MILJÖ OCH KLIMATFÖRÄNDRING – HANDELSBANKENS
RIKTLINJER
fastställda av verkställande direktören den 25 maj 2022

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, utöver den policy för hållbarhet i Handelsbankenkoncernen
som centralstyrelsen har antagit, ytterligare förtydliga Handelsbankens syn på,
förhållningsätt och arbete med frågor relaterade till miljö- och klimatarbete. Riktlinjerna
kompletteras även av verkställande direktörens riktlinjer avseende övergripande mål och
strategi för hållbarhetsarbete i Handelsbankenkoncernen.
Riktlinjerna gäller för affärsrelationer avseende exempelvis kreditgivning, övrig finansiering,
kapitalförvaltning, rådgivning, produktutveckling och inköp. De ska fungera som vägledning
för beslutsfattande och tillsammans med policyn utgöra en grund för utformningen av de
närmare instruktioner som chefen för Group Sustainability (CH) i samråd med verksamheten
ansvarar för att ta fram avseende bland annat vilka ytterligare affärsrelationer som omfattas.
Riktlinjerna ska tillämpas i hela Handelsbankenkoncernen och i tillämpliga delar gälla även
för dotterbolag, om inte bindande regler utanför Sverige eller för dotterbolag föranleder
avvikelser. Sådana avvikelser ska förankras med CH.

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 konsekvenser som
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 verksamheten ska minska över tid, väl i linje med Parisavtalet och syfta till att
exempelvis eliminera källor till utsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten. Där så inte
är praktiskt möjligt ska utsläppen minimeras. För de utsläpp som kvarstår ska
Handelsbanken klimatkompensera. Projekt och metod för klimatkompensation ska väljas
med hänsyn till de verkliga utsläppsminskningar som inte kan förmodas ändå skulle ha
kommit till stånd utan klimatkompensationsfinansieringen.
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 en affärsrelation
inte ska inledas eller utvecklas om den negativa påverkan bedöms vara för stor.
Handelsbanken ska också genom sin verksamhet aktivt verka för en miljömässigt hållbar
utveckling, till exempel genom sina produkter och tjänster.
Handelsbanken ska genom sin verksamhet aktivt verka för en omställning till en
växthusgasneutral ekonomi i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet samt de övriga
målsättningar som anges i verkställande direktörens riktlinjer avseende övergripande mål
och strategi för hållbarhetsarbete i Handelsbankenkoncernen. Bankens deltagande i det så
kallade Business Ambition for 1.5°C 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 vara medveten om och agera på risker som finns i hela värdekedjan i
samband med utvinning av fossila bränslen 1 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 om sådana risker bedöms vara för stora.

Särskilt om fossila bränslen
Handelsbankens övergripande ambition är att fortsatt minska sin finansiering av utvinning
av fossila bränslen och fossil energi i linje med målet om att begränsa den globala
uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. Specifikt innebär detta att:

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.
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-

Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser med eller finansiera företag
verksamma inom kolbrytning,

-

Handelsbanken ska inte direkt finansiera nya kolgruvor eller expansion av redan
existerande kolgruvor,

-

Handelsbanken ska inte direkt finansiera nya kolkraftverk, eller expansion av redan
existerande, eller företag verksamma inom byggnation av kolkraftverk,

-

Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser eller finansiera företag som
bedriver kolkraftproduktion om inte företaget bedöms vara ett så kallat
omställningsbolag enligt de närmare definitioner som chefen CH ger i instruktioner
till verksamheten,

-

Handelsbanken ska inte direkt finansiera, t.ex. via projektfinansiering, ny utvinning
av olja eller gas, expansion av redan existerande utvinning av olja eller gas, eller
därtill direkt kopplad infrastruktur. Detta gäller utvinning av såväl konventionell som
så kallad okonventionell olja och gas 2,

-

Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser med eller ge ny finansiering till
företag eller koncerner verksamma inom utvinning av olja eller gas eller inom
byggnation av därtill direkt kopplad infrastruktur. Med undantag för okonventionell
utvinning kan undantag göras för företag verksamma inom olja och gas om de
bedöms vara omställningsbolag. Direkt finansiering av utvinning eller finansiering
vars syfte är att utveckla den delen av företaget/koncernen är dock aldrig förenlig
med dessa riktlinjer.

Chefen CH ska, i linje med dessa riktlinjer och de krav som följer av Parisavtalet och andra
relevanta avtal och övriga initiativ på klimat- och miljöområdet som banken stödjer, ta fram
instruktioner till verksamheten för att närmare slå fast bland annat närmare kriterier för att
bolag ska betraktas som omställningsbolag samt vilka gränsvärden som ska gälla för att ett
företag eller en koncern ska anses vara verksam inom utvinning av olja eller gas.

Särskilt om biologisk mångfald
Biologisk mångfald är ett område som är nära kopplat till miljö- och klimatförändringar och
den hållbara utvecklingen i samhället. Biologisk mångfald 3 definieras som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat
landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa
organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Den
biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt vilket är en allvarlig miljöfråga som hotar
bland annat arter, ekosystem och ekosystemtjänster såsom livsmedelsförsörjning,
motståndskraft mot klimatförändringar och naturens rekreationsvärde. Handelsbanken vill
Okonventionell olja och gas avser utvinning av arktisk olja eller gas, djuphavsutvinning av olja eller gas,
oljesand, oljeskiffer, tung råolja, skifferolja, skiffergas och utvinning genom hydraulisk spräckning (s.k.
fracking).
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Se FNs konvention om biologisk mångfald.

genom sin verksamhet och sina affärsförbindelser uppmuntra till hållbara affärsmodeller där
hänsyn tas till den biologiska mångfalden och som strävar efter att minimera skada eller
bidra till en negativ utveckling.
Användandet av jordens begränsade naturresurser 4 sker i en allt snabbare takt vilket medför
risker för såväl miljö och klimat som människa, företag och samhälle. Det är därför viktigt att
naturresurser förvaltas varsamt och effektivt under hela livscykeln som omfattar utvinning,
transport, bearbetning, konsumtion samt återvinning och avfallshantering. Handelsbanken
vill genom sin verksamhet och sina affärsförbindelser uppmuntra en ansvarsfull och effektiv
användning av naturresurser samt utvecklingen mot mer cirkulära affärsmodeller 5 som
bidrar till en hållbar produktion och konsumtion av produkter och tjänster. Omställningen
till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed
begränsa miljö- och klimatpåverkan.

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.
Medarbetarnas kompetens och medvetenhet om hur bankens verksamhet påverkar miljö och
klimat ska hållas uppdaterad genom regelbunden information och utbildning. I den årliga
verksamhetsplaneringen ska varje enhet förhålla sig till och planera för att bidra till
koncernens miljöarbete.
Chefen CH har det funktionella ansvaret för hållbarhetsarbetet i Handelsbankenkoncernen,
inklusive att samordna arbetet centralt och ta fram förslag till hållbarhetsmål. I detta arbete
ingår även att stödja verksamheten i integreringen av miljöaspekter men också att
sammanställa och rapportera miljöpåverkan, inklusive utsläpp av växthusgaser, samt att
mäta, utvärdera och rapportera miljö- och klimatarbetet och utvecklingen av de antagna
hållbarhetsmålen till verkställande direktören och centralstyrelsen och inom ramen för
bankens års- och hållbarhetsredovisning. 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
Exempel på sådana resurser är vatten, energi, metaller, mineraler och skog.
Cirkulära affärsmodeller är ett kretslopp snarare än en linjär process, vilket exempelvis innebär återanvändning
och återskapande av produkter och tjänster.
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internationellt klimatarbete och förväntar sig detsamma från de företag med vilka vi har
affärsrelationer.
Inom miljö- och klimatområdet kan exempelvis följande initiativ, riktlinjer, konventioner och
avtal nämnas:
A.

Initiativ och riktlinjer

•

Business Ambition for 1.5°C

•

CDP

•

Ekvatorprinciperna

•

FN:s Global Compact

•

FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI)

•

FN:s Principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB)

•

FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)

•

FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

•

International Finance Corporations Performance Standards

•

Montreal Carbon Pledge

•

Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM)

•

Net Zero Banking Alliance (NZBA)

•

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

•

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

•

Science Based Target Initiative (SBTi)

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 (UNESCOkonventionen)

•

Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i
beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen)

•

Riodeklarationen om miljö och utveckling

