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Sektorer som er klassifisert
Kilde: EU-kommisjonen

Bank og forsikring
Bygg- og eiendomsbransjen (eiendom, oppussing, energieffektivisering)
Energi (produksjon, distribusjon og lagring)
Forskning og utvikling
Helse og sosial (botilbud)
Informasjon og kommunikasjon
Kultur (kunst, film, biblioteker, museum)
Miljøvern (beskyttelse og gjenoppbyggende tiltak)
Prosessindustri
Skogbruk (beplantning, rehabilitering og vedlikehold – jordbruk utsatt til høsten 2021)
Transport (Infrastruktur, frakt og fremkommelighet)
Utdanning
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

Bygg- og eiendomsbransjen
Aktiviteter

• Nybygg
• Oppussing av eksisterende bygg
• Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
energieffektive løsninger
• Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
ladestasjoner for elbiler i bygg (og på
parkeringsplasser tilknyttet disse)
• Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
instrumenter for måling, regulering og styring
av bygningers energiforbruk og -effektivitet
• Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
fornybare energiløsninger
• Anskaffelser og eierskap av bygg

Taksonomiens seks miljømål + tre prinsipper
SIX ENVIRONMENTAL OBJECTIVES, (EU 2019/2088, P. 17)
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Tre prinsipper
• Substansielt bidrag til minst ett av de seks målene
• «Do no significant harm» - DNSH.
• Oppfylle minimumsstandard menneskerettigheter, ILOkonvensjonene og OECDs retningslinjer
Miljømål
1) Begrensning av klimaendringer
2) Klimatilpasning
3) Bærekraftig bruk og beskyttelse av hav- og
vannressurser
4) Omstilling til en sirkulærøkonomi
5) Forebygging og bekjempelse av forurensning
6) Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold
og økosystemer

Eksempel: Do No Significant Harm
- Vann i nye bygg
• Håndvasker og kjøkkenvasker skal ha et vanntrykk på
maks 6 liter/minutt;
• Dusj skal ha et maksimalt vanntrykk på 8 liter/minutt;
• Alle toaletter, uavhengig av spyleoppsett, skal ha et
maksimalt nedtrekksvolum på 6 liter ved fullt nedtrekk og
et maksimalt gjennomsnittlig nedtrekksvolum på 3,5 liter;
• Urinaler skal bruke maksimalt 2 liter/skål/time. Urinaler
med nedtrekksfunksjon skal ha et maksimalt
nedtrekksvolum på 1 liter.

Norsk lov: Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren
og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Prop. 208 LS (2020-2021).

Taksonomiforordningen

Offentliggjøringsforordningen

Direktiv om selskapers
bærekraftsrapportering (CSRD)

• Begge forordningene er EØS-relevante.
• Forordningen foreslått innarbeidet i norsk lov
gjennom en en lov om offentliggjøring av
bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et
rammeverk for bærekraftige investeringer.
• Skal behandles av det nyvalgte Stortinget.
• 21. april la EU-kommisjonen frem forslag til
direktiv om selskapers
bærekraftsrapportering. EØS-relevant.

Store direkte og indirekte økonomiske konsekvenser

«Financial markets have already started to map activities that
are taxonomy compliant/eligible, and we observe that capital

flows have started to gravitate toward these activities faster and
to a larger extent than previously expected.»
Finans Norges høringssvar til «draft delegated regulation», desember 2020.

Samspill med norsk politikk
• – Vi har et utslippsbudsjett vi kan tillate oss
hvert år. Hvem kan få lov til å slippe ut? Hvis
noen har et sterkt og godt politisk argument
for å skjerme noen, så kan de gjøre det, men
da må de hjelpe til å anvise hvor det kan
kuttes et annet sted, sier Eide. E24.no

Foto: Aftenposten, 24. oktober 2021

• - Det er en litt sånn forenkling å tro at aktiv
næringspolitikk betyr «vær så god». Det er
påbud, forbud, regler, standarder, offentlige
anskaffelser og infrastruktur, som skal dra
det grønne skiftet fremover, sier han.

Tidslinje taksonomien
Desember 2020
Rettsakter miljømål 1 og 2

Oktober – desember
2021
Rettsakter miljømål 3-6 legges
frem

Januar 2023
Miljømålene 3-6 trer i kraft

Aprilpakken lagt frem:
Corporate Sustainability Reporting
Directive

Taksonomiens miljømål 1 og 2 trer
i kraft

April 2021

Januar 2022

