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Bakgrunn
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 EU har forpliktet seg til en rekke klima- og 

miljømål (f.eks. FNs Parisavtale og bærekraftsmål) 

 Oppnåelse av klima- og miljømål vil kreve årlige 

investeringer på ~ 470 mrd. Euro/år frem til 2030.

 Hensikten med EUs rammeverk for bærekraftig 

finans ("sustainable finance") er å mobilisere 

privat kapital til å investere i grønn omstilling.
Kilde: Commission Staff Working Document - Identifying 

Europe’s recovery needs (COM (2020) 456 Final)



Hva består rammeverket for grønn finans av?
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 Harmoniserte kriterier for økonomiske aktiviteter som 

skal klassifiseres som bærekraftige ("taksonomi")

 Harmoniserte kriterier for grønne finansprodukter 

(som innebærer oppfyllelse av kriterier i taksonomien)

 Krav til bærekraftsrapportering for finansinstitusjoner 

og store børsnoterte selskap (> 500 ansatte)

 Integrering av ESG-risiko i kapitalkravsregelverket

 Krav til at bærekraft integreres i finansiell rådgivning

 Mv.



Hva er EUs taksonomi?

4

• En liste over NACE-kodende «økonomiske aktiviteter» 

med harmoniserte tekniske screeningkriterier som 

definerer når en aktivitet skal regnes som bærekraftig. 

• Vil i første omgang ha konsekvenser for utforming av 

grønne investeringsfond og andre grønne 

investeringsprodukter. Klassifisering som «bærekraftig" 

vil kunne øke investeringsvilje i selskaper og prosjekter.

• Kriterier revideres hvert 3-5 år (inkl. evt. nye aktiviteter).



Miljømål i taksonomien

5



Eksempel - Material recovery for non-
hazardous waste (kriteriesett for klima kap. 5.9)

 Description of activity: Construction and operation of facilities for the sorting and processing of 

separately collected non-hazardous waste streams into secondary raw materials involving mechanical 

reprocessing, except for backfilling purposes (several NACE codes, for instance E38.32 + F42.99)

 Substantial contribution to climate change mitigation: Converts at least 50 %, in terms of weight, of 

the processed separately collected non-hazardous waste into secondary raw materials that are 

suitable for the substitution of virgin materials in production processes.

 Do not harm - criteria: 

- Climate Change Adaptation: Complies with appendix A

- Protection and restoration of biodiversity and ecosystems: Complies with appendix D

- Other objectives: N/A

6



Eksempel - Taksonomi i praksis
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Tidslinje

 Klimagassreduksjon/klimatilpasning:

- Delegerte rettsakter fastsatt av EU-kommisjonen april 2021

- Delegerte rettsakter skal tre i kraft innen 1. januar 2022

- Egne rettsakter for overgangsteknologier som naturgass og atomkraft – fastsettes ila. 2021

 Øvrige fire miljøområder:

- Oppnevnt «Plattform» som skal bistå EU-kommisjonen

- Rapport med forslag til tekniske kriterier ila. sommeren 2021

- Trolig høring høsten 2021 (september/oktober)

- Delegerte rettsakter skal tre i kraft innen 1. januar 2023
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Farlig avfall - hva kan vi vente oss?

 Ikke omfattet av kriteriesett/rettsakter for klima/klimatilpasning

 Blir trolig omfattet av nye kriteriesett/rettsakter for:

- Sirkulær økonomi (innsamling og materialgjenvinning av farlig avfall)

- Forebygging og bekjempelse av forurensing (behandling av farlig avfall)

 I tillegg vil de nye rettsaktene (primært for sirkulær økonomi) trolig inneholde 

nye kriteriesett for en rekke ulike økonomiske aktiviteter innen avfallshåndtering.
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Hvor går taksonomien videre?

• Sannsynlig at klassifiseringen i taksonomien vil tas i bruk på flere områder. f.eks.:

o Kriterier i EUs støtteordninger

o Annet EU-regelverk

o Miljøkrav ved offentlige innkjøp

 Diskusjon om taksonomi bør utvides med kriterier for:

o «No significant harm», dvs. nøytrale aktiviteter som verken bidrar til/gjør skade mht. miljømålene 

o «Significant Harm», dvs. aktiviteter som gjør vesentlig skade mht. miljømålene

o Dette er kontroversielle tema og det er usikkert hva EU-kommisjonen vil lande på
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Mer informasjon
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https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/okonomi/barekraftig-finans/

https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/okonomi/barekraftig-finans/

