Hållbarhet i FöreningsSparbanken,
utdrag från årsredovisning 2005
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Hållbarhet och Miljö. Genom uppfyllande av lagar och föreskrifter, miljöcertifiering enligt ISO 14001 och ett starkt engagemang i samhället bidrar FöreningsSparbanken till hållbar
utveckling. Banken stöder bland annat Global Compact, FN:s
initiativ för bland annat mänskliga rättigheter. Banken stödjer
också UNEP, FN:s miljöprogram.

Som icke-tillverkande företag är
FöreningsSparbankens miljöpåverkan relativt begränsad. Den direkta
miljöpåverkan kommer främst från
anställdas tjänsteresor, uppvärmning
av kontor och från den resursförbrukning som uppstår vid användning av
exempelvis papper och el.
Den indirekta miljöpåverkan är av
större omfattning, men kan reduceras
till exempel genom att ställa krav vid
kreditgivning eller genom hållbarhetsanalys av de bolag som vårt fondbolag Robur investerar i. Den indirekta miljöpåverkan begränsas också
av att bankens leverantörer granskas
ur miljösynpunkt. Miljöpåverkan
uppstår vidare när kunderna använder
sig av bankens produkter och tjänster.
För att minimera den indirekta miljöpåverkan har banken utvecklat ett
antal produkter med miljöinriktning.
Robur har i sitt utbud 11 etikfonder som enbart investerar i företag
som uppfyller högt ställda miljökrav.
Förvaltaren väljer bort bolag där en

betydande del av omsättningen kommer från tillverkning eller försäljning
av krigsmaterial, alkohol, tobak och
kommersiell spelverksamhet. Banken
har i sitt kortsortiment ett betalkort
som stödjer Världsnaturfonden, WWF.
Telefon- och internetbanken erbjuder
elektroniska produkter och tjänster,
vilka bidrar till en minskad resursanvändning och minskade utsläpp. Ofta
går miljöintresset hand i hand med
bankens ambition att hålla kostnaderna nere då låg resursförbrukning
gynnar såväl miljön som bankens kostnadsläge.
Miljöledningssystem

Miljöarbetet i FöreningsSparbanken
är en integrerad del av affärsverksamheten. FöreningsSparbanken har ett
miljöledningssystem för den svenska
verksamheten. Syftet är att genom
ett strukturerat miljöarbete minska
bankens miljöpåverkan på ett affärsmässigt sätt. Sedan 2003 är bankens
miljöledningssystem certifierat enligt

den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.
Koncernens allt större verksamhet
utomlands och framför allt i Baltikum
medför att frågeställningen kring miljöledningssystemets omfattning måste
aktualiseras och lösas under 2006.
2006 års miljömål

För den svenska rörelsen har nedanstående miljömål fastlagts:
• 85 procent av bankens medarbetare
ska anse att det är viktigt att banken beaktar miljöaspekter då banken gör affärer med kunder eller
leverantörer
• varje affärsdrivande enhet ska ha
minst ett affärsrelaterat miljömål
• banken strävar efter att minska
utsläppen av växthusgasen koldioxid
• banken ska minska sin elförbrukning
• banken ska öka andelen genomförda miljöanalyser i samband med
kreditgivning.
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Indirekt miljöpåverkan i Sverige
Produkter och tjänster

Miljöpåverkan

2005

2004

Miljöanalys vid kreditgivning
till företag

Med hjälp av en miljöanalysmodell granskas företagens miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. Modellen används för samtliga
företag där bankens engagemang är större än 1 mkr.

245 000
företagskunder

228 000
företagskunder

12,1 miljarder

8,4 miljarder

Femtio kronor av årsavgiften och en krona per betalning
gick till Världsnaturfonden, WWF.

3,9 mkr till WWF
34 266 aktiva kort

3,0 mkr till WWF
26 764 aktiva kort

Värdetransporter, se nedan
Helt elektroniskt
Blanketter, kuvert, se nedan
Helt elektroniskt

24,6 procent
51,6 procent
11,2 procent
12,6 procent
458,8 miljoner

28,1 procent
47,2 procent
12,5 procent
12,2 procent
429,7 miljoner

Robur förvaltar 11 miljö- och etikPengar placeras i företag som uppfyller miljö- och etikkrav
fonder och andra speciella uppdrag enligt Roburs analysmodell. Volymen har ökat med
44 procent under 2005.
WWF-kort
Transaktioner
• Kassa
• Kort
• Giro
• Internet
Totalt antalet transaktioner

Direkt miljöpåverkan i Sverige
2005
Antal anställda, medeltal
Lokalyta
Papper, kuvert och blanketter (inköpt mängd)
El, Bra Miljöval
Tjänsteresor
– bil
– flyg
– tågresor

Totalt transporter

2004

9 503
283 105 kvm
126 kg/anst

9 722
410 327 kvm
142 kg/anst

49,3 GWh

52,8 GWh

901 km/anst
1 459 km/anst
531 km/anst

Totalt resor
Värdetransporter

CO2

180 kg/anst
239 kg/anst
0,003 kg/anst

1 009 km/anst
1 173 km/anst
555 km/anst

3 954 ton
2 133 000 km

512 ton
4 466 ton

CO2

199 kg/anst
192 kg/anst
0,003 kg/anst
3 774 ton

2 133 000 km

512 ton
4 286 ton

