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Vår kommentar till SEB:s nya policy för utlåning till fossilbolag
Efter vår senaste rankning av bankernas hållbarhetslöften, där SEB hamnade på
jumboplatsen, och vår nya granskning av bankernas mångmiljardstöd till fossilbranschen,
har SEB tagit fram nya riktlinjer för sin utlåning och investeringar i fossilbolag. I de nya
riktlinjerna, som banken publicerade idag, skärps kriterierna för de värsta typerna av fossil
verksamhet, som oljeborrning i Arktis, fracking, oljesand och kolutvinning.
– För att vara en affärsbank är SEB:s nya policy förhållandevis radikal. Samtidigt ställer den
inte de krav som behövs för att vi ska klara klimatmålen, säger Jakob König på Fair Finance
Guide.
De nya riktlinjerna innebär att SEB säger nej till att direktfinansiera vissa typer av fossila
projekt och att banken gradvis ska minska den totala utlåningen till företag som utvinner olja
och gas. SEB har också infört gränser för hur stor del av ett bolag som får utgöras av en viss
verksamhet, bland annat:
●
●
●

kolkraft (max 15% och krav på omställningsplaner i linje med Parisavtalet)
kolutvinning (max 15%)
olje- och gasutvinning i känsliga naturområden som Arktis (max 5% men 15% i
norska Arktis).

SEB har också satt mål om att fasa ut stödet till särskilt klimatskadlig fossil verksamhet.
Senast 2025 får bankens företagskunder inte ha mer än 5 procent av sin verksamhet inom
kolutvinning och 2030 gäller samma sak för kolkraft, oljesand och fracking. Banken uttrycker
dessutom en förväntan om att alla fossilbolag ska anta omställningsplaner i linje med
Parisavtalet, och att dessa ska innehålla delmål och redovisas öppet.
– SEB:s nya villkor för stöd till fossilbolag innebär en rejäl förbättring. Men vår analys visar
tyvärr att knappt någon av de mest anmärkningsvärda fossilaffärerna i vår granskning
kommer att stoppas av den nya policyn, säger Jakob König.

Flera stora kryphål
Vår granskning visar att SEB under de senaste fem åren stöttat några av de allra värsta
fossilbolagen med både lån och investeringar. Totalt rör det sig om 158 miljarder kronor.
Och det verkar som att mycket av bankernas stöd till den här typen av verksamhet kan
fortsätta. I vår första analys av SEB:s nya policy har vi hittat följande svagheter och kryphål:
●

Kolverksamheten i Tyskland tillåts fortsätta fram till 2038. Det gör att SEB kan
fortsätta låna ut pengar till kolkraftbolagen Uniper och RWE. För att vara förenligt
med Parisavtalet måste kolanvändningen fasas ut senast 2030.

●

●

●

●

●

●

Policyn sätter inga absoluta gränser för företagens fossila verksamhet, bara hur stor
andel av företaget som verksamheten får utgöra. Det gör till exempel att stödet till
Glencore, världens största kolexportör, kan fortsätta eftersom kolet utgör en relativt
liten del av företagets totala verksamhet.
Det saknas gränser för konventionell utvinning av fossila bränslen och
kraftproduktion baserat på olja och gas. Det gör att banken kan fortsätta stödja
många fossiljättar tillsvidare.
Det principiella kravet på att fossilbolag ska anta omställningsplaner är inte
tidsbestämt utan ska ske “inom en rimlig tid”. Detta är oroväckande eftersom
omställningsplaner behöver införas omgående. Det framgår inte heller vad som
händer med bolag som inte lever upp till kravet.
Utvinning i norska Arktis får utgöra hela 15 procent av ett oljebolags intäkter, vilket få
bolag når upp till, eftersom de oftast är verksamma på fler ställen i världen. Alla
procentuella gränser avser bara företagens “intäkter”, vilket gör att oljebolag som till
exempel letar olja i Arktis kan få stöd av banken till dess att utvinningen startat och
börjat utgöra en större andel än vad banken tillåter. Det gör att stödet till exempelvis
Lundin Energy kan fortsätta en lång tid framöver.
Gränserna för respektive fossil verksamhet gäller varje aktivitet för sig, vilket gör att
den totala andelen hos ett fossilbolag kan bli högre. Till exempel skulle ett bolag
kunna ha 5 procent inom oljesand, 5 procent fracking och 15 procent olja i norska
Arktis.
Policyn gäller i högre utsträckning bankens utlåning än bankens investeringar. Till
exempel gäller inte utfasningsmålen kring kolutvinning, oljesand och fracking
bankens investeringar. Däremot utesluter bankens fondbolag alla fossilbolag som
saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet.

Bankernas roll i klimatomställningen
För att med en rimlig sannolikhet lyckas begränsa den globala uppvärmningen i enlighet
med Parisavtalets 1,5-gradersmål måste utsläppen halveras till 2030 och minska till nära noll
2050. Utsläppen måste minska i närtid utan att förlita sig på osäkra framtida tekniska
lösningar. Bankerna spelar en avgörande roll för att lyckas med detta. Parisavtalet slår fast
att alla finansiella flöden måste styras bort från verksamheter som orsakar klimatkrisen, till
verksamheter som erbjuder lösningar på den. Det innebära att investeringar i fossila
verksamheter, vars utsläpp är den största bidragande orsaken till klimatförändringarna,
skyndsamt måste fasas ut.

