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Sparebanken Vest

Vestlandet – vinneren i fremtidens lavutslippssamfunn

*Kilde: Menon rapport mars 2020 på oppdrag fra Vestlandskonferansen
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Sparebanken Vest skal vise lederskap i omstillingen til 
et mer bærekraftig samfunn. 
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netto null
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En av 9 banker i verden med ESG-rating AAA
Eneste norske bank med AAA fra MSCI



OECD anslår at det globalt vil 
kreves EUR 6,35 billioner i året 
for å oppfylle Paris-avtalens mål 
innen 2030 – 300 milliarder 

skal investeres i omstillingen 
årlig i EU!

FORMÅL:
Mobilisere finansiering og skape 
rammeverk for å tilrettelegge og 
stimulere de offentlige og private 

investeringene som trengs for 
overgangen til en klimanøytral, grønn, 

konkurransedyktig og inkluderende 
økonomi 
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I hvilken grad kjenner du til Eus taksonomi? -- fordelt på størrelse (stor = oms>50 mill, små = oms <= 50 mill)

Serie1 Serie2

Kompetansegap må fylles for å forstå hvordan 
taksonomien vil treffe næringslivet



EU taksonomien: vi ruster oss for å møte fremtidens bærekrafts krav

7

Kompetanse
E-læringskurs
Taksonomiskole
Bransjetreninger

Klimarisiko
TCFD-
strukturer
Årsrapport

Justerte mål
Bransjemål, policier og
obligasjonsrammeverk i 
tråd med taksonomien

Datafangst
Bransjeportaler
For rapportering fra 
kunder

Vår 
grønne 
Brøk

Vi skal være den banken som gjør det enklest for kunden å ta 
bærekraftig valg som sikrer konkurransekraft for fremtiden

%

2022



En av få banker med ambisiøse bransjespesifikke mål

30 % av porteføljen vår skal tilfredsstille EUs taksonomikrav innen 2023. 

I tråd med taksonomien

Næringseiendom

Shipping

Havbruk

Fiskeri

Småkraftverk

Andel taksonomi kvalifiserte utlån skal økes til minimum 10 % innen 2025 og 20 % innen 2030.  

CO2 utslipp målt som utlånsvektet AER per skip i hvert segment, skal reduseres med min. 15 % innen 
2023 og 50 % innen 2030. Innen 2023 skal min. 75 % av utlån til lasteskip være på snitt eller bedre

50% av utlånsporteføljen til havbruksnæringen skal defineres som grønn teknologi innen 2026*. Dette 
må justeres så snart det foreligger en EU taksonomi for havbruk

50% av porteføljen til fiskeri og fiskeindustri som defineres som grønn maritim innen ultimo 2030* 

Portefølje i 100% taksonomisamsvar. Doblet utlånsvolum innen 2025 fra 2020

*) Ihht Cicero Shades of Green



Slik arbeider vi for å nå målene – og støtte 
opp under kunder som ligger langt fremme 

 Ulike krav til belåningsgrad, løpetid, pris avhengig av ESG-

rating

 Handlingsplaner fra kunder som ikke tilfredsstiller mål

 Konkrete prioriteringer av vekstkapasitet

 Klimarisikoanalyser i tråd med TCFD-rammeverket

 Ved strukturert data bidra med tilpasset rådgiving. 

 Produktutvikling – i tråd med taksonomi



Praktisk guide for økt
innovasjonsfinansiering

Av innovasjonsmidler fra EU tilfaller
vestlandsbedrifter (som står for 40% av eksport)

Av vestlandsbedriftene har god kjennskap til EUs 
innovasjonsfinansieringsordninger

Planlegger å søke finansiering gjennom EUs 
innovasjonsfinansieringsordninger

Egen dreiebok for innovasjonsfinansiering i EU med 
praktisk guide, caser og guidelines for gode
søknader lanseres på agendavestlandet.no ila Q4

SP A RE BA N K E N  V E ST

15 %

10 %

20 %



Utstrakt samarbeid og økt innsikt for å nå mål

SP A RE BA N K E N  V E ST



SPAREBANKEN VEST12

Vestlandet
skal være en 

ledende region 
på 

klimateknologi
og klimakutt 

i 2030

Samfunns
-utbytte

Funding

Lån

Produkter

Sponsorat

Leverandører
Dagsorden

Egen 
drift

Ansatte

AML

Transparens
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Sammen gjør
vi det bedre


