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Formål og rammer 

Samfundet har store miljø- og klimamæssige udfordringer, som vokser yderligere over de kommende generationer. 
Som hele Danmarks kreditgiver har Nykredit et særligt ansvar for at bidrage til langsigtet, stabil og bæredygtig udvik-
ling af samfundet. Vores overordnede tilgang til samfundsansvar er beskrevet i Nykredits Politik for samfundsansvar.  

Politikken slår fast, at vi vil ”være ambitiøse i forhold til at reducere vores direkte og indirekte klima- og miljøaftryk, 
når vi indretter vores bygninger og arbejder med vores transport-, energi- og ressourceforbrug.” 

Vi forpligtiger os herudover til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, både nationalt og internationalt og 
overholde de bindende forpligtigelser, krav og forventninger, interessenter har til os på klima-, energi- og miljøområ-
det (eksempelvis efterlevelse af UN Global Compacts ti principper). 
 
Arbejdet 

Nykredits arbejde på klima, energi- og miljøområdet er fokuseret på handling og systematik:  

� Vi gennemfører ændringer, der reducerer vores forbrug af ressourcer og vores øvrige belastning på klima-, 
energi- og miljøområdet og vi vil vedligeholde de processer og systemer, som er med til at støtte op omkring 
disse initiativer. 

� Vi forpligter os til at beskytte miljøet mod unødvendig forurening og anden unødvendig negativ påvirkning af 
miljø og klima fra Nykredits væsentlige miljøforhold. 

� Vi har opdaterede målsætninger for klima-, energi- og miljøområdet, der understøtter en progressiv udvikling 
af vores performance inden for områderne.  

�  Vi vil arbejde for at omlægge vores energiforbrug til vedvarende energikilder. 

� Vi kompenserer vores CO2-udledning, der hvor vi ikke kan omlægge til vedvarende energikilder. 

� Vi tilrettelægger væsentlige initiativer således at Nykredits medarbejdere også uden for arbejdstiden motive-
res til klima- energi- og miljøfornuftig adfærd. 

� Vi inddrager miljø-, energi- og klimaaspekter i indkøb af varer og tjenesteydelser. 

� Vi synliggør vores arbejde med klima, energi og miljø gennem rapportering og anden kommunikation.  

� Vi identificerer løbende de risici og muligheder, klima- og miljøudfordringerne medfører for os, og vi vil bruge 
dette til at udvikle vores virksomhed i en bæredygtig retning. 

� Vi understøtter spredning af ny miljøvenlig viden og teknologi på energi, miljø- og klimaområdet. 
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Omfang og forankring 
Politikken er gældende for hele Nykredit koncernen. Ansvaret for at udmønte denne politik er forankret i Procure-
ment & Facility Management. Vi forventer, at alle medarbejdere er bevidste om de forpligtigelser og forventninger, 
politikken har opstillet. 


