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1. Vision og holdning 
 

 

Det er Spar Nords vision at bidrage til et bæredygtigt miljø og klima. 

 

I Spar Nord anerkender vi således den globale miljø- og klimadagsorden, og at vi som 

en del af den finansielle sektor har et medansvar for at sikre en bæredygtig fremtid. 

Derfor er miljø- og klima-hensyn naturlige aspekter af bæredygtig udvikling og en sund 

forretning i Spar Nord. 

 

Det er vores intention at tænke hensynet til miljø og klima ind i vores aktiviteter på tværs 

af Spar Nord og at udnytte vores viden og ressourcer til at opnå de mest ansvarlige 

resultater for banken, kunderne og samfundet i bredere forstand. 

 

Vores påvirkning af miljøet og klimaet kan henføres til den daglige drift af banken, vores 

ressourceforbrug og medarbejdernes handlinger, ligesom vi har et vigtigt ansvar 

relateret til de finansielle produkter og services, vi tilbyder vores kunder. 

 

I praksis vil vi i arbejdet på at minimere vores miljø- og klimapåvirkning tage afsæt i et 

forsigtighedsprincip, og vi vil proaktivt fremme miljømæssig ansvarlighed og 

bæredygtige teknologier på relevante områder i vores virke. 

 

2. Formål og målsætninger 
 

 

Det er vores overordnede målsætning, at Spar Nords daglige drift er CO2-neutral på 

scope 1 og 2 senest fra 2021.  

Spar Nord’s 

Miljø- og klimapolitik 
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Herudover er der formuleret følgende overordnede mål og principper for indsatsen på 

klima- og miljøområdet: 

 

• vi forpligter os til løbende at fremme miljø- og klimahensyn i vores finansielle 

produkter og serviceydelser til Spar Nords kunder og omverden 

• vi vil løbende reducere vores affaldsmængder og videreudvikle cirkulært 

ressourceforbrug i den daglige drift, fx på områder som vandforbrug, madspild, 

energiforbrug, møbler og IT  

• vi vil videreudvikle en miljøfokuseret medarbejderkultur, som understøtter vores 

visioner og mål på miljø- og klimaområdet gennem tværgående aktiviteter  

• vores arbejde med miljø og klima skal være synligt og kendt af alle medarbejdere i 

Spar Nord, og vi delagtiggør så vidt muligt vores kunder og omverden i vores viden 

og resultater på områderne 

• vi vil forpligte bankens leverandører og samarbejdspartnere til at udvise nødvendig 

omhu på miljø- og klimaområdet gennem ansvarlige indkøb og ansvarlig 

leverandørstyring i Spar Nord. 

 

3. Principper for politikkens udmøntning i 

praksis 
 

 

For at sikre, at miljø- og klimapolitikken udmøntes i praksis, er det vigtigt, at vi har den 

rette organisation, og at der findes effektive systemer og procedurer, som løbende 

hjælper med at overvåge, registrere og handle på hændelser, risici og 

forbedringsmuligheder. 

 

Konkret betyder dette bl.a., at vi vil: 

• inddrage Spar Nords medarbejdere for at sikre engagement, resultatskabelse og 

videndeling, så gode idéer til miljø- og klimaforbedringer bliver hørt og vurderet 

• indsamle data til udarbejdelse af CO2-regnskab for ”scope 1” (firmabiler), ”scope 2” 

(el- og fjernevarmeforbrug) og ”scope 3” (fly, transport i egne biler, affald)   

• sætte mål for at minimere miljø- og klimabelastningerne fra Spar Nords daglige drift 

• etablere procedurer for ansvarlige indkøb med henblik på at minimere negative 

påvirkninger i værdikæden og fremme miljøvenlige teknologier og løsninger i driften 

af banken 

• vurdere på muligheden for at fremme miljø- og klimahensyn i vores finansielle 

produkter og serviceydelser til vores kunder og omverden 

• være transparente over for vores medarbejdere, kunder og omverden i forhold til 

vores miljø- og klimamæssige resultater, risici og muligheder 

• følge gældende lovgivning, og vi vil derudover forholde os til toneangivende 

standarder, konventioner og principper for arbejdet med miljø og klima i sektoren 

og i øvrigt. 
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4. Fokusområder 
 

 

Vi vil fokusere på handlinger inden for følgende områder: 

• Transport 

Her indsamler vi data om og søger at minimere det miljø- og klimamæssige aftryk fra 

vores arbejdsrelaterede kørsel (medarbejdernes egne biler og bankens biler), 

flyrejser og transport af varer. Blandt midlerne er øget anvendelse af videomøder, 

retningslinjer for afholdelse af fysiske møder, øget fokus på samkørsel og indkøb af 

mere energivenlige køretøjer. 

 

• Bygningsvedligehold 

Her arbejder vi med energioptimering af bankens ejendomme (køl, klima, 

efterisoleringer, energiglas, solafskærmning), varmepumper, vandbesparelser, 

solceller samt optimering af selve måden, bankens lokaler anvendes på. 

 

• Affald og ressourceforbrug 

Her indsamler vi data om og søger at forbedre vores praksis på områder som 

forbrug, genbrug og bortskaffelse af ressourcer som papir, plastik og elektronisk 

udstyr. Herudover har vi fokus på indsatsen for at reducere madspild. 

 

• Indkøb 

Her har vi fokus på anvendelsen af miljømærkede varer. Vi arbejder for at fremme 

cirkulært ressourceforbrug. Der er udarbejdet et adfærdskodeks for leverandører, 

som bankens leverandører skal leve op til.  

 

• Energi og klima 

Her indsamler vi de nødvendige oplysninger for hele banken, således vi har fuldt 

overblik over bankens nuværende og fremtidige CO2-udledning. Vi anvender et 

automatisk system, der indhenter oplysningerne direkte fra de enkelte målere. 

 

5. Nøgleindikatorer 
 

 

For at følge op på efterlevelsen af politikken og status på indsatsområdet monitorer vi 

løbende følgende væsentlige indikatorer: 

 

• CO2-udledning (total og pr. inkluderet enhed) for bankens hovedsæde og de 

lokale banker 

• Samlet energiforbrug 

• Energiintensitet 
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• Affaldsmængder 

• Total genanvendelsesprocent og pr. hovedkategori 

• Antal finansielle produkter og serviceydelser med indlejrede miljø- og klimahensyn 

 

6. Opfølgning, rapportering og 

kommunikation 
 

 

 

Det er intentionen, at arbejdet med miljø og klima, såvel som de resultater der skabes, 

skal være synligt for medarbejderne og i relevant omfang også for kunder og 

omverden. Herudover er det ambitionen, at Spar Nords ledere, områdeudvalg og 

arbejdsmiljøorganisation er ambassadører for politikken i hele banken.  

 

 Vi vil derfor kommunikere om indsatser og resultater i følgende kanaler: 

 

• I den årlige ESG-rapport og løbende på bankens hjemmeside 

• I forbindelse med kundemøder, når det er relevant og efterspørges 

• Internt via Spar Nords intranet og andre informationskanaler, herunder via 

Facebook-siden ”Tættere På” for medarbejdere. 

• Via målrettede awareness-kampagner blandt medarbejdere og andre relevante 

interessenter. 

 

7. Ansvar og organisering 
 

 

Direktionen er ansvarlig for, at politikken er implementeret og efterleves.  

 

Med henblik på at sikre politikkens effektive implementering og efterlevelse skal 

direktionen sørge for, at der fastlægges klare, tydelige og veldokumenterede 

procedurer, som sikrer, at politikken er kendt og efterleves af medarbejdere på alle 

niveauer. På samme måde sikrer direktionen, at medarbejderne bliver bekendt med 

eventuelle opdateringer af politikken, jf. nedenfor. 

 

Direktionen skal sikre, at bankens ansatte ved ansættelse bliver bekendt med politikken, 

samt at der føres kontrol med, at politikken efterleves af medarbejdere på alle niveauer. 

Direktionen rapporterer mindst én gang årligt til bestyrelsen i Spar Nord om politikkens 

implementering og efterlevelse i instituttet. 

 

Følgende personer er ansvarlige for Spar Nords politik for ansvarligt arbejdsmiljø og kan 

kontaktes ved spørgsmål, interesse og indberetninger:  

 

• Ansvarlig i direktionen: Lasse Nyby  
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• Daglig ansvarlig og primære kontaktpersoner: Tina Thorup og Ninna Holch 

Jacobsen 

• Styregruppe: ESG Styregruppe.  

• Rapportering og data: Bygningsgruppen  

• Ansvarlig for opdatering af politikken: Kim Kastrupsen Direktionen er ansvarlig for, at 

politikken er implementeret og efterleves.  

 

8. Kobling til internationale principper og 

konventioner 
 

 

Spar Nords miljø- og klimapolitik er udformet med respekt for følgende internationalt 

anerkendte principper, standarder og konventioner:  

• UN Global Compact 

• UN PRI 

• UNEP FI Principles for Responsible Banking  

• Greenhouse Gas Protocol 

• FN’s Verdensmål 

 

 

9. Kobling til FN’s Verdensmål 
 

 

Spar Nord anerkender FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Spar Nords politik for 

og arbejde med miljø og klima bidrager således til følgende Verdensmål og delmål:   

 

     

 

Mål 7: Bæredygtig energi  

Formål: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en 

overkommelig pris.  

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Formål: Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og 

bæredygtige.  
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MÅL 12: Ansvarlig forbrug og produktion 

Formål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 

MÅL 13: Klimaindsats 

Formål: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

Mål 17: Partnerskaber for handling 

Formål: At indgå i flere strategiske partnerskaber med brancheorganisationer, 

pengeinstitutter og øvrige interessenter for i fællesskab at skabe en bæredygtig 

forandring i banken og i samfundet. 

 

10. Opdatering 
 

 

Spar Nords miljø- og klimapolitik gennemgås og opdateres løbende efter behov, dog 

mindst en gang årligt. Hvis en gennemgang resulterer i en opdatering af politikken, sikres 

det, at alle relevante medarbejdere orienteres om opdateringen, samt hvad den drejer 

sig om. 

 

Denne politik er godkendt af direktionen, december 2022 

 

 


