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• Politiske målsetninger 

• Rettsakter; direktiver og forordninger

• Statsstøtte- og konkurranseregler

• Forskning- og innovasjonsprogrammer: 
Horisont Europa

• Finansieringsinstitusjoner

• Finansieringsmekanismer

EUs verktøykasse 
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• Kvotehandelsdirektivet

• Innsatsforordningen

• Fornybardirektivet

• Energieffektiviseringsdirektivene

• CO2-utslipp fra kjøretøy

• TAK-direktivet

• IPPC/IED-direktivet (BAT-prinsippet)

• Land use, land use change and forestry (LULUCF)

• CO2-lagringsdirektivet

• Vanndirektivene

• Taksonomi

Viktigste rettsakter innenfor 
bærekraftighet
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"The EU Taxonomy is a tool to help investors, companies, issuers 
and project promoters navigate the transition to a low-carbon, 

resilient and resource-efficient economy"



• Høy hastighet

• Små marginer

• Compliance-vant
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Kraften i kapitalmarkedet

260 milliarder 
euro pr år frem 
til 2030



• Intet forbud/påbud, men: Banker og 
investorer må ha høyere marginer for å 
finansiere ikke-taksonomi-samsvarlige
aktiviteter. Les: Kapitaltørke

• Begrepskatalog: Enormt behov for EU – pga
"anarki" i dagens mylder av ordninger av 
svært varierende kvalitet
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Noen misforståelser:



"Taksonomien et 
klassifiseringssystem som sier 
noe om hva som er bærekraftig, 
og hva som ikke er det"

• En merkeordning for grønne finansielle 
produkter

• Krav til virksomheters rapportering av miljø- og 
klimavurderinger

• Oppnå endring i økonomisk adferd og bidra til 
økt investering i bærekraftige prosjekter

• Det skal bli dyrere å finansiere økonomiske 
aktiviteter som ikke bidrar til å akselerere 
overgangen til et sosialt rettferdig 
lavutslippssamfunn

• Ikke forbud mot finansiering av "brune 
aktiviteter"
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Hva er taksonomi?



1. Etablere referanseverdier og 
klassifiseringssystem for bærekraftig 
aktiviteter og virksomheter.

2. Lage standarder og merkeordninger for 
grønne finansielle produkter.

3. Integrere bærekraft i finansiell 
rådgivning, kredittvurderinger og 
markedsanalyser.

5. Klargjøre plikter for institusjonelle     
investorer og kapitalforvalteres.

6. Integrere bærekraft i 
soliditetsregelverket.

7. Styrke rapportering og regnskapsregler 
om bærekraft.

8. Fremme bærekraftig foretaksstyring og 
dempe kortsiktighet i kapitalmarkedene. 
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Taksonomiens rolle:
- Fremme investeringer i bærekraftige prosjekter. 



Teknologi for et bedre samfunn

Taksonomiens tre vilkår:



 En økonomisk aktivitet må gi substansielt bidrag til ett av de seks målene og samtidig 
unngå «significant harm» på de andre fem.
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Hvilke kriterier legges til grunn?

Begrensning av 
klimaendringene

Tilpasning til 
klimaendringene

Forebygging og 
kontrollering av 
forurensning

Omstilling til en 
sirkulær økonomi

Bærekraftig bruk og 
beskyttelse av vann 
og marine ressurser

Beskyttelse og 
gjenoppretting av 
biologisk mangfold 
og økosystemer
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Taksonomi som endringsverktøy



Celsia 1
4

FISH FARMING NOT COVERED IN EU TAXONOMY -
LIKELY TO BE INCLUDED IN NEXT REVISION

From the latest EU Taxonomy Environmental Delegated Acts draft:



1. Bygge kompetanse og forståelse for taksonomi 
som grunnleggende rammebetingelser alle 
kundene våre vil bli konfrontert med.

2. Identifisere hvordan taksonomien treffer
SINTEFs egen virksomhet innenfor forskning og 
innovasjon på enkelte fagområdene. 

3. Hva skal vi gjøre med olje og gass?

4. Kartlegge hvordan forskning bidra til å nå de nye 
kriteriene

5. Hvilke endringer må vi gjøre, hva krever det av 
omstilling og kompetanseinnhenting?

Hvordan påvirker taksonomien 
kundene våre og hvilken rolle kan 
forskningen ha?

15



Tidslinje 

• Endelig fastsettelse av delegerte rettsakter for områdene 
klimaendringer og – tilpasning: 
- 21. april 2021 

- Ikrafttredelse: 1. januar 2022 

• Gass og kjernekraft løftet ut og vil bli presentert i desember 2021

• Utgivelse av måleverktøy: Juni 2021

• Høring på nye delegerte rettsakter for de øvrige fire miljøområdene: 
- Sommer/Høst 2021 

- Ikrafttredelse: 1. januar 2023 

• Jevnlig revisjon av kriteriesettene (dvs. de delegerte rettsaktene). 



Teknologi for et bedre samfunn
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