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Hvorfor bærekraftig finans?
Et politisk mål med behov for finansiering

“Each Commissioner will ensure the 
delivery of the United Nations 

Sustainable Development Goals within
their policy area. The College as a whole 

will be responsible for the overall 
implementation of the Goals”

Ursula von der Leyen, September 2018
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Et virkemiddel for endret økonomisk adferd i finansmarkedet og i 
realøkonomien

Folketrygdfondet

Formål
• Mer finansiering til 

reelt grønne prosjekter
• Mer åpenhet, bedre 

ESG-rapportering
• Bedre analyser av 

klimarisiko 

Corporate finance institute

Bedrifter som etterspør 
finansiering. Påvirke hvordan 

økonomiske aktiviteter drives og 
vurdering av lønnsomhet 

Kapitalmarkedet. Påvirke 
investeringsadferd. 

I første runde: Institusjonelle 
investorer, fondsforvaltere og 

rådgivere. 

Praktisk betydning
• Berører flere enn de 

som er direkte omfattet
• Nye ESG-krav til 

rapportering, 
lønnsomhetsvurdering 
og kontroll over 
verdikjeder

• Konkurranseparameter
• Forskning og innovasjon



EUs handlingsplaner

2020
Høring  8. april 2020 til  15. juli 2020

Forventet fremmet i 2021

Hovedelementer på høring

• Oppnå mer langsiktighet i måling av 
lønnsomhet ved å styrke regelverk 
om rapportering, regnskap, revisjon, 
definisjoner, grønne obligasjoner, 
prospekter, infrastruktur (CMU) og 
selskapsstyring. 

• Styrke vurdering av klimarisiko. 
Hensynet til finansiell stabilitet og 
langsiktig avkastningsmulighet.

2018 
8. mars 2018, COM (2018) 97)

26 forslag til tiltak fordelt under 10 overskrifter

• Etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) for hvilke 
økonomiske aktiviteter som anses som bærekraftige.

• Lage standarder og merkeordninger for grønne finansielle 
produkter.

• Fremme investeringer i bærekraftige prosjekter.

• Integrere bærekraft i finansiell rådgivning.

• Utvikle referanseverdier for bærekraft.

• Integrere bærekraft i kredittvurderinger og markedsanalyser.

• Klargjøre institusjonelle investorer og kapitalforvalteres plikter.

• Integrere bærekraft i soliditetsregelverket.

• Styrke rapportering og regnskapsregler om bærekraft.

• Fremme bærekraftig foretaksstyring og dempe kortsiktighet i 
kapitalmarkedene.
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Vedtatt regelverk i EU basert på 
2018 handlingsplanen

Klimareferanseverdier (climate benchmarks)
▪ Forordning EU 2019/2089. Tatt inn i EØS-avtalen 7. februar 2020. Gjennomført i norsk rett.

▪ Endring av forordning (EU) 2016/1011 Referanseverdiforordningen.

Offentliggjøringsforordningen for informasjon om bærekraft i finanssektoren (disclosure)
• Forordning EU 2019/2088. Foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. På høring i Norge.

• Nye krav til offentliggjøring av miljøforhold, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG disclosure) for fondsforvaltere og institusjonelle 
investorer. 

Klassifiseringsforordningen for bærekraftige økonomiske aktiviteter (taxonomy):
• Forordning EU 2020/852. Foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. På høring i Norge.

• Nye kriterier for å definere hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter og aktiva.

Tilknyttede endringer i MiFID II 
• Rapportering og offentliggjøringsplikter
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Kjernen i klassifiseringsforordningen-
et felles system for å definere grønne økonomiske aktiviteter

Vesentlig bidra til minst ett av

de seks bærekraftsmålene

Artiklene 10 - 15

Ikke gjøre vesentlig skade på

de fem andre målene

Artikkel 17

Oppfylle minimumskrav til

sosiale standarder

Artikkel 18

Være i samsvar med nærmere

fastsatte kvantitative eller

kvalitative kriterier

Artikkel 19

Artikkel 9 Bærekraftsmålene

(1) Begrensning av klimaendringer
(2) Tilpasning til klimaendringer
(3) Bærekrafting bruk og beskyttelse
av vann- og marine ressurser
(4) Omstilling til en
sirkulærøkonomi, avfallsforebygging
og gjenvinning
(5) Forebygging og kontroll av
forurensning
(6) Beskyttelse av artsmangfold og 
sunne økosystemer

Artikkel 16 Tilretteleggende
aktivitet

Preambel, rapportering og 
materielle artikler -
Overgangsaktiviteter



7

Delegert rettsakt 
=EUs «forskrifter» 

Detaljerte krav til ulike økonomiske 
aktiviteter

• Utkast publisert fra Kommisjonen 20. november 2020. 

• Annekser med konkrete avgrensninger og terskelverdier

• Omfatter kun det “mørkegrønne”

• Sammensetning av investeringsporteføljer, “mørkegrønt” 
og annet

• Høring i EU frem til 18. desember. Vedtas trolig første
halvdel 2021.
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Annet kommende regelverksarbeid i EU
Nye aktører vil omfattes, mer ESG rapportering og offentliggjøring, nye krav til 
selskapsstyring og sosiale forhold

• Solvens II –
forsikringsselskapenes 
solvensmargin

• CRR/CRD – bankens kapitalkrav 
og krav til risikovurderinger

• Green Bond Standard som 
bindende regelverk

• AIFMD mv. -
fondsforvaltningsregelverket

• NFRD - Ikke finansiell 
selskapsrapporteringsdirektivet

• Selskapsrettsdirektivene

• Ecolabels
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Den praktiske implikasjonen av bærekraftig finans

• Betydning for utstedere/låntaker, investorer og fondsforvaltere
• Flere ESG-rapporteringsplikter

• EUs arbeid med hhv. environmental, social og governance

• Selskapsstyring
• Vurdering av lønnsomhet
• Kontroll over hele verdikjeden

• Risikoanalyse
• Konkurranseparameter

• Hva hvis ikke forhåndsvurdert økonomisk aktivitet under 
klassifiseringsforordningen?
• En sfære av ikke-definerte mer eller mindre grønne aktiviteter

• Brun taksonomi

• Aktiviteter som har et anneks vs. aktiviteter som ikke er nevnt

• Markedets reaksjon og adferd
• Tilgang og pris på lån. Bankenes rolle. Obligasjonsmarkedet. Betydning for aksjekurser
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Videre arbeid EU, EØS, Norge

• EØS-relevant regelverk – innlemmelse i EØS-avtalen

• Høring fra Finansdepartementet om nasjonal gjennomføring

• Kommisjonens ekspertgrupper

• Finanstilsynet og arbeid i de europeiske finanstilsynene (EBA, ESMA 
og EIOPA) 

• Globalt initiativ - International Platform on Sustainable finance




