Klimatrelaterade
finansiella upplysningar 2020
i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosure’s (TCFD) rekommendationer.

Klimatrelaterade finansiella upplysningar
I den här redovisningen lämnar Sparbanken Syd för andra gången klimatrelaterade upplysningar enligt
de rekommendationer som utgivits av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Över tid kommer redovisningen att utvecklas och förbättras. Ambitionen är att följa utvecklingen av
god redovisningspraxis allteftersom en sådan växer fram.
Sparbanken Syd förordar samarbete och stödjer internationella initiativ som FN:s globala mål för hållbar
utveckling och Parisavtalet som syftar till att stärka
de globala ansträngningarna för att begränsa den
globala uppvärmningen. I denna redovisning beskrivs
hur Sparbanken Syd tar hänsyn till klimatförändringar i samband med kreditgivning och fondutbud, hur
klimatrelaterade risker och möjligheter identifieras,
hur de hanteras och vilken påverkan de har på bankens verksamhet, strategi och finansiella planering.
Klimatförändringar
I samband med Parisavtalet 2015 kom världens länder överens om att den globala temperaturökningen
ska hållas långt under minst två grader, med sikte på
en och en halv grad vilket kan jämföras med temperaturen innan industrialismen. Om världen inte lyckas
begränsa den globala uppvärmningen kommer Klimatförändringarna att leda till allvarliga konsekvenser
för terrestra och marina ekosystem, matförsörjning
och tillgång till sötvatten, vilket skulle få negativa konsekvenser för människors välstånd, säkerhet och hälsa. Ett framgångsrikt genomförande av Parisavtalet
förutsätter en övergång till en koldioxidneutral ekonomi till omkring år 2050 och därefter sannolikt ett behov av att avskilja koldioxid från atmosfären (negativa
utsläpp). Enligt FN:s klimatpanels (IPCC) rapport från
2018 om konsekvenserna vid en global uppvärmning
på en och en halv grad så krävs dramatiska utsläppsminskningar fram till 2030 samt en omställning av
dagens energi-, mark, stads- och industrisystem, i
kombination med åtgärder att avskilja växthusgaser
från atmosfären.1 Enligt WEF (World economic forum)
Global Risk Report 2020 består de fem högst rangordnade risker mot mänsklighet av klimatförändring eller

dess konsekvenser på vår art.2 Ytterligare en rapport
från WMO (World Meteorlogical Organisation) 2020
stödjer dessa findings.3 Effekterna av den globala
uppvärmningen kommer att påverka världsekonomin
med konsekvenser för företag inom många sektorer.
Vissa sektorer kommer att behöva göra betydande
investeringar, medan andra kommer att påverkas negativt på grund av förändrat klimat, stärkt klimatpolitik och förändringar i konsumenters efterfrågan. Som
aktör på bankmarknaden har Sparbanken Syd en viktig roll att spela i genomförandet av Parisavtalet och i
övergången till en hållbar ekonomi.
Task force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)
TCFD bildades 2015 med målet att åtgärda bristen på
information rörande företags arbete med och hantering av klimatförändringen. TCFD:s slutrapport publicerades i juni 2017 och innehåller rekommendationer om upplysningar kopplat till klimatförändringen
inom fyra områden: styrning, strategi, riskhantering
samt mätetal och mål. Syftet är att hjälpa investerare och andra att förstå hur rapporterande organisationer värderar och hanterar sina klimatrelaterade
risker och möjligheter. Under vår 2021 presenterade
Svenska Bankförening sin klimatfärdplan mot netto-noll år 2045.4 Där åtar sig de svenska bankerna
internationella klimatrelaterade ramverk, varav TCFD
ingår. Införande av TCFD:s rekommendationer skulle
möjliggöra användningen av företagsspecifik information om risker och möjligheter kopplat till klimatförändringen som en parameter vid finansiellt beslutsfattande. Ökad transparens av klimatrelaterade
upplysningar leder till omfördelade kapitalflöden och
minskade koldioxidutsläpp.

SPARBANKEN SYD
Sparbanken Syd är landets äldsta och Sveriges enda självständiga sparbank. Istället för ägare har vi huvudmän utan utdelningskrav. Därför kan vi återinvestera vår vinst för att skapa värde för våra kunder,
deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att
vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi inspirerar och coachar människor till en god
ekonomihälsa genom ett brett erbjudande av finansiella tjänster, som tillhandahålls av professionella
och engagerade rådgivare. Vi är 148 medarbetare på nio fysiska bankkontor.
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TCFD:s ramverk

Styrning

Styrning av klimatrelaterade
risker och möjligheter

Strategi

Aktuell och potentiell påverkan av
klimatrelaterade risker och möjligheter på
organisationens affär, strategi och finansiella planering.

Riskhantering

Processer för att identifiering,
bedömning och hantering av
klimatrelaterade risker och möjligheter

Mål och mätetal

Mätetal och mål för att
bedöma och hantera
relevanta klimatrelaterade
risker och möjligheter
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Styrning
Här klargör vi styrelsens och ledningens roll i
bankens klimatarbete. Sparbanken Syd ska vara en
ansvarsfull aktör på bankmarknaden och bidra till
en hållbar utveckling bland annat genom att vara
en bank med stabila finanser, sund kreditgivning
och ansvarsfull rådgivning. Banken anser att en
hållbar utveckling innebär sådan tillväxt som
inte skadar jorden, samhället eller den enskilda
människan – varken nu eller i framtiden. Detta
tillämpas såväl i förhållande till våra kunder,
myndigheter och samhället i övrigt som för
bankens egen utveckling.
Bankens styrelse är ytterst ansvarig för bankens riskramverk. Styrelsen fastställer årligen bankens riskpolicy där hållbarhetsrelaterade risker ingår. Banken
har även en hållbarhetspolicy som fastställer att
banken inom ramen för verksamheten ska beakta
hållbarhetsrisker, vilket innefattar hänsynstagande
till miljö-, sociala- och styrningsaspekter. Styrelsen
utvärderar årligen effektivitet och träffsäkerhet i
processer och rutiner i riskramverket. Styrelsen ansvarar för att följa upp risker och eventuella vidtagna
åtgärder som har rapporterats till styrelsen. VD med
stöd av bankledningen ansvarar för att riskramverket
implementeras och tillämpas i verksamheten samt
tillse att styrelsen tillhandahålls nödvändigt underlag
för att kunna utvärdera riskhanteringen. Banken har
en oberoende riskkontrollfunktion som ska utgöra ett
stöd för styrelse, VD och medarbetare i dess arbete
med att säkerställa en god och ändamålsenlig riskhantering. Riskkontrollfunktionen rapporterar kvartalsvis till styrelsen, styrelsens risk-och revisionsutskott samt bankens ledning avseende samtliga av
bankens identifierade risker, inklusive hållbarhetsrelaterade risker. Bankens Hållbarhetansvarig leder
arbetet inom hållbarhetsområdet och bankens hållbarhetskommitté där representanter för samtliga
riskområden inom banken ingår. Kommittén bevakar
och följer löpande upp klimatrelaterade frågor och andra hållbarhetsfrågor kopplat till bankens verksamhet. Hållbarhetsansvarige rapporterar månatligen
till bankens ledningsgrupp och styrelse. Utöver kommitténs rapportering informerar hållbarhetsansvarig
minst en gång per år bankens ledning och styrelse
om specifikt klimatrelaterade risker och möjligheter.
Bankens samtliga anställda har ett ansvar att beakta klimatrelaterade risker i sitt dagliga arbete, utifrån
den unika rollen och enskilda rådgivningstillfället.

Styrning

Strategi

Riskhantering
Mål och
mätetal

Sparbanken Syds övergripande mål att minimera de
negativa effekterna på miljö och klimat som verksamheten kan ge upphov till genom sin kreditgivning,
egna investeringar och investeringsutbud. Det sker
genom långsiktiga hållbara affärsbeslut där miljö och
klimathänsyn ska vara en integrerad del av arbetet.
Det gäller till exempel vid verksamhetsplanering,
affärsutveckling, i samband med investeringsbeslut
samt i den dagliga verksamheten. Banken har tydliga
riktlinjer för investering av bankens överskottlikvid.
Placeringar ska inte ske inom gruvnäring, kärnkraft,
storskalig vattenkraft, gas och fossil energiproduktion. Vid investering i bioenergi ska detta som ett
minimum uppfylla RBS standarden (The Roundtable for Sustainable Biofuels).5 Under 2020 har det
införts exkluderings principer i bankens fondutbud
såväl som vid placering av bankens egna placeringsriktlinjer. Dessa är koldioxidtunga branscher, alkohol,
vapen, tobak, pornografi och spel. Vi strävar efter
att de egna placeringarna skall följa PRI (Principles
for Responsible Investments). För att bibehålla kundernas och omvärldens förtroende är det viktigt att
Sparbanken Syd agerar etiskt. Grunden för all verksamhet inom banken, utöver att tillhandahålla god
rådgivning och hög kvalitet i det arbete bankens
medarbetare utför, är att verksamheten ska bedrivas
på ett etiskt och sunt sätt. Riktlinjer för detta formuleras i bankens Etikpolicy som fastställs av styrelsen
och som beskriver och fastslår utgångspunkterna för
de etiska principer som ska känneteckna bankens
möten med kunder och andra affärspartners.
Bankens kreditinstruktion och hållbarhetspolicy
fastställer att banken avstår från kreditaffärer med
företag inom sektorerna gruvnäring, kärnkraft, storskalig vattenkraft, gas och fossil energiproduktion
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eller handel med utrotningshotade växtarter. De
verksamheter som banken lånar ut pengar till får inte
påverka områden med höga naturvärden negativt,
de ska skydda hotade djur- och växtarter och inte
påverka platser på UNESCO:s världsarvslista negativt. Vidare får företagens tillverkningsprocesser inte

förstöra matjord, vatten eller luft, orsakar vattenbrist
eller bidra till avskogning. Vid finansiering av bioenergi ska detta som ett minimum uppfylla RBS standarden (The Roundtable for Sustainable Biofuels)5 för
att säkerställa att biobränslet är hållbart producera.

På en övergripande nivå finns följande roller och
ansvar kopplade till Sparbanken Syds klimatarbete
STYRELSE
Har det yttersta ansvaret för översynen av bankens klimatrelaterade risker och hur banken tar hänsyn till
klimatförändringarna.
VD
Fattar beslut om riktlinjer för hur banken tar hänsyn till klimatrelaterade risker och klimatförändringarna i
verksamheten.
CHIEF RISK OFFICER (CRO)
Ansvarar för att alla väsentliga risker som banken exponeras för identifieras och hanteras av berörda
funktioner i affärsverksamheten. Ansvarar även för rapportering av ovanstående till bankens styrelse.
HÅLLBARHETSANSVARIG
Ansvarar för att driva och utveckla hur banken tar hänsyn till klimatförändringarna i verksamheten.
Rapporterar till VD, bankledning och styrelse. Övervakar och implementerar ESG- och klimatrelaterade
regelverk.
HÅLLBARHETSKOMMITTÉ
Arbetsgrupp för hållbarhet som leds av Hållbarhetsansvarig där compliance, riskchef, hr-chef, fastighet
och säkerhet, kommunikationschef, affärsutveckling, vice kreditchef, IT-säkerhet, affärschefer och
förvaltningschef igår. Ansvarar för att implementera TCFD:s rekommendationer i rapportering och att
vidareutveckla arbetet med klimatrelaterade risker i banken.
VERKSAMHETEN
Beaktar klimatrelaterade- och ESG risker i affären. Ansvarar för identifiering, rapportering och hantering av
klimatrelaterade risker.

FORTSATT ARBETE
• Fortsätta att integrera hållbarhetsarbete i bankens
interna styrning- och kontroll genom ökad förståelse om
ESG och klimatrelaterade risker i styrelse och ledning
• Vidareutveckla nuvarande ESG analys i kreditgivning
gentemot privat- och företagssegment för att ta hänsyn
till klimatrelaterade risker och möjligheter
• Vidareutveckla riskrapporteringsrutiner rapporteringen
klimatrelaterade risker och möjligheter
• Vidareutveckla lämpliga styrdokument för hantering av
klimatrisker

POLICYER OCH RIKTLINJER
• Hållbarhetspolicy
• Etikpolicy
• Riktlinjer vid kreditgivning
• Placeringsriktlinjer
• Riskpolicy
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Strategi
I Parisavtalet som världens länder enades om i
december 2015 fastställer man att den globala
temperaturökningen ska hållas under 2 grader och
man ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.
För att nå denna målsättning krävs det att vi minskar
vår resursförbrukning och ställer om från fossila till
förnybara bränslen. För Sparbanken Syd är det viktigt
att förstå bankens klimatpåverkan och vara medveten
om de risker och möjligheter som är förknippade med
vår och verksamhet. Sparbanken Syd ska verka för en
omställning genom att styra bankens investeringar
och kreditgivning mot en minskad klimatpåverkan
samt utveckla produkter och tjänster som hjälper våra
kunder att göra klimatsmarta val.

Styrning

Strategi

Riskhantering
Mål och
mätetal

Klimatrelaterade risker
Klimatrelaterade risker är varierande, komplexa och
ofta svåra att mäta. De är ojämnt spridda geografiskt och är relaterade till både själva omställningen
till mindre utsläpp av växthusgaser (omställningsrisker) och de fysiska konsekvenserna av utsläppen av
klimatförändringarna (fysiska risker). Generellt kan
man säga att en snabbare minskning av utsläppen
av växthusgaser leder till större omställningsrisk och
mindre fysisk risk, och omvänt leder en långsammare minskning av utsläpp till lägre omställningsrisk
men högre fysisk risk. Sparbanken Syds väsentliga
klimatrelaterade risker är förknippade med tre områden i banken; bankens utlåningsportfölj, vårt investerings produktutbud och placering av bankens
överskottslikviditet. Klimatförändringar bedöms
kunna få påverkan på bankens möjlighet till långsiktig finansiell avkastning. Sparbanken Syds verksamhet är geografisk begränsad till huvudsakligen Skåne
och våra kunder är privatpersoner samt små- och
medelstora företag. Vår verksamhets storlek och
vår begränsade geografiska närvaro medför att vi
har god kännedom om det område där vi verkar, om
våra kunder och affären vilket gör att vi utöver en god
motståndskraft och kan agera effektivt med relativt
kort framförhållning för att hantera och minska risker vid klimatförändringar.

osion och stigande vattennivåer. Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Environmental Panel on Climate Change)
höjs havsytan globalt för närvarande cirka 3,2 mm
per år. SMHI:s aktuella klimatanalys för Skåne6 att
extremvattenståndet år 2100 kommer att uppgå
till 2,6 m över nuvarande havsyta vid norra delen
av Öresund. Detta är en höjning med cirka en meter
jämfört med nutida extremvattenstånd. För större
delen av Sveriges kust kommer en stigande havsnivå
att motverkas av landhöjningen. Denna beror på att
landet varit nedpressat av inlandsisens tyngd under
den senaste istiden och långsamt håller på att höja
sig. I sydligaste Sverige har dock landhöjningen avklingat och är nära noll. Något söder om Skåne har
den ersatts av en landsänkning. Skåne är även utsatt för stranderosion då kusten på de flesta håll är
uppbyggd av lösa sediment, vilka lätt kan eroderas
av vågorna. Det innebär att områden tillfälligt kan
översvämmas men också att platser permanent kan
hamna under vatten. Den 2-grads scenariosanalys
som banken genomfört visar att flera områden inom
bankens verksamhetsområden står inför fysiska
risker till följd av stigande vattennivåer, erosion och
kraftigare väderomslag vilket kan påverka värden på
bankens säkerhetsobjekt och påverka våra kunders
verksamheter.

På kort (0-3 år) och medellång sikt (3–10 år) ser
Sparbanken Syd ökade fysiska, även så kallade akuta
risker kopplade till bankens kreditgivning. Sparbanken Syd verkar i ett geografiskt område som redan
idag upplever konsekvenserna av klimatförändringar
i form av kraftigare väderomslag, skyfall, torka, er-

SMHI:s klimatanalys visar även en successiv ökning
av årsmedeltemperaturen för Skåne län under det
innevarande seklet, men med stor variation mellan
år. Temperaturökningen ses under alla årstider men
är mest framträdande under vintern. Den beräknade årsmedeltemperaturen ligger i medeltal på drygt
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11°C vid slutet av seklet, d.v.s. en ökning på ca 4
grader. Årsmedelnederbörden ökar också successivt
framöver, men även här med stor variation mellan
åren. De kraftiga regnen förväntas öka i intensitet,
dvs. mer regn under kort tid. Samtidigt ökar antalet
dagar med torra förhållanden i marken under växtsäsongen. Vid slutet av innevarande sekel är ökningen
50-80 fler torra dagar, vilket är en kraftig förändring
för vegetationen. Vattenföringen i vattendragen förändras med tiden så att den ökar i början och slutet av året och minskar under våren och sommaren.
Statens Geotekniska Instituts analys har identifierat
särskilda riskområden utsatta för klimatrelaterade
händelser.7 Här visas kommun för kommun hur ras,
erosion och översvämning anses påverkar bankens
verksamhetsområde.
Verksamheter och fastigheter påverkas redan idag
av klimatförändringar och de stigande kostnaderna
på grund av extrema väderförhållanden. Under de
närmaste 10 åren kommer troligen fysiska risker få
allt större konsekvenser för bankens lantbrukskunder vilka redan påverkas av väderförändringar med
sämre avkastning och ökade kostnader som följd.
Högre kostnader för utsläpp av växthusgaser och
system för utsläppsrätter kommer att sätta många

företagssektorer under tryck att öka investeringarna
för att minska utsläppen och därmed hålla kostnaderna nere. Då bankens kunder består av små-och
medelstora företag som ej verkar inom branscher
där risker kopplade till ökad reglering får anses vara
stora bedöms omställningsrisken för bankens kunder vara relativt låg. Sparbanken Syd ser dock ökade
omställningsrisker men även möjligheter beroende
på bankens förmåga att möte striktare regelverk
som kan få påverkan på bankens finansiering och kapitaltäckningskrav.
På lång sikt (10-30 år) ser Sparbanken Syd fortsatt
ökade fysiska, även så kallade kroniska risker till
följd av stigande vattennivåer, erosion och kraftigare väderomslag som får alltmer påverkan inom
ett större geografiskt område och kan påverka värden på ett större antal av bankens säkerhetsobjekt.
Allt fler av bankens lantbrukskunder kan komma
att påverkas av väderförändringar. Klimat hotet och
risker det medför samt konsumenternas förändrade beteenden möjliggör däremot en omställning till
lantbrukare som positivt bidrar till de globala målen,
exempelvis plantbaserad växter och mat. Effekterna i bankens verksamhetsområde är svåra att uppskatta och löpande analyser kommer därför vara
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nödvändiga. Sparbanken Syd utvecklar kontinuerligt
sina processer för att identifiera, hantera, mäta och
rapportera risker och möjligheter i samband med klimatförändringar.
Klimatrelaterade möjligheter
Det finns både klimatrelaterade risker- och möjligheter i den kortare tidshorisonten varför det behövs
stora investeringar för att bidra till omställningen till
ett lågkoldioxid samhälle, till exempel i företag som
omfattas av EU:s Taxonomiförordning. Ett regelverk
som syftar till att öka omställningens takt i branscher som anses ansvarar för majoriteten av dagens
utsläpp. Investeringar i innovationer och företag som
är med och löser de klimatrisker som samhället står
inför skapar hållbart värde och ger möjlighet till god
avkastning.
2019 presenterades EU-kommissionens gröna giv,
med målet att Europa ska bli världens första klimatneutrala världsdel år 2050. Den gröna given är
ett omfattande åtgärdspaket som ska bidra till att
allmänhet och näringsliv kan dra nytta av en grön
omställning. För att lyckas ska EU mobilisera 100
miljarder euro och den gröna given ses som en ny
tillväxtstrategi för EU med investeringar i grön teknik, hållbara lösningar och nya företag. Samtidigt
lanserade den europeiska investeringsbanken (EIB)
sin nya strategi att bli en ”klimatbank” och fram till
år 2030 investera en biljon euro i klimat- och hållbarhetsfrämjande investeringar. Samtliga av EIB:s aktiviteter ska ske i linje med Parisavtalets mål att hålla
den globala uppvärmningen väl under 2 grader. EU:s
handlingsplan för hållbara finanser är ytterligare ett
initiativ som driver kapitalflöden till mer klimatvänliga investeringar och som möjliggör jämförbar och
enhetlig information inom området. De enorma investeringar och krafter som nu mobiliseras i arbetet
för en hållbar omställning medför stora möjligheter
för de företag som lyckas ställa om, och risker för de
som inte lyckas integrera hållbarhet i sin affärsverksamhet.
Sparbanken Syd arbetar löpande med att utveckla
bankens verksamhet i linje med Parisavtalet och integrera klimatrelaterade möjligheter i vårt erbjudande, vår rådgivning och våra leverantörskedjor. Sparbanken Syd bedömer att det finns goda möjligheter
att erbjuda produkter och tjänster som inte ger inte
upphov till klimatförändringar och samtidigt skapar
värde för våra kunder. Bankens Gröna Bolån främjar
klimatanpassningar. Vårt solcellslån ska möjliggöra för våra kunder att bli sin egen solelsproducent.
För att fortsatta integrera EU:s handlingsplan för

hållbara finanser vid val av investeringsprodukter
har banken under 2020 implementerat exkluderings
kriterier, utifrån klimatpåverkan såväl som sociala
aspekter. Vi för aktiva dialoger med fondleverantörer
som inte lever upp till våra klimatambitioner. Samma
principer ska gälla vid investering av bankens överskottslikvid för att driva bankens egna investeringar
i en mer klimatvänlig riktning. Bankens likviditetsöverskott skall placeras enligt PRI (Principles for Responsible Investments).
Påverkan på strategi
2020 fastställdes Sparbanken Syds nya strategi. Vi
avser att fortsätta integrera hållbarhet i hela vår organisation och utveckla bankens verksamhet i linje
med TCFD: s rekommendationer. Banken följer löpande upp ESG risker vid kreditgivning till företag.
Löpande intressentdialoger är nyckeln att förstå olika
utmaningar i olika branscher. Banken fortsätter arbeta nära Länsstyrelsen Skåne och följa försäkringsbolagens agerande för att identifiera och hantera de
risker som uppstår i samband med utlåning till fastigheter inom områden där stigande havsnivåer och
erosion riskera påverka säkerhetsobjektens värde.

FORTSATT ARBETE
• Fördjupa för förståelse för omställningsoch fysiska klimatrisker med hänsyn
till scenarioanalyser utefter TCFD:s
rekommendationer
• Identifiering och uppföljning av
klimatrelaterade risker vid kreditgivning
till företag inom de branscher där
klimatrelaterade risker anses vara högre
POLICYER OCH RIKTLINJER
• Hållbarhetspolicy
• Placeringsriktlinjer
• Riskpolicy
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Riskhantering
Enligt TCFD:s rekommendationer beskriver
vi hur vi identifierar, bedömer och mitigerar
klimatrelaterade risker. Som grund för
bankens riskbedömning ligger hållbarhets- och
klimatanalyser, dialoger med Länsstyrelsen Skåne
och försäkringsbolag samt ökad omvärldsanalys
och utbildning inom klimatområdet.
Process för att identifiera och bedöma risker
Klimatrelaterade risker är ett paraplybegrepp för så
kallade systemrisker. Det vill säga att klimatrisker
finns i kredit-, marknads-, operationella-, ryktes-,
regulatoriska- och likviditetsrisker. Här finns några
exempel på allmänna klimatrelaterade risker i finansbranschen som kan reliseras i ovanstående risktyper:
• Risk för att tillgångar minskar i värde.
• Nya energistandarder och miljöcertifieringar
minskar pantobjektets värde.
• Risk för finansieringssvårigheter eller ökning av
kostnader.
• Ökning av kreditpriser för branscher som står för
majoriteten av koldioxidutsläpp.
• Ökning av kredit- och försäkringskostnader förknippade med väderföreteelser.
• Påverkan på företagets förmåga att driva sin verksamhet till följd av extrema väderförhållanden.
• Omställningsrisker orsakade av nya regelverkskrav som syftar till att öka takten på den
gröna omställningen.
Process för att hantera risker
Sparbankens Syd arbetar löpande med att förbättra
processerna för identifiering och bedömning av klimatrelaterade risker. Vid kreditgivning till företag genomförs en ESG analys med syfte att identifiera och
bedöma hållbarhets- och klimatrisker. Vid placering
av bankens överskottslikvid har banken en urvals-och
utvärderingsprocess baserad på placeringens omfattning och innehav. För att hantera klimatrelaterade risker ingår Sparbanken Syd inte affärsförbindelser med
företag inom sektorerna gruvnäring, kärnkraft, storskalig vattenkraft, gas och fossil energiproduktion. De
verksamheter som banken lånar ut pengar till får inte
påverka områden med höga naturvärden negativt, de

Styrning

Strategi

Riskhantering
Mål och
mätetal

ska skydda hotade djur- och växtarter och inte påverka platser på UNESCO:s världsarvslista negativt.
Vidare får företagens tillverkningsprocesser inte förstöra matjord, vatten eller luft, orsakar vattenbrist,
bidra till avskogning eller omvandlar torv-och mossar
till jordbruksmarker. Vid finansiering av bioenergi ska
detta som ett minimum uppfylla RBS standarden (The
Roundtable for Sustainable Biofuels) för att säkerställa
att biobränslet är hållbart producera. Banken vill vidare
att bankens företagskunder följer UN Global Compacts
grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption för ett ansvarsfullt
företagande. Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot
korruption. Kreditgivning sker i enlighet med bankens
kreditpolicy och präglas av en hög etisk standard där
vi aktivt avstår från kreditaffärer som inte ligger i linje
med vår etikpolicy eller av annan anledning riskerar att
negativt påverka förtroendet för banken. Motsvarande
riktlinjer gäller för placering av bankens överskottslikvid. I bankens godkännandeprocess (NPAP) skall ESGoch klimatrelaterade risker lyftas.
Riskrapportering
Under 2020 har Sparbanken Syd arbetat med att integrera hållbarhets och klimataspekter i den kvartalsvisa riskrapporteringen till styrelse och ledningsgrupp.
Banken kommer att fortsätta arbetet med att vidareutveckla metoder och KRI ’er för att identifiera och
hantera klimatrisker i vår organisation.

FORTSATT ARBETE
• Vidareutveckla process för att identifiera och hantera klimatrisker i bankens bolåneaffär
• Ta ett aktivt ställningstagande till risker förknippade med finansiering av kustnära bostäder
• Integrera klimatriskanalyser som en del av löpande riskrapporteringsrutiner
• Arbeta med scenarioanalyser för att identifiera relevanta risker och möjligheter enligt TCFD
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Mål och mätetal
Sparbanken Syds ambition är att bidra till
ökad transparens och utveckling av processer
och verktyg för att förbättra möjligheten till
att mäta och hantera klimatrelaterade risker
och möjligheter, såsom koldioxidavtryck och
klimatrelaterade scenarioanalyser.
Finansbranschen är under snabb utveckling där nya
verktyg och metoder för klimatrelaterade scenarioanalyser växer fram. Det finns ett stort behov av
framåtblickande scenarioanalyser som ökar förståelsen för klimatrisker och kan bidra till utveckling
av strategier och påverkansdialoger, vilket har uppmärksammats av TCFD. Banken arbetar löpande
med att identifiera risker kopplade till klimatförändringar, i enlighet med TCFD:s ramverk. Utifrån de olika rapporterna som har omnämnts i denna rapport
är det bankens bedömning att de mest väsentliga
klimatrelaterade risker är förknippade med bankens
kreditgivning, investeringsprodukter och investering
av bankens överskottslikvid. Klimatförändringar bedöms kunna få påverkan på bankens möjlighet till
långsiktig finansiell avkastning.
Investeringar
Sparbanken Syds övergripande mål att minimera de
negativa effekterna på miljö och klimat som verksamheten kan ge upphov till genom sin kreditgivning,
egna investeringar och investeringsutbud. Sparbanken Syd redovisar den egna klimatpåverkan (så kal�lade scope 1 & 2) i den årliga hållbarhetsredovisningen.8 Enligt Svenska Bankföreningens Klimatfärdplan
åtar sig svenska banker att mäta koldioxidavtrycket
i investeringsaktiviteter för direkta- och indirekta
(scope 3) utsläpp.
Koldioxidavtryck skapar möjligheter att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom kostnader för koldioxidutsläpp. Dialog och kravställning
sker fortlöpande med bankens fondleverantörer att
få alla leverantörer att redovisa sina koldioxidavtryck.
Under 2020 har EU:s handlingsplan för hållbara finanser implementeras av bankens fondleverantörer
och bankens framåtriktade strategi vid val av fonder ställer krav på att fonden ska ha låg negativ klimatpåverkan enligt Taxonomiförordningen och i linje
med TCFD:s rekommendationer, vilket även appliceras vid investering av bankens överskottslikvid. Vid
placering av bankens överskottslikvid har banken en
urvals-och utvärderingsprocess baserad på identi-
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fierade hållbarhetskriterier som innefattar klimatrisker och det individuella ESG arbetet.
Kreditgivning
Sparbanken Syds verksamhet är geografisk begränsad till huvudsakligen Skåne och våra kunder är privatpersoner samt små- och medelstora företag där
klimatrelaterade risker kan generellt anses vara lägre. Vår verksamhets storlek och vår begränsade geografiska närvaro medför att vi har god kännedom om
det område där vi verkar och om våra kunder vilket
gör att vi kan agera effektivt och med relativt kort
framförhållning för att hantera och minska risker
kopplade till klimatförändringar.
Vid utlåning till privatpersoner är en av de största
identifierade riskerna stigande vattennivåer. Vi fortsätter att bevaka och följa försäkringsbolags agerande och riktlinjer för att på så sätt säkerställa att
fastigheter och verksamheter ej blir oförsäkringsbara till följd av klimatförändringar. Ytterligare verktyg
för att hantera bankens risker är kortare amorteringstid, högre ränta eller exkludering av nyutlåning
till områden som identifieras som riskområden av
Länsstyrelsen Skåne. I dagsläget har banken ej tagit
beslut kring exkludering, men bevakar den fortsatta
utvecklingen.
På företagssidan avstår banken från kreditaffärer
med företag som är verksamma inom sektorerna
gruvnäring, gas och fossil energiproduktion där omställningsriskerna är större. Banken har ingen utlåning till storföretagssektorn där hållbarhetsriskerna
typiskt sätt är större. Vid kreditgivning till företag genomförs en hållbarhetsanalys med syfte att identifiera och bedöma hållbarhets- och klimatrisker. Även
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på företagssidan har banken möjlighet att minska
våra risker genom att främja klimatanpassningslösningar och uppmuntra till ett aktivt ESG arbete. Men
även prissättning som beaktar klimat- och ESG relaterade risker i affären och exkludering av vissa branscher. I bankens verksamhetsplan är klimatrelatera-

de risker och möjligheter en integrerad del och tas i
beaktan vid affärsbeslut. Vid utlåning till fastigheter
belägna inom 500 m från kusten krävs en analys och
motivering från rådgivare innan beviljning sker.

Här redovisas segment- och branschfördelningen i Sparbanken Syds kreditportfölj.
Indelningen kan hjälpa oss förstå var de främsta klimatrelaterade risker befinner sig.

Fördelning total kreditportfölj

35 %
Små och
medelstora
företag

65 %
Privat

Fördelning företagsutlåning

Övrigt 39 %
Lantbruk 15 %
Bygg 5 %
Handel 4 %
Hotell & Restaurang 2 %
Fastighet 33 %
Juridik & Ekonomi 2 %
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En del av lösningen
Sparbanken Syd har i denna rapport beskrivit det
pågående arbetet att integrera hållbarhet och
klimataspekter i styrning, strategi, riskhantering och i
mål och mätetalen inom bankens kärnverksamhet. Vi vill
uppmuntra andra aktörer på bankmarknaden att likt oss
bidra till en mer transparent finansmarknad genom att
tillämpa rapporteringsramverket från TCFD. Sparbanken
Syd vill vara en del av lösningen och arbetar kontinuerligt
för att identifiera metoder och verktyg som hjälper till att
ställa om verksamheten linje med Parisavtalets klimatmål.
För mer information om bankens hållbarhetsarbete besök
www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/hallbarhet/

www.sparbankensyd.se
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