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Spar Nord – En ordentlig bank 
 

Formål 

Som en af landets systemisk vigtige banker er det vores opgave at medvirke til positiv og 

bæredygtig økonomisk udvikling i de mange lokalsamfund, vi driver bank i. Derfor er det 

en strategisk målsætning for Spar Nord at være en ordentlig og ansvarlig bank. Det 

gælder ikke kun i forhold til vores kunder, ansatte, aktionærer og leverandører, men 

også i et samfundsmæssigt perspektiv. 

 

Spar Nord har forpligtet sig på at indføre en bæredygtig praksis på tværs af 

forretningsområder og på at fremme en ansvarlig kultur i organisationen. Dermed er 

bæredygtighed og samfundsansvar en integreret del af Spar Nords virke og vores måde 

at drive forretning på. 

 

Spar Nords arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar griber ind i organisationen 

på alle niveauer og ledelseslag og vedrører både interne processer og rapportering 

samt produkter og kundevendte tiltag. Spar Nords politikker og retningslinjer bidrager til 

at udmønte bankens samfundsansvar på forskellige områder, herunder særligt: 

 

• Corporate Governance 

• Politik for sund virksomhedskultur 

• Politik for ansvarligt arbejdsmiljø 

• Politik for mangfoldighed i bestyrelsen 

• Politik for det underrepræsenterede køn i ledelsesfunktioner 

• Vederlagspolitik 

• Kreditpolitik 

• Politik for ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici  

Spar Nord 

Politik for 
bæredygtighed og 
samfundsansvar  



 

2/5 

• Politik for aktivt ejerskab 

• Politik for produktgodkendelser 

• Adfærdskodeks for leverandører 

• Klima- og miljøpolitik 

• Hvidvaskpolitik 

• IT-sikkerhedspolitik 

• Politik for dataetik 

• Skattepolitik 

 

En central del af Spar Nords arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar tager 

afsæt i dansk og international lovgivning og foregår i tæt samarbejde med relevante 

tilsynsmyndigheder. Vi ønsker til enhver tid at overholde gældende love og regler. Det 

betyder, at vi har et særligt fokus på ordentlighed ved at bekæmpe hvidvask samt sikre 

databeskyttelse, informationssikkerhed, dataetik og antikorruption. 

For at bidrage til, at Danmark når målet om at reducere sin udledning af CO2 med 70 

pct. i 2030, har Spar Nord engageret sig i Finanssektorens Klimapartnerskab, ligesom vi 

følger og efterlever de 20 anbefalinger fra Forum for Bæredygtig Finans. I 2021 opnåede 

Spar Nord klimaneutralitet på bankens egen udledning på scope 1 og 2 ved hjælp af 

reduktion og kompensation. Spar Nord arbejder fortsat på at iværksætte tiltag, der skal 

bidrage til at nedbringe bankens samlede CO2-udledning og dermed også minimere 

andelen af kompensation via klimakreditter. 

 

Tilslutning til FN-principper 
 

 

 

Spar Nord bakker op om FN’s verdensmål og støtter og anvender hvor relevant FN’s 

retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv. Banken tiltrådte i 2020 FN’s Global 

Compact (UNGC) og FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) og i 2021 også 

FN’s principper for ansvarlig bankdrift (UN PRB). Det betyder, at FN’s mål og principper 

danner de overordnede rammer for vores bæredygtighedsindsats, mens det daglige 

arbejde styres af bankens forretningsstrategi og prioriteres igennem 

væsentlighedsanalyser og vurderinger af, hvor vi kan gøre den største forskel. 

 

Fem strategiske indsatsområder 
 

 

I Spar Nord arbejder vi med bæredygtighed og samfundsansvar (ESG) på fem konkrete 

indsatsområder – ansvarlige investeringer, bæredygtig finansiering, governance og 

compliance, lokalt engagement samt bankens eget aftryk.  
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Ansvarlige investeringer 

I Spar Nord tror vi på, at ansvarlighed går hånd i hånd med ambitionen om at skabe 

langsigtede, attraktive afkast. Når Spar Nord varetager investeringer på kundernes 

vegne, det vil sige porteføljepleje under fuldmagt, har vi særligt fokus på FN’s principper 

for ansvarlige investeringer (UN PRI), som banken har tilsluttet sig. Dermed ønsker vi at 

integrere fokus på bæredygtighed i hele investeringsprocessen – både for så vidt angår 

miljømæssige og sociale hensyn samt god selskabsskik. 

 

I samarbejde med ekstern konsulentvirksomhed bliver Spar Nords investeringer screenet 

for selskaber, der bryder de internationale normer (fx FN’s Global Compact) for 

miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik, ligesom vi 

tydeligt oplyser om vores investeringers bæredygtighedsaftryk over for kunderne. 

 

Spar Nord har nedsat en komité for ansvarlige investeringer. Komiteen evaluerer 

løbende bankens politik for ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Den 

overordnede tilgang er rettet mod aktivt ejerskab, involvering og engagement med 

henblik på at påvirke eventuelt udfordrede selskaber i en mere positiv retning set i 

forhold til ESG-kriterierne. 

 

Spar Nord opererer med en eksklusionsliste, der gælder både investering for kunder via 

fuldmagt og bankens egenbeholdning. Således har Spar Nord generelt et forbud mod 

investering i virksomheder involveret i produktion af kontroversielle våben, såsom 

klyngevåben, landminer, kemiske og biologiske våben og atomvåben uden for ikke-

spredningsaftalen, samt selskaber, hvor mere end 25 procent af 

omsætningen stammer fra kulminedrift. Eksklusionslisten gælder både investering for 

kunder via fuldmagt og Spar Nords egenbeholdning. 

 

Bæredygtig finansiering 

Spar Nords udlån finansierer en lang række aktiviteter, der påvirker mennesker, miljø og 

samfund både positivt og negativt. Derfor ønsker Spar Nord at udvikle og tilbyde 

finansielle produkter, der både inspirerer kunderne til at træffe bæredygtige valg og 

nedbringer negative indvirkninger af menneskelig aktivitet på miljø, klima og sociale 

forhold. Som et led i indarbejdelsen af FN’s principper for ansvarlig bankdrift (UN PRB) 

rapporterer vi på CO2-aftrykket på vores udlån. Ambitionen er over tid at nedbringe 

den negative påvirkning af vores finansiering samt arbejde med et større fokus på 

bæredygtighed i bankens samlede produktudbud. 

 

Spar Nord sikrer ansvarlighed i vores finansieringer ved at: 

 

• Efteruddanne vores rådgivere, så de kan rådgive kunderne om bæredygtighed og 

grøn omstilling af fx private boliger og virksomheder 

• Integrere bæredygtighedsrisici i beslutningsgrundlaget for kreditgivning til 

erhvervskunder 

• Rapportere på CO2-aftrykket på vores udlån  

• Tage højde for bæredygtighedsrisici via vores kreditpolitik og politik for 

produktgodkendelser 
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Governance og compliance 

Spar Nord anser ansvarlig bankdrift og god selskabsledelse for helt grundlæggende 

forudsætninger for at leve op til vores samfundsansvar. Derfor handler ansvarlig 

bankdrift først og fremmest om at overholde gældende love og regler. 

 

I Spar Nord er medarbejderne bankens vigtigste ressource. Derfor tager vi ansvar for at 

skabe et sundt og udviklende arbejdsmiljø, hvor den enkelte ansatte udfolder sit faglige 

og menneskelige potentiale på den bedst mulige måde. Spar Nord ønsker at fremme 

en kultur, hvor de ansatte optræder ansvarligt over for kunder, kolleger, banken og det 

omkringliggende samfund. Ligeledes ønsker vi at sikre, at alle ansatte har lige adgang til 

indflydelse og forfremmelse i banken, uanset alder, køn, etnicitet, religion og kultur. Med 

vores tilslutning til FN’s Global Compact og vores formulering af politik for ansvarligt 

arbejdsmiljø, politik for sund virksomhedskultur og politik for det underrepræsenterede 

køn i ledelsesfunktioner forpligter vi os på at respektere og efterleve FN’s 

verdenserklæring om menneskerettigheder.  

 

Spar Nord køber varer og tjenesteydelser fra hundredvis af danske og udenlandske 

leverandører. Derfor kræver vi, at vores leverandører følger bankens adfærdskodeks, at 

de har høje miljømæssige standarder og støtter såvel FN’s bæredygtighedsmål som de 

10 generelle principper beskrevet i FN’s Global Compact. 

 

Sikkerhed omkring informationer, informationssystemer og brugen af disse er en 

forudsætning for, at Spar Nord kan være en ordentlig bank. På lignende måde er vores 

løbende indsatser mod hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet 

afgørende for vores troværdighed. I Spar Nord ønsker vi at sætte kunderne først – det 

gør vi også ved at sikre, at compliance og generel lovmedholdelighed er integreret i 

både strategi og forretning. Spar Nord samarbejder med brancheorganisationer og 

relevante myndigheder for at sikre ansvarlig bankdrift og forebygge hvidvask og 

økonomisk kriminalitet. Vi følger desuden Finans Danmarks adfærdsprincipper om 

forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i pengeinstitutterne.  

 

Lokalt engagement 

Spar Nord bygger på en lokalt forankret forretningsmodel. Det er vores mål at indgå i 

sunde og bæredygtige økonomiske kredsløb med de lokalområder, vi driver bank i. Vi 

ønsker at bidrage til at styrke den lokale sammenhængskraft gennem aktiv deltagelse i 

og støtte til lokale fællesskaber, initiativer og foreninger. 

 

I tæt samarbejde med Spar Nord Fonden giver banken hvert år midler til både små og 

store initiativer, der har til formål at styrke fællesskaber, lokalt, regionalt og nationalt. 

Spar Nord Fonden ejer cirka 19 procent af Spar Nord Bank, og det er blandt andet 

aktieudbyttet af denne ejerandel, som gives tilbage til lokalsamfundene.  Dette arbejde 

ønsker vi at fortsætte og styrke, da det bidrager positivt til såvel økonomisk som 

menneskelig værdiskabelse i samfundet.  

 

Eget aftryk – klima og miljø 

Spar Nord anser klima- og miljøbelastninger som en væsentlig samfundsudfordring, som 

banken har interesse i og medansvar for at løse. Vores tilslutning til FN’s Global Compact 

danner rammen om vores arbejde med at nedbringe vores negative indvirkninger på 

miljø og klima. Spar Nord har opnået klimaneutralitet på driften af banken (scope 1 og 

2). Det har vi gjort ved at købe grøn strøm og energioptimere på tværs af vores 

bygninger og transportformer, samt ved køb af klimakreditter 
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Spar Nord prioriterer en ansvarlig og klimavenlig bankdrift ved at: 
• Energioptimere klima- og ventilationsanlæg samt systematisk overvåge 

energiforbruget 

• Etablere solceller og købe grøn strøm fra danske vindmøller 

• Indgå i 10-årig PPA-aftale om køb af grøn strøm fra solcelleanlæg - effektivt pr. 2023 

• Etablere mødevaner, der reducerer rejseaktiviteter på tværs af banken 

• Etablere energieffektive løsninger og aktiviteter på tværs af banken 

• Sætte fokus på biodiversitet i de byer, hvor vi driver bank 

• Sætte ambitiøse mål for bankens egen CO2-udledning og foretage en 

gennemsigtig rapportering af vores forbrug via Green House Gas-protokollen. 

 

Ansvar og opfølgning 
 

 

Spar Nords politik for bæredygtighed og samfundsansvar vedrører hele organisationen 

og forpligter alle ansatte. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af 

politik for bæredygtighed og samfundsansvar og forholder sig mindst en gang årligt til, 

om politikken skal ajourføres.  

 

Det daglige ansvar for bæredygtighed og samfundsansvar i Spar Nord er forankret i 

basisorganisationen og pålagt de enkelte forretningsområder i banken. Koordinering af 

de konkrete tiltag og indsatsområder varetages af ESG-styregruppen, der mødes én 

gang i hvert kvartal.  

 

ESG-styregruppen består af repræsentanter fra Direktionen, Facility Management, 

Strategi, Kommunikation & Marketing, Forretningsudvikling, Handelsområdet, HR, Kredit, 

Økonomi og Risikostyring. ESG-styregruppen mødes regelmæssigt og vurderer løbende 

risici, muligheder og den videre udvikling af indsatsen samt konkrete tiltag i Spar Nord. 

Direktionen orienterer bestyrelsen om tiltagene mindst en gang årligt i forbindelse med 

den lovpligtige rapportering.  

 

Rapportering vedrørende bankens arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar 

varetages af Strategi, Kommunikation & Marketing i tæt samarbejde med relevante 

bidragsydere på tværs af banken og godkendes årligt af Bestyrelsen.  For yderligere 

information henvises til Spar Nords årlige rapport om bæredygtighed og 

samfundsansvar på https://www.sparnord.dk/om-spar-nord/esg   

 

Politikken er senest godkendt af bestyrelsen den 16. juni 2022.
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