
som är beroende av kol och som inte aktivt arbetar för en omställning till förnybar energiproduktion.
Så arbetar Handelsbanken
Handelsbankens övertygelse är att decentraliserat ansvar och lokalt
beslutsfattande leder till bättre beslut. Därför har varje chef i Handelsbanken ansvar för att integrera risker och möjligheter kopplade
till miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet. Detta innebär bland
annat att kontinuerligt öka förståelsen för klimatförändringens orsaker och konsekvenser bland medarbetarna.

Fossila bränslen definieras som kol, olja och gas för energiändamål.
Däremot omfattas inte andra användningsområden, som metallurgiskt kol,
som till exempel används inom järn och stålindustrin, eller olja för petrokemisk industri.
2
Exempelvis oljesand, oljeskiffer, tung råolja, skifferolja, skiffergas.
3
Utvinning av olja eller gas där det geografiska området medför förhöjd risk.
Till exempel ekologiskt känsliga områden som Arktis, teknisk komplicerad utvinning som djuphavsborrning eller socialt känsliga områden som
konfliktzoner.
1
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Medarbetarnas kompetens och medvetenhet om bankens påverkan på miljön ska uppmuntras. I den årliga verksamhetsplaneringen
ska varje enhet förhålla sig till och planera för att bidra till koncernens miljöarbete.
Handelsbankens miljöarbete samordnas centralt. I detta arbete
ingår bland annat att stödja verksamheten i integreringen av miljöaspekter men också att sammanställa och rapportera miljöpåverkan, inklusive utsläpp av växthusgaser. Handelsbanken ska mäta,
utvärdera och rapportera miljö- och klimatarbetet på ett transparent
sätt. Rapportering skall ske i linje med vedertagna ramverk och
standarder. Det innebär även att utveckla verktyg och metoder för
att bättre mäta och hantera klimatrelaterade risker, till exempel i
form av klimatrelaterad scenarioanalys.
Relevanta initiativ, riktlinjer och konventioner
Handelsbanken förespråkar samarbete och stödjer internationella
initiativ som syftar till att förstärka de globala ansträngningarna
för en minskad miljöpåverkan och motverka klimatförändringen.
De utgör en viktig grund för Handelsbankens hållbarhetsarbete.
Handelsbanken deltar av samma skäl inte i lobbyverksamhet vars
syfte är att försvaga internationellt klimatarbete och förväntar sig
detsamma från de företag med vilka vi har affärsrelationer.
Inom miljö- och klimatområdet kan särskilt följande initiativ, riktlinjer,
konventioner och avtal nämnas:
A. Initiativ och riktlinjer
• CDP
• Ekvatorprinciperna
• Montreal Carbon Pledge
• FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
• FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI)
• FN:s Global Compact
• FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• International Finance Corporations Performance Standards

B. Internationella konventioner och avtal
• Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall
• FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)
– Kyotoprotokollet
– Parisavtalet
• Konventionen angående våtmarker av internationell betydelse
i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen)
• Konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom olja
• Konventionen om biologisk mångfald
• Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda
djur och växter
• Konventionen om skydd av flyttande vilda djur
• Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv
(UNESCO-konventionen)
• Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor
(Århuskonventionen)
• Riodeklarationen om miljö och utveckling

JUNI 2020

2 (2)

