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• Hvilke risikoer ser vi i dag?
• Hvilke krav stiller vi i dag?
• Hva spør vi kundene om?
➢ Hvilke krav kan banker stille 

fremover?



Krav vs forventninger

Krav: 
Kunden/lånet må oppfylle 

dette

Forventning: 
• Vi spør om temaet, og 

scorer kunden på svarene
• Dårlig totalscore: lån kan 

prises høyere eller nektes
• Kan bli til krav senere

• Hovedbakgrunn: Myndighetskrav til banken
• Rapportering, kapitalkrav, andre lovkrav

• Banken passer som myndighetenes forlengede arm
• Myndigheter har konsesjonsmakt, banken er vant til å bli regulert, 

og har utlånsmakt overfor stor kundemasse



Taksonomien: Case - lån til næringseiendom
Ny: Energiforbruket 10 % lavere enn nasjonalt 
krav 
Eksisterende: Topp 15% 
Renovering: 30% lavere energiforbruk enn før

Tilpasset flom, ekstremvær, 
temperaturøkning

Effektivt vannforbruk 

70%+ resirk/gjenbruk i byggeprosess
Unngå skadelige/ikke bærekraftige 
materialer

Unngå forurenset grunn

Unngå belastning på lokalt økosystem

Kilde: Finansmarkedsmeldingen 2021, figur 5.1; delegerte rettsakter for klimamålet under EU-taksonomien



EU-taksonomien 

• Grønn andel: ca 11% = ca 9 mrd NOK

Mål: 25 milliarder innen 2025

Vi kartlegger og rapporterer på andelen av vår utlånsportefølje som er 
dekket og tilpasset EU-taksonomien (grønn andel)



EU-taksonomien: Krav til næringseiendom
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Fysisk klimarisiko i utlånsporteføljen 

Rådgivere sjekker klimarisiko i alle lånesaker
Klimarisiko-data for alle panteobjekter: analyse

Ca 6 % av panteobjekt i porteføljen pr 31.12.2021 kan være utsatt for 
vesentlig fysisk klimarisiko. 



EUs bygningsenergidirektiv: Push for renoveringsprosjekter 
ambisiøse nybygg (men iverksettes det i Norge?)

Status etter enigheten i Rådet (okt 2022)

• Pr kategori yrkesbygg: Innen 2030: Alle yrkesbygg 
må ha lavere primærenergibruk enn det 15%
dårligste bygget i landet hadde i 2020

• Innen 2034: Alle yrkesbygg må ha lavere 
primærenergibruk enn det 25% dårligste bygget i 
landet hadde i 2020

• Innen 2033: gjennomsnittlig primærenergibruk 
for alle boliger skal tilsvare energiklasse D
• Åpner for en andel med lavere energiklasse

• Videre prosess: forhandlinger med Parlamentet
• Målene kan bli skjerpet, eller komme tidligere

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/


Energimerkeforskriften: Tøff, hvis den hadde blitt 
håndhevet og noen hadde visst om den
• Alle boliger og yrkesbygg over 50m2(BRA) skal ha energimerke ved 

utleie og salg 

• Alle nye boliger og yrkesbygg skal være energimerket

• Store yrkesbygg (1000m2 samlet BRA): gyldig attest skal foreligge 
uavhengig av salg og utleie

• Energimerke gjelder i 10 år, må fornyes ved større endringer

Kilde: Energimerkeforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1665


• Få på plass energimåling og 
logging
• For å gå ned i vekt må du vite hva 

du spiser!

• Deretter identifiser de lønnsomme 
tiltakene og erfaringsmessig gir 
disse størst gevinst:
• Engasjert driftspersonell
• Nytt ventilasjonsanlegg med 

bedre varmegjenvinner
• Solceller for å dekke deler av eget 

forbruk
• Varmepumpe gjerne kombinert 

med gjenvinning av spillvarme
• Behovsstyring av tekniske 

installasjoner som ventilasjon, lys 
og varme

Hvordan oppnå energibesparelser i bygg
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EU-taksonomien: Krav til eiendomsprosjekter

MEDIUM RISIKO

•TEK-krav: materialers 
klimaavtrykk
•-> utslippskrav
•Økte kostnader, økt tidsbruk

•Klimakvote/strømkostnad-
prishopp (nedstenginger >
forsinkede leveranser eller raske 
prisøkninger

OVERGANGSRISIKO: 
MYNDIGHETSKRAV

•Klimarisiko-prishopp pga
knapphet på materialer (jfr
barkebiller i Canada). 
•Redusert totalmarked
•Kontraktsforhold viktige
•Mindre aktører mer sårbare

FYSISK KLIMARISIKO

Hvilke risikoer ser vi?
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FYSISK KLIMARISIKO

Hva spør vi kundene om?

✓ Miljøstandard (BREEAM)
✓ Energiklasse, lufttetthet
✓ Klimautslipp fra materialer
✓ Tilpasning til sirkulærøkonomi 
✓ Fossilfri/utslippsfri byggeplass og 

transport
✓ Lokalisering: sårbar natur/dyreliv, 

myr/våtmark
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FYSISK KLIMARISIKO

Hvilke krav kan banker stille 
fremover?

✓ Miljøstandard (BREEAM)
✓ Energiklasse, lufttetthet
✓ Klimautslipp fra materialer
✓ Tilpasning til sirkulærøkonomi 
✓ Fossilfri/utslippsfri byggeplass og 

transport
✓ Lokalisering: sårbar natur/dyreliv, 

myr/våtmark

✓ Grønn andel (CAPEX/OPEX)



Klimagassutslipp skal raskt & kraftig ned, kostnaden øker

Norge: redusere utslipp 55% innen 2030. Status 1990-2021: 4.7% redusert
SB1 Sørøst: 7%/år i drift og utlånsportefølje fra 2019-nivå – ca on track hittil

Midt i 2017: 5,5€ 
(55kr)/tonn CO2

Mars 2022: 95€ 
(950kr)/tonn CO2

• Eiendom = Ca 40% av material- og energibruk og 16-
17% av klimagassutslipp i Norge

• Leverandørene til eiendomsprosjekter møter økt 
kvotepris = kostnadene i prosjektene



Klimagassutslipp skal raskt & kraftig ned, kostnaden øker

Mye skal skje i  
transport/bygg & 
anlegg

Norge: redusere utslipp 55% innen 2030. Status 1990-2021: 4.7% redusert
SB1 Sørøst: 7%/år i drift og utlånsportefølje fra 2019-nivå – ca on track hittil

CO2avgift i dag max
590kr/tonn

Tverrpolitisk enighet 
om økning til 
2000kr/tonn 2030



EU-taksonomien: Krav for kjøretøy og maskiner

MEDIUM RISIKO

•Klimakrav -> elektrifisering
•2025: Fossilfrie byggeplasser, 
nullutslipp personbiler og lette 
varebiler

•2030: nullutslipp nye tyngre 
varebiler, 50 % nye lastebiler

•Nullutslippssoner i byer
•SMB-kunder sårbare: (liten 
finansiell buffer, avhengige av 
enkelt-anbud, færre 
maskiner/kjøretøy å spre risiko 
på, lite kompetanse) 

OVERGANGSRISIKO: 
MYNDIGHETSKRAV

•Nullutslippsløsninger koster 2-4x 
og er risikable
•Teknologi-usikkerhet: el, 
hydrogen eller biodrivstoff? For 
hvilke maskiner/ kjøretøy? 
Utprøvd i/tilpasset Norge?

•Stilte restverdier blir utdatert
•Nedsider (el): lav brukstid/dag, 
høy driftskostnad, krever lading

•Fyllestasjoner/infrastruktur
mangler

•Men trengs for å delta i/vinne 
anbud, og har lang levetid

OVERGANGSRISIKO: 
TEKNOLOGI-
UTVIKLING

MYNDIGHETSKRAV: 
SOSIAL BÆREKRAFT

•Kunder driver sosial dumping
•Underbetalte arbeidere uten 
kontrakt, brudd på HMSkrav, 
uklare leverandørkjeder

•Feilinformerer myndighetene

Hvilke risikoer ser vi? Aktuelle bransjer: 
Transport, bygg/anlegg, 
driftsselskap, landbruk
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Transport, bygg/anlegg, 
driftsselskap, landbruk
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Åpenhetsloven: Krav 

05.12.2022

MEDIUM RISIKO
MYNDIGHETSKRAV: 
SOSIAL BÆREKRAFT

•Selskaper med komplekse 
internasjonale 
leverandørkjeder får økende 
myndighets-/kundekrav om 
dokumentasjon av 
leverandørkjedeinformasjon. Kan 
mangle oversikt over 
leverandørers brudd på 
menneske- og 
arbeidsrettigheter.

Hvilke risikoer ser vi i dag?
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Åpenhetsloven: Krav 

✓ Brudd på menneske- og arbeidsrettigheter? 
✓ Kjennskap til og retningslinjer for risiko
✓ Aktsomhetsvurderinger og tiltak for å 

håndtere risiko 
✓ Egen drift + Leverandørkjede

05.12.2022

Hva spør vi kundene om?

MEDIUM RISIKO
MYNDIGHETSKRAV: 
SOSIAL BÆREKRAFT

•Selskaper med komplekse 
internasjonale 
leverandørkjeder får økende 
myndighets-/kundekrav om 
dokumentasjon av 
leverandørkjedeinformasjon. Kan 
mangle oversikt over 
leverandørers brudd på 
menneske- og 
arbeidsrettigheter.
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Åpenhetsloven: Krav 

✓ Brudd på menneske- og arbeidsrettigheter? 
✓ Kjennskap til og retningslinjer for risiko
✓ Aktsomhetsvurderinger og tiltak for å 

håndtere risiko 
✓ Egen drift + Leverandørkjede

05.12.2022

Hvilke krav vil banker 
stille fremover?

• Bedriftskunder som er børsnotert eller 
møter minst to krav: 70+ mNOK inntekt, 
35+mNOK balanse, 50+ ansatte

• Fremtidige EU-direktiv
• Sosiale forhold (social taksonomi)
• Selskapsstyring
• Miljø
• SMBer i høyrisikosektorer

MEDIUM RISIKO
MYNDIGHETSKRAV: 
SOSIAL BÆREKRAFT

•Selskaper med komplekse 
internasjonale 
leverandørkjeder får økende 
myndighets-/kundekrav om 
dokumentasjon av 
leverandørkjedeinformasjon. Kan 
mangle oversikt over 
leverandørers brudd på 
menneske- og 
arbeidsrettigheter.



Grønne obligasjoner

• Standard hyllevare hos store norske banker

• Brorparten av volumet: Eksisterende boliger 
og næringseiendom 

• Eiendomsprosjekter og bygg/anlegg 
mindre tilstede

• Minimal «greenium» (…pr i dag)
• Den underliggende kredittrisikoen i grønne vs

vanlige obligasjoner er helt lik
• Evt prisingsforskjell er kun pga ekstra-

etterspørsel etter grønne obligasjoner
• Ikke mangel på volumer på tilbudssiden



Bærekraft & prising av lån

• Minimal «greenium» på bankenes grønne innlån (…pr i dag)
• Den underliggende kredittrisikoen i grønne vs vanlige obligasjoner er lik
• Evt ulik pris er kun pga ekstra-etterspørsel etter grønne obligasjoner
• Nok volum på tilbudssiden

• Prising av lån er individuell, vrient å si noe generelt

• Begrenset med data på kredittrisiko ved grønne engasjementer

• Et grønt bygg kan fortsatt ha høyere kredittrisiko enn et normalt bygg

• Begrensede resultater av å lokke med bedre lånevilkår for 
• Sertifisert BREEAM-NOR Excellent eller Outstanding
• Energikarakter A eller B 
• Dokumentert forbedring på minst to energikarakterer til C eller bedre

• Større effekt å stramme inn lånevilkår for bygg med lav energikarakter?



Krav vs forventninger

Taksonomi-krav Åpenhetsloven

• Rammer eiendom først

• Nå: Fokus på reduserte 
utslipp og fysisk klimarisiko
• Energieffektivitet
• Fossilfri byggeplass

• Senere: Sirkulærøkonomi, 
forurensning, naturrisiko, 
sosiale forhold, 
selskapsstyring

Maskiner/kjøretøy: 
• Rask utfasing av fossildrevne
• Høy teknologisk usikkerhet

• Store bedrifter etter 
regnskapsloven

• Risiko for prosjekter med 
komplekse (internasjonale) 
leverandørkjeder

• Bankene må trolig 
håndheve bærekraftskrav
mot bedrifter

• Både absolutte krav og 
spørsmål (forventninger) 
til kundene vil øke

Oppsummering

Krav har hatt begrenset 
effekt på prising av lån hittil
…men det er i ferd med å 
endre seg



Takk for tiden! 

Ta gjerne kontakt 

Jørund Buen
• Jorund.buen@sb1sorost.no

mailto:Jorund.buen@sparebank1bv.no

