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EUs regelverk for bærekraftig finans | 
Hva skjer og hva er formålet?

EUs taksonomi | 
Hva er det og hva er konsekvensene?

EUs taksonomi i praksis | 
Hvordan gjøres vurderingene og hva bør 
næringslivet gjøre?



Hva skjer og hva er 
formålet?

EUS REGELVERK FOR BÆREKRAFTIG FINANS
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EUS REGELVERK FOR BÆREKRAFTIG FINANS

Hva skjer? 

• EUs handlingsplan for bærekraftig finans fra 2018.

• EU er nå i prosess med å vedta en rekke 
finansregulatoriske regler knyttet til bærekraft og 
klimarisiko.

Hvorfor skjer det? 

• Globale utslipp skal ned med minst 55 prosent
innen 2030. Netto null i 2050.

• EU mobiliserer kapitalmarkedet for å nå 
målsetningen om en klimanøytral union i 2050.
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Bakgrunn og formål



The EU has proposed hard law
to incentivise private capital to 

flow to green projects.
Valdis Dombrovskis, 

visepresident i EU-kommisjonen med ansvar for finansielle tjenester 



SKYVE KAPITALEN MOT 
BÆREKRAFTIGE 
INVESTERINGER

FREMME ÅPENHET OG 
LANGSIKTIGHET

I MARKEDET

EUs regelverk for bærekraftig finans 
har som formål å…

HÅNDTERE 
FINANSIELL RISIKO



Hva er det og hva er 
konsekvensene?

EUS TAKSONOMI
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EUs taksonomi er et klassifiseringsverktøy utviklet av 
en teknisk ekspertgruppe (TEG) og EU-kommisjonen 
som har som mål å hjelpe investorer til å forstå om en 
økonomisk aktivitet er miljømessig bærekraftig
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Bærekraftreguleringer i EU
EUS REGELVERK FOR BÆREKRAFTIG FINANS
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EU-initiativer og rettsakter (nivå 1) som 
allerede er vedtatt…

• Taksonomiforordningen* 

• Venter på at tekniske screeningkriterier skal vedtas

• NFRD – The Non-Financial Reporting Directive

• SFDR – The Sustainability Finance Disclosure
Regulation*

• MiFID II 

• SRD II – The Second Shareholder Rights Directive

• CBR – The Climate Benchmarks Regulation

• ESAO – The "ESA Omnibus" Regulation

… og en rekke ventede reguleringer

• CRR II – Capital Requirements Regulation

• IFR – The Investment Firms Regulation

• IFD – The Investment Firms Directive

• Solvency II Review

• Green Bonds Standard

• Ecolabel Measures

* Skal etter planen inntas i norsk lov via Finansdepartementets forslag om 
ny lov om opplysninger om bærekraft



Forholdet mellom…
Taksonomien, SFDR og NFRD

TAKSONOMI | SRDF | NFRD
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Taksonomi
Verdipapirforetak 
analyserer NFRD-

dataene og klassifiserer 
om en investering er 

miljømessig bærekraftig

SFDR
Basert på NFRD-data, offentliggjør 

verdipapirforetak ESG- og 
taksonomirelatert analyse på 

firmaets nettside, i prekontraktuelle
dokumenter og periodiske rapporter

NFRD
Selskaper offentliggjør 

ESG-data, 
investeringsselskaper 
samler inn dataene og 

analyserer sine 
investeringsprodukter 

basert på dataene
Sammenheng mellom dataene som 
offentliggjøres i henhold til NFRD, dataene 
som kreves av SFDR og taksonomi.



Hvordan påvirker taksonomien 
store selskaper og finansaktører?

Offentliggjøring:
Omfattende 

opplysningskrav for 
store selskaper (fra 

2022) og 
fondsforvaltere (fra 

mars 2021)

Nye standarder:
Vil danne grunnlaget 

for grønne 
obligasjoner og 
"miljømerking"

Kapitalkrav:
Kan danne grunnlag 

for reviderte 
kapitalkrav for 

banker og 
forsikringsselskaper



Betydningen for resten av 
næringslivet
• Størsteparten av det norske næringslivet er ikke direkte omfattet av 

regelverket.

• Når finansmarkedene påvirkes har det imidlertid potensiale til å påvirke 
alle som er avhengig av finansmarkedene

• Regelverket stiller ikke krav om virksomheter må bli bærekraftig, men 
det kan: 

1. Ha potensial til å påvirke kostnader

2. Ha potensial til å påvirke inntekter

3. Påvirke rapporterings- og offentliggjøringsplikter

TAKSONOMIEN – BETYDNING FOR NÆRINGSLIVET
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Det er fortsatt lov 
å ikke være bære-
kraftig, men det 

får sannsynligvis 
konsekvenser for 
virksomheten din

Kostnader og inntekter
TAKSONOMIEN – BETYDNING FOR NÆRINGSLIVET
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Kapitalkostnadene: 
Hva betyr det for lånekostnadene dine at virksomheten din blir/ikke blir klassifisert som 
bærekraftig? 

Etterspørsel og verdi på produkter kan reduseres eller bli borte, men det kan også 
åpnes nye markeder: 
Næringslivet skal vris i retning av bærekraftige aktiviteter. 
• Hva kan det bety for en stor kraftforbruker at vannkraften de kjøper ikke er klassifisert 

som bærekraftig?  
• Hva kan det bety for en utstyrleverandør til skipsindustrien at etterspørselen etter 

bærekraftige løsninger stiger?

Dyrere innkjøp?
Hva skjer med prisene på bærekraftige materialer (resirkulerte materialer, klimanøytral 
betong osv) når "alle" trenger det for å klassifisere som bærekraftige? 

Fremover: Regelverksutvikling – fra frivillighet til krav?



• Alle som ikke er finansaktører eller store noterte foretak er ikke direkte pålagt 
noen rapporterings- eller offentliggjøringsplikter i det finansregulatoriske 
regelverket.

• Resten av næringslivet kan imidlertid bli bedt om å rapportere "bærekraftig 
økonomisk aktivitet" til ulike andre aktører gjennom:

• Investorene sine 

• Kunder som krever rapportering på hele eller deler av regelverket (CO2 osv)

• Banker, forsikringsselskap osv som krever rapportering

• Eventuelle fremtidige grønne obligasjonslån som utstedes etter de nye Green 
Bonds Standards

Rapportering- og 
offentliggjøringsplikter

TAKSONOMIEN – BETYDNINGEN FOR NÆRINGSLIVET
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Høy sannsynlighet for at 
store deler av 

næringslivet blir bedt 
om å rapportere andel 

"bærekraftig økonomisk 
aktivitet" i en eller 

annen sammenheng.



Hvordan gjøres 
vurderingene og hva 
skal næringslivet 
gjøre?

EUS TAKSONOMI I PRAKSIS
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Den grunnleggende metodikken i 
klassifiseringen

RAMMEVERK FOR KLASSIFISERING
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Gi et "vesentlig bidrag" til 
ett av EUs seks miljømål 

Oppfylle minimumskrav til 
sosiale standarder

Ikke gjøre "vesentlig skade" på 
ett av de andre fem miljømålene 
(DNSH-vurderingen)

1

2

3

MILJØMÅLENE:

1. Redusere utslipp av 
klimagasser

2. Klimatilpasning

3. Bærekraftig bruk av vann og 
marine ressurser 

4. Overgang til sirkulær økonomi

5. Redusere forurensning

6.   Beskyttelse av økosystemer

Tekniske 
screeningkriterier som 
dekker vurderingene i   
1 og 2



Hvordan går man frem i vurderingen?
RAMMEVERK FOR KLASSIFISERING
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1. Eksisterer det tekniske 
screeningkriterier for 

aktiviteten i taksonomien?
JANEI

2a. Er kriteriene for 
positiv påvirkning  

oppfylt?
NEI JA

2b. " Do no significant harm"-
kriteriene oppfylt?

NEI JA
3. Oppfyller aktiviteten 
minimumskravene til 
sosiale standarder?

NEI JA
Aktiviteten er 

bærekraftig etter 
taksonomien

1
Steg 1: Bestemme om 
aktiviteten kvalifiserer 

etter taksonomien 

Steg 2: Teknisk 
screening-fase

Steg 3: Oppfylles 
minimumskravene til 
sosiale standarder?



Hvilke økonomiske aktiviteter er dekket?
RAMMEVERK FOR KLASSIFISERING
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HOVEDKATEGORIER:

1. Jordbruk og skogbruk

2. Miljøbeskyttelse og bevaring 

3. Industriproduksjon

4. Energiforsyning

5. Vann og avløp

6. Transport

7. Bygg og eiendom

8. Informasjon og kommunikasjon

9. Vitenskap, teknologi, forskning

TRE UNDERGRUPER:

ALLEREDE LAVE UTSLIPP
For eksempel vindkraft

TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP 
("TRANSITION")

For eksempel renovasjon av bygg

BIDRAR TIL AT ANDRE FÅR LAVE 
UTSLIPP ("ENABELING")

For eksempel produksjon av 
vindmøller

Hva med 
aktiviteter som 

ikke er dekket av 
taksonomien?



Overordnet om aktiviteter | Energi
TAKSONOMI I PRAKSIS

Sektor Aktivitet

Energi Electricity generation using solar photovoltaic technology

Electricity generation from wind power

Electricity generation from hydropower

Electricity generation from bioenergy

Transmission and distribution of electricity

Storage of electricity

Manufacture of biogas and biofuels for use in transport

Installation of electric heat pumps
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Kun et utvalg av de 25 
underkategoriene i 

sektoren



Overordnet om screeningkriteriene | Sol
TAKSONOMI I PRAKSIS

Sektor Kriterier for positiv påvirkning DNSH-kriterier (ikke gjøre skade på de andre 
miljømålene)

Sosiale minstekrav

Bygging eller drift 
av solcelleanlegg

Aktiviteten produserer strøm fra solceller 2. Klimatilpasning:
• Man må ha foretatt en sårbarhets- og risikoanalyse og ha 

en plan for å implementere løsninger for å redusere 
klimarisiko

• Gjelder ikke eksisterende anlegg

3. Bærekraftig bruk av vann og marine ressurser: 
• N/A

4. Overgang til en sirkulær: 
• Man må ha vurdert om man kan bruke komponenter med 

høy holdbarhet og som kan resirkuleres, og som er lette å 
demontere eller gjenbruke.

5. Redusere forurensning: 
• N/A

6. Beskyttelse av økosystemer:
• Krav til konsekvensanalyse for tiltaket

Må dokumentere at man 
driver i tråd med 
forordningens sosiale 
minimumskrav
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Overordnet om aktiviteter | Transport
TAKSONOMI I PRAKSIS

Sektor Aktivitet

Transport Inland passenger water transport 

Inland freight water transport

Retrofitting of inland water passenger and freight transport 

Sea and coastal freight water transport 

Sea and coastal passenger water transport 

Retrofitting of sea and coastal freight and passenger water transport
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Overordnet om screeningkriteriene | Sjøtransport
TAKSONOMI I PRAKSIS

Sektor Kriterier for positiv påvirkning DNSH-kriterier (ikke gjøre skade på de andre 
miljømålene)

Sosiale minstekrav

Transport av 
varer til sjøs 
("sea and coastal
freight water 
transport")

(i)  Aktiviteten må enten innebære:

a) Skip med null CO2-utslipp; eller 

b) frem til 31.12.2025, hybridskip med 
minst 50% nullutslipp av CO2; eller

c) frem til 31.12.2025, kysttrafikk som 
bidrar til skifte fra landtransport til 
sjøveis transport med EEDI (Energy 
Efficiency Design Index) med 50% 
lavere CO2 utslippsverdi sammenlignet 
med tungtransport; eller 

d) frem til 31. desember 2025, skip som 
har en EEDI 10% lavere enn EEDI-
kravene som gjelder 1. januar 2022; og

(ii)  Skip som ikke er dedikert til 
transport av fossilt brennstoff.

2. Klimatilpasning:
• Vurderings- og dokumentasjonskrav
• Plan for implementering av løsninger for å redusere 

klimarisiko

3. Bærekraftig bruk av vann og marine ressurser: 
• Risiki knyttet til redusert vannkvalitet mv. er identifisert og 

adressert.

4. Overgang til en sirkulær: 
• Tiltak for å håndtere avfall ifm. bruk og skraping, inkl. EU-

forordningen for gjenvinning av skip

5. Redusere forurensning: 
• Overholdelse av diverse MARPOL-regler knyttet til SOx- og 

NOx-utslipp, avfallsvann mv.
• Bruk av "closed loop EGCS"

6. Beskyttelse av økosystemer:
• Håndtering av ballastvann i tråd med gjeldende 

konvensjoner, reduksjon av lyd og vibrasjoner mv.

Må dokumentere at man 
driver i tråd med 
forordningens sosiale 
minimumskrav
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Hva bør man gjøre? 
1. Start med å vurdere hva du tror betydningen av regelverket kan bli for din 

virksomhet. 

2. Vurder hvilke deler av din virksomhet som er aktiviteter som kan kvalifisere som 
"bærekraftig økonomisk aktivitet". 

Ettersom vurderingene skjer på aktivitetsnivå, må virksomheten i konsernet brytes ned i 
relevante underaktiviteter og vurderes opp mot regelverket som er teknisk og detaljert.

Eksempel fra et kraftkonsern som har flere virksomhetsområder:

EUS TAKSONOMI
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Energi:
Vannkraft, fjernvarme, fjernkjøling, solenergi 
og biogass er alle aktiviteter som kan
kvalifisere som "bærekraftig økonomiske 
aktivitet"

Naturgass er ikke omfattet

Nett:
Drift av nettanlegg kan kvalifisere som 
"bærekraftig økonomiske aktivitet"

Telekommunikasjon:
Telekommunikasjon som sådan er ikke 
omfattet av regelverket



Hva bør man gjøre?

3. Identifiser hvor utfordringene ligger i selskapet

• Er det én utfordring? Eller er det flere? Knytter det seg til hvordan man driver eller hvilken 
dokumentasjon man har tilgjengelig? 

• De tekniske screeningkriteriene for hver av de relevante aktivitetene er ulike og må 
vurderes for seg.

• Kravene til sosiale minstestandarder kan i større grad gjøres på virksomhetsnivå

4. Etabler gode arbeidsprosesser med det formål å:

• gjøre en første gjennomgang og dokumentasjon av de økonomiske aktivitetene opp mot 
de kriteriene EU har definert i taksonomien. 

• Deretter må man integrere bærekraftarbeidet i selskapet slik at man fremover løpende 
skaffer seg oppdatert og relevant dokumentasjon. For eksempel ved at livsløpsutslipp på 
betong inkluderes i anskaffelseskrav eller at arbeidet med vannforvaltningsplaner tar 
innover seg kravene i EUs taksonomi der dette er relevant.

EUS TAKSONOMI
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Vi hjelper 
deg gjerne 

i gang!
Tore Mydske

+4723111252
+4791620911
tmy@thommessen.no

Partner // Leder for Thommessens 
faggruppe for bærekraft og klimarisiko

Henrik F Torgrimsby

+4723111102
+4746683567
hft@thommessen.no

Senioradvokat // Fornybar energi og 
infrastruktur



Noen av våre produkter og tjenester
Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen ESG og bærekraft.
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Taksonomi-
vurdering

ESG-
rapportering

ESG due 
diligence

Bærekraft-
rådgiving


	Bærekraft og klimarisiko
	Agenda
	Hva skjer og hva er formålet?
	Bakgrunn og formål
	The EU has proposed hard law to incentivise private capital to flow to green projects.��Valdis Dombrovskis, �visepresident i EU-kommisjonen med ansvar for finansielle tjenester �
	Slide Number 6
	Hva er det og hva er konsekvensene?
	Slide Number 8
	Bærekraftreguleringer i EU�
	Forholdet mellom…�Taksonomien, SFDR og NFRD
	Slide Number 11
	Betydningen for resten av næringslivet
	Kostnader og inntekter
	Rapportering- og offentliggjøringsplikter
	Hvordan gjøres vurderingene og hva skal næringslivet gjøre?
	Den grunnleggende metodikken i klassifiseringen
	Hvordan går man frem i vurderingen?
	Hvilke økonomiske aktiviteter er dekket?
	Overordnet om aktiviteter | Energi��
	Overordnet om screeningkriteriene | Sol��
	Overordnet om aktiviteter | Transport��
	Overordnet om screeningkriteriene | Sjøtransport��
	Hva bør man gjøre? 
	Hva bør man gjøre?
	Vi hjelper deg gjerne i gang!
	Noen av våre produkter og tjenester�Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen ESG og bærekraft.

