
Bankenes rolle i 
omstillingen

Grønne lån som virkemiddel og drivkraft til å løse klima-
og miljøutfordringene



Bærekraft i SR-Bank



• Kjønnsbalanse
(40/60) på alle ledernivåer 
og tyngre fagstillinger i 
konsernet innen 2025

• Likelønn mellom 
kjønnene
– lik lønn for likt arbeid

• Gjennom vår rådgiving, 
produkter og tjenester 
skal vi styrke økonomisk 
likestilling

Bærekraftsmål for SpareBank 1 SR-Bank

• Klimanøytralt konsern 
innen 2022

• Netto nullutslipp innen 
2050 for vår 
finansierings- og -
investeringsvirksomhet

• Finansiering og 
tilrettelegging av 50 
mrd. i bærekraftige 
aktiviteter innen 2030

• Finansiering av 15 mrd. i 
grønn eiendom innen 
2025

• Tilrettelegge for nye 
arbeidsplasser 
gjennom 
entreprenørskap og 
innovasjon

Utslipps-
reduksjon

Likestilling 
og 

mangfold
Omstilling

• Ha null-toleranse for alle 
former for økonomisk 
kriminalitet

• Ivareta         
menneskerettigheter
gjennom å bidra til   
åpenhet i leverandørkjeder

• Kjennetegnes av høy 
etisk standard

Bekjempe 
økonomisk 
kriminalitet
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Potensialet for en bank 
til å bidra i det grønne 
skiftet er summen av 
potensialet til alle 
kundene.
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Utlånsporteføljen til en sparebank

CO2-utslipp
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Vi tar ansvar 
for å være en del av 

løsningen og en 
proaktiv alliert i 

omstillingen til et 
mer bærekraftig 

samfunn

Vårt fokus er å 
hjelpe kundene



Regulatorisk rammeverk



• Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) «Offentliggjøringsforordningen» (EU 2019/2088) → Kapitalforvaltning
• Non-Financial Reporting Directive (NFRD) «Regnskapsdirektivet» (EU 2014/95) → Green Asset Ratio (GAR)
• Capital Requirements Regulation (CRR) → ESG i risikorapportering, Pilar 38

Tidslinjen (2015-2022) viser en rask utvikling fra prinsipper til reguleringer

Utvikling i bærekraftig finans

NFRDSFDR

2015

Prinsipper Reguleringer

2020 202120192018

Parisavtalen

FNs Bærekraftsmål

EUs Handlingsplan  
for Bærekraftig 
finans

EU Green Bond 
Standard

EU Green Deal EU Taxonomy

CRR

Regnskapsdirektivet 
«GAR»

Offentliggjøringsforordningen ESG i risikorapporering

Rapporteringskrav

2022



EU Taksonomien
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• Eller, «EU-taksonomien for bærekraftige aktiviteter»

• Et klassifiseringssystem og definisjonsrammeverk 
for bærekraftige aktiviteter

• Ikke krav om å investere bærekraftig, men krav om 
å offentliggjøre hvor bærekraftig en er

• Store børsnoterte selskaper samt finans treffes 
direkte, flere omfattes etter hvert

• Skal gjøre det lettere (eller mulig) å skille mellom 
bærekraftige og ikke-bærekraftige investeringer

• Skal skape tillit i markedet for grønn finans og 
hindre grønnvasking

• Aktivitetene skal være kompatible med EUs mål om 
netto nullutslipp i 2050

Taksonomien



EUs miljømål

Reduksjon av 
klimaendringer

Tilpasning til 
klimaendringer

Bærekraftig bruk av vann 
og marine ressurser

Overgang til en 
sirkulær økonomi

Forebygging og bekjempelse 
av forurensing

Beskyttelse og gjenoppretting av 
biologisk mangfold og økosystemer



3-trinnsprosess

Betydelig positivt 
bidrag

Til et eller flere av 
de seks 
miljømålene

Ikke betydelig 
negativt bidrag

Til noen av de 
øvrige miljømålene

Oppfylle 
minimumskrav til 
sosial standarder
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Taksonomien for bank: Green Asset Ratio 

Finansielle eiendeler som kvalifiserer under taksonomien

Totalt volum av finansielle eiendeler

GAR =
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SR-Banks rammeverk for bærekraftig finansiering

• Bygger på EU-taksonomien

• Aktiviteter/prosjekter som er grønne iht. taksonomien 
er også grønne iht. rammeverket

• I tillegg 

‐ konkrete kriterier for en del bransjer som foreløpig er noe 
mindre strenge enn taksonomien

‐ regler for bransjer som ikke er dekket av taksonomien –
eksempelvis havbruk og landbruk
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Taksonomien om miljømål 2 –
Tilpasning til klimaendringene

• Overordnet kriterium:
‐ Prosjekt / aktivitet som gjennomfører 

tiltak som vesentlig reduserer vesentlige
fysiske klimarisiki
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Utvidet taksonomi – forslag pr. mars 2022

Dagens taksonomi A B C D

= Taksonomi-grønn = ikke taksonomi-grønn

Fremtidens taksonomi A B C D

= Taksonomi-grønn = Middels = Betydelig skadelig = Ingen betydelig 
påvirkning
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Hvorfor er grønne lån viktige for SR-Bank og kunder?

Tiltrekke investorer / 
eiere

Bedre tilgang på 
finansiering

Tiltrekke kunder og 
ansatte
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«Vi har en viktig samfunnsrolle i en verden som 
endrer seg. Vi høyner våre ambisjoner, og tar ansvar 
for å være en del av løsningen og en proaktiv alliert i 
omstillingen til et mer bærekraftig samfunn»

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef SR-Bank

Banken tar ansvar


