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Green Finance Framework



Bærekraftrapporteringens historie
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•Korrelasjon mellom avkastning 
og god ESG håndtering

•Brudd på forvalteransvar å ikke 
vurderer ESG faktorer

•Styret og revisors juridiske 
ansvar for korrekt ESG 
informasjon diskuteres

•Økende investor-aktivisme

•ESG byråene vokser 
(Sustainalytics, MSCI, ISS) og 
stiller transparenskrav

•EU Taxonomi og skjerpede krav 
til investorer

Fase 4

2017 –

«Fra støy til substans»

•Ønske fra finanssektoren om 
konkret og forståelig 
bærekraftsinformasjon

•Investorer leter etter kandidater 
til grønne fond eller for å 
ekskludere «verstinger»

•Investeringsanalyse

•Prising i kreditt- og 
forsikringprosesser begynner

Fase 3

2014-2017

«Finansbransjen 
fokuserer»

•Regnskapslov (Norge) og EU 
Direktiv krever at styrene i 
børsnoterte selskaper må 
redegjøre for retningslinjer og 
resultater innen miljø, anti-
korrupsjon, arbeidsforhold og 
menneskerettigheter 

Fase 2

2009 – 2014

«Plikt og krav»

•Hydro ga ut en av verdens første 
miljørapporter 1998

•Rapporteringsstandarder 
strømlinjeformes etterhvert 

•Mest kjent er GRI standarden

Fase 1 

1998-2008

«Blomster og glade barn»





Det startet høsten 2015 hos oss
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Kunde som arbeider i Bærum 
Kommune:
Nå har jeg forsøkt å finne en bank 
som gir billigere lån til grønne 
investeringer. Jeg har ikke funnet 
noen.  Hva med dere?

Adm. dir: Knut Oscar
Beklager – et slikt låneprodukt har 
vi ikke.  Ring meg om 6 mnd så vet 
jeg om dette er noe vi kan tilby.I tillegg var disse to i kulissene:

Engasjert 
ansatt

Toppleder-
forankring



Våren 2016 lanserer vi
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Utdrag fra strategisk plan 2018-20:

Konsernet tar en aktiv rolle for å skape en grønn 
fremtid og skal være en foregangsvirksomhet i egne 
bransjer på miljøengasjement i egen drift og utvikle 
tjenester som stimulerer kundene til gode 
miljøtiltak. 



• Redusere reiser gjennom tlf og videomøter. 
(investeringer i IKT ved hvert kontor).

• El-biler for bruk i tjenestereiser (plassert på Gol, Fagernes, Hemsedal).

• Rimelig finansiering av El-bil for ansatte.

• El-sykler ved hvert kontor til nær-reiser.

• El-bil lader ved flere kontor. To hurtigladere (Fagernes og Gol).

• Miljøvennlige bygg. Lavt energiforbruk ved å ta i bruk ulike miljøtiltak.

• Miljøregnskap. I tillegg til årsregnskapet leveres også et eget miljøregnskap 
(integrert i årsrapporten).

• Ryddeaksjoner. Medlem av Hold Norge Rent, og arrangerer lokale 
ryddeaksjoner.

• Konsernsamling med fokus på miljø i oktober 2018.

• Miljøfyrtårnsertifisering 2019

• UNEP Principles for Responsible Banking 2019
(United Nations Environmental Programme)

Vi jobber bevisst for å få 
med hele organisasjonen



ESG begynner å bli et tema hos alle –
vi får på plass rammeverket i 2018.

Vi henter inn 
spisskompetanse



Våre grønne produkter i dag



Green Finance Framwork

Grønt finansielt rammeverk



Grønt finansielt rammeverk

Rammeverket:
• Dokumentet «SpareBank 1 Hallingdal Valdres Green Finance Framework»

Bruk av midler – use of proceeds:
• Grønne bygninger
• Fornybar energi
• Ikke-forurensende transport
• Forurensningsvern og –kontroll
• Bærekraftig forvaltning av vann og avløpsvann
• Miljømessig bærekraftig forvaltning av skogbruket

Annenpartsvurdering – second opinion:
• CICEROs vurdering
• CICERO Shades of Green har gitt rammeverket en Medium Green-rating.
• Styringsprosedyrene vurderes til Excellent (høyeste karakter)

En oversikt over innholdet
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https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/hallingdal-valdres/dokumenter/SB1HV-Green-Finance-Framework-19062020.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/hallingdal-valdres/dokumenter/SB1VH_final_SPO_19Aug2020.pdf




Låneportefølje og gyldige eiendeler

• Bankens grønne utlånsprodukter utgjør et 
begrenset volum per i dag. 

• Banken har strenge krav til hvilke lån som 
tilfredsstiller kravene til «grønne finansielle 
instrumenter»

• Bedre datakvalitet hva gjelder energimerking av 
boliger, vil på litt sikt føre til identifisering av flere 
boliger som faller innenfor kravene til grønne 
boliglån. 

Utlån pr. 31.7.2020

Grønne boliglån

Øvrige grønne lån

Øvrige lån med pant i bolig

Øvrige utlån



Bankens grønne balanse

Banken rapporterer denne i alle kvartals- og årsrapporter fra og med 2. kvartal 2019.



Bruk av midler

Gyldige prosjekter (forenklet utdrag):

Kategori Prosjekt

Grønne bygninger Nye bygninger: Bygninger som mottar Enova-støtte eller nye forretningsbygg og boligbygg 
med et energiforbruk pr. år med minst 20 % mindre energiforbruk pr. kvm enn nasjonale 
bygningsstandarder (f.eks. TEK-17), eller tilfredsstiller energimerking lys eller mørk grønn 
«A»

Eksisterende bygninger: Renoveringsprosjekt på forretnings- eller boligbygg, eller 
industrielle prosesser som får Enova-støtte, eller boligbygg som oppnår følgende 
energimerking:
• Byggeår før 2010: Minimum gul «C» eller bedre
• Byggeår 2010-2016: Minimum gul «B» eller bedre
• Byggeår 2017 og senere: Minmum gul «A» eller bedre.

Fornybar energi Prosjekter som får Enova-støtte, eller tilfredsstiller spesifikke krav

For å gjenspeile SB1HVs forpliktelse til den fremtidige utviklingen av 
grønn økonomi, er rammeverket forsøkt tilpasset prinsippene, 
beregningene og terskelverdiene i EUs taksonomi som ble utgitt i mars 
2020. I appendix A er bankens rammeverk sammenlignet med denne 
taksonomien. 

https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/hallingdal-valdres/dokumenter/SB1HV-Green-Finance-Framework-19062020.pdf


Bruk av midler, forts.

Gyldige prosjekter (forenklet utdrag):

Kategori Prosjekt

Ikke-forurensende transport Prosjekter som får Enova-støtte, eller øvrige transportløsninger/-system/-prosesser basert 
på ikke-fossile løsninger.

Forurensningsvern og –kontroll Prosjekter som har fått Enova-støtte, eller har som formål å forhindre eller redusere avfall 
/ forurensning gjennom ny teknologi eller prosessforbedringer.

Bærekraftig forvaltning av vann 
og avløpsvann

Prosjekter som får Enova-støtte, eller som går til bærekraftig infrastruktur for rent 
drikkevann, avløpsrensing, bærekraftige avløpssystemer og former for flomdemping.

Miljømessig bærekraftig 
forvaltning av skogbruket

Prosjekter som har mottatt Enova-støtte eller er i samsvar med norsk lovgivning for 
skogbruk; skogbruksloven og naturmangfoldsloven og være sertifisert av en relevant 
skogbruksstandard. 



Fra bankens nettsider



Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Selskaps-
styring

Strategi

Risiko-
styring

Mål og 
metoder

Virksomhetens styringssystem for klimarisiko og -muligheter

Faktiske og mulige effekter av klimarisiko og –muligheter på forretnings-modell, strategi og 
finansiell planlegging, i ulike klimascenarier

Virksomhetens prosess for å identifisere, vurdere og styre klimarisiko

Mål og metoder brukt for å vurdere og styre relevante klimarisikoer og –muligheter (inkl. 
egne utslipp og porteføljeutslipp)

Grunnlaget for EUs og Finanstilsynets strategi mot finansinstitusjoner

Banken er i ferd med å innlemme anbefalingene fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) i organisasjonen. Metodikken 
som tilbys av TCFD er en verdifull ressurs for tilpasning til bransjestandarder, og bærekraft vil utgjøre en integrert del av strategien vår for 2021-
2023, forankret i spesifikke mål.



Noen økonomiske nøkkeltall pr. 30.06.20 - morbank

Balanse 30.06.20

Brutto utlån 9,6 mrd.

Brutto utlån inkl. overført kredittforetak 12,1 mrd.

Innskudd 8,5 mrd. 

Innskuddsdekning 88,0 %

Kapitaldekning 23,5 %

Ren kjernekapitaldekning 21,6 %

Resultat hittil i år 54,9 mill.

Kostnadsprosent hittil i år 50,8 %



Appendix:
Våre prinsipper for miljø, etikk,
samfunnsansvar og bærekraft



Bankens arbeid med bærekraft

Vi jobber med bærekraft, miljø og samfunnsansvar på tre nivå:

• vår rolle i å påvirke våre kunder i rett retning i et lokalt, nasjonalt og 
globalt perspektiv

• vår rolle som bedrift

• vår rolle i å utvikle produkter som stimulerer til gode valg og å gi god 
rådgiving.

Mer informasjon i dokumentet «SpareBank 1 Hallingdal Valdres - Våre 
prinsipper for miljø, etikk, samfunnsansvar og bærekraft»

https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/hallingdal-valdres/dokumenter/3_0_barekraftsdokument.pdf


FNs bærekraftsmål

Vi støtter opp under FNs bærekraftsmål der 
vi har plukket ut noen av målene som vi 
spesielt fokuserer på i vår virksomhet: 
Dette er:

‒ Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

‒ Mål 8: Anstendig arbeid og 
økonomisk vekst

‒ Mål 13: Stoppe klimaendringene

‒ Mål 17: Samarbeid for å nå målene



Miljøfyrtårn

Alle våre kontorer er Miljøfyrtårn-sertifisert etter de nye bransjekravene for 
bank og finans. 



FNs klimainitiativ innen finans

Banken signerte i 2019 prinsippene for ansvarlig bankdrift 
utviklet av UNEP FI




