Klima- og miljøpolitik for Topdanmark A/S
Topdanmark ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet på en forretningsdrevet måde. Derfor tilstræber vi at kombinere forretningsmål med hensynet til
klima og miljø.
Topdanmark påvirker klima og miljøet direkte gennem den daglige drift af virksomheden og indirekte gennem vores forretningsmæssige aktiviteter.
Vi prioriterer aktiviteter i vores egen drift, da vi her har størst indflydelse på at kunne iværksætte initiativer – fx om at reducere strømforbrug og firmakørsel – hvilket
både vil reducere vores udgifter og påvirke vores miljømæssige fodaftryk i en positiv
retning. Helt konkret har Topdanmark opsat mål for CO2-udledning, da vi vurderer,
at det er det område, som er mest relevant at arbejde med.
Vi arbejder desuden løbende på at integrere klima– og miljøhensynet i samarbejdet
med leverandører og andre samarbejdspartnere, hvor det er relevant. Alle leverandører opfordres fx til at integrere hensynet til FN Global Compact-principperne i deres forretning.
Som forsikringsselskab er vi forberedte på eventuelle konsekvenser af klimaforandringer, fx i form af kraftigere og hyppigere skybrud, storme og oversvømmelser:





Kunderne får hjælp og vejledning til at forebygge klimarelaterede skader
Til kunder med særlig høj risiko for fx skybrud stiller vi krav om konkrete forebyggelsesindsatser for at minimere omfanget af skaderne
Vi har et særligt beredskab, som vi sætter i værk i vanskelige situationer, så
kunderne hjælpes bedst muligt, og skaderne minimeres
Vi har et omfattende genforsikringsprogram, som betyder, at udgifter til erstatning ved særligt store vejrfænomener i høj grad bliver refunderet af genforsikringsselskabet

Vi ønsker at understøtte miljøvenlige teknologier ved at tilbyde forsikringer af fx
vindmøller og solcelleanlæg.
Topdanmarks investeringer screenes og evalueres løbende op imod FN Global Compact-principperne, hvilket også inkluderer miljøprincipper. Lær mere i Topdanmarks
SRI-politik.
Målsætninger
Målsætning for CO2-udledning frem til og med 2017 er en bevarelse 2014-niveau,
som var på 2,3 tons CO2-udledning per fuldtidsmedarbejder. I perioden 2011-2014
er der opnået en reduktion på 20,7 % CO2-udledning per fuldtidsmedarbejder.
CO2-udledning beregnes ud fra følgende parametre: varmeforbrug, kørsel i firmabil,
fjernvarmeforbrug, strømforbrug, firmakørsel i egen bil og outsourcede aktiviteter.
Klima- og miljørapportering
Til Topdanmarks årlige CSR-rapport udarbejdes et klimaregnskab, som beskriver
CO2-udledning i relation til driften af Topdanmark.
Topdanmark rapporterer ligeledes til CDP (Carbon Disclosure Project), som er et internationalt anerkendt rapporteringssystem, der har til formål at give investorer adgang til standardiserede og sammenlignelige data om virksomhedens miljøpåvirkning
foruden forretningsmæssige risici og muligheder i forhold til klimaforandringer.

Godkendelse
Klima- og miljøpolitikken evalueres én gang årligt af Topdanmarks CSR-styregruppe.
Version
1.0

Godkendt
August 2016

