Klimatpolicy för Varmas placeringar
Klimatförändringen är en av de viktigaste faktorerna som
placerarna måste förbereda sig för på lång sikt. Mänsklig
verksamhet har gett upphov till växthusgasutsläpp som
har förändrat klimatet redan nu. Förbränningen av fossila
bränslen, förändringarna i markanvändningen samt
processerna inom lantbruket och industrin har lett till
att halterna av växthusgaser i atmosfären har stigit och
klimatet blivit varmare.
Klimatförändringen orsakar betydande ekonomiska,
sociala och miljörelaterade effekter för såväl nuvarande
som framtida generationer. Verksamhetsförutsättningarna
kommer på lång sikt att förändras inom många sektorer
och företag. Inom vissa sektorer, som till exempel energiproduktionen, kan förändringen redan anses ha börjat.
För att motarbeta klimatförändringen krävs en kännbar
och långsiktig begränsning av utsläppen eftersom den
framtida utvecklingen till en mycket stor del beror på den
totala utsläppsmängden av växthusgaser. Målet för klimatavtalet i Paris är att uppvärmningen ska begränsas till
klart under 2 grader jämfört med förindustriell tid.
För att målet ska kunna uppnås förutsätts en övergång
till en koldioxidsnål ekonomi och en avsevärd minskning
av användningen av fossila bränslen.
Varma är medveten om klimatförändringens betydelse
för bolagets placeringsverksamhet och för den långsiktiga
utvecklingen av ekonomin. Vi stödjer åtgärder som bekäm-

Det är vår ambition att
våra placeringar och
placeringsprocesser ska
svara mot målet på 2 grader.

par klimatförändringen och underlättar anpassningen till
kommande förändringar.
Vi förbinder oss att utveckla vår placeringsverksamhet
så att våra placeringar och placeringsprocesser svarar
mot målet att uppvärmningen inte överskrider 2 grader.
På lång sikt innebär detta att vi styr våra placeringar till
objekt som har låga koldioxidutsläpp eller en klimatstrategi som syftar till ett samhälle med låg koldioxidintensitet.
På kort sikt är vårt mål att minska placeringarnas koldioxidavtryck. Det är vår ambition att före 2020 minska
koldioxidavtrycket i förhållande till omsättningen med
25 % i noterade aktieplaceringar, 15 % i noterade företagslåneplaceringar och 15 % i fastighetsplaceringar i proportion till antalet bruttokvadratmeter.

Genom sin klimatpolicy förbinder sig Varma dessutom
att:
• inom placeringsverksamheten utveckla metoder
för bedömning av de risker och möjligheter som
klimatförändringen medför både på sektorsoch bolagsnivå samt för att förbereda bolagets
placeringsobjekt på den förestående förändringen
• identifiera de nya placeringsmöjligheter som
klimatförändringen medför
• bedöma, uppmuntra och främja sådana
affärsverksamhets- och placeringsstrategier
som minskar växthusgasutsläppen från våra
placeringsobjekt
• med hjälp av olika påverkansmetoder främja
placeringsobjektens rapportering om växthusgaser
och beredskapen för klimatförändringen
• delta i den offentliga debatten om
klimatförändringens effekter beträffande våra
placeringsobjekt på olika evenemang och genom
samarbetsinitiativ
• rapportera om våra insatser årligen.
Varma har undertecknat CDP (tidigare Carbon Disclosure
Project). Dessutom har Varma anslutit sig till initiativet
Montréal Pledge som stöds av PRI och FN:s miljöfond.
De företag som undertecknat initiativet förbinder sig att
årligen mäta och rapportera koldioxidavtrycket för sina
noterade aktieplaceringar.

Noterade aktieplaceringar
Varma har som mål att minska koldioxidavtrycket för sina
aktieplaceringar med 25 % i förhållande till företagens
omsättning1 under perioden 2015–2020. Vid årsskiftet
2015 var koldioxidavtrycket 238 ton (tCO2e) i förhållande till omsättningen, vilket var en fjärdedel lägre än
jämförelseindexet.
Målet ska uppnås genom att placera i företag som följer
bästa möjliga praxis. Vi tar reda på hur företagen förbereder sig för klimatförändringen genom att ordna företagsmöten och utnyttja olika informationskanaler. Portföljens
bransch- eller företagsvisa struktur läggs upp så att koldioxidavtrycket minskar. På längre sikt kan vi också påverka
företagen och sporra dem att minska sina koldioxidavtryck
och rapportera om sina insatser.

Varma har som mål att
minska koldioxidavtrycket
för sina aktieplaceringar
med 25 % i förhållande
till företagens omsättning
under perioden 2015–2020.
Räknat enligt det placerade kapitalet utgörs 90 % av alla
våra direkta aktieplaceringar av bolag som rapporterar
utsläpp. Vi vill att framför allt de större företagen rapporterar vid CDP och vi förhandlar om rapporteringen med
bolagen. Målet är att 95 % av de bolag där Varma har
noterade direkta aktieplaceringar ska rapportera om sina
växthusgasutsläpp 2020.
Under 2016 kommer vi att etablera en temaportfölj som
utgår från klimatförändringen. Portföljen ska omfatta
företag med sådan affärsverksamhet som drar nytta av
att motarbeta klimatförändringen inom olika områden,
till exempel Inom teknologi och produktion av förnybar
energi. Dessutom placerar vi i företag som på medellång
sikt avser att lägga om sin egen verksamhet i en mindre
koldioxidintensiv riktning så att verksamheten därmed
även ekonomiskt sett medför mindre risker.
I våra fondplaceringar beaktar vi klimatförändringen som
en del av poängsättningen av de aktiva fondernas ansvar.
De viktigaste kriterierna som vi tillämpar är fondbolagets
policy gällande klimatförändringen samt de mätbara
målen, hur klimatförändringen har integrerats i placeringsprocessen samt den årliga rapporteringen, särskilt om
koldioxidavtrycket.

Noterade företagslåneplaceringar
Varma vill minska de noterade företagslåneplaceringarnas
koldioxidfotavtryck i förhållande till omsättningen2 med
15 % under perioden 2015–2020. I slutet av 2015 var kol-

Under 2016 kommer vi att etablera en temaportfölj som
utgår från klimatförändringen. Portföljen ska omfatta
företag med sådan affärsverksamhet som drar nytta av
att motarbeta klimatförändringen.

1 Som mätare används utsläppen i förhållande till omsättningen
uträknat enligt ägarandelen (financed emissions/financed revenue).

2 Som mätare används andelen av vårt företagslån av hela skulden
multiplicerad med företagets utsläpp i förhållande till omsättningen.

dioxidavtrycket 244 ton (CO2e) i förhållande till omsättningen, vilket är nästan hälften mindre än
jämförelseindexet.
Vi ska uppnå målet dels genom att placera i företag som
iakttar bästa möjliga praxis och dels genom att beakta
företagens koldioxidintensitet som en del av företagsurvalet och sektorallokationen. På olika företagsmöten försöker vi påverka företaget så att klimatförändringen beaktas
i dess affärsverksamhet. Klimatförändringen och begränsningen av den involverar ett flertal risker: en förändrad
verksamhetsmiljö, nya myndighetskrav och reserver som
eventuellt inte kan utnyttjas (stranded assets).

Fastigheter
Varma strävar efter att minska koldioxidavtrycket för sitt
jämförbara fastighetsbestånd, vars underhåll bolaget själv
ansvarar för, i förhållande till antalet bruttokvadratmeter3
från nivån 2015 med 15 % före 2020 och med 20 % före
2025. I slutet av 2015 var koldioxidavtrycket 33,8 kilo per
bruttokvadratmeter.
Koldioxidavtrycket för Varmas fastigheter inkluderar de
koldioxidutsläpp som orsakas av förbrukningen av värme,
el, kylning och delvis även vatten. Koldioxidutsläppen från
avfall ingår inte i koldioxidfotavtrycket under början av
den målsatta perioden, men avsikten är att de ska inkluderas senast 2020.
Fastigheternas koldioxidutsläpp utgörs huvudsakligen av
den energiförbrukning som orsakas av el och uppvärmning och som kan minskas genom att förbättra fastigheternas energieffektivitet. I fråga om sina lokalfastigheter
anslöt sig Varma 2011 till Energieffektivitetsavtalet för
fastighetssektorn, programmet för verksamhetslokaler,

Vårt mål är att minska
koldioxidavtrycket för våra
direkta fastighetsplaceringar
med 15 % före 2020.

som löper ut 2016. Vi kommer också att ansluta oss till
motsvarande åtgärdsprogram för verksamhetslokaler och
bostäder, vilket inleds 1.1.2017. Inom ramen för dessa program förbinder vi oss att spara minst 7,5 % energi under
perioden 2017–2025. Varmas eget energisparmål är dock
10 % under samma period.
Vi satsar på att uppnå vårt mål med hjälp av åtgärder som
ökar energieffektiviteten såsom nödvändig styrning och
modernisering av utrustningen för belysning, kylning och
ventilation.
Koldioxidavtrycket minskas dessutom genom en övergång
till energi som producerats med förnybara energikällor.
I Varmas fastigheter kommer solenergi att utnyttjas för
första gången under 2016. I våra nybyggnads- och renoveringsprojekt prioriterar vi planeringslösningar som syftar
till en minimering av koldioxidavtrycket. Detta innebär att
vi dels utnyttjar förnybara energikällor, dels i hustekniken
använder utrustning med hög verkningsgrad.
Varmas viktigaste byggnader certifieras huvudsakligen
enligt BREEAM-miljöklassificeringen och det är vår ambition att nå upp minst till klassen Good eller Very Good före
2025.

Kapital- och hedgeplaceringar
Vårt mål är att påverka fondcheferna så att fondförvaltarna inkluderar klimataspekter som en del i sin praxis för
ansvarsfull placering och beaktar dem i sina placeringsbeslut. Kapitalfonderna gör majoritetsplaceringar i de
bolag som är placeringsobjekt och har därför en central
roll i fråga om att påverka bolagens praxis. I placeringarna
i hedgefonder framhäver vi vikten av att beakta klimatförändringen särskilt i fonder som fokuserar på långsiktiga
placeringar. Vi för också aktivt fram att åtgärder som ökar
beredskapen för klimatförändringen erbjuder betydande placeringsmöjligheter inom hela fältet av alternativa
placeringar.

3 Som mätare används kg CO2/brm² som visar mängden
koldioxidutsläpp från fastigheten per bruttokvadratmeter
i byggnaden.

Varma strävar efter att påverka fondcheferna så att över
hälften av fondkapitalet i Varmas hedge- och kapitalplaceringsfonder har riktlinjer för klimatförändringen och har
integrerat klimatförändringen i sin placeringsprocess före
2020. Dessutom förväntar vi oss att fonderna rapporterar
om sina åtgärder.

