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Sammen gjør vi det bedre.
Da Sparebanken Vest ble stiftet for snart 200 år siden, var det en ny måte å tenke bank på. 
Banken skulle være eid av kundene, og overskuddet skulle brukes til det beste for lokalsamfunnene. 
Troen på at utfordringer i datidens samfunn løses best i fellesskap var det som skapte oss. 
Så skjedde det noe. 
Utfordringene har endret seg. Familier og lokalsamfunnene endres. 
Digitaliseringen endrer oss og bedriftene vi jobber i. Klimaproblemene har blitt større. 
Noen så store at de er avgjørende for vår fremtid og eksistens. 
Dette er utfordringer som er vanskelig å løse alene. Men sammen kan vi gjøre noe med det. 
I dag eies vi av våre 290.000 kunder. Det er disse vi skal skape verdi for: 
Enkeltpersonene, bedriftene og deres lokalsamfunn.
Alt vi gjør, gjør vi for at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre. 
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Tre større strategiske grep for neste etappe
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Kunder

Økt kundeverdi gjennom 

kundeutbytte i tillegg til gaver

Egenkapitalbeviseiere

Øke børsverdi og likviditet for å 

gjøre SVEG enda mer attraktivt

Samfunnet

Ledertrøyen på det grønne 

skiftet i regionen
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«Bankene kan ikke redde klimaet alene,
men uten bankene kan ikke klimaet reddes»

- Klas Eklund - tidl. Bærekraftsøkonom SEB
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Vi skal bidra til at Vestlandet 

blir en ledende region 

for klimateknologi og klimakutt innen 2030
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OG VI STARTER MED OSS SELV



Vi starter med oss selv

293
tonn CO2

2018 2025

Transport Avfall Energi

-147
tonn CO2
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Transport

• Vår bilpark skal være fossilfri innen ultimo 2021

• Vi skal vise flyvett, og redusere antall flyreiser i 2019/20

Besparelser

24,5 tonn CO2

i 2019 og 2020

Besparelser

2–3 tonn CO2

i 2019 og 2020

Besparelser

17 tonn CO2

i 2019 og 2020

Avfall

• Dobbeltsidig print er innført

• Sammen med Fazer skal vi redusere matvareemballasje 

• Sammen med Fazer skal vi redusere et høyt matavfall på Jonsvoll

• Vi skal være helt fri for engangsplastservice.

Energiforbruk

• Kun kjøpe energi med opprinnelsesgaranti

• Redusere energiforbruk med 5% i året (8,5 tonn CO2) 

• Sette krav til energiklasse i nye kontorer hvor vi etablerer oss –

på samme nivå som våre egne grønne lån
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Vårt klimaavtrykk

43,5 tonn CO2

kuttes i 2019 og 2020

103,5 tonn CO2

må kuttes innen 2025
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Fire flyvettregler

Vurder alltid formålet med reisen. Kan 

den erstattes med et Skype-møte?

Dersom reisen må gjennomføres, tenk 

alltid gjennom om du kan koble på et 

annet møte eller formål, slik at reisen 

blir dobbelt så verdifull.

Møter på 2 timer eller mindre skal ikke gjennomføres 

fysisk dersom det innebærer flytransport. 

Husk alltid at reisen må bestilles gjennom Egencia, det 

er en forutsetning for at reiseregningen skal bli 

godkjent. 
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Samfunnsutbytte

200 millioner kr
er øremerket frem til utgangen 

av  2020

til prosjekter som fremmer bærekraft, 

ny grønn teknologi og grønn omstilling
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Transparens

Samfunns-

utbytte
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Krav til våre leverandører:
Klimanøytral ila 2020 med «Klimanjaro»
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Måling av karbonrelatert kreditteksponering

Bransjer MNOK %

Eiendom 18 835 38,50%

Shipping 4 840 9,90%

Fiskeri/fiskeindustri 4 132 8,50%

Bygg og anlegg 3 350 6,90%

Varehandel 2 627 5,40%

Fornybar energi og småkraftverk 2 015 4,10%

Jord- og skogbruk 1 769 3,60%

Industri 1 593 3,30%

Offshore 1 282 2,60%

Fiskeoppdrett 1 178 2,40%

Landbasert transport 761 1,60%

Hotell/restaurant 734 1,50%

Verftsindustri 147 0,30%

Annet 5 619 11,50%

Sum 48 883 100,00%

• Vi måler karbonavtrykket i den 

eksisterende porteføljen vår innenfor 

følgende bransjer:

Shipping/marin, Småkraftverk 

og Bygg/eiendom. Dette utgjør 

nærmere 70% av bankens BM-

portefølje. 

• Dette vil være et viktig verktøy for å 

forstå og redusere klimarisiko i den 

eksisterende porteføljen, samt hjelpe 

oss til å identifisere sektorer og 

prosjekter som bidrar til omstilling og 

nye inntjeningsmuligheter.

Funding

Lån

Produkter
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• Vi tror på finans som en viktig 

drivkraft i overgangen til et 

karbonfritt samfunn. 

• Utlånsboken vår skal-

og må ned i karbonavtrykk

• Vi skal posisjonere oss for en økt 

konkurranse i finansiereringen av  

grønne prosjekter

Funding
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Sparebanken Vest lanserer rammeverk for grønne obligasjoner

SPAREBANKEN VEST

Område: 
Nye og eksisterende lån for energieffektive boliger og bygg i Norge, samt

lån til fornybar energiproduksjon. 

Prosess:
En prosess for seleksjon og evaluering er etablert. 

Rapportering: 
Vil vil rapportere på omfang og effekt i de ulike kategoriene

Ekstern vurdering
Sustainalytics har utført en tredjepartsvurdering av Sparebanken 

Vests rammeverk for grønne obligasjoner.  

Mål

 Å kunne tilby bærekraftige

investeringer til nye og etablerte

investorer. 

Investor

Issuer

 Bidra til at Vestlandet skal være en

ledende region for klimateknologi og

klimakutt innen 2030

 I tråd med vår bærekraftsstrategi

 Vi øker tilgjengeligheten til en

utvidet investorbase . 



Ved utgangen av 2020

Internt: Vi skal i løpet av 2020 ha 

oppnådd 30% av ønsket kutt i eget 

avtrykk.
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Vi har øremerket til sammen 200 

millioner i de mest fremtidsrettede 

og effektive bærekraftsprosjektene i 

regionen vår.

Vi har en klimanøytral

leverandørportefølje.

Vi har et godt utvalg av grønne 

produkter for våre kunder, og utøver 

positiv påvirkning for å styrke 

overgang til fossilfri og grønn 

teknologi.

Våre ansatte er engasjert i vårt 

klimaarbeid og Sparebanken Vest 

har relansert sparebankmodellen i 

en moderne kontekst, hvor vi er 

tydelig engasjert i nåtidens viktigste 

problemstillinger – bærekraft og 

miljø. 


