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Hva tenker bankene om det grønne skiftet?
Trondheim, 15. januar 2020
Einar Kilde Evensen, Senior Kundeansvarlig, Fornybar Energi &Infrastruktur
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DNBs kundeløfte:
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Vi er her. For at du 
skal være i forkant.



|

Onshore wind

47 

Bottom-fixed 
offshore wind

78 

Utility PV

51 

170

69

0

50

100

150

200

250

300

350

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 19 '22 '30 '35 '40

U
SD

 / 
M

W
h 

no
m

in
al

Hywind 30MW pilot

Hywind 88MW Tampen 
target (2022e)

Equinor 2030 target: 
EUR50-70/MWh.
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DNB er her for å supportere norsk samfunn og industriutvikling. Men kostnaden 
for ny fornybar kraft (spesielt offshore vind) er høy, selv om den faller bratt.
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Et hypotetisk case med 80TWh ny vind på land vil koste ca USD25-30mrd. Offshore wind ca 60% mer; flytende 100-200% mer.

Totale levetidskostnader delt på levetidsproduksjon (Levelized Cost of Electricity)

Sourc: DNB Bank, Bloomberg NEF, 2019

NOK0.38/kWh 

Nor fwd power price

$100

$64
$38
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ESG ratingGreen loans Sustainability 
linked loans

Green, social and 
sustainability bonds

Loans aligned with the LMA Green Loan 
Principles with proceeds earmarked for 
investments with environmental benefits

General corporate purpose loans aligned with 
the LMA sustainability linked loan principles with 
loan margin linked to sustainability performance 
targets such as ESG rating or GHG emissions

Assessment of the ESG risks and opportunities 
facing a certain company and how equipped the 
company is to manage those going forward. 

Bonds aligned with the ICMA Green and Social 
Bond Principles with proceeds earmarked for 
investments with environmental and social 
benefits

Forbedring av bærekraft med finansielle verktøy
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Transparens og standardisering er avgjørende for hvordan man kommuniserer bærekraft til relevante “stakeholders”

Selskapsspesifikke vurderingerTransaksjonsspesifikke sertifiseringer for obligasjoner og lån

God kommunikasjon rundt bærekraft er et viktig konkurransefortrinn med økende forventninger fra alle “stakeholders”
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 Frem mot 2025 vil DNB:
 Bidra med totalt NOK450mrd til 

finansiering av fornybar energi og 
infrastruktur

 Bidra med totalt NOK130mrd til 
finansiering av grønn eiendom

 Fasilitere NOK70mrd i grønne 
obligasjoner

 I 2020 skal alle nye og refinansierte 
shippinglån inkludere en klausul om 
ansvarlig skips-resirkulering

 Bærekraft inngår som en del av risiko-
vurderingen for lån til bedrifter (>NOK8m)

 DNBs oppstartsloser skal hvert år hjelpe 
minst 5.000 oppstartsbedrifter

 DNB skal bidra med NOK200m i Vekstlån til 
bedrifter som trenger kapital for å vokse

DNB bidrar med lån 
og investeringer for 
bærekraftig vekst
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