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FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling

En del af ATP’s samfundsansvar

ATP’s arbejde med
verdensmålene
FN’s Verdensmål sætter en ambitiøs dagsorden for bæredygtig udvikling, og som en
investor med et stort fokus på samfundsansvar, er det naturligt for ATP at spejle vores
arbejde i verdensmålene. Vi inddrager verdensmålene som inspiration, retningsgiver
og kvalitetssikring af vores arbejde med samfundsansvar.

Grundlag
ATP bakker fuldt op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling. Som langsigtet investor, hvis formål er at skabe
gode pensioner til sine medlemmer, har vi en stærk interesse
i, at kloden og økonomien udvikler sig bæredygtigt – socialt
såvel som miljømæssigt. Udvikler den globale økonomi sig
ikke bæredygtigt, og når verden ikke de opstillede mål, kan der
være risiko for stigende uro, konflikter, øget global opvarmning
og dermed også mere usikre betingelser for vækst og dermed
fremtidige afkast på investeringsporteføljen.
Derfor har vi også et ansvar for og en iboende interesse i –
gennem investeringsprocesserne – at støtte op om den lang-

sigtede værdiskabelse i selskaberne og derigennem bidrage
til bæredygtig udvikling og vækst. Vi arbejder med aktivt ejerskab og ESG-integration for at skabe et øget fokus på langsigtet værdiskabelse i selskaberne, påvirke dem til at minimere
deres eventuelle negative aftryk på samfundet og kloden samt
arbejde med mere bæredygtig forretningsudvikling.
De 17 verdensmål sætter en meget ambitiøs dagsorden for
verdens udvikling frem mod 2030. For at opnå målene er det
nødvendigt, at en bred vifte af samfundsaktører på globalt
plan, herunder også erhvervsliv og investorer, engagerer sig.

Processer
Vi ønsker, at vores investeringer bidrager positivt til opfyldelse
af verdensmålene, men vi er påpasselige med at tage æren
for en mulig samfundsmæssig effekt, da det som oftest er
komplekse forhold, der gør sig gældende for, at en investering
har en samfundsmæssig effekt.
Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer er efterlevelse af OECD’s retningslinjer for multinatio-

nale selskaber med til at flytte verden hen imod opfyldelse af
verdensmålene. ATP efterlever OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber gennem blandt andet vores arbejde med
fact-finding, tematisk engagement og ESG-due diligence.
Derfor opgør vi på årlig basis den berøring, som vores to faste
processer fact-finding og tematisk engagement samt fokuserede initiativer og investeringer har haft på verdensmålene.

Aktiviteter
Udover det løbende arbejde med verdensmålene igennem
fact-finding, tematisk engagement og ESG-due-diligence har
ATP også lavet fokuserede investeringer og initiativer, som
bidrager til verdensmålene.
ATP gav i 2018 tilsagn til the Danish SDG Investment Fund
(SDG-fonden), som i løbet af 2019 har lavet sine første investeringer i fødevareproduktion og sundhedstilbud i Afrika samt
vedvarende energi i Østeuropa.

vering af ældre ejendomme. Dermed kan vi træffe beslutninger
som bygherre, der kan understøtte verdensmålene ved fx at
bæredygtighedscertificere ejendomme.
Som del af vores aktive ejerskab følger vi også med i, hvordan
danske virksomheder i investeringsuniverset inddrager
verdensmålene i deres forretning. Vores analyse for 2019
viser, at flere og flere selskaber inddrager verdensmålene og i
stigende grad formår at inddrage dem i deres forretning.

Vi har i vores ejendomsportefølje øget vores fokus på bæredygtighed i design og byggeri af nye ejendomme samt reno-
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ATP’s ESG-principper og verdensmålene for bæredygtig udvikling
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Udgangspunktet for arbejdet med verdensmålene for bæredygtig
udvikling er – ligesom for ATP’s øvrige arbejde med samfundsansvar – ATP’s tro på, at hensyn til samfundsansvar bidrager til selskabernes langsigtede værdiskabelse og risikostyring og derfor bør være
en integreret del af investeringsdisciplinen. Vi tror på, at der er en tæt
sammenhæng mellem indfrielsen af de 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling, selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed investeringernes fremtidige realværdi.

ATP’s etablerede skræddersyede processer for fact-finding, tematisk engagement og ESG-due diligence opfanger allerede i betydeligt
omfang de udviklingsproblematikker, som de 17 verdensmål søger at
håndtere. Vi evaluerer løbende, om ESG-aktiviteterne sikrer et tilstrækkeligt tværgående fokus på de 17 verdensmål, eller om vi skal iværksætte nye initiativer målrettet de verdensmål, som vores eksisterende
ESG-arbejde ikke i tilstrækkelig grad indfanger.

Verdensmålene udstikker en ambitiøs, kompleks og dilemmafyldt
dagsorden for bæredygtig, global udvikling. Som en global investor med investeringer i talrige selskaber ser ATP det som sin rolle at
bidrage til fremdrift på tværs af alle disse mål. Vi kan kun bidrage til
selskabernes fremdrift, hvis vi selv udvikler vores forståelse af såvel de
enkelte verdensmål som samspillet mellem de forskellige verdensmål.

ATP ønsker at gøre brug af sin indflydelse som investor. Vi tror på, at vi
herved både kan styrke selskabernes opmærksomhed på de betydelige
forretningsmuligheder verdensmålene udgør for det enkelte selskab og
samtidigt øge de enkelte selskabers bevidsthed om de mulige negative
konsekvenser, deres forretningsmodel og forretningsadfærd kan have
for verdensmålenes opfyldelse. Samtidig er vi opmærksomme på de
fokuserede investeringer og initiativer, som kan bidrage til verdensmålenes indfrielse.
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Grundlag

ATP støtter FN’s verdensmål
for bæredygtig udvikling
Regeringsledere fra FN’s 192 medlemslande blev i 2015 enige
om 17 ambitiøse verdensmål – og 169 delmål – for en bæredygtig, global udvikling. Verdensmålene sætter en ramme og
en retning for løsningen af klodens største problemer inden
2030. Målene handler blandt andet om at udrydde fattigdom,
sult og ulighed, sikre bæredygtige økosystemer, herunder
biodiversiteten på land og i havene, samt begrænse de menneskeskabte klimaforandringer og forureningen af miljøet.

Som langsigtet investor bakker ATP
fuldt op om FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling
ATP bakker fuldt op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling. Som langsigtet investor, hvis formål er at skabe
gode pensioner til sine medlemmer, har vi en stærk interesse
i, at kloden og økonomien udvikler sig bæredygtigt – socialt
såvel som miljømæssigt. Udvikler den globale økonomi sig
ikke bæredygtigt, og når verden ikke de opstillede mål, kan der
være risiko for stigende uro, konflikter, øget global opvarmning
og dermed også mere usikre betingelser for vækst og fremtidige afkast. Derfor har vi også et ansvar for og en iboende
interesse i – gennem investeringsprocesserne – at støtte op
om den langsigtede værdiskabelse i virksomhederne og derigennem bidrage til bæredygtig udvikling og vækst.
Vi arbejder med aktivt ejerskab og ESG-integration netop for at
skabe et øget fokus på langsigtet værdiskabelse i virksomhederne i sin portefølje og påvirke dem til at minimere deres eventuelle negative aftryk på samfundet og kloden samt arbejde

med mere bæredygtig forretningsudvikling. De 17 verdensmål
sætter en meget ambitiøs dagsorden for verdens udvikling
frem mod 2030. For at opnå målene er det nødvendigt, at en
bred vifte af samfundsaktører på globalt plan, herunder også
erhvervsliv og investorer, engagerer sig.
Vores oplevelse er, at selskaber og investorer i tiltagende grad
markerer sig med deres respektive bidrag til verdensmålene.
Nogle udvælger i deres strategi og rapportering specifikke mål
og indikatorer, der direkte understøttes af selskabets forretningsmodel. Andre måler mere bredt deres specifikke bidrag
til verdensmålene. For virksomheder kan det være relevant at
fokusere på de verdensmål, som de på grund af deres forretningsmodel er særligt eksponerede overfor. Det er naturligt at
udpege de verdensmål, der påvirkes af en given forretning,
eller som forretningen leverer løsninger til at opnå.
Men som en global og diversificeret investor, der er eksponeret overfor mange forskelligartede industrier og geografier,
mener vi, at det er helt centralt at have en holistisk tilgang til
vores samfundsansvar med en bred dækning af verdensmålene i arbejdet.
Derfor udvælger vi ikke bestemte mål og fravælger andre. ATP
arbejder med verdensmålene som et rapporteringsværktøj og
en referenceramme til at evaluere indsatsen med at integrere
samfundsansvar i investeringsprocesserne. Fordi verdensmålene udpeger de største globale udfordringer, kan vi løbende
holde vores arbejde med samfundsansvar i investeringer op
imod verdensmålene. Dermed sikrer vi, at arbejdet kommer
omkring alle relevante og materielle emner.
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Grundlag

FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
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Processer

ATP’s ESG-processer
indfanger verdensmålene
Ser man bredt på erhvervslivet, har det i høj grad taget
verdensmålene til sig. Det støtter ATP, da det viser en forståelse hos selskaberne for den bredere samfundsdagsorden og
sikrer et fokus hos selskaberne på de områder, som der skal
ske en udvikling i, for at verden kan opfylde verdensmålene
i 2030.
I den finansielle sektor har man også omfavnet verdensmålene, hvilket har ført til en række nye investeringsprodukter
og måder at anskue investeringer på. En af de nye måder at
anskue investeringer på er impact investeringer, hvor en investering ikke måles alene ud fra et finansielt afkast, men også
ud fra en målsætning om at have en positiv påvirkning.
Vi er enige i intentionen om at have en positiv påvirkning
igennem vores investeringer, men vi er påpasselige med at
tage ære for en samfundsmæssig effekt, da det som oftest er
komplekse forhold, der gør sig gældende for, at en investering
har en samfundsmæssig effekt.
Efterlevelse af OECD’s retningslinjer er med til at flytte verden
henimod opfyldelse af verdensmålene, og igennem arbejdet
med fact-finding og tematisk engagement bidrager ATP
dermed til bæredygtig udvikling. Det er derfor primært igennem
arbejdet med fact-finding og tematisk engagement, at ATP er
med til at løfte sit ansvar for verdensmålene.
Derfor opgør vi på årlig basis de bidrag, som de to faste
processer fact-finding og tematisk engagement samt fokuserede initiativer har givet til verdensmålene.
Fra alle ATP’s investeringer ville man kunne se en større
eller mindre påvirkning på et eller flere af de 17 verdensmål.
Visse af ATP’s investeringer har dog en særlig klar kobling
til verdensmålene som helhed eller til udvalgte verdensmål –
det kalder vi for fokuseret finansiering. Et sted, hvor koblingen

mellem ATP’s investeringer og verdensmålene er tydelig, er
ATP’s investeringer i grønne obligationer.
I 2019 har ATP igen øget sine investeringer i grønne obligationer, så ATP ved årets udgang ejede grønne obligationer
for næsten 20 milliarder kroner. De grønne obligationer er
målrettet finansiering til projekter og aktiviteter, der bidrager
til en bæredygtig udvikling. Nogle af de mål, som grønne obligationer i særlig grad retter sig mod, er Bæredygtig energi,
Bæredygtige byer og lokalsamfund, Klimaindsats og Livet på
land. Vi fortæller mere om grønne obligationer i vores rapport
om klima.
Ligeledes har vi i 2019 investeret i Copenhagen Infrastructure
Partners’ nye fond, som skal investere i vedvarende energi
i udviklingslande, hvor vedvarende energi endnu ikke er så
udbredt.
Ejendomme og byggeri står for ca. 40 pct. af vores samlede
energiforbrug i Danmark, og som ejendomsinvestor kan ATP
også bruge vores indflydelse positivt. For ATP’s datterselskab
ATP Ejendomme er verdensmålene både et værktøj til at stille
skarpt på specifikke områder i udviklingen af ejendomme og
til at vise, hvordan bæredygtige ejendomme understøtter en
bæredygtig samfundsudvikling.

SAMFUNDSANSVARLIG DUE DILIGENCE
BIDRAGER TIL VERDENSMÅLENE
”Efterlevelse af OECD´s retningslinjer og implementering
af samfundsansvarlige due diligence-processer bidrager
både til samfundet og til bæredygtig udvikling i overensstemmelse med FN´s 17 verdensmål og Paris-aftalen.”
Erhvervsstyrelsen’s Vejledning om Ansvarlige Investeringer.
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Mål

ESG-processer

Afskaf fattigdom

Fokuserede investeringer
og initiativer
SDG-fonden

Stop sult

Fact-finding

SDG-fonden

Sundhed og trivsel

Fact-finding

Certificerede ejendomme

Kvalitetsuddannelse

Fact-finding

Ligestilling mellem kønnene

Fact-finding

SDG-fonden

Rent vand og sanitet

Tematisk Engagement

SDG-fonden

Bæredygtig energi

Tematisk Engagement

Grønne obligationer, SDG-fonden,
Investeringer i vedvarende energi

Anstændige jobs og
økonomisk vækst

Tematisk Engagement,
Fact-finding

SDG-fonden

Industri, innovation
og infrastruktur

Tematisk Engagement

Mindre ulighed

Tematisk Engagement,
Fact-finding

Bæredygtige byer
og lokalsamfund

Certificerede ejendomme

Ansvarligt forbrug
og produktion

Tematisk Engagement,
Fact-finding

SDG-fonden,
Certificerede ejendomme

Klimaindsats

Tematisk Engagement

Climate Action 100+,
Grønne obligationer, SDG-fonden,
Certificerede ejendomme

Livet i havet

Tematisk Engagement

Livet på land

Fact-finding

Fred, retfærdighed og
stærke institutioner

Tematisk Engagement,
Fact-finding

Partnerskaber for handling

Tematisk Engagement
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Medlemskab af PRI, IIGCC,
Climate Action, SDG-fonden

Aktiviteter

Bæredygtige ejendomme
understøtter verdensmålene
ATP’s datterselskab ATP Ejendomme udvikler og driver ejendomme. Som bygherre har ATP stor indflydelse på processer
og materialevalg i både nye ejendomme og renovering af ældre
ejendomme. Bæredygtige ejendomme er attraktive for vores
lejere, og derfor med til at sikre ATP et godt afkast, samtidig
med at vi bidrager til verdensmålene.
I ATP Ejendomme er FN’s verdensmål både et værktøj til at
stille skarpt på specifikke temaer i udviklingen af ejendom-

sporteføljen og til at illustrere, hvordan indsatsen understøtter
en bæredygtig samfundsudvikling.
Som resten af koncernen bakker ATP Ejendomme op om alle 17
verdensmål, men har valgt at lægge særlig vægt på Sundhed
og trivsel, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ansvarligt
forbrug og produktion samt Klimaindsats. ATP Ejendomme
har vurderet, at det er på de fire områder, at virksomhedens
ejendomsaktiviteter har størst direkte indvirkning på bæredygtighed lokalt såvel som globalt.

Bæredygtighedscertificering
Certificering af bæredygtighed i ejendomme sikrer, at
den enkelte ejendom lever op til en række nøje specificerede kriterier, som tilsammen skaber en mere
bæredygtig ejendom.
Alle nybyggede ejendomme i porteføljen skal fra
2020 være certificeret med DGNB Guld eller anden
anerkendt certificering på tilsvarende niveau. Ejendomme, som gennemgår større renoveringer, skal
kunne føre til DGNB Sølv og gerne højere. Andre
anerkendte certificeringer kan også anvendes.

Indeklima i dialog med
vores kunder
Når ATP Ejendomme udvikler ejendomme lægger vi stor vægt på
et godt indeklima og sundhed for
brugerne.
Målet er at udvikle ejendomme,
så de aktivt understøtter et sundt
indeklima. ATP Ejendomme finder
det rigtige niveau i samarbejde
med kunderne – i forhold til individuelle behov og ejendommens
funktion.

Reduktion af energiforbrug
ATP Ejendomme vil bidrage
aktivt til at skabe et CO2 -neutralt
samfund og til at nå målsætningerne i Paris-aftalen ved at reducere energiforbruget pr. m2 i ejendomsporteføljen med 10-20 pct.
i 2025 og med 30-40 pct. i 2040 i
forhold til niveauet i 2018.

Vedvarende energi og fjernkøling
I byggeprojekter og den løbende udvikling
af ejendommene vurderer ATP Ejendomme
muligheden for egenproduktion af vedvarende
energi såsom solceller og jordvarme. Hvor det
er muligt og relevant, prioriteres også anvendelsen af fjernkøling. Kravet til begge dele er
en sund totaløkonomi.

Forbruget af fjernvarme i porteføljen lå i 2018 på ca. 80 kWh pr.
m2. Elforbruget lå i 2018 på ca. 20
kWh pr. m2 for fællesarealerne i
flerbrugerejendomme og på ca. 87
kWh pr. m2 for det samlede areal
i domicilejendomme.
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Aktiviteter

Ansvarlige
samarbejdspartnere
ATP Ejendomme samarbejder
med eksterne partnere på mange
forskellige typer af opgaver og
lægger stor vægt på, at de driver
deres forretning på ansvarlig vis.
De skal blandt andet medvirke til
at identificere og imødegå risici
såsom svindel, korruption og
karteldannelse. De må heller ikke
bevidst og i gentagne tilfælde være
involveret i kritisable forhold såsom
anvendelse af ulovlig arbejdskraft,
overtrædelse af miljølovgivning
eller andre gældende love.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Genbrug af materialer

Når ATP Ejendomme bygger og
vedligeholder ejendomme har de
fokus på, at det sker på et sundt
og sikkert grundlag. I tillæg til
arbejdsmiljøloven stilles der blandt
andet krav om, at alle leverandører
forpligter sig til at arbejde aktivt
for at undgå arbejdsskader og
dårlig trivsel på arbejdspladsen.
Både hos egne medarbejdere og
hos underleverandører. Gentagne
tilfælde af mangelfuld sikkerhed
får konsekvenser for det fremtidige
samarbejde med den pågældende
leverandører.

I forbindelse med alle større
projekter vil ATP Ejendomme
vurdere og dokumentere potentialet for genbrug af materialer.
For eksempel ved at anvende
genbrugsmaterialer i byggerier eller ved at muliggøre andres
genbrug af materialer fra egne
projekter.
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Målet er at opbygge kompetence til i videst muligt omfang at
genbruge materialer under hensyntagen til det tilgængelige materiales kvalitet, mængde og omkostningen ved genanvendelse.

Aktiviteter

Fokuseret finansiering
af verdensmålene
ATP gav i 2018 et tilsagn på 400 mio. kr. til Danish SDG Investment Fund (SDG-fonden), som administreres af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). I 2019 havde fonden et
endelig tilsagn på 4,85 mia. kr., hvor 2,9 mia. kr. kommer fra
institutionelle investorer som ATP. IFU forventer, at den nye
fond vil medvirke til at mobilisere yderligere kapital i de enkelte
selskaber i udviklingslandene, og de samlede investeringer
forventes derfor at blive på omkring 30 mia. kr.

Investeringen vil bidrage til det økonomiske afkast til glæde
for ATP’s medlemmer, men investeringen kan også bidrage til
vores forståelse af verdensmålene – blandt andet gennem de
løbende målinger og rapporteringer fra fonden om, hvordan
den bidrager til en realisering af verdensmålene.
For at sætte fokus på IFU’s arbejde og hvordan IFU forventer,
at investeringerne vil påvirke verdensmålene, ønsker vi at give
et indblik i den type investeringer, som IFU laver.

SUNDHEDSFACILITETER I AFRIKA

INTERNETADGANG I MYANMAR

Den nuværende sundhedssektor i Afrika er underudviklet.
11 pct. af verdens samlede befolkning bor i landene syd for
Sahara. De står for 24 pct. af den globale sygdomsbyrde,
og alligevel anvendes kun én procent af de samlede sundhedsudgifter i Afrika. For at forbedre adgangen til hospitaler og sundhedsklinikker i den østlige og sydlige del af
Afrika er der etableret et nyt selskab, Hospital Holdings
Investment, som SDG-Fonden har investeret 60 mio. kr. i.

Der er meget begrænset adgang til digitale ydelser i
Myanmar. Med en investering på 25 mio. kr. i internetudbyderen Frontiir, som råder over moderne og konkurrencedygtig teknologi, bidrager SDG-fonden til at øge internetadgangen i landet. Frontiirs mission er at sørge for billig
digital adgang og brugbare informationsydelser til mennesker og bidrage til at modernisere Myanmars teknologiske
infrastruktur og mindske den digitale kløft.

Strategien er at etablere nye hospitaler og sundhedsklinikker samt opkøbe eksisterende sundhedsfaciliteter for
at modernisere og udvide disse. Dermed bidrager investeringen til verdensmål 3, hvor målet bl.a. er at opnå
universel sundhedsdækning, herunder adgang til livsvigtige sundhedsydelser af en høj kvalitet til en overkommelig
pris. Det gælder ikke mindst i udviklingslande, hvor der
også ifølge mål 3.c skal opnås en væsentlig forøgelse af
sundhedsfinansiering og rekruttering, uddannelse samt
fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken.

I Myanmar er mobilpenetrationen på over 90 procent, men
adgangen til digitale ydelser er stadig meget begrænset.
Internetudbyderen Frontiir vil øge antallet af internetforbindelser ved at udrulle en trådløs bredbåndsløsning
og fibernet til hjemmeopkoblinger. I de seneste tre år er
antallet af brugere hos Frontiir steget fra 4.000 til 750.000.

Selskabets første investering er i AAR Health Care, der
er et eksisterende selskab indenfor sundhedssektoren,
som årligt behandler mere end 700.000 patienter i Kenya,
Uganda og Tanzania.

Den tilbudte ydelse er en såkaldt last mile løsning, som
giver en effektiv og billig trådløs forbindelse til virksomheder, boliger og individer. Ambitionen er at udbygge ydelserne til lavindkomstområder i de største byer Yangon og
Mandalay og at nå ud til 22 andre byer i 2022.
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Aktiviteter

BLÅBÆRPRODUKTION I AFRIKA
SDG-fonden har investeret ca. 75 mio. kr. i Afrikas førende blåbærproducent, Mbiza, hvilket gør
det muligt for virksomheden at udvide sine dyrkningsarealer med 180 hektar og modernisere sine
pakkefaciliteter. Udvidelsen vil skabe 200-250 nye, faste job og flere tusinde sæsonarbejdere.
Mbiza råder over 300 hektar land og aftager også produkter fra omkringliggende landbrug, som dækker yderligere 400 hektar. De mere end 35 landområder ligger i Sydafrika og
Zambia. Efter udvidelsen vil Mbiza beskæftige 600 mennesker og understøtte helt op til 12.000
sæsonjob på Mbizas farme og de omkringliggende landbrug, som leverer til Mbiza.
De fleste ansatte på Mbiza er unge kvindelige ufaglærte arbejdere, som modtager jobtræning på arbejdspladsen. Desuden har stifteren, Roger Horak, oprettet OZblu-akademiet,
som tilbyder mellemlange og lange uddannelser i genforskning for ca. 50 kandidater og fem
ph.d.-studerende.
Investeringen fra de tre udviklingsfinansieringsinstitutioner vil gøre virksomheden i stand til
at øge sine dyrkningsarealer og sin pakkekapacitet og dermed erobre markedsandele i det
hurtigvoksende marked for blåbær.
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Plastik påvirker
mange verdensmål
Hos ATP bruger vi verdensmålene som en referenceramme til
at evaluere vores arbejde med samfundsansvar. I 2018 kunne
vi konstatere, at vi ikke i betydelig grad havde arbejdet med
mål 14 – livet under vand. Derfor satte vi fokus på målet i 2019,
og det fokus fortsætter i 2020.

også til indpakning af madvarer, hvilket betyder, at maden
kan holde sig længere, og man dermed begrænser madspild.
Endeligt er plastik meget anvendt i medicinsk udstyr, især på
grund af de fleksible, holdbare og sterile egenskaber.

I de seneste år har der været stort fokus på plastik i verdenshavene. Som investorer og ejere kan vi presse på for, at virksomheder begrænser deres brug af plastik, minimerer deres
plastikaffald, samt øger deres brug af genanvendt plastik og
dermed positivt påvirker mål 14. Men plastik influerer også
andre mål.

En stor del af efterspørgslen efter
olie frem mod 2050 vil være drevet
af efterspørgslen efter plastik

Plastik har fx også en indvirkning på klimaet. Over 90 pct. af
al plastik laves af olie, og jo mere plastik der skal produceres,
jo mere olie skal der udvindes. Samtidig bliver det plast, som
ikke bliver genanvendt, som oftest brændt af, hvilket frigiver
den CO 2, der er lagret i plasten. Derfor kan genanvendt plast
være med til at reducere CO 2 -udledningen.
Samtidig giver et større fokus på plastik i investeringsprocessen
også mening i et mere isoleret afkastmæssigt perspektiv. En
fremtidig strammere regulering af plastik udgør en finansiel
risiko for selskaber, der ikke tager dette i betragtning. EU har
fx vedtaget et direktiv, som blandt andet skal reducere brugen
af engangsplast. Ligeledes har EU i sin Strategi for Plastik
i en Cirkulær Økonomi opstillet en række ambitiøse mål for
genanvendelse af plastik. Selskaber, der udnytter mulighederne indenfor bæredygtig håndtering og brug af plastik, giver
sig selv en forretningsmæssig fordel.
Plastik bruges til rigtig mange produkter til mange forskellige formål, da det har mange gode egenskaber. Det er billigt,
let at producere, hygiejnisk, fleksibelt og holdbart. Plastik har
spillet en stor rolle i samfundet siden 1950’erne og vil fortsat
gøre det i fremtiden. Den globale produktion af plastik ligger
nu over 300 mio. ton om året og forventes at blive fordoblet
over de kommende 20 år.
Plastik er svært at undvære
indmaden i transportmidler
dem lettere, og man sparer
også skiftet fra glasflasker

Vi har valgt at fokusere vores dialog mod selskaber, som
producerer medicinsk udstyr, da det er en branche, hvor
plastik er svært at undvære, og som også producerer meget
plastaffald. Der er forskel på, hvor langt de enkelte selskaber
er kommet i deres udvikling omkring plastik. Vi kan med vores
dialog samle viden fra de selskaber, der er længst fremme,
og skubbe på udvikling hos de selskaber, som ikke endnu har
det ønskede fokus. På den måde kan vi være med til at sikre,
at de selskaber, vi investerer i, er på forkant med udviklingen.
Da plastik er anvendt i de fleste produkter, kan dialogen også
let bredes ud til andre sektorer.

DIALOG MED PHILIPS
Vi har påbegyndt dialog med en række selskaber, hvor
Philips var blandt de første. Philips bekræftede os i, at
udviklingen indenfor de seneste år er begyndt at gå rigtig
stærkt. Kvaliteten af tilgængelige genanvendte materialer
er i kraftig vækst, og mange genanvendelsesvirksomheder
har investeret i teknologi til at separere farver. Dermed kan
plastikken anvendes af mange flere producenter, som ud
over kvaliteten også er afhængige af udseendet af deres
produkter. Phillips har øget brugen af genanvendt plast i
sine produkter, som udover kvaliteten også er afhængige
af udseendet af deres produkter.

i et moderne samfund. Meget af
er fx lavet af plastik, hvilket gør
derved brændstof. Dette gælder
til plastikflasker. Plastik bruges
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AT MINIMERE OG GENBRUGE PLASTIK RAMMER FLERE VERDENSMÅL

Understøtte
undermål
omkring bæredygtig brug
af ressourcer
samt reduktion af affald

Minimér og
genbrug
plastik

Mindre
efterspørgsel
efter olie

Mindre affald
i havene
Understøtte
undermål
omkring minimering af affald
og flydende
plast i havene

Understøtte
undermål
omkring
begrænsning af
luftforurening

Understøtte
undermål
omkring
global støtte til
bekæmpelse
af klima-forandringer

Mindre
CO2-udledning

Mindre
afbrænding
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Flere danske selskaber
rapporterer om verdensmålene
I 2018 undersøgte ATP 41 danske selskaber, som vi har investeringer i, og deres arbejde med at inddrage verdensmålene
i deres rapportering. I 2019 har vi gentaget undersøgelsen for
løbende at følge med i, hvordan danske selskaber inddrager
verdensmålene i deres arbejde.
Herunder undersøger vi, hvilke af de 17 mål der arbejdes med
og rapporteres om. Endelig er vi interessereret i at finde ud af,
om selskaberne rapporterer om specifikke delmål, samt om
arbejdet baserer sig på kvalitative beskrivelser eller kvantitative
indikatorer. Kortlægningen har vi gennemført med udgangspunkt i, hvad selskaberne selv har offentliggjort på deres hjemmesider og i deres års- og samfundsansvarsrapporter.
Et gennemgående træk i de fleste rapporter er et fokus på
selskabernes positive bidrag til verdensmålene. Herunder ofte
hvordan selskabets produkter kan bidrage til at løse nogle af
de globale udfordringer, som verdensmålene adresserer. Et
fåtal af selskaber har i deres rapportering blik for, hvordan de
i dele af deres forretningsdrift kan risikere at bidrage negativt
til verdensmålene.

Rapporteringen er i al væsentlighed fortsat af kvalitativ
karakter. Kvantitative data er som oftest begrænset til data på
CO 2 -emissioner, vandforbrug og antal kvinder i ledelseslag.
Endelig kan man konstatere to hovedretninger i rapporteringens fokus. Nogle selskaber præsenterer verdensmålene
som en strategisk retningsgiver. For selskaber med global
rækkevidde og specifikt sektorfokus kan selskaberne sætte
en ambitiøs dagsorden indenfor deres kerneforretning. Andre
selskaber har primært fokus på verdensmålene i forhold til
operative tiltag, men kobler i mindre omfang verdensmålene
til selskabets kerneforretning.
De 41 undersøgte selskaber har vidt forskellige udgangspunkter for, hvordan de kan arbejde med verdensmålene. Med
det in mente inddrager ATP i sine løbende dialoger med de
danske selskaber muligheden for at inddrage verdensmålene
i selskabernes kerneforretning.

MEST OG MINDST POPULÆRE VERDENSMÅL I RAPPORTERINGEN
Bund

2019

2018

Top
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FLERE DANSKE SELSKABER RAPPORTERER OM VERDENSMÅLENE
I vores kortlægning i 2018 rapporterede ca. hvert andet selskab om verdensmålene, mens
godt 3 ud af 4 selskaber i 2019 havde taget verdensmålene til sig i deres rapportering.

2018

2019

Selskaber der rapporterer om verdensmålene

Selskaber der ikke rapporterer om verdensmålene
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