
1(3) 
 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Ålandsbanken 
Vindkraftfond 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar 

Följande upplysningar lämnas i enlighet med artikel 10 i förordningen (EU) 2019/2088  
om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn 
(SFDR-förordningen) avseende produkter klassificerade som artikel 9-produkter. 
 
Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering 
De hållbara investeringarna skadar inte något miljömässigt eller socialt hållbart mål genom att 
beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impact,  
PAI) och genom anpassning till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global 
Compact. De potentiella olägenheterna för miljön beaktas i miljökonsekvensbedömningen  
och miljötillstånden. 

Med förbehåll för datatillgänglighet följer vi fortlöpande upp utvalda negativa konsevkenser  
för hållbarhetsfaktorer (PAI-indikatorer) för alla förvaltade tillgångar i fonden. 

- Växthusgasutsläpp 

• Scope 1 

• Scope 2 

• Scope 3 

- Koldioxidavtryck 

- Koldioxidintensitet i investeringsobjekten 

- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen 

- Andel icke-förnybar elförbrukning och -produktion 

- Elförbrukningsintensitet per klimatsektor med stora konsekvenser 

- Verksamhet som medför negativa konsekvenser för områden med känslig biodiversitet 

- Andelen farligt avfall och radioaktivt avfall 
 
En detaljerad beskrivning av hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser finns i 
dokumentet PAI-redogörelse på Ålandsbankens webbplats. 

Information om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer publiceras även i 
årsredovisningen enligt artikel 11.2 i SFDR-förordningen.   

De hållbara investeringarna är anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och 
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter genom Ålandsbankens policy 
för integrering av hållbarhetsrisker samt Ålandsbankens Uppförandekod (Code of Conduct).  
 
Fondens mål för hållbar investering 
Ålandsbanken Vindkraftfond har som mål att göra ett minimum av hållbara investeringar med 
ett miljömål till 80 %. Fondens hållbara investeringar syftar till att öka mängden förnybar el 
genom vindkraft och därmed minska koldioxidutsläppen när utbudet av förnybara kraftkällor 
ökar i förhållande till kraftkällor baserade på fossila bränslen. Fondens verksamhet är anpassad 
till kriterierna för taxonomiverksamhet i avsnitt 4.3. Elproduktion från vindkraft som anges i 
den delegerade förordningen (EU) 2021/2139 med granskningskriterier till taxonomi-
förordningen (EU) 2020/852. 
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Vindkraftsinvesteringar bidrar till att uppnå EU:s klimatmål som fastställts i EU:s 55 %-paket (55 
% minskning av växthusgaser fram till 2030) och Finlands koldioxidneutralitetsmål fram till 
2035. Vindkraft är koldioxidneutral och dess direkta utsläpp är 0 tCO2/MWh. De genomsnittliga 
utsläppen i finsk elproduktion är däremot 89 kgCO2/MWh. (Källa: Statistikcentralen 2021). EU-
genomsnittet är 270 kgCO2/MWh (Källa: AIB 2020). 
 
Investeringsstrategi 

Ålandsbanken Vindkraftfond är en specialplaceringsfond som investerar i vindkraftparker i Finland 
och övriga Norden. En del av fondens tillgångar investeras även i likvida objekt för att hålla fondens 
likviditet på en god nivå. Indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser beaktas i 
investeringsprocessen för att säkerställa att investeringarna inte medför betydande skada för något 
miljörelaterat eller socialt mål. 
 

Ålandsbanken Vindkraftfond har följande bindande element: 

- Fonden investerar endast i förnybara energiprojekt, dvs. vindkraft.  

- Målet för våra ansvarsfulla investeringar i portföljinnehav är att minska deras globala 
nettoutsläpp till noll i enlighet med Parisavtalet. Vi siktar på att våra investeringsobjekt i 
portföljen ska uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Detta innefattar agerande som minskar 
växthusgasutsläppen på kort och lång sikt enligt Parisavtalet och rapportering av hur målen 
uppnås samt att samtidigt säkerställa att målen är vetenskapligt baserade så långt detta är 
möjligt (Science Based Target Initative är ett bra exempel på detta). 

 
Andel av investeringar 
Fonden siktar på att minst 80 % av investeringarna ska vara hållbara, definierade som 
investeringar i vindkraftverk. Investeringar utöver det är till största delen likvida medel. 
 
Fonden strävar efter att uppnå klimatfrämjande mål enligt EU:s taxonomiförordning. Fonden 
förbinder sig till att minst 80 % ska vara taxonomijusterad verksamhet enligt avsnitt 4.3 
Elproduktion med vindkraft som anges i den delegerade förordningen (EU) 2021/2139 med 
granskningskriterier till taxonomiförordningen (EU) 2020/852. Fonden kommer att rapportera 
om taxonomijusterade investeringar i den regelbundna årsrapporteringen. 

 
Övervakning av målet för hållbar investering 
God förvaltningspraxis för investeringsobjekt behandlas i olika skikt i investeringsprocessen. 
Förvaltningskriterier finns i Ålandsbankens PAI-redogörelse och i policyn för integrering av 
hållbarhetsrisker. På fondnivå kontrolleras dessutom att företagen följer god förvaltning genom 
att bedöma deras relationer till anställda, lönepraxis, ledningsstruktur och skatteefterlevnad. 

Fonden avser att använda följande indikatorer för att uppnå målen för hållbar investering: 

- Utsläppsfri elproduktion 

• Förnybar elkapacitet (MW) 

• Producerad förnybar el (MWh) 

• Minskning eller undvikande av växthusgaser (tCO2) 

- Miljöincidenter 

- Överträdelser av miljötillstånd 

- Bristfällig uppföljning av policyn gällande mänskliga rättigheter och korruption; såsom 



3(3) 
 

FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag.  

- Dödsfall och olyckor som leder till förlorad arbetstid 
 
Metoder 

Fonden investerar i investeringsobjekt som väljs ut efter genomförd due diligence. I analysen av 
enskilda investeringsobjekt identifieras och beaktas för varje potentiell investering förutom 
finansiella risker och möjligheter även relevanta hållbarhetsfaktorer som kan ha inverkan på 
objektet. För att fördjupa hållbarhetsanalysen och få tillgång till tillräckliga data tar Ålandsbanken 
hjälp av externa samarbetspartners. 
 
Due diligence 

Fondbolaget har en due diligence-process för att säkerställa att hållbarhetsrisker och uppställda 
hållbarhetskrav som gäller för fonden efterlevs. Compliancefunktionen genomför riskanalys av 
om det finns brister och risker inom området. 
 
Uppnåendet av målet för hållbar investering 

Fonden använder inget index för att uppnå målsättningen med fondens hållbara investeringar. 


