Grønnvasking av boligobligasjoner

Framtiden i våre hender har undersøkt de grønne boligobligasjonene som ble blitt lansert på Oslo børs i
2018. Folks bevissthet rundt de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor er økende, og reflekteres
delvis også i deres valg av bankprodukter og spareløsninger.1 Finansbransjen på sin side har for lengst
forstått at klima og miljø er god butikk. Bankkundene tilbys stadig flere produkter som de omtaler som
grønne eller bærekraftige, samtidig som finansinstitusjoner selv bruker den grønne merkelappen til å hente
inn penger de trenger for å drive sin virksomhet.
Boligobligasjoner er den viktigste finansieringskilden for norske banker i obligasjonsmarkedet på Oslo Børs.
Vi ønsket derfor å undersøke nærmere de nye grønne boligobligasjonene.,
Det er kun offentlig tilgjengelig informasjon som er blitt brukt i denne undersøkelsen. Opplysninger er blitt
hentet fra medieomtaler, kunngjøringer fra Oslo børs, informasjonsmateriell i finansinstitusjonenes egne
kommunikasjonskanaler samt materiell utgitt av andre aktører som er blitt involvert i utvikling av disse
finansproduktene. Fokuset er å belyse hvordan grønne boligobligasjoner er satt sammen og hvilke kriterier
som ligger til grunn for å definere dem som grønne finansprodukter.

I februar 2018 noterte Sparebank 1 Boligkreditt verdens første grønne boligobligasjoner på Oslo børs.
Boligobligasjonen var planlagt å hente om lag 9,6 milliarder kroner, men ordreboken ble raskt full og til
sammen tegnet investorene seg for ca. 16,5 milliarder kroner, det største grønne lånet notert på Oslo Børs
noensinne.2
En nærmere undersøkelse av kriteriene for utvelgelse av boliglån som inngår i obligasjonene viser at
bankene har brukt en problematisk definisjon av hva som kan finansieres med midlene de henter inn
gjennom disse obligasjonene. Problemet er ikke begrenset til produkter fra Sparebank 1 Boligkreditt, da
flere finansinstitusjoner siden da har brukt samme problematiske definisjon når de utviklet sine egne
regelverk for grønne boligobligasjoner.3
Det opplyses at en stor del av de som kjøpte Sparebank 1 Boligkreditt sine grønne boligobligasjoner er fond
med grønne mandater.4 Med den problematiske definisjonen bankene har brukt klassifiseres helt vanlige
boliger som grønne, og kan dermed inkluderes i grønne obligasjoner. Dette undergraver det nye
finansproduktets grønne profil. Problemet har blitt ignorert av alle aktører som har vært involvert, fra
produktutviklingen til noteringen på Oslo Børs, og nå sitter investorene med et veldig problematisk produkt
som ikke bidrar med nye utslippskutt eller andre miljøformål slik hensikten med grønne obligasjoner er.
I tillegg har børsnoteringen av de grønne boligobligasjonene til Sparebank 1 Boligkreditt skapt en standard
for andre norske finansinstitusjoner, som nå har tatt i bruk den samme problematiske definisjonen av

energieffektive boliger i sine egne grønne produkter. Det er derfor ikke usannsynlig at investorer i nærmere
framtid vil få tilbud om ytterlige problematiske grønne obligasjoner. Norske forbrukere kan også ende opp
ved å investere i disse problematiske obligasjonene, fordi disse obligasjonene kjøpes opp av fond, som i sin
tur selges til forbrukere som grønne eller bærekraftige. Tilliten til finansnæringens evne til å ta klima og
miljøutfordringer på alvor svekkes.

Etterspørselen etter lån hos bankene er større enn innskuddsmassen,5 noe som gjør at bankene må hente
inn penger fra andre steder for å kunne finansiere utlånsvirksomheten sin. Banker finansierer sine lån ved å
låne penger seg imellom eller fra andre investorer i finansmarkedet på ulike måter, for eksempel gjennom
ordinære bankobligasjoner og boligobligasjoner. Å utstede en obligasjon er altså en alternativ måte å låne
penger til å finansiere et prosjekt.
Boligobligasjoner ble notert på Oslo børs for første gang i 2007 av Terra BoligKreditt.6 I likhet med et
banklån, må utsteder av obligasjonen stille med sikkerhet for tilbakebetaling av lånte penger.
Boligobligasjoner er obligasjoner hvor det stilles sikkerhet i boliglånene som gis med midlene som hentes
inn.
Boligobligasjoner er den viktigste finansieringskilden for norske banker i obligasjonsmarkedet på Oslo Børs.
Boligobligasjoner har vokst til over 500 milliarder kroner, og utgjør den største lånesektoren på den norske
børsen.7
For å redusere kostnader i forbindelse med utstedelse av boligobligasjoner har flere banker etablert
boligkredittforetak, som er datterselskaper med et spesifikt forretningsformål. Bankene selger boliglån de
har gitt til sine kunder til boligkredittforetak som de eier, som betaler for disse boliglånene ved å utstede
boligobligasjoner og henter inn penger fra andre investorer på børs.8 Kostnaden til en boligobligasjon for
boligkredittforetak er renten som må betales til investorer som har kjøpt boligobligasjonen. Jo lavere rente
desto større summer kan boligkredittforetak betale til eierbanken. Det er kun de best sikrede boliglånene
som banker selger til boligkredittforetak, det vil si kun de beste og sikre boliglånene. Økt sikkerhet i
underliggende boliglån gjør at risikoen for tap av penger grunnet mislighold i en eller flere av boliglånene er
lavere. Dermed anses obligasjoner som utstedes med garanti i disse godt sikrede boliglånene som spesielt
sikkert. Siden boligobligasjoner er spesielt sikkert, behøver boligkredittforetaket ikke å tilby en relativ høy
rente for å tilstrekke seg investorer til å kjøpe boligobligasjonene. Lavere rente å betale til investorer gir
lavere kostnader til boligkredittforetak, som er bedre i stand til å dekke sine egne driftskostnader og bruke
fortjeneste til å betale mer til eierbankene. Kort oppsummert, boligobligasjoner er den mest
kostnadseffektive måten bankene har til å finansiere sin utlånsvirksomhet.

Grønne boligobligasjoner et er relativt nytt produkt i det norske markedet for boligobligasjoner. Hensikten
med grønne obligasjoner er at midler som hentes inn skal er øremerkes til å finansiere grønne prosjekter og
bedrifter.9 Med sine grønne boligobligasjoner forpliktet altså Sparebank 1 Boligkreditt seg overfor
investorene til å bruke de innhentede midlene til å finansiere utelukkende grønne boliger. Investorene har
krav på å få penger direkte fra disse boliglånene dersom utstederen ikke kan betjene obligasjonslånet.
Ifølge Sparebank 1 Boligkreditt er grønne boligobligasjoner en del av eierbankenes10 strategi på miljø og
bærekraft.11 I tillegg til å oppfylle strategiske formål innen bærekraftsatsingen, kan det å utstede grønne
obligasjoner ha betydelige finansielle konsekvenser for utstederen. I 2018 var renten til boliglån på et
historisk lavt nivå, noe som betyr at marginene presses ned på inntektssiden. Fordelaktige betingelser på
kostnadssiden bidrar dermed til en bedre finansiell posisjon og økt fortjeneste.12
Sparebank 1-bankenes beslutning om å lage verdens første grønne boligobligasjon, bør forstås med
bakgrunn i at finanssektoren ser god butikk i bærekraft. Interessen for bærekraft er økende blant norske
forbrukere,13 og stadig flere er opptatt av at også finansielle produkter de kjøper er bærekraftige.
Finanssektoren har for en stund siden forstått at denne økte interessen for bærekraft kan bli lønnsom og
har i de siste årene utviklet såkalte grønne, ansvarlige eller bærekraftige finansprodukter.14 Sparebank 1
Boligkreditt utrykker i presentasjonen til investorer at de har store ambisjoner ved utstedelse av grønne
boligobligasjoner. Den skal være intet mindre enn en benchmark for andre finansinstitusjoner, bidra til
videreutvikling og synliggjøring av eierbankenes bærekraftstrategi, utdype relasjoner med eksisterende
investorer og tiltrekke nye, samt bidra til å tilfredsstille den økte etterspørselen blant investorenes kunder
etter ansvarlige finansprodukter.15

Oslo Børs opplyser at det kreves en uavhengig vurdering av prosjekter som skal finansieres av midler hentet
gjennom grønne obligasjoner, for å kunne klassifisere obligasjonene som grønne.16 I tilfellet grønne
boligobligasjoner utstedt av Sparebank 1 Boligkreditt, brukes de innhentete midlene til å refinansiere
eksisterende eller gi nye boliglån til såkalte energieffektive boliger.17 Sparebank 1 Boligkreditt har tatt
initiativet å lage et slik produkt, og Multiconsult utarbeidet kriteriene i definisjonen av energieffektive
boliger.
Obligasjonene til Sparebank 1 Boligkreditt fikk sertifisering i henhold til Green Bond Principles, og ble etter
utstedelse også sertifisert av Climate Bond Initiative, de to mest utbredte sertifiseringsordninger i

bransjen.18 DNV GL har gitt den nødvendige uavhengige vurderingen om at kriteriene bidrar til miljøriktige
formål og boligobligasjonene oppfyller krav til Green Bond Principles.19 I etterkant har Sparebank 1
Boligkreditt hentet en uavhengig vurdering hos ratingbyrået Sustainalytics om at boligobligasjoner oppfyller
miljøriktige formål.20
Forutsetning for å kunne utstede grønne boligobligasjonene var at Sparebank 1 Boligkreditt skulle
utarbeide en strategi, så kalte «Green Bond Framework» for å forvalte innhentede midler i henhold til
formålet. Strategien innebærer at kriterier for utvalg av aktuelle boliglån skulle fastsettes, og at det
opprettes en investeringskomite med ansvar for at forvaltningen av midlene foregår i henhold til formålet.
Videre skulle Sparebank 1 Boligkreditt rapportere til investorer om fremdrift i initiativet, særlig med tanke
på effekter på miljøet.21
Multiconsult utarbeidet kriteriene som Sparebank 1 Boligkreditt skulle bruke i utvalget av boliglånene i sin
portefølje, slik at disse oppfyller krav i sertifiseringsordningen Green Bond Principles.
Sertifiseringsordningen krever at midler innhentet gjennom grønne obligasjoner øremerkes til å finansiere
grønne prosjekter. Disse er definert gjennom en liste av overordnede kategorier av grønne prosjekter.22
Prosjektkategoriene er retningsgivende, og sertifiseringsordningen har ikke en nærmere definisjon av
grønne prosjekter under hver kategori. Uansett, obligasjoner anses som grønne hvis de brukes til å
finansiere aktiviteter oppført i denne listen. Blant prosjektkategoriene finner man energieffektivisering av
boliger, samt bygging av grønne boliger som oppfyller regionale, nasjonale eller internasjonale anerkjente
standarder eller sertifiseringer.23 Multiconsult har derfor fastslått at boliglån som gis til å bygge nye
energieffektive bolig eller gjøre eksisterende bolig mer energieffektive, kvalifiserer som grønt prosjekt, og
dermed oppfylle sertifiseringskravet.
I investorpresentasjonene forklares definisjonen av energieffektive boliger utarbeidet av Multiconsult for at
grønne boligobligasjoner oppfyller sertifiseringskravet om finansiering av grønt prosjekt.24 Energieffektive
boliger defineres av tre alternative kriterier: i) boliger som oppfyller byggingsstandard TEK07 eller høyere,
ii) boliger med EPC energimerking med karakter A, B eller C, og iii) boliger som er blitt sanert og oppnådd
besparelser på 30 % i energiforbruk. Det opplyses at det første kriteriet vil bli brukt i første omgang i
definisjonen av energieffektive boliger.25 For å underbygge kriteriet har Multiconsult fastslått at boliger
som er bygget etter 2009 oppfyller TEK07 eller nyere byggingsstandard, og at disse utgjør om lag 8 % av alle
eksisterende boliger i Norge. Med utgangspunkt i statistikker om gjennomsnittlig energiforbruk etter
hustype og byggeår fra SSB har Multiconsult videre fastslått at gjennomsnittlige energiforbruket målt i
kWh/m2 går ned jo nyere byggingsstandard boliger oppfyller. Boliger som oppfyller TEK49 eller eldre har
nesten fire ganger så høyt energiforbruk enn boliger som oppfyller TEK07 eller nyere26.
I tillegg til å utarbeide kriterier for utvalg av aktuelle boliglån har Multiconsult også fått oppdrag til å
kartlegge påvirkning av prosjektet på miljøet og gjennomføre rapportering til investorer om det. Siden det
dreier seg om finansiering av energieffektive bolig, påvirkning på miljøet er målt på årlige besparelser av
CO₂ ekvivalenter. Besparelsene måles mot et estimat på gjennomsnittlig energiforbruk til boligporteføljen.

Porteføljen utvides etter hvert med nye boliglån til bolig som oppfyller kriterier 2 og 3 når databasen med energimerking av boliger blir offentlig tilgjengelig i et lett
søkbart format.

Når det gjelder DNV GL sin uavhengige vurdering av obligasjonene, ble det undersøkt hovedsakelig hvorvidt
grønne obligasjoner oppfyller ambisjonen om å bidra til miljøriktige formål. Videre ble det undersøkt
hvorvidt Sparebank 1 Boligkreditt har en god strategi for å forvalte de innhentede midlene. Nærmere
bestemt ble det vurdert hvorvidt midlene som hentes inn gjennom grønne boligobligasjonen brukes til
boliglån som kan anses som grønne prosjekter i henhold til sertifiseringskrav i Green Bond Principles. I
tillegg til det ble det vurdert hvorvidt Sparebank 1 Boligkreditt har en transparent prosess for å velge ut
hvilke boliger som oppfyller krav om bidrag til miljøriktig formål. Videre ble det undersøkt hvorvidt
Sparebank 1 Boligkreditt har en god forvaltningsstrategi for å forvalte innhentede midlene før de blir
investert i henhold til formålet. Til slutt ble det også undersøkt hvorvidt Sparebank 1 Boligkreditt har et
rapporteringssystem på plass som er i stand til å informere investorer som har kjøpt de grønne
obligasjonene om hva midlene er blitt brukt til, samt hvilke indikatorer er blitt brukt til å måle
måloppnåelse. DNV GL konkluderte at alle krav ble oppfylt etter å ha analysert dokumentasjon levert av
Sparebank 1 boligkreditt, gjort egne undersøkelser, og konfererte funnene med ledelsen i Sparebank 1
Boligkreditt.27 Sustainalytics har kommet på samme konklusjon.28

Sparebank 1 Boligkreditt har lang erfaring med å utstede vanlige boligobligasjoner. Sparebank 1 Boligkreditt
har kommet med supplement til prospektus29 til grønne obligasjonene, hvor investorer informeres at det
garanteres ikke at pengene som innhentes gjennom obligasjonene brukes til det som investorer måte
oppfatte som grønt eller bærekraftig.30 En mulig forklaring på slike «supplement til prospektus» kan være
at Sparebank 1 Boligkreditt vil komme eventuell kritikk fra investorer i møte.
Multiconsult har fått Sparebank 1 boligkreditt med i konklusjonen om at siden det er færre nye boliger enn
gamle boliger utgjør antallet boliger som er bygget etter 2009 en liten andel av boligene i Norge. Siden
gjennomsnittlige energiforbruk faller jo nyere byggingsstandard boligene oppfyller, tilhører denne lille
andelen av boligmassen også de aller mest energieffektive. Uten en presis definisjon basert på absolutte
verdier om energieffektivitet, har Multiconsult utviklet utvelgelseskriterier basert på relative verdier. Det
som er problematisk er den lille detaljen, nemlig at utgangspunktet for å definere et godt nok nivå på
energieffektivitet er et for bredt utvalg av boliger. Multiconsult utnyttet dermed en svakhet i
sertifiseringsordningene når de laget kriterier til utvelgelse av aktuelle boliglån. Terskelen for hva som kan
defineres som energieffektive bolig i Norge ble dermed kunstig senket.

Sparebank 1 Boligkreditt fikk god nytte av Multiconsult sitt valg av kriterier fordi uten betydelige
anstrengelser kunne helt vanlige boliglån i porteføljen deres plutselig klassifiseres som finansiering av
grønne prosjekter. Sparebank 1 Boligkreditt sin portefølje av boliglån illustrerer dette. Det hører til vanlig
prosedyre i utstedelse av boligobligasjoner å ha en reserve, altså at utstederen har mange flere aktuelle
boliglån til å stille som sikkerhet for boligobligasjonen, enn det som kan finansieres med midlene innhentet
gjennom obligasjonen. Å ha nok boliglån i reserve øker sikkerheten for at betalingsstrømmen til investorer

All relevante informasjon om et verdipapir inngår et dokument som heter prospektus, slik at investoren blir tilstrekkelig informert på forhånd om egenskaper til
finansproduktet. Dersom utstederen ønsker å legge til vesentlig informasjon for investorene så kan dette gjøres gjennom et vedlegg eller supplement til prospektus.

ikke stopper dersom ett eller flere boliglån finansiert av boligobligasjonen ikke betjenes. Porteføljen til
Sparebank 1 Boligkreditt av boliglån av samme type som de som underbygger grønne boligobligasjonen er
på lag om 21,25 milliarder kroner, altså mye større enn 16,5 milliarder kroner som er volumet hentet inn
med grønne boligobligasjonen og som i teorien skulle delvis hjelpe til å finansiere nye grønne prosjekter.
Dette er et tydelig tegn på at Sparebank 1 Boligkreditt har mye av det samme i sin eksisterende vanlige
portefølje av boliglån.
Sparebank 1 boligkreditt behøver altså ikke engang å endre sin praksis og kunne enkelt bare kalle denne
delen av sin nåværende portefølje som grønn. Hvis intensjonen med grønne produkter er å bidra til at
finansnæringen endrer kurs mot en grønnere retning så er disse boligobligasjoner et meget dårlig
utgangspunkt. Sparebank 1 Boligkreditt har fått mye oppmerksomhet og tilgang til investeringskapital med
fordelaktige finansielle vilkår.
DNV GL er en av de mest anerkjente sertifiseringsorganisasjoner i verden og har erfaring med sertifisering
og uavhengig vurdering av energieffektiviseringstiltak. Det er oppgaven til en uavhengig
sertifiseringsorganisasjon å beholde det store blikket og gi en ekstra garanti om at produktet faktisk leverer
det det lover. Det er vanskelig å se at DNV GL har gjort dette i tilfellet grønne boligobligasjoner fra
Sparebank 1 Boligkreditt.31 Ved å gi legitimitet til et produkt uten nytt grønt innhold utover standard, kan
man argumentere for at DNV GL har bidratt til å sette en standard for norske grønne boligobligasjoner som
er uakseptabelt lavt.
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Selv om man forholder seg bare til energieffektivitet, så er de omtalte «grønne» obligasjonene en
utnyttelse av en svakhet i definisjon på energieffektive boliger. Som vist i dette notatet, bidrar det til at
boligobligasjoner er enda mindre grønne enn de burde være for å fortjene navnet sitt. Når en definisjon av
energieffektivitet basert på absolutte verdier mangler, burde utvalget av aktuelle boliglån tatt
utgangspunkt kun i boliger som oppfyller den nyeste, strengeste byggingsstandard, istedenfor å ta med alle

eksisterende boliger i Norge. Ved å ta utgangspunkt i et for bredt utvalg av boliger, blir nyere, men helt
vanlige boliger på en kunstig måte definert inn i kategorien av de mest energieffektive boliger. Det bør ikke
være tvil om at boliger som oppfyller de nyeste byggingsstandard er mer energieffektive enn gamle boliger.
Men poenget er at utvelgelseskriteriet burde fange opp de mest energieffektive blant de som oppfylles det
nyeste byggingskriteriet. Det er ikke tillatt å bygge en ny bolig, eller å sanere en eldre bolig, i henhold til en
eldre byggingsstandard. Et utvelgelseskriterium som tar med mange av slike eldre boliger er et
utvelgelseskriterium som er for bredt og fanger opp for mange boliger. Sparebank 1 Boligkreditt og andre
finansinstitusjoner som tok utgangspunkt i samme problematiske definisjonen driver med akkurat det
samme som før, men har fått et grønt stempel på produktene sine. Dette er selve definisjonen av
grønnvasking. Verken norske forbrukere, bankene eller samfunnet for øvrig er tjent med at
finansnæringen bidrar til å utvanne hva som sertifiseres som «grønt» og dermed skaper usikkerhet om
grønne tiltak faktisk bidrar til en grønn omstilling.

Vi jobber for en rettferdig
verden i økologisk balanse.

