
 

 
 

 
 

Taksonomien – en del av EUS handlingsplan for bærekraftig finansiering 
 

Bærekraftig finans er et av tiltakene EU har vedtatt for å sikre at finanssektoren bidrar til en mer 
bærekraftig utvikling og EUs Green Deal. Taksonomien trer i kraft 1. januar 2022, og denne uka 
offentligjorde EU de første delegerte rettaktene for deler av taksonomien.  

I denne artikkelen beskriver NHO hva taksonomien innebærer i korte trekk.  
 
Målet med taksonomien er å utvikle et felles klassifikasjonssystem i EU for bærekraftige investeringer. 
Dette vil gjøre det lettere for investorer å sammenligne bærekraftige investeringer, og forhindre 
"grønnvasking".  
 
For at en aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig må den oppfylle følgende kriterier: 
a) Bidra vesentlig til minst ett av seks følgende miljømål: 
 

1. Klimagassutslipp 
2. Klimatilpasning 
3. Vann og havressurser 
4. Sirkulær økonomi 
5. Forurensning 
6. Biodiversitet og økosystemer 

 
b) Ikke være til skade for noen av de andre miljømålene (DNSH - Do No Significant Harm) 
c) Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter 
 
 
Tidslinjen for taksonomien 
21. april 2021 ble delegerte rettsakter for mål 1 og 2 offentliggjort der disse skal tre i kraft 1. januar 
2022. Kriteriene for de øvrige fire miljømålene  forventes på høring rett etter sommeren og forventes 
å tre i kraft 1. januar 2023. 

Innen september 2021 vil EU-kommisjonen legger frem en konkret format for rapportering.  

I denne artikkelen finner du en oversikt over ulike datoer i prosessen både i EU og Norge.  
 
Hvem gjelder taksonomien for? 
Plikten til å gi informasjon vil gjelde for børsnoterte selskaper som overstiger to av tre terskler.  
• Omsetning større enn 20 mill. kroner 
• Balansesum større enn 40 mill. kroner 
• 500 ansatte 

 
Disse tersklene regnes per selskap og per konsern. 
 
Finansmarkedsaktører må opplyse om hvor stor andel av et fond eller portefølje som anses å oppfylle 
kravene i taksonomien til kunder og investorer, og det skal rapporteres på aktiviteter som bidrar til mål 1 
og 2. 
 
Større bedrifter får også rapporteringsplikt på taksonomien og de skal rapportere om hvor stor andel av 
bedriftens omsetning og investeringer som kommer fra bærekraftige aktiviteter. Rapporteringsplikten vil 
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gjelde for store foretak i EU i løpet av 2022, som betyr at i sin årsrapport i 2022 må store selskaper 
rapportere for regnskapsåret 2021. 
 
I tillegg til de børsnoterte selskapene forventer vi at finansinstitusjoner og investorer vil bruke taksonomi-
kriteriene til å bestemme hvilke aktiviteter de vil bidra med finansiering til. Vi vet eksempelvis at BREEAM 
som er en sertifisering innen bygg vil benytte taksonomi-kriteriene, og da med tett kontakt med 
finansinstitusjoner. Det samme gjelder Svanen som vurderer at noen av deres kriterer vil være tilsvarende 
som taksonomi-kriteriene.  
 
Hvilke sektorer er så langt inkludert i taksonomien? 
Taksonomien inkluderer følgende sektorer med tilhørende tekniske kriterier: 
• Landbruk og skogbruk 
• Industri 
• Energi 
• Vannforsyning, avløp og renovasjon 
• Transport 
• Eiendom, bygg og anlegg 
• Informasjon- og kommunikasjonsteknologi 
 
Kriterier relevant for byggenæringen og byggevareindustrien 
For Byggevareindustrien medlemmer er en eller flere av disse aktivitetene relevante, og da kanskje spesielt 
kriteriene som omhandler industri, bygg og anlegg, mens skogbruk kan være aktuelt for noen.  
 
Kriteriene knyttet til miljømålet Klimagassutslipp finnes i eget Annex I, som omhandler alle sektorer. Kap. 3 
er relevant for industrien, kap. 7 for bygg og anlegg, mens skogbruk omhandles i kap. 1. Et tilsvarende 
Annex II finnes også for miljømålet som omhandler Klimatilpasning.  
 
Slik vi har forstått det skal taksonomien innføres uten nasjonale tilpasninger. Det er spesielt noen 
utfordringer knyttet til kriteriene rundt energi i bygg siden Norge så langt verken beregner energibehovet 
som beskrevet i kriteriene, og ikke har definert et NZEB-nivå som inngår i kriteriene. Dette jobber nå 
Byggevareindustrien med sammen med relevante bransjer både i og utenfor BNL-systemet.  
 
Produktspesifikke krav 
For enkeltindustrier er det angitt helt konkrete krav knyttet til eksempelvis produkter, og her må hver 
enkelt bedrift se om det er noe som er relevant for seg. Vi har så langt avdekket kriterier knyttet til vinduer 
og dører, isolerte fasadeprodukter og taksystemer, isolasjon (alle kap. 3.5). I tillegg har vi avdekket 
konkrete krav til trebaserte plater (kap. 7.1 og 7.2) og sement (kap. 3.7), men det er mulig at det er andre 
produkter som også er omtalt som er relevant for Byggevareindustriens medlemmer 
 
Kravene er tildels knyttet til NACE-koder slik at vi foreslår at dere tar en gjennomgang for å sjekke om deres 
bedrift og produkter er omhandlet av kriteriene. 
 
Byggevareindustrien følger utviklingen 
Byggevareindustrien følger utviklingen knyttet til taksonomien, og ordninger rundt dette og vil komme 
tilbake med mer informasjon når dette foreligger.  
 
 
         Byggevareindustriens Forening 
         Trine Dyrstad Pettersen 
         23.04.2021 
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