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Pådriver for  

likestilling og 

mangfold

Bidra til bærekraftig 

vekst gjennom lån og 

investeringer

Hjelpe kundene å 

mestre egen 

økonomi

Trygg digital økonomi 

og bekjempe 

økonomisk 

kriminalitet



For å nå målene i
Parisavtalen og for at EU
skal bli klimanøytralt innen
2050 må mer kapital bli
investert i miljømessig
bærekraftige aktiviteter
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Men hva er en miljømessig
bærekraftig aktivitet?



EUs handlingsplan for bærekraftig finans får stor
betydning for banker

Investeringer

DNB Asset 

Management

Utlån

DNB Bank

Produkter og

tjenester

DNB Markets
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En regulatorisk tsunami med EU-taksonomien i hovedrollen



Taksonomien skal bidra til å nå EUs miljømål
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Energi Vann, avløp, avfall
Jordbruk og

skogbruk
Industriproduksjon

Vitenskap og teknologiTransport
Eiendom, bygg & 

anlegg
Informasjon og

kommunikasjon

93% av Europas karbonutslipp

Bærekraftig bruk og 

beskyttelse av vann og marine 

ressurser

Tilpasning til klimaforandringer

Utslippskontroll

Begrensing av klimaforandringer

Overgang til sirkulærøkonomi

Beskyttelse av biologisk 

mangfold og økosystemer



• Dette er først og fremst et RAPPORTERINGSKRAV med mål å

styre kapital over tid for å nå Parisavtalens mål

• Det er IKKE en liste over hva investorer og banker kan/ikke kan

finansiere

• Rapporteringskrav

• Banker: Låneportefølje kobles til taksonomien 

• Store foretak rapporterer på omsetning,  investeringer, driftskostnader

Hva innebærer taksonomien for 
långivere og kunder?



Hvorfor er 
eiendomsbransjen viktig 
i det grønne skiftet?



Flere og flere er opptatt av hvilke boliger de bor i, og hvilke 

bygg de jobber i – og dermed også hvilke bygg de 

investerer i.

Bransjen spiller en viktig rolle i overgangen til et 

lavutslippssamfunn

Bygg står for en stor andel av verdens 

energibruk og klimagassutslipp 

En grønnere bygningsmasse er både 
bærekraftig – og lønnsomt



Nybygg må være bærekraftig med redusert 

CO2-fotavtrykk

Oppføring av bygg krever materialressurser og gir store 

avfallsmengder– så bygg vi velger å føre opp må gjøres 

bærekraftig

Eksisterende bygg har enormt 

potensial for energibesparelser

CO2-fotavtrykket allerede tatt og 

rehabilitering av bygg er dermed sentralt



Hva er Grønn 
Eiendom i DNB?



Retningslinjer for bærekraft

Retningslinjene skal bidra til å hjelpe deg som kunde i en 

mer miljøvennlig retning

Grønne lån

Finansiering av bygg med høye ambisjoner innen bærekraft



Krav og 

forventninger –

inkluderende 

tilnærming

Alle kunder 

vurderes i et ESG-

perspektiv

Retningslinjer for bærekraft
- Bygg & Anlegg / Boligutvikling

- Næringseiendom

Vi vil påvirke 

positivt gjennom 

dialog

Skal bidra til å 

fremme kunnskap 

knyttet til bærekraft



Energiattest for 

yrkesbygg > 1.000 

kvm BRA

BREEAM-NOR min. 

Very Good ved 

oppføring av yrkesbygg 

> 5.000 kvm BRA

Energirapportering for 

yrkesbygg > 5.000 

kvm BRA 

▪ Energikarakteren gir en 

god indikasjon på 

byggets energistandard

▪ Påvirker byggets 

attraktivitet

▪ Lovkrav fra 2010

▪ Stort potensial for 

besparelser 

▪ Måling kan avdekke 

eventuelt overforbruk. 

▪ Nybygg må føres opp 

på en bærekraftig måte

▪ Gjelder nye 

kontorprosjekter som 

finansieres fra 1.7.2021. 

▪ Øvrige yrkesbygg fra 

1.1.2022



Nulltoleranse –

korrupsjon, sosial 

dumping, 

skatteunndragelse

Skriftlig miljøpolicy –

aktivt forhold til ESG 

hos ledelse og ansatte

Valg av entreprenører 

med fokus på 

bærekraft

Følge Grønn 

Byggallianses 10 

anbefalte 

strakstiltak

Fokus på å redusere 

utslipp og reduksjon 

av avfall

Vurdere sertifisering 

av store prosjekter 

(BREEAM 

NOR/Svane)



.

• Grønne bygg har høyere verdi

• Ved å investere i grønne bygg kan aktører i 

bransjen bidra til det grønne skiftet

• Grønne bygg er mer attraktivt å finansiere –

gir grunnlag for grønne lån

Hvorfor lønner det 
seg å tenke grønt?



DNB kan tilby grønne lån til prosjekter og 

investeringer i grønne bygg som tilfredsstiller 

gjeldende kriterier for grønne lån

Grønne lån skal bidra til en bærekraftig 

utvikling og gir deg som kunde bedre 

betingelser sammenlignet med et lån som 

ikke er grønt 



Kriterier for grønne lån
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Næringseiendom* –

Nybygg 

Bolig -

Oppføring nybygg

✓ Sertifisering: Minimum BREEAM NOR Very Good; og

✓ Energiklasse: A eller B

✓ Sertifisering: Minimum BREEAM NOR Very Good

eller Svanemerket; og

✓ Energiklasse: A eller B (minimum 75 % andel)

✓ Forbedring:Rehabilitering* -

Grønne bygg

Tre øverste nivå av BREEAM; eller

Minimum 30% reduksjon i beregnet energibruk

* Ekskludert: Bygg der > 20 % av arealet benyttes til aktiviteter direkte involvert i leting, utvinning, raffinering og distribusjon av fossilt brensel



Hva er kriteriene som treffer eiendom?
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Bærekraftig bruk og 

beskyttelse av vann og marine 

ressurser

Tilpasning til klimaforandringer

Utslippskontroll

Begrensing av klimaforandringer

Overgang til sirkulærøkonomi

Beskyttelse av biologisk 

mangfold og økosystemer

Eksisterende bygg

Oppgradering av bygg

Individuelle tiltak i bygg

Energiklasse A – eventuelt 

innen topp 15 %

30 % reduksjon i 

energibehov

En rekke tiltak bl.a knyttet 

til energiforbedring

Nybygg

10 % lavere energibruk 

enn nasjonal “Nearly Zero-

Energy Building” (NZEB)



Hvordan henger taksonomien 

sammen med DNBs kriterier?

▪ Kriteriene går i samme retning – men det er foreløpig en forskjell mellom 

taksonomien og DNBs grønne kriterier. 

▪ DNB vil tilpasse egne kriterier etter beste praksis i markedet. Taksonomien vil 

være en del av vurderingene

▪ Grønne lån som gis under vårt rammeverk vil forbli grønne i DNB i løpetiden

▪ DNB vil fortsatt finansiere aktiviteter som ikke er i tråd med taksonomien




