
  

 
 

 

 

IMPACT ANALYSIS 
 REPORT 2021 

 

 
 
 
 



 

Impact report  Side 2 av 15 
 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1 SAMMENDRAG .................................................................................................... 3 

2 INNLEDNING ........................................................................................................ 4 

3 METODE OG RELEVANS ....................................................................................... 4 

4 SCOPE .................................................................................................................. 6 

5 RESULTATER, VURDERINGER OG PRIORITERINGER .............................................. 8 

6 PRIORITERTE OMRÅDER – TILTAK ...................................................................... 13 

7 VIDERE ARBEIDER .............................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impact report  Side 3 av 15 
 

1 SAMMENDRAG 

FNs miljøprogram for finanssektoren UNEP FI (Financial Initiativ), lanserte i 2019 UNEP PRB, (Principes for 
Responsible Banking). Formålet med UNEP PRB, er at banksektoren skal være en pådriver for oppnåelse av 
FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Sparebanken Sør signerte partnerskap (signatory) med UNEP PRB høsten 
2019. 
En av oppgavene som inngår i disse prinsippene er å utarbeide en påvirkningsanalyse (Impact analysis). 
Formålet med analysen er å identifisere hvilke positive og negative påvirkninger bankens forretningsmodell 
har på FNs 17 bærekraftsmål, og prioritere de viktigste områdene. 

 
Sparebanken Sør er en regional sparebank som opererer kun i Norge. Forretningsmodellen er en integrert 
verdikjede som omfatter utvikling og produksjon og formidling av finansielle produkter og tjenester. 
Distribusjon av produkter gjennom eierselskaper og samarbeidspartnere utgjør en viktig del av 
forretningsmodellen. Sparebanken Sør betjener kundene gjennom en kombinasjon av salgskontorer og 
digitale løsninger. Digitalisering og analytisk tilnærming preger aktiviteter gjennom hele verdikjeden. De 
største forretningsområdene er utlån til privat- og bedriftsmarkedet, samt finansiering og investering.  
 
Analyser omfatter utlån til privat- og bedrifsmarkedet som er det største forretningsområdet til banken. 
Utlån utgjør ca. 78,5 % av forretningsvolumet og ca. 91,3 % av inntjeningen til Sparebanken Sør. 
 
Resultatet fra påvirkningsanalysen viser at de områdene banken har mest positiv og negativ påvirkning er: 
 

 
 
Selv om alle bærekraftsparameterne vurderes som relevante, er det noen som ut fra en helhetsvurdering er 
viktigere å prioritere enn andre.  
Prioriterte bærekraftsparameter er: 

1. Klima 
2. Biodiversitet & økosystmer (natur) 
3. Ressursutnyttelse 
4. Avfall 

 
Resultatene av påvirkningsanalysen er interessant, og vil bli brukt i Sparebanken Sør sitt videre arbeid med 
bærekraft og implementering av prinsippene til UNEP PRB. Arbeidet med prioriterte områder fra 
påvirkningsanalysen vil ses i sammenheng og bli integrert i bankens generelle arbeid med bærekraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forretningsområde Positiv påvirkning Negativ påvirkning

Privatmarkedet Arbeid

Inkluderende sunn økonomi

Bolig

Klima

Ressursutnyttelse

Inkluderende sunn økonomi

Bedriftsmarkedet Arbeid

Ressursutnyttelse

Bolig

Klima

Biodiversitet & økosystemer

Avfall
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2 INNLEDNING  

FNs miljøprogram for finanssektoren UNEP FI (Financial Initiativ), lanserte i 2019 UNEP PRB, (Principes for 
Responsible Banking). Formålet med UNEP PRB, er at banksektoren skal være en pådriver for oppnåelse av 
FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Sparebanken Sør signerte partnerskap (signatory) med UNEP PRB høsten 
2019. Banker som signerer partnerskap forplikter seg til å følge de 6 prinsippene som er skissert i figuren 
under. 
 

 
 
Implementeringen av prinsippene er en tre trinns prosess: 

1. Påvirkningsanalyse 
2. Sette mål på viktige områder 
3. Rapportering av fremdrift på implementering av prinsippene 

 
Denne rapporten omfatter påvirkningsanalyse, (Impact analysis). Formålet med påvirkningsanalysen er å 
identifisere hvilke positive og negative påvirkninger bankens forretningsmodell har på FNs 17 bærekraftsmål, 
og prioritere de viktigste områdene. 
Denne rapporten er en del av Sparebanken Sør sin implementering av prinsippene og er en generell 
beskrivelse av metodikk og resultater av konsekvensanalysen. 
 
For øvrig fremgår vår fremdrift med implementering av prinsippene av rapport PRB Reporting & Self-
Assessment – Template 2020, https://www.sor.no/globalassets/organisasjon/barekraft/prb-reporting-and-
self-assessment-template-2020-sparebanken-sor.pdf  
 

3 METODE OG RELEVANS  

3.1 Metode 

For å utføre påvirkningsanalyse, har vi benyttet UNEP FIs porteføljeanalyseverktøy for banker, «Portfolio 
Impact Tool Versjon 16.06.2021».   
 
Fem sentrale prinsipper ligger til grunn for metodikken. Disse er beskrevet nedenfor. 
 
Holistisk 
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Helhetlig konsekvensanalyse består i å forstå faktiske og potensielle positive og negative effekter knyttet til 
virksomheten i forhold til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring.  
Metoden dekker 22 påvirkningsområdene som er hentet fra UNEP FI Impact Radar (2019), innenfor miljø, 
sosiale forhold og virksomhetsstyring. Alle bærekraftsmål, (SDG), er igjen knyttet opp til de 22 
påvirkningsområdene. 
 
Objektiv 
Metoden er basert på en objektiv vurdering av konsekvensdriverne knyttet de relevante 
forretningsområdene. Eksempel på konsekvensdrivere er: 

 Kundekategorier 

 Produkter 

 Sektorer 

 Bransjer 

 Geografi 
 
Hver av disse driverne blir kartlagt mht påvirkningsområder.  
 
Kontekst og relevans 
Poenget med konsekvensanalyse er å kunne håndtere konsekvenser, det vil si å øke positive påvirkninger og 
redusere negative påvirkninger på en økonomisk levedyktig måte. 
Vurderinger og analyse av påvirkninger virksomheten utøver på omgivelsene, er derfor kjernen i metodikken. 
 
Skreddersydd 
Metodikken er fleksibel og kan tilpasses ulike virksomheter og forretningsområder. 
Det er integrert en rekke analyser, data og indikatore i verktøyet, som kan benyttes direkte eller tilpasses 
den enkelte virksomhet og geografi. 
 
Metodikken bygget for å støtte en iterativ prosess for konsekvensanalyse. 
 
Gjennomsiktig og sammenlignbar 
Verktøyene som består av Analyse verktøy basert på Excel og alle tekniske spesifikasjoner, er fritt tilgjengelig 
for nedlasting på UNEP FI hjemmesider.  
 
Modellen og prosessen omfatter følgende trinn: 
 

1. Definering av forretningsaktiviteter som inngår i analysen 
2. Etablere datagrunnlag for forretningsaktivitetene 
3. Kvalitetssikre verdier på bærekraftsparameter  
4. Identifisering av potensielle positive og negative påvirkningsområder (bærekraftsparameter 
5. Vurdere relevans og prioritere de viktigste påvirkningsområdene  
6. Identifisere hvilke forretningsområder som har positiv og negativ påvirkning på prioriterte 

bærekraftsparameter samt mulige KPI er 
7. Identifisere etablerte og potensielle områder for å øke den positive påvirkningen og redusere den 

negative påvirkningen  
8. Videre arbeider med prioriterte påvirkningsområder 
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4 SCOPE  

4.1 Aktiviteter som inngår i analysen 

Sparebanken Sør er en regional sparebank som opererer kun i Norge. Forretningsmodellen er en integrert 
verdikjede som omfatter utvikling og produksjon og formidling av finansielle produkter og tjenester. 
Distribusjon av produkter gjennom eierselskaper og samarbeidspartnere utgjør en viktig del av 
forretningsmodellen. Sparebanken Sør betjener kundene gjennom en kombinasjon av salgskontorer og 
digitale løsninger. Digitalisering og analytisk tilnærming preger aktiviteter gjennom hele verdikjeden. De 
største forretningsområdene er utlån til privat- og bedriftsmarkedet, samt finansiering og investering.  
 
Tabellen under viser størrelsen på forretningsområdene målt i balansevolum basert på tall pr. 31.12.2020. 
 

 
 
Investeringer er ikke med i analysen. Investeringer består hovedsakelig av to kategorier: 

 Likviditetsportefølje: Som det er strenge reguleringer til mht plassering. 

 Investeringsportefølje: Investeringsporteføljen består hovedsakelig av heleide datterselskaper, samt 
eierposisjoner i produktselskaper som banken formidler produkter for. 

 
I tillegg er det noen andre balanseposter som kontanter, derivater, andre eiendeler som ikke har noen 
påvirkning på analysen og er derfor heller ikke er medtatt i analysen  
 
Basert på eiendeler er ca. 78,5 % av forretningsvolumet inkludert i analysen. Basert på inntekter er ca. 91,3 
% av forretningsvolumet inkludert i analysen. 
 

4.2 Forretningsvolum, sektorer og næringer 

Av tabellen under fremgår informasjon om sektorer, næringer og produkter som er inkludert i analysen. 
 

Andre

 Person-

marked 

 Bedrifts-

marked 

 Likviditets- 

portefølje 

 Investerings-

portefølje 

 Kontanter, 

derivater mv 

Eiendeler, mill kr               73.362 38.215              21.543              1.270                7.736                

Eiendeler, %                   51,6 26,9                  15,2                  0,9                     5,4                     

Sum eiendeler, %

 Utlån Investeringer

                                                78,5 21,5                                                                              

 Inkludert i analysen Ikke inkludert i analysen
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Analysen er utført med basis i NACE koder. For PM er dataene basert på omfang av kunder i de respektive 
produktgrupper. For bedriftsmarkedet har vi tatt med alle næringshovedgruppene basert på datagrunnlag 
for nivå 2.  
 

4.3 Kontekst og bærekraftsparameter 

Et sentralt datagrunnlag i analysen er de 22 bærekraftsparameterne, kfr tabell under. Vi har benyttet 
bærekraftsparameterne for Norge, da Sparebanken Sør opererer kun i Norge. Det er gjort en vurdering av de 
ulike bærekraftsparametrene, og modellens default verdier er benyttet i analysen. 
 

Utlån

MNOK

Utlån

%
Boliglån 69.979           95,0                

Andre lån og kreditter 3.683             5,0                  

Personkunder 73.662           66,0                

Jordbruk og tilknyttede tjenester 801                 2,1                  

Skogbruk og tilknyttede tjenester 158                 0,4                  

Fiske og fangst 313                 0,3                  

Bergverksdrift og utvinning

Utvinning av råolje og naturgass

Industri  861                 2,3                  

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Vannforsyning, avløps- og renovasjon

Utvikling av eiendom 4.104             10,8                

Bygge- og anlegg 1.623             4,3                  

Varehandel 1.395             3,7                  

Sjøfart og lufttransport

Transport land 590                 1,6                  

Hotell og restaurant 399                 1,1                  

Borettslag 1.281             1,1                  

Omsetning og drift av fast eiendom 19.303           50,9                

Tjenesteyting og offentlig 7.087             18,7                

Sum Bedriftsmarked 37.915           34,0                

Sum Personmarked og Bedriftsmarked 111.577         100,0             

Marked og bransje

Sparebanken Sør 

(2020)
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Alle bærekraftsparameterne får en score fra 1 til 4, hvor 1 er best og 4 er dårligst. For Norge er det spesielt 
områdene ressursutnyttelse, klima og avfall som får en høy score (dårligst). Disse bærekraftsparameterne vil 
derved ha en større påvirkning på resultatene av positive og negative påvirkninger, enn bærekraftsparameter 
med lav score. 
 
Data om forretningsområder, sektorer, bransjer og produkter blir koplet sammen med 
bærekraftsparameterne for å kartlegge positive og negative påvirkninger. 
 

5 RESULTATER, VURDERINGER OG PRIORITERINGER 

De mest sentrale faktorer for grad av påvirkning er bankens forretningsområder, bransjer og produkter, samt 
i hvilken score (viktighet) de ulike bærekraftsparameterne har i det/de landene banken opererer i. 

 

5.1 PM (Comercial Bank) 

Resultater fra analysen  
 
Figuren under viser de viktigste påvirkningsområder for privatmarkedet. 

  

SDG parameter
SDG

SDG parameter
SDG

Inclusive healtthy 

economic
8, 9

Water
6

Water
3, 6, 14

Economic 

convergence
1, 10, 17

Food 2 Air 3, 13, 15

Housing 3, 11 Soil 3, 15

Health & Sanitation
3, 6

Biodiversity& 

ecosystem
14, 15

Education
4

Recurces 

effency/security

6, 12, 13,

 14, 15

Employment 8 Climate 13

Energy
7

Waste

6, 12, 14,

 15

Mobility 9, 11

Information 9, 11, 17

Culture & heritage 8, 16

Intigrity & security 1, 16

Equality & justic 5, 10, 16

Strong institution

peace and stability
16, 17

Availability, accessibility, 

affordability and quality of 

resources

Quality and efficient use of 

resources

Economic value creation for 

people and scociety
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Det er i tabellen nedenfor vist de 3 områdene i analysen som har størst positivt og størst negativ påvirkning. 
 

PM (Concumer Banking) 

Størst positiv påvirkning  SDG Størst negativ påvirkning  SDG 

Arbeid 
- Arbeidsledighet 
- Arbeidsvilkår 
- Andre arbeidsforhold 

8 

Inkluderende sunn økonomi 
- Enkel tilgang til produkter 
- Fattigdomsrater 
-  Forskning og utvikling 
- Finansiell inkludering 

8, 9 

Inkluderende sunn økonomi 
- Enkel tilgang til produkter 
- Fattigdomsrater 
- Forskning og utvikling 
- Finansiell inkludering 

8, 9 

Ressursutnyttelse  
- Energi 
- Ferskt vann 
- Materialforbruk pr capita 
- Andre ressursforbruk 

6, 12, 
13, 14, 

15 

Bolig 
- Antall boliger 
- Hjemløshet 
- Pris og tilgang på bolig 
- Overbefolkning 

3, 11 

Klima 
- Klimarisiko 
- CO2 utslipp 13 

 
Vurderinger  
Positiv påvirkning:  
Bankens samfunnsrolle er sentral i analysen. Dette kommer frem gjennom påvirkning bankens positive 
påvirkning på «Arbeid», «Inkluderende, sunne økonomier» og «Boliger». Banken tilbyr finansielle tjenester 
og muligheter for alle, noe som har positiv innvirkning på økonomien, og reduserer forskjellene. 
Størsteparten av utlånsvolumet i privatmarkedet er knyttet opp til boliglån. Ut fra en totalvurdering syns de 
positive påvirkningsområdene som relevante og korrekte. 
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Negativ påvirkning:  
Den mest relevante området for negativ påvirkning er «Klima». Dette er primært knyttet til klimautslipp 
(energiforbruk) til den høye andelen av utlånene som utgjør boliglån.  
 
Tabellen under viser klimautslipp for utlånsporteføljen: 
 

 
 
Tallgrunnlaget for klimautslipp er basert på data fra Statistisk Sentralbyrå. Tallgrunnlaget er basert på en 
norgesportefølje og vil være beheftet med usikkerhet, men vil allikevel gi en god indikasjon på omfanget av 
klimautslipp.   
 
Klimautslipp fra personmarkedet er vesentlig mindre enn fra bedriftsmarkedet. 
 
Selv om klimautslipp knyttet til boliglån i en større sammenheng er relativt lav, representerer dette 
sannsynligvis det område som banken kan være med å påvirke mest positivt. 
 
 Når det gjelder «Ressursutnyttelse» er dette også relevant, og har trolig sammenheng med høyt 
ressursforbruk i Norge innenfor energi, vann og andre ressurser. Husholdningenes økonomi er god og tilgang 
og pris på ressurser er relativt billig. Dette kan resultere i et bruk og kast samfunn. «Inkluderende sunn 
økonomi» er også et område som banken i analysen har negativ påvirkning på. Vi er usikre på hva som er 
årsaken til dette, men tror kanskje at en liten grad av produkter knyttet til sosial inkludering kan være en av 
årsakene. Av figuren fremgår det også at bankens positive påvirkning på dette området er vesentlig større 
enn den negative påvirkningen. 

 

Prioriteringer 
Vi vurderer de viktigste områdene som vi kan ha mest positiv påvirkning på til å være: 

1. Klima – håndtering av risiko og klimautslipp fra boliglånsporteføljen. For mer detaljer om klimautslipp 
fra PM og boliglån, kfr tabeller under BM. 

2. Ressursutnyttelse – reduksjon i bruk av ressurser i egen virksomhet 
3. Inkluderende sunn økonomi – finansiell inkludering av svake grupper 

 

5.2 BM (Business Bank) 

Resultater fra analysen  
Figuren under viser de viktigste påvirkningsområder for bedriftsmarkedet. 
 

 Utlån

MNOK 

CO 2

1000 tonn

Utlån

MNOK

CO 2

1000 tonn

Boliglån 69.979              

Andre lån og kreditter 3.683                

Sum Personmarked         3.699.110                 4.917 73.662              97,9                   

Personmarked Sør sin andel av Norge, % 1,99                   2,0                     

Sum Bedriftsmarked 1.836.560        63.828              37.915              317,9                

Personmarked sin andel av Sør, % 66,02                23,55                

Norge (11/2020) Sparebanken Sør (2020)
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Det er i tabellen nedenfor vist de 3 områdene i analysen som har størst positivt og størst negativ påvirkning. 
 

BM (Business Banking) 

Størst positiv påvirkning  SDG Størst negativ påvirkning  SDG 

Arbeid 
- Arbeidsledighet 
- Arbeidsvilkår 
- Andre arbeidsforhold 

8 

Klima 
- Klimarisiko 
- CO2 utslipp 13 

Ressursutnyttelse  
- Energi 
- Ferskt vann 
- Materialforbruk pr capita 
- Andre ressursforbruk 

6, 12, 
13,14, 

15 

Biodiversitet og økosystemer 
- Biodiversitet 
- Økosystemer 14, 15 

Bolig 
- Antall boliger 
- Hjemløshet 
- Pris og tilgang på bolig 
- Overbefolkning 

3, 11 

Avfall 
- Offentlige avfallsløsninger 
- Resirkulasjons rate 
- Andre forhold avfall  

6, 12, 
14, 15 

 

Vurderinger  
 
Positiv påvirkning:  
Bankens samfunnsrolle er sentral også i analysen for bedriftsmarkedet. Bankens mest positive påvirkning fra 
analysene er innenfor områdene «Arbeid», «Ressursutnyttelse» og «Boliger». Dette har også nær 
sammenheng med bransjesammensetningen i utlånsportefølje. Områdene «Arbeid» og «Bolig» er 
sammenfallende for privat- og bedriftsmarkedet. Vi er noen mer usikre på årsaken til positiv påvirkning på 
ressursutnyttelse. Mulig det kan ha sammenheng med god tilgang og sikkerhet for leveranse av kritiske 
ressurser som energi og vann. Ut fra en totalvurdering syns de positive påvirkningsområdene som relevante 
og realistiske. 
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Negativ påvirkning:  
Den mest relevante området for negativ påvirkning er «Klima». Dette er primært knyttet til klimautslipp i 
utlånsporteføljen samt at Norge scorer høyt på klima som bærekraftsparameter. Dette er sammenfallende 
med bankens egne vurderinger av det viktigste påvirkningsområdet. 
 

 
 
Som det fremgår av tabellen er CO2 utslippene fra Sør relativt lave i forhold til norgesporteføljen målt mot 
utlånsvolum. Dette har sammenheng med at Sparebanken Sør ikke har utlån til en rekke CO2 intensive 
næringer som olje og gass, flytransport, kjemisk og farmasøytisk industri mv. 
 
 «Biodiversitet og økosystmer» er også et område i analysen som banken har negativ påvirkning på. Dette 
har trolig sammenheng med relativt store enkeltbransjer i utlånsporteføljen som bygg og anlegg og eiendom 
som båndlegger naturarealer. Dette er også et veldig viktig område både i nasjonal og global sammenheng, 
som vil få mye oppmerksomhet fremover. Det tredje området for negativ påvirkning er «Avfall». Dette er et 
resultat av at Norge score høyt (dårlig) på dette bærekraftsparameteret.  
Ut fra en totalvurdering vurderes de områdene for negativ påvirkning som fremkommer i analysen som 
relevante og realistiske. 

 

Prioriteringer 
Vi vurderer de viktigste områdene som vi kan ha mest positiv påvirkning på til å være: 

1. Klima – håndtering av risiko og klimautslipp fra næringslivsporteføljen 
2. Biodiversitet og økosystemer – bruk av natur og naturressurser 
3. Avfall – reduksjon og gjenbruk av avfall 

 

 Utlån

MNOK 

CO 2

1000 tonn

Utlån

MNOK

CO 2

1000 tonn
Jordbruk og tilknyttede tjenester               66.171                 4.914 801                    59,5                   

Skogbruk og tilknyttede tjenester                 5.915                       36 158                    1,0                     

Fiske og fangst               80.501                     370 313                    1,4                     

Bergverksdrift og utvinning               11.151                     279 

Utvinning av råolje og naturgass               15.121               15.229 

Industri                90.850               11.933 861                    113,1                

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning               49.486                 1.699 

Vannforsyning, avløps- og renovasjon               13.915                 1.499 

Utvikling av eiendom             135.751                 1.301 4.104                39,3                   

Bygge- og anlegg               66.468                     637 1.623                15,6                   

Varehandel               80.914                 1.104 1.395                19,0                   

Sjøfart og lufttransport               79.392               20.815 

Transport land               80.699                 2.087 590                    15,3                   

Hotell og restaurant               20.475                     133 399                    2,6                     

Borettslag 1.281                0,2                     

Omsetning og drift av fast eiendom             793.389                     122 19.303              3,0                     

Tjenesteyting og offentlig             246.362                 1.670 7.087                48,0                   

Sum Bedriftsmarked 1.836.560        63.828              37.915              317,9                

Sør sin andel av Norge, % 2,02                   0,50                   

Sparebanken Sør (2020)Norge (11/2020)

Marked/bransje
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Tabellen under som viser hvilke bransjer som påvirker de ulike områdene positivt, positivt og negativt og 
negativt er resultater fra analyseverktøyet område «Performance». 
 

 
 

Felter markert med rødt viser hvilke bransjer som har størst negativ påvirkning som konsekvens av grad av 
påvirkning fra analysen samt utlånsvolum. 

  

6 PRIORITERTE OMRÅDER – TILTAK  

Ut fra en totalvurdering av påvirkningsanalysen samt tidligere utført interessentkartlegging og 
vesentlighetsanalyser, har vi valgt på prioritere følgende områder som viktigst, og de områdene vi kan påvirke 
mest positivt. 
 

1. Klima 
2. Biodiversitet og økosystemer (natur) 
3. Ressursutnyttelse 
4. Avfall 
5. Sosial inkludering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos Pos 

&

neg

Neg Pos Pos 

&

neg

Neg Pos Pos 

&

neg

Neg

Jordbruk og tilknyttede tjenester 801          x x x

Skogbruk og tilknyttede tjenester 158          x x x

Fiske og fangst 313          x x x

Industri  861          x x x

Bygge- og anlegg 5.727      x x x

Varehandel 1.359      x x x

Transport land 590          x x x

Hotell og restaurant 399          x x

Omsetning og drift av fast eiendom 20.580    x x x

Privat tjenesteyting 2.000      x x x

Offentlig administrasjon 1.000      x x x

Utdanning 1.500      x x

Helse og sosiale tjenester 1.500      x x

Annen tjenesteyting 1.127      x x x

Sum Bedriftsmarked 37.915    

Bransje

Klima
Biodiversitet

& ecosystem
Avfall

Utlån

MNOK
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Det er i tabellen nedenfor kort skissert gjennomførte og potensielle tiltak for disse områdene. 

 
Bærekraftsparameter Gjennomførte tiltak Potensielle tiltak KPI/Indikatorer 

Klima 1. Integrert Klima i 
kredittprosesser BM 
2. Mål til reduksjon i egne 
klimautslipp iht Parisavtalen 
3. Rammeverk for grønne, 
sosiale og bærekraftige 
produkter 
4. Grønne produkter i PM 
5. Eksklusjonskriterier for utlån 
til bransjer med høye 
klimautslipp 
6. Policydokumenter for 
relevante forretningsområder 
7. TCFD rapport 

1. Flere grønne og 
bærekraftige produkter i PM 
og BM 
2. Gode målesystemer for å 
beregne klimautslipp for utlån 
i sentrale bransjer 
3. Flere grønne investeringer 
4. Vurdere CDP 

1. Mål til egne 
klimautslipp 
2. EU taxonomi 
3. UNEP FI 
4. GRI 

Biodiversitet og 
økosystemer 

1. Integrert Natur i 
kredittprosesser BM 
2. Policy klima og natur 

1. Videreutvikle krav og mål 
mht biodiversitet og 
økosystemer i utlån- og 
investeringsporteføljen 
2. Bygge kunnskap internt 
3. Flere grønne og 
bærekraftige produkter ifm EU 
taxonomi 
4. Mål til reduksjon/eksklusjon 
av kunder/bransjer som i 
vesentlig grad påvirker 
naturen negativt 
5. Videreutvikle natur som 
risikoområde i 
kredittprosesser i tråd med EU 
taxonomi 

1. EU taxonomi 
2. UNEP FI 

Ressursutnyttelse 1. Miljøfyrtårnsertifisering, 
måling og oppfølging i forhold 
til internt forbruk av ressurser 

1. Fokus på resirkulering og 
gjenbruk av internt forbruk av 
ressurser 
2. Vurdere hvordan banken 
kan ha positiv påvirkning på 
kunder og samarbeidspartnere 
på dette området 
3. Utvikle produkter for 
sirkulærøkonomi iht EU 
taxonomi 
4. Krav til leverandører 

1. Interne mål til 
reduksjon av 
ressursforbruk 
2. Mål til gjenbruk 
og resirkulering av 
enkelte ressurser 
3. EU taxonomi 
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Avfall 1. Miljøfyrtårnsertifisering, 
måling og oppfølging i forhold 
til internt forbruk av ressurser 

1. Fokus på reduksjon av 
internt avfall 
2. Krav til leverandør mht 
resirkulering av avfall 
3. Vurdere hvordan banken 
kan ha positiv påvirkning på 
kunder og samarbeidspartnere 
på dette området 
4. Utvikle produkter for 
sirkulærøkonomi iht EU 
taxonomi 

1. Interne mål til 
reduksjon og 
gjenbruk av 
ressurser 

Sosial inkludering 1. Rammeverk for grønne, 
sosiale og bærekraftige 
produkter 
2. Innskudd- og utlånsprodukter 
til unge med fordelaktige priser 
3. Finansiering av private skole 
og helsetilbud 

1. Vurdere å etablere 
produkter til fordelaktige 
priser for vanskeligstilte 
grupper 

1. Mål til utlån 
som fører til sosial 
inkludering 

 

7 VIDERE ARBEIDER 

Resultatene av påvirkningsanalysen er interessante og vil bli brukt i Sparebanken Sør sitt videre arbeid med 
bærekraft og implementering av prinsippene i PRB. Arbeidet med prioriterte områder fra 
påvirkningsanalysen vil ses i sammenheng og bli integrert i bankens generelle arbeid med bærekraft. 
Viktige arbeidsoppgaver fremover vil bli å bygge kompetanse, analysere påvirkninger for 
investeringsporteføljen, analysere enkeltbransjer mer i detalj, prioritere tiltak, samt etablere mål og 
indikatorer for viktige områder. Arbeidet med de ulike områdene må også avstemmes med nye regulatoriske 
krav herunder EU taxsonomi, EBA mv samt kunnskap og innspill fra eksperter og interessenter herunder 
UNEP PRB. 
 

 

 

 

 


