Klimatrelaterade finansiella upplysningar 2021
i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosure’s (TCFD) rekommendationer
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Klimatrelaterade finansiella upplysningar
I den här redovisningen lämnar Ekobanken klimatrelaterade upplysningar enligt Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Över tid är ambitionen att redovisningen ska utvecklas och förbättras genom att följa utvecklingen av god redovisningspraxis allteftersom en sådan växer fram.
Ekobanken stödjer flertalet internationella initiativ som FN:s globala mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och andra konventioner som
syftar till att stärka och samordna de globala
insatserna för att begränsa den globala uppvärmningen och stärka mänskliga rättigheter,
se mer på sid. 8. Denna redovisningen beskriver hur Ekobanken tar hänsyn till klimatförändringar i samband med utbud av sparprodukter och kreditgivning, hur klimatrelaterade
risker och möjligheter identifieras, hur de hanteras och vilken påverkan de har på bankens
verksamhet, strategi och finansiella planering.

Bankerna har en avgörande roll i omställningen mot en ekonomi i linje med Parisavtalet. Ekobanken har sedan bankens start arbetat för en transparent, ansvarsfull och hållbar
finansiering som från början tar hänsyn till att
främja en hållbar utveckling. Sedan 2019 rapporterar Ekobanken sin kredit-portföljs klimatpåverkan i årsredovisningen i enlighet med
det upprop som heter ”Climate Change Commitment”. Se även avsnitt Mål och Mätetal.
Ekobanken gör detta även i linje med TCFD:s
rekommendationer.

Klimatförändringar

Task force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD)

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. I FN:s senaste IPCC rapport från 2021
fastslogs att klimatförändringarna är ett faktum. För att uppnå Parisavtalet om att den
globala temperaturökningen ska hållas långt
under minst två grader, med sikte på en och
en halv grad, krävs en övergång till en kol-dioxidneutral ekonomi vilket kräver förändringar av konsumtion, energiproduktion och
transporter. Effekterna av klimatförändringarna kommer att påverka världsekonomin
med konsekvenser för människan och världsmarknaden. Förändrat klimat, stärkt klimatpolitik och förändringar i konsumenters efterfrågan kommer påverka företag negativt och
kommer kräva betydande investeringar.

TCFD är ett globalt initiativ som startade 2015
med syfte att öka och harmonisera företagens
klimatrelaterade finansiella rapportering till
sina intressenter. Rekommendationerna från
TCFD innehåller fyra element: Styrning, Strategi, Riskhantering samt Mål & Mätetal. TCFD
hjälper investerare och andra intressenter att
förstå hur rapporterande organisationer värderar och hanterar klimatrelaterade risker och
möjligheter. Syftet med rekommendationerna
är att möjliggöra användningen av företagsspecifik information kopplat till klimatförändringen som en parameter vid finansiellt beslutsfattande. En ökad transparens av klimatrelaterade upplysningar anses leda till omfördelade kapitalflöden och minskade koldioxidutsläpp.
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TCFD:s ramverk
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Styrning
I detta avsnitt redovisas styrelsens och ledningens roll i bankens klimatarbete. Ekobanken ska vara en
ansvarsfull aktör på den svenska bankmarknaden genom att vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det gäller att förvalta bankens kunders pengar så att de stödjer hållbarhet och att ställa kapital till förfogande för den hållbara omställning som världen behöver nu och framöver. Banken vill
driva på för att skapa ett finansiellt system där pengarna är till för människan och planeten.
Bankens styrelse är ytterst ansvarig för bankens riskramverk. Styrelsen fastställer årligen
bankens riskpolicy där hållbarhetsrelaterade
risker ingår. Sedan bankens start är hållbarhet
integrerat i kärnan av Ekobanken och genomsyrar hela verksamheten. Banken har en hållbarhetspolicy samt utlåningspolicy som fastställer att banken endast ger utlåning till företag som bidrar till ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Ekobanken genomför inte
handel eller ger utlåning till företag och föreningar inom sektorerna gruvnäring, kärnkraft,
storskalig vattenkraft, gas och fossil energiproduktion, pälsindustrin eller handel som negativt påverkar den biologiska mångfalden.
Ekobanken arbetar med hållbarhet i alla led
och är i hjärtat av vår affärsmodell. Vårt
arbete styrs bland annat av:
1. Vår utlåningspolicy - den mest betydande
hållbarhetsfrågan för Ekobanken är den indirekta påverkan som sker genom vår utlåning
till företag och organisationer och den redovisas under avsnittet Transparent Utlåning i årsredovisningen. Ekobankens utlåning påverkar
miljön och samhället positivt genom de krav
på miljöhänsyn och/eller socialt ansvar som
ställs i bankens utlåningspolicy. Bankens mål
med utlåningen är att skapa ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Banken redovisar sina kunders CO2-utsläpp och uppmuntrar
kunderna att följa upp och i förekommande
fall redovisa sina utsläpp i sin egen redovisning. Banken redovisar sin indirekta påverkan
av utlåningen genom att samla in kundernas
CO2-utsläpp, se mer på sidan 26 i årsredovisningen samt nedan på sidan 8. Uppföljning
sker även avseende vilka SDG:er (Globala målen) våra lånekunder anser sig bidra till att nå,
se sidorna 13-20 i årsredovisningen.
2. Våra etiska riktlinjer - syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa

förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd till
medarbetarna. Banken ska i sitt agerande alltid tillgodose kraven på sund bankverksamhet,
god kreditgivningssed och god affärssed. Styrelse och medarbetare ska i all sin verksamhet
i banken och vid utförande av andra uppdrag
uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. Ekobanken vill inte bara bedriva en
verksamhet som är etisk, sund och professionell utan har även ambitionen att vara etisk på
ytterligare en nivå; bankens verkan i världen.
3. Våra hållbarhetsmål - Ekobanken har ett antal interna hållbarhetsmål och uppföljning av
de mål som satts för 2021 redovisas i tabellen
på sidan 27 i årsredovisningen. På medarbetarmöten under året görs en genomgång av de
interna målen och vi diskuterar nya mål för
kommande år. En miljöutredning, som gjordes
för ett antal år sedan är fortfarande aktuell
som grund för Ekobankens interna miljöarbete.
4. Kundernas miljöpåverkan - ett långsiktigt
mål för Ekobanken och i förlängningen, även i
förhållande till kundernas verksamhet, ska
vara att miljöpåverkan blir positiv eller minst
noll, allt jämfört med alternativet att verksamheten beter sig genomsnittligt för sin bransch.
5. Utbildning av medarbetare - En viktig del av
Ekobankens arbete är att medarbetarna har
en hög kunskapsnivå. Vi har löpande utbildning i hållbarhetsfrågor på våra medarbetarmöten varannan vecka.
6. Uppföljning - det är viktigt för oss att kontinuerligt följa upp bankens hållbarhetspolicy
under året. Det har gjorts av ekonomiavdelningen och vd tillika hållbarhetschef samt beslutas årligen av styrelsen. Hållbarhetspolicyn
är uppbyggd i olika avsnitt och är med i sin
helhet på sidorna 30-31 i årsredovisningen och
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på bankens webbsida. I hållbarhetspolicyn behandlas både direkt och indirekt miljöpåverkan. Uppföljning av vårt interna hållbarhetsarbete sker löpande under året. Årlig

uppföljning av de interna hållbarhetsmålen redovisas i årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten är på sidorna 23-29 i årsredovisningen.

Inom Ekobanken är hållbarhetsfrågor inklusive klimatarbete helt integrerat i bankens
arbete. På en övergripande nivå finns följande roller och ansvar kopplade till Ekobankens klimatarbete
Styrelsen har det yttersta ansvaret för översynen av bankens klimatrelaterade risker och
hur banken tar hänsyn till klimatförändringarna.
VD, tillika hållbarhetsansvarig fattar beslut
om riktlinjer för hur banken tar hänsyn till klimatrelaterade risker och klimatförändringarna
i verksamheten.
Riskansvarig 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.
Verksamheten beaktar klimatrelaterade- och
ESG risker i affären. Ansvarar för identifiering,
rapportering och hantering av klimatrelaterade risker.

FORTSATT ARBETE
Ekobanken fortsätter att mäta och rapportera
klimateffekten av verksamheten och som
första banken i Sverige för tredje året rapportera lånekundernas koldioxidutsläpp. Banken
har även under de senare åren vidareutvecklat
process för identifiering och analys av biologisk mångfald i bankens fastighet- och bolånekrediter.
POLICYER OCH RIKTLINJER
• Värdegrund
• Hållbarhetspolicy
• Utlåningspolicy
• Etiska riktlinjer
• Komplement och förtydliganden till
Ekobankens policydokument
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Strategi
För att nå Parisavtalet har det i den sjätte IPCC rapporten fastställts att den globala temperaturökningen måste hållas under 2 grader. Det kräver en omedelbar omställning vad gäller resursförbrukning och en övergång till förnybara bränslen. Hållbarhet är i hjärtat av Ekobankens affärsmodell. Bankens klimatpåverkan har sedan start följts upp och Ekobanken arbetar ständigt med att öka medvetenheten om de risker och möjligheter som är förknippade med bankens verksamhet.

Klimatrelaterade risker
Klimatförändringar kan påverka Ekobankens
kreditportfölj och det är viktigt att detta beaktas i riskanalysen och förvaltningen. Banken
har utvecklat en metod för att i kreditanalysen
fånga de mer långsiktiga effekterna och hållbarhetsrelaterade risker. De branscher som
förväntas påverkas mest i en omställning till
ett koldioxidsnålt samhälle är energi-, transport- och tillverkningsindustrin, vilket är
branscher som Ekobanken endast har kreditaffär med vid nya hållbara affärsmodeller eller
innovativa lösningar. När det gäller s.k. fysisk
klimatrisk är det snarare branscher som fastigheter jord- och skogsbruk som berörs mest.
Ekobanken har, precis som många andra medlemsbanker i GABV ställt sig bakom och undertecknat ”Climate Change Commitment”. I
detta åtagande har bankerna ställt sig bakom
att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlåning och i sina investeringar. Verktyget för
detta är PCAF (Partnership for Carbon
Accounting financials) och används sedan
några år av ett antal banker i Holland och nu
är målet att få finansinstitutioner över hela
världen att agera för att uppnå Parisavtalet.
Banken arbetar aktivt med att företräda hållbar utveckling och klimatfrågorna, t ex i föredragsverksamhet. Detta innebär att grupper
och företag som arbetar i motsatt riktning,
även genom lobbying, inte finansieras eller
stöds av Ekobanken. Ekobanken skrev även
som första svensk bank under Paris Pledge
som Bank Track står för. Ekobanken tillhör en
kategori banker som aldrig har finansierat icke
förnybara bränslen.
Ekobankens kredithandläggning fokuserar på
de ekologiska, sociala eller kulturella mervärdena och av detta följer helt naturligt att låntagarnas arbete med sin hållbarhet, såsom klimatpåverkan, bedöms och utgör ett kriterium

i utlåningen. Detta har särskilt stor betydelse
för de kunder där klimatpåverkan är väsentlig,
t ex inom odling och jordbruk eller byggnation.
Banken har inte anledning att ta ställning till
finansiering av klimat-kompenserande aktiviteter i andra länder, eftersom bankens verksamhet är inom Sverige. Vid utlåning till företag som importerar varor från utvecklingsländer är Fairtrade och ekologisk eller biodynamisk märkning ett starkt utlåningskriterium.
Ekobanken har ett hållbarhetsarbete för sina
egna inköp och val av leverantörer och ställer
motsvarande krav på de lånekunder där det är
väsentligt i deras verksamhet.

Klimatrelaterade möjligheter
Genom åren har en rad olika initiativ och förordningar skapats vad gäller omställningen till
ett lågkoldioxidsamhälle. Denna omställning
kräver omfattande investeringar och finansbranschen har ett stort ansvar för utvecklingen framöver. Ett nytt regelverk som sedan
2022 syftar till att öka omställningens takt i
branscher som anses ansvarar för majoriteten
av dagens utsläpp är EU taxonomin. Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem
med syfte att hjälpa investerare att identifiera
och jämföra miljömässigt hållbara investeringar utifrån likvärdiga definitioner av vad
som är hållbart.
Ekobanken har sedan bankens start endast finansierat verksamheter som kan visa på ekologiska, sociala eller kulturella mervärden och
har även sedan starten exkluderat bl.a. fossilbranschen. Ekobanken erbjuder inga investeringsprodukter utan arbetat löpande för att integrera aktuella regelverk i den utvärdering
som redan görs av lånekunder idag.
Banken uppmuntrar sina lånekunder att byta
från fossil till förnybar energi och att spara
5

energi samt möjliggör finansiering av företag
som arbetar med energibesparande åtgärder
med hjälp av bankens omställningslån. Ekobanken finansierar inte verksamheter som
producerar icke förnybar energi. När banken

finansierar förnybar energi, inklusive förnybart
bränsle, ska de senaste internationella riktlinjerna för hållbarhet på området användas.

Ekobankens värdegrund handlar om vikten av ett
etiskt agerande i våra aktiviteter i omvärlden. Då
bankens främsta påverkan sker genom utlåningen
påbörjades under 2016 arbetet med att relatera
låneprojekten till Globala målen.
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Riskhantering
En beskrivning om hur Ekobanken identifierar, bedömer och arbetar med klimatrelaterade risker enligt TCFD:s rekommendationer. Riskbedömningen grundar sig på hållbarhets- och klimatanalyser, omvärldsanalys samt regelbundna utbildningstillfällen om klimat och hållbarhet internt inom banken.

Process för att identifiera och bedöma
risker
Klimatrelaterade risker kategoriseras till s.k.
systemrisker. Det vill säga att klimatrisker
finns i kredit-, marknads-, operationella-, ryktes-, regulatoriska- och likviditetsrisker. Exempel är:
• Risk för kostnader för krediter och försäkringar som kopplas till extrema väderförhållanden.
• Risk för att tillgångar minskar i värde.
• Påverkan på företag och föreningars
förmåga att driva sin verksamhet som
kan kopplas till extrema väderförhållanden.
• Risk för finansieringssvårigheter eller
ökning av kostnader.
• Turbulens på finansmarknaden när
den behöver ta ansvar för de klimatrelaterade riskerna och effekterna i hela
världen.

Process för att hantera risker
Ekobanken arbetar ständigt med att förbättra
processerna gällande identifiering, bedömning
samt hantering av klimatrelaterade risker. För
att undvika klimatrelaterade risker har Ekobanken en strikt utlåningspolicy (se ÅR sid.
samt www.ekobanken.se) vilket innebär att
banken aldrig har och kommer aldrig att ingå
affärsförbindelser med bl a sektorerna gruvnäring, GMO, kärnkraft, storskalig vattenkraft,
gas och fossil energiproduktion.
För att komplettera bankens utlåningspolicys
förtydligas här att banken inte lånar ut till
verksamheter kopplade till avskogning, avverkning av gammelskog och fjällnära skog,
våtmarker och biologisk mångfald samt hotade arter. Vid finansiering av företag vars
verksamhet går ut på att handla med andra
länder kräver banken att företaget ställer krav
på dem de handlar med om skydd för sådant
som regnskog, mangroveträsk och andra våtmarker, reservat av olika slag, världsarv samt

utrotning av hotade arter enligt respektive internationell konvention. Ingen handel med
utrotningshotade arter får förekomma. Genom att prioritera användningen av ekologiska
och biodynamiska matvaror i verksamheten,
samt stimulera sådan odling genom utlåningen, bidrar Ekobanken till en bättre markanvändning och biologisk mångfald. Ekobankens bedömning av hållbart byggande täcker
många fler aspekter än ett ensidigt fokus på
energiförbrukning. Ytterligare aspekter är exempelvis byggmaterial, ytor, ventilationslösning och biologisk mångfald. Andra miljöfrågor
som banken följer är vatten- och kemikaliefrågorna. Exempelvis har Ekobanken engagerat
sig i BERAS-projektet (Building Ecological Regenerativive Agriculture and Society), som
bl.a. fokuserar på miljöpåverkan genom livsstil.
Ekobanken arbetar med positiva kriterier för
utlåningen vilket i sig utesluter verksamheter
som bryter mot internationella policyer och
riktlinjer för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. Vi är
transparenta med såväl vår utlåningspolicy
som med våra låntagare vilket gör att alla kan
bilda sig en uppfattning om Ekobanken lever
upp till sina målsättningar. Ekobankens grundläggande etik och målsättningar ska gälla för
båda dessa aktiviteter. I Ekobankens verksamhet ingår inte att förvärva aktier och andelar i
andra företag annat än i systerbanker och liknande som vi samarbetar med.

Vi vill förtydliga att Ekobanken står bakom följande principer och konventioner i de fall vi
”träffas” av dessa:
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Equator Principles
EU Code of Conduct for Arms Exports
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
IFC Environmental, Health, and Safety
Guidelines
IFC Performance Standards
International Council on Mining and
Metals (ICMM)
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Free, prior and informed consent
(FPIC)
OECD Due Diligence Guidance for
Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas
OECD Guidelines for Multinational
Enterprises
Rio Declaration
The Women´s Empowerment
Principles
The Beijing Platform for Action
The Women’s Empowerment
Principles
ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment
UN Global Compact
UN Guiding Principles on Business &
Human Rights
World Commission of Dams WCD
WWF Gold Standard

Riskrapportering
Då Ekobanken inte finansierar fossilbranschen
och även tar klimatrisker i beaktande vid kreditgivning har vi ingen särskild rapportering
förutom att hållbarhetsaspekterna alltid är
centrala.
FORTSATT ARBETE
• Vidareutveckla process för identifiering och analys av biologisk mångfald i
bankens fastighet- och bolånekrediter.
• Arbeta med scenarioanalyser för att
identifiera relevanta risker och möjligheter enligt TCFD
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Mål och mätetal
Ekobanken vill genom transparens och utveckling av nya processer driva på för att skapa ett
finansiellt system där pengarna är till för människan och planeten.
Finansbranschen utvecklas snabbt med
nya verktyg och processer för en klimatanpassad omställning. TCFD har belyst behovet av scenarioanalyser som ökar förståelsen för klimatrisker och kan bidra till utveckling av strategier och påverkansdialoger. Ekobanken arbetar kontinuerligt utifrån TCFD:s ramverk gällande identifiering
av klimatrelaterade risker.
Banken bedömer att den mest betydande
klimatrelaterade risken är den indirekta
påverkan som sker genom bankens kreditgivning.
Operativt
Ekobankens direkta miljöpåverkan beror
till största delen av tjänsteresor och pendlingsresor. Den direkta miljöpåverkan som
vi väljer att redovisa utförligt är klimatpåverkan, eftersom den miljöfrågan är den
mest betydande förutom den indirekta
miljöpåverkan som sker via vår utlåning.
Klimatpåverkan från tjänste- och pendlingsresor

Ekobankens direkta miljöpåverkan beror
till största delen av tjänsteresor och pendlingsresor. Den direkta miljöpåverkan som
vi väljer att redovisa utförligt är klimatpåverkan, eftersom den miljöfrågan är den
mest betydande förutom den indirekta
miljöpåverkan som sker via vår utlåning. Vi
redogör för tjänste- och pendlingsresor, se
separat tabell nedan. Ekobankens resepolicy anger att vi så långt det är möjligt alltid ska välja miljövänliga alternativ för
tjänsteresor. Därför ska inrikesresor i
första hand ske med tåg. Eftersom banken
har många kunder på landsbygden och huvudkontoret också ligger på landsbygden
krävs ibland att resor sker med bil och särskilt mellan kontoren. Utrikesresor sker

oftast av tids och kostnadsskäl med flyg
men en avvägning ska alltid göras; enligt
Ekobankens resepolicy har vi en gräns på 6
timmars restid innan flyg får användas.
Det är inte tillräckligt många resor totalt
sett för att det ska vara möjligt att dra
slutsatser utifrån statistiken för ett enskilt
år. Trenden bör istället iakttas över en
längre period. Statistiken förs av två skäl;
vi har som mål att minska våra koldioxidutsläpp och som verktyg för uppföljning av
bankens resepolicy.
Även i år har coronapandemin inneburit
att tjänsteresandet begränsats vilket också
syns i årets redovisning av koldioxidutsläppen. Utsläpp av koldioxid på grund av
tjänsteresor uppgick till 2 (2) ton koldioxid,
se tabell. Snitt per medarbetare är 0,2
(0,2) ton. Vi har fortsatt välja tåget i första
hand. Andelen tjänsteresor i kilometer/medarbetare har därmed inte haft någon markant förändring mellan 2021 och
2020. Medarbetarnas resor till och från
9

arbetet, s.k. pendlingsresor, gav upphov
till utsläpp av 2 (3) ton koldioxid. Den totala koldioxid som både tjänste- och pendlingsresorna ger upphov till uppgår till 4
(5) ton koldioxid.
Material, restprodukter och inköp

I Ekobankens hållbarhetspolicy framgår
det hur vi ska agera angående inköp. Alla
medarbetare är väl införstådda med policyn och kriterierna biodynamiskt/ekologiskt, rättvist och närodlat och det är en
pågående diskussion inom banken kring
olika val av varor. Pappersförbrukningen
har ökat något jämfört med tidigare år vilket bl.a. beror på att vi haft flera utskick
än 2020 under året bland annat pga extra
stämman. Det papper som köpts är miljömärkt. För tryckning används miljöcertifierade tryckerier. Det papper som används i
bankens tryckta material är Svanenmärkt
och från FSC-certifierad skog (Forest Stewardship Council) som är en kombinerad
miljö- och rättvisemärkning av skog. Alla
medarbetare i Ekobanken använder
Fairphones. Fairphone är en smartphone
som är tillverkad på ett schystare sätt för
människa och miljö. Bl.a. innehåller den
konfliktfria mineraler och är certifierad
med BCorporation, vilket är en rättvisestämpel för företag.

Energi - Solceller på ladutak

Ekobankens huvudkontor ligger på Skäve
gård där Skävestiftelsen upplåter mark och
byggnader för bl.a. biodynamisk odling
och socialterapeutisk verksamhet. Ekobanken har tidigare haft som mål att påverka
vår hyresvärd att installera mer solceller
och installation gjordes 2013. Det finns en
digital visare på utsidan av Ekobankens
kontor i Järna för att kunna följa energiproduktionen. I övrigt har Ekobankens
energianvändning, även för uppvärmning
av lokaler i Stockholm bestått av miljömärkt el.

Ekobanken arbetar aktivt och kontinuerligt
med restproduktshantering genom hushållning av resurser, återvinning samt källsortering. Allt restavfall har källsorterats
och uttjänta tonerkassetter till skrivare
och kopiatorer har skickats till leverantören för återvinning. Vi ser det inte som
rimligt eller nödvändigt att mäta mängden
avfall i en så liten verksamhet som vår.
Ekobanken mäter även utsläppen för förbrukning av papper och övrigt material, te
och kaffe samt egna konferenser, CO2-utsläpp för detta uppgår till 3 (3) ton.
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Kreditgivning
Ekobanken är endast verksam inom Sverige med huvudsakligen privat- samt små
och medelstora företagskunder. Ekobankens utlåning påverkar miljön och samhället positivt genom de krav på miljöhänsyn och/eller socialt ansvar som ställs i
bankens utlåningspolicy. Bankens mål med
utlåningen är att skapa ekologiska, sociala
eller kulturella mervärden. Banken redovisar sina kunders CO2-utsläpp enligt PCAFstandarden och Climate Change Commitment och uppmuntrar kunderna att följa
upp och i förekommande fall redovisa sina
utsläpp i sin egen redovisning. Banken redovisar sin indirekta påverkan av utlåningen genom att samla in kundernas
CO2-utsläpp.

Ekobanken har sedan 2021 använt sig av
Worldfavor för insamling och hantering av
hållbarhetsdata. Frågorna har inkluderat
etiska, sociala, ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Vad gäller lån till privatpersoner har en kartläggning genomförts
baserad på tidigare inlämnad information.
Det aggregerade resultatet för 2021 är baserat på bankens utlåning, varav 75 % av
lånevolymen är till företag och föreningar.
Ekobankens projekt gällande Climate
Change Commitment pågår fortfarande
och nedan presenteras årets resultat. Det
aggregerade resultatet av indirekta koldioxidutsläpp, baserat på information från
kunderna, visar att Ekobankens utlåning
bidrar till 221 (211) ton koldioxidutsläpp.
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Vilket motsvarar 0,43 (0,49) g CO2 per utlånad krona. Trots en ökad utlåning på
17,5 % så har det indirekta koldioxidutsläppet minskat mellan 2020 och 2021.
Ekobanken finner en utmaning med att redovisa minskade utsläpp eftersom banken
aldrig har finansierat fossila bränslen, vilket är ett segment som vid uteslutande
genererar till snabbt minskade koldioxidutsläpp. Åtagandet var att minska utsläppen från 2019 till 2021. Banken kommer
att fortsätta med denna mätning och redovisning samt arbeta med att påverka lånekunderna att minska sina koldioxidutsläpp.
Bankens geografiska begränsning samt
strikta utlåningspolicy medför att banken
anser sig ha god kunskap om sina kunder
och kan därmed agera effektivt gällande
eventuella klimatrisker. Ekobanken genomför inte kreditaffärer med vapen,
gruvnäring, gas och fossil energiproduktion. Banken arbetar fortlöpande med att
minska klimatrelaterade risker genom att
främja utlåning till projekt med innovativa
affärsmodeller och klimatanpassningslösningar.
Ett långsiktigt mål för Ekobanken och i förlängningen, även i förhållande till kundernas verksamhet, ska vara att miljöpåverkan blir positiv eller minst noll, allt jämfört
med alternativet att verksamheten beter
sig genomsnittligt för sin bransch.
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