Hållbarhetsöversikt för
Landshypotek Bank
– kreditgivning till företag
Denna hållbarhetsöversikt är ett branschinitiativ som tagits fram inom Bankföreningen för
att ge en inblick i hur hållbarhetsperspektiv beaktas i bankers kreditgivning till företag.

Hållbarhet för oss
Sedan starten 1836 har Landshypotek Bank möjliggjort boende
och företagande på landsbygden. Huvuddelen av bankens
kunder driver företag inom jord och skog och bankens hållbarhetsarbete har alltid utgått från kunderna och kundernas verksamhet. Genom att banken ägs av lånekunderna inom jord och
skog är dessutom bankens själva affärsmodell ett bidrag till ett
ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Hållbarhet för Landshypotek Bank handlar om att se på alla
aspekter av bankens verksamhet ur ett långsiktigt och ansvarsfullt perspektiv. Bankens hållbarhetsarbete genomsyrar därför
hela verksamheten och berör alla bankens intressenter, som
bankens kunder, medarbetare, ägare, medlemmar i föreningen
och investerare.

Hållbarhet i kreditprocessen
Genom långsiktiga affärsrelationer, hög riskmedvetenhet samt
en god förståelse för bankens roll i samhället säkerställer banken
att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt och att såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala perspektiv beaktas.
Ekonomiskt ansvar: Landshypotek Bank strävar efter enkelhet,
tydlighet och transparens i kreditprocessen för att kunderna ska
känna sig trygga med banken och förstå de villkor som erbjuds,
då det ofta är viktiga ekonomiska beslut som kunderna står inför.
Att upprätthålla höga etiska krav och arbeta mot ekonomisk
brottslighet är också viktiga områden för bankens ekonomiska
ansvar.

Miljömässigt ansvar: Landshypotek Bank verkar för ett långsiktigt
och hållbart svenskt jord-och skogsbruk och möjliggör denna
utveckling genom att finansiera företag inom dessa sektorer.
En viktig del av bankens kreditprövning utgår från miljöpåverkan
i kundernas verksamhet. En långsiktigt hållbar produktion och
förvaltning innebär en lägre risk, både för banken och för kunden.
Hållbarhetsrisker är en central del av analysen och kan sällan
skiljas från finansiella risker. Bankens medarbetare utbildas
därför i hållbarhetsanalyser och banken har tydliga styrdokument för hur dessa ska gå till som ett stöd för en korrekt bedömning av kundens verksamhet och risken den medför.
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Socialt ansvar: Landshypotek Bank tar socialt ansvar genom att
göra det möjligt att bo och leva utanför storstäderna – idag och
imorgon. Bankens kundrelationer är långa och varar ofta över
generationer. Det tar uppåt ett sekel för en skog att växa upp och
bli avverkningsmogen vilket betyder att det våra kunder planterar
idag avverkas av framtida generationer. Kunderna genomgår ofta
någon gång under livet generationsskiften och för banken är det
viktigt att kunna bistå och finnas för våra kunder i dessa skeden.
Genom långvariga relationer kan banken se potentialen, men
även behoven, för framgångsrika ägarskiften.

perioder, kraftiga skyfall men samtidigt ett varmare klimat som
förlänger växtsäsongen är några tänkbara scenarier. Förändringarna kräver en medveten anpassning hos såväl kunderna som
banken. Detta kan i sin tur innebära en ökad betydelse av diversifiering hos bankens kunder och i bankens utlåningsportfölj.
Bankens kreditportfölj uppgår till 72,5 miljarder kronor varav
cirka 47 miljarder kronor är utlåning till micro-, små och medelstora företag som huvudsakligen bedriver verksamhet inom jord
och skog. I cirkeldigrammen nedan framgår fördelningen av
utlåningsportföljen och huvudsaklig inriktning för dessa kunder.

Klimatrisker: Ett förändrat klimat innebär nya förhållanden och
förutsättningar för bankens kärnkunder då de bedriver verksamheter som påverkar och påverkas av klimatet och miljön. Torrare
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Åtaganden och policyer för hållbarhet
Banken har ett antal interna styrdokument som styr såväl vilka
företag banken lånar ut pengar till som hur denna kreditgivning
ska ske. Banken kommer under året att närmare analysera hur
TCFD:s rekommendationer kan komma att tillämpas av banken
framöver. De viktigaste styrdokumenten som i huvudsak
påverkar bankens hållbarhetsarbete är följande:

•
•
•
•

Hållbarhetspolicy
Etikpolicy
Instruktion Hållbarhetsanalys
Riktlinje Kreditgivning

Våra fokusområden angående hållbarhet i kreditgivningen
Landshypotek Bank har ett uppdrag från ägaren att vara det
svenska jord- och skogsbrukets bank. Detta ger oss en självklar
prioritering och fokusering i vår kreditgivning till våra kärnkunder
– Sveriges jord- och skogsbrukare. Vår inriktning leder också till
naturliga uteslutningar i vår kreditgivning och vi finansierar till
exempel inte vapenindustri, kol- eller kärnkraft.
Många av lösningarna på hållbarhetsutmaningarna finns hos
företagen på den svenska landsbygden och genom att finansiera
denna verksamhet bidrar banken till ett hållbart samhälle. Skogen är en viktig faktor i omställningen mot det fossilfria samhället.
Den är förnybar, bidrar till nya miljövänliga bränslen och utgör

råvara för en rad produkter. Trä som byggmaterial är överlägset
betong, stål och andra material med avseende på klimatpåverkan. Den växande skogen och användningen av trä har stor
betydelse för att motverka klimatförändringar och fungerar som
kolsänka.
Maten som produceras på svenska gårdar är av hög kvalitet och
produktionen håller internationellt sett hög nivå när det gäller
miljöpåverkan och djurhållning, och brukandet av marken i det
svenska jord-och skogsbruket bidrar även till biologisk mångfald
och en god förvaltning av naturen.
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