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Klima    •   Verdiskaping   •   Arbeidsplasser
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Veikart som plattform for dialog



www.finansnorge.no Kilder: Veikart og SSB

Veikart fra 

eiendomssektoren
10 anbefalte strakstiltak 

for små og store byggeier
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Finansnæringen i 2030 er 
lønnsom og bærekraftig. 
Vi finansierer, forvalter og 
forsikrer med kunnskap 
om klima. Slik skaper vi 
verdier og bidrar til grønn 
konkurransekraft.

VISJON
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Veikartets tverrgående anbefalinger

7

Felles definisjoner 

Skalere markedet for 

klimasmarte løsninger 

Klimarapportering

Klimakompetanse

Klimarisiko og Tilsyn

Samspill med 

offentlige virkemidler

Innovasjon og 

omstilling i andre 

næringer
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Bank

• Måle karbonrelatert 
kreditteksponering

• Stille krav til klima i lån 
til bolig og næringsbygg

• Inkludere klima som en 
del av kredittprosessen

• Gjøre 
obligasjonsmarkedet 
«grønnere»

Skadeforsikring

• Utveksle skade- og 
klimadata med kommuner 
og myndigheter

• Utarbeide klimakrav for 
gjenoppbygging etter 
naturskader

• Øke innsatsen for 
skadeforebygging

• Utvikle produkter som 
stimulerer til klimasmart 
adferd, delingsøkonomi 
og sirkulære løsninger

Investeringer, 
pensjon og 

kapitalforvaltning
• Måle klimagassutslipp fra 

porteføljen og sette mål om 
reduksjon

• Sette mål for allokert kapital 
til fremtidsrettede næringer 
og selskaper

• Integrere klimarisiko i 
mandater, strategier, analyser 
og investeringsbeslutninger

• Stressteste porteføljen mot 
nullutslipp i 2050 og redusere 
eksponering mot klimarisiko

Veikartets bransjespesifikke anbefalinger
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Sterk økning i bærekraftige 

investeringer 2017: 

USD 68.400 milliarder
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Sterk vekst i grønne boliglån
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Norske banker som tilbyr grønne boliglån

Foto: Oliur/Unsplash

https://unsplash.com/@ultralinx?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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BREEAM Nor
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Eiendom – en klimasensitiv næring

12 Foto: Wiktor Karkocha/Unsplash

Fysisk risiko:

Skade på eiendom  

Kilde: Finanstilsynets temarapport, «Klimarisiko i Finansforetakene». Juni 2019

Overgangsrisiko:

Strengere krav til energieffektivitet

https://unsplash.com/@rotkif?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/housing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Utslippsfrie byggeplasser

Photo: Unsplash, Adobe Stock

Energiproduksjon, anvendelse og 

effektivitet

Sirkulærøkonomi og avfallshåndteringEn

bærekraftig 
byggenæring

Materialvalg og byggeløsninger
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The more we invest  

with foresight; 

the less we regret 

in hindsight
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Mark Carney
Governor, Bank of England

”
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