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Bærekraft
Økte krav til bedriftene

Bærekraft
Nye forretningsmuligheter

Det grønne skifte gir bedrifter nye 
markedsmuligheter

Markedets etterspørsel etter bærekraftige 
produkter øker

EUs taksonomi gir føringer for grønne 
aktiviteter

Bankene skal være en pådriver og legge til 
rette for omstilling og kanalisere kapital mot 

grønne aktiviteter

Myndig-
heter

Banker

Investorer

Kunder

Leveran-
dører

Ansatte
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Slide lånt fra EY – EY 
Børs og IFRS-

konferanse 2021

Myndighetskrav 

Krav til rapportering 
ihht ny EU standard

Åpenhetsloven om 
menneskerettigheter

Taxonomy alignment

Regnskapsloven:Økte
krav til rapportering 
om bærekraftsrisiko

Taxonomy
eligibility

Offentliggjøringsforordningen
Taxonomy eligibilty og 
principle adverse impact

Økt fokus på klimarisiko
og klassifisering

Økte krav fra myndigheter og investorer

Investorkrav 

2022

2023



Tallenes tale
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Iflg. Bloomberg ble det investert 755 mrd i 
nullutslippsteknologi i 2021 – 21% økning fra 2020

1 av 10 kr på Oslo Børs 
investert i grønne selskaper i 
følge AksjeNorge *

* Basert på informasjon fra selskapene selv 
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Bærekraftig utvikling
Det nytter ikke å ha penger på bok, 
dersom Golfstrømmen endrer retning

Samfunnet

Oss selv - internt Kunder og 
leverandører

Fremme og bidra til
bærekraftige initiativ

Klimaavtrykk, 
likestilling, mangfold

Gode råd for 
kloke valg



Parisavtalen
Norge forplikter seg 
med å redusere utslipp 
med 50% innen 2030

EUs handlings-
plan

Rammeverk for
bærekraftig finans

EUs taksonomi
Aktiviteter blir
klassifisert etter hvor
bærekraftige de er

Veikart for grønn 
konkurransekraft i 

finansnæringen

Bankene skal være en 
pådriver og 
tilrettelegger for 
omstilling

SBM som pådriver 
for bærekraft

Banken som pådriver for bærekraft
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Taksonomi – system for bærekraftige aktiviteter

BETYDELIGE 
BIDRAG

Betydelig bidrag til minst 
ett av de seks 
miljømålene 

UNNGÅ 
SKADE

Ikke forårsake vesentlig 
skade på noen av de 
andre miljømålene

SOSIALT 
ANSVAR

Gode standarder for 
menneskerettigheter, 

arbeidsforhold og 
korrupsjon (OECD/FN) 

“BÆRE-
KRAFTIG”
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1. Begrense klimaendringer

2. Klimatilpasning

3. Bevare marine økosystemer

4. Sirkulærøkonomi

5. Forebygge forurensning

6. Beskytte økosystemer



Bankene bruker ESG-
analyser til å vurdere 
bærekraft i bedriftene 

ESG er en forlengelse av 
bærekraftbegrepet langs de tre 
dimensjonene:

• E – Environmental (klima og miljø)

• S – Social (sosiale faktorer)

• G – Governance (selskapsstyring)
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Environ-
mental

• Klimapåvirkning
• Miljøpåvirkning
• Artsmangfold

Social

• HMS
• Personvern
• Arbeidsmiljø
• Leverandørkontroll
• Sporbarhet

Governance

• Antihvitvasking
• Transparens
• Likestilling
• Mangfold
• Eierskap
• Inkludering
• Varslingsrutiner
• Etikk



Hva er klimarisiko og 
utfordringene med 
overgangsrisiko
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Fysisk risiko

Akutt risiko
Kronisk risiko

Overgangsrisiko

Politikk og reguleringer
Teknologisk risiko
Markedsrisiko
Omdømmerisiko

Usikkerhet rundt ny teknologi 
og manglende infrastruktur er 
en overgangsrisiko 

Tekniske løsninger kan finnes 
men f.eks. infrastruktur 
mangler

Løsningen kan være fleksible 
løsninger som kan endres i 
takt med endring i 
energiløsninger 



Klimarisiko – et nytt element 
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1. Betjeningsevne: klarer kundene å betale 
lånet tilbake?

2. Sikkerhet: hvor god sikkerhet har banken? 
Hvilken verdi har formålet/objektet vi skal 
finansiere?

Kredittrisiko Klimarisiko – ny risiko å vurdere for 
bankene ved utlån til næringslivet



Grønt rammeverk

11

Vårt grønne rammeverk er utarbeidet i 
tråd med ICMA Green Bond Principles
og midler under det grønne 
rammeverket vil bli anvendt til å 
finansiere og/eller refinansiere lån.

Vår grønne portefølje utgjør 
NOK 13,0 mrd. 

Vårt grønne rammeverk for 
utstedelse av obligasjoner

Næringseiendom
1,8 

Fornybar 
energi

0,9 

Fornybar 
energi og 
sirkulær 
økonomi 
innenfor 
jordbruk

0,9 
Boliglån 9,4 



Karbonrelatert kreditteksponering
• Banker er utsatt for klimarelaterte risikoer og 

muligheter gjennom sine utlån og andre 
finansielle aktiviteter, samt gjennom egen 
virksomhet.

• Bankene vil bli pålagt å rapportere på hvor 
stor andel av utlånsporteføljen som er grønn 
etter taksonomiens retningslinjer (den 
grønne brøk)

• Sparebanken Møre har kartlagt sin 
utlånsportefølje.  Størst karbonrelatert 
kreditteksponering finner vi innenfor industri, 
utenriks sjøfart og rørtransport, samt 
transport og lagring. 
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Omgivelsene har økende 
forventninger til bedriftens 
bærekraftig drift og utvikling 

Dette gir bedriften både nye 
utfordringer og muligheter Bedriften

Eiere

Myndigheter

Leverandører

Lokal-
samfunnetAnsatte

Finans-
institusjoner

Kunder
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Bluewild - Ecofive

• Opptil 40% reduksjon i Co2-
utslipp og 70% Nox-reduksjon

• Støtte fra Nox-fondet, Enova 
og Innovasjon Norge

• Skånsom fangst med 
nyutviklet mottaksløsning

• 100% utnyttelse av fisken

Tråler

– Basert på egne innovasjonsprosjekter og aktuelle forskningsresultater har 
vi over flere år utviklet og formidlet konkrete løsninger for hvordan 
villfisknæringen kan redusere sitt miljøavtrykk. Samtidig har vi villet bidra til 
å løse globale utfordringer på human ernæring, samt nasjonale utfordringer 
på verdiskaping. Vi er svært glade for at det norske virkemiddelapparatet har 
åpnet opp for nyskaping gjennom ordninger i Innovasjon Norge, Enova og 
NOx-fondet. 

Helge Kittilsen, styreleder i Bluewild.
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Rem Energy

• Katalysatorer for å rense
eksos

• Stor batteripakke

• Designet for å kunne ta i bruk 
nullutslippsløsninger

• Langsiktig kontrakt med 
Siemens Gamesa på tysk
sokkel

Havvindfartøy

Både Rem Offshore og offshore-vind bransjen har stort fokus på miljø, 
effektivitet, sikkerhet og komfort for teknikerne som skal arbeide på 
vindparkene offshore. Dette vil «Rem Energy» tilby. 

–Vegard Grimstad, prosjektleder Rem Offshore



Kom
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Norwegian Greentech

• Forskningsprosjekt for å 
videreutvikle produktet til å 
tilfredsstille de strengeste
miljøkravene

Ballastvannhåndterings-
system

Prosjektet har så langt ledet frem til IMO og US Coast Guard sertifisering, 
samt flere viktige klasse- og flaggstat godkjenninger. Videre ser vi 
synergier fra BWMS til akvakultur der filter og UV teknologi blir stadig 
viktigere for fiskevelferd. 

Adm.dir. Håvard Gjelseth 
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Norsk Maritimt 
Kompetansesenter

• BREEAM-In-Use-
sertfisering “Very Good”

• Bærekraft i eksisterende
bygg

Fylkets første BREEAM-
sertifiserte næringsbygg

Eiere og virksomhetene som er lokalisert ved NMK er opptatt av bærekraft. 
Vi har derfor valgt å ta jobben med å sertifisere hele bygningsmassen ved 
NMK og er stolt over at NMK er det første eksisterende næringsbygg i 
Møre og Romsdal som er Breeam sertifisert!

- Kaj Westre, adm. dir. NMK
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Hva gjør vi for 
kundene

• Rådgiverkompetanse og 
bransjekompetanse, tett på og 
med god lokalkunnskap

• Bærekraftsdiskusjon en 
naturlig del av rådgivningen

• Bærekraftsportalen utviklet i 
2022 til hjelp for bedrifter med 
bærekraftarbeidet

• SBM arbeider med grønne 
produkter for næringsliv som 
lanseres i løpet av 2022

• Næringsteft kompetansereise



EPSI-måling viser at Sparebanken Møre har svært fornøyde kunder             
– de mest fornøyde i bedriftsmarkedet
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71,4

71,1

69,9

69,5

68,4

67,8

66,6

65,1

63

59,2

58,5

Sparebanken Møre

Eika Alliansen

Sparebanken Vest

Øvrige banker

Handelsbanken

SpareBank 1 Gruppen

Sparebanken Sør

Bransjen

DNB

Danske Bank

Nordea

Bedriftsmarked Personmarked

82,1
78

76,7
76,5
76,1
75,8

74,6
73,1
72,9

72,1
71,9
71,5

69,9
69,7

68,8
67,5

66,5
64,2

61,8

Sbanken
Sparebanken Sogn og Fjordane

Fana Sparebank
OBOS-banken

Handelsbanken
Øvrige banker

Sparebanken Møre
Sparebank 1 Østlandet

Eika Alliansen
SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 (øvrige)
Sparebanken Sør

Sparebanken Vest
Bransjen

SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 SR-Bank

Nordea
DNB

Danske Bank
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«Både Møre og Eika viser at gode 
kunderådgivere og lokal oppfølging har 

en verdi. Gjennom en proaktiv 
tilnærming føler kundene seg godt 

ivaretatt som kunde. Sparebanken Møre 
får dessuten gode tilbakemeldinger på 

samfunnsansvar og bærekraft».

Utdrag fra EPSI-rapporten

Terje Krøvel
leder divisjon 
Næringslivsmarked

Topplassering i EPSI sin
kundeundersøkelse
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Grønne lån 
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• Hensikten er å skape 
incentiver for grønne 
løsninger

• Bedre betingelser til de som 
oppfyller kriteriene

• Utfordrende å definere 
objektive kriterier

• Sparebanken Møre 
planlegger lansering av 
grønne lån ila. 2022.

Krav i tråd med Green loan principles

Midlene som lånes inn skal brukes til et grønt formål, som 
må gi klare, målbare miljømessige fordeler.

Låntaker må formidle hvordan utvelgelse og selektering 
av prosjektene som skal finansieres utføres.

Lånebeløpet fra et grønt lån bør skilles ut på en egen konto 
og kunne spores. 

Lånetaker bør kunne rapportere på bruk av lånemidlene i 
både kvantitativ og kvalitativ form.



Oppsummering
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Viktig å komme i gang

Gjør det så enkelt som mulig i starten

Finn ut hvor dere har gap

Bruk sertifiseringsordninger og 
rapporteringsstandarder

Husk å kommunisere hva du gjør og hvor 
langt du er kommet (transparens)
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