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“En utvikling som 
imøtekommer dagens behov 
uten å ødelegge for at 
kommende generasjoner skal 
få dekket sine behov.“
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Et klassifiseringssystem

Skal legge til rette for at 
finansmarkedene kanaliserer kapital til 
lønnsomme og bærekraftige aktiviteter 

og prosjekter. 

Kilde: Europakom
m

isjonen

https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en


Klassifiserer hva som er 
bærekraftig

Skal legge til rette for at finansmarkedene 
kanaliserer kapital til lønnsomme og 
bærekraftige aktiviteter og prosjekter. 

Liste over bærekraftige aktiviteter 
innenfor gitte sektorer og hvilke kriterier 
som må være oppfylt. 

Måleinstrument for rapportering: CSRD



Har definert seks klima- og miljømål 
som økonomiske aktiviteter som kan 

bidra til oppnåelsen av.

Bilde: Klima og miljødepartementet



Kriterier for bærekraftig 
aktivitet

Det første settet med kriterier trådte i kraft i EU 1. januar 2022. 
Omfatter rundt 100 aktiviteter som anses å kunne bidra 
vesentlig til minst ett av de klimarelaterte målene

Supplerte med flere kriterier for gass og kjernekraft i februar 
2022 og gjelder fra 1. januar 2023. 

Det neste settet med kriterier vil dekke de fire miljømålene.

Det vil med stor sannsynlighet også komme flere utvidelser, 
eks samfunnsmessige mål. (SDG)



Sektorer per nå:

1. Landbruk og skogbruk
2. Eiendom, bygg og anlegg
3. Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi
4. Transport og lagring
5. Elektrisitet, gass, damp og 

varmtvannsforsyning
6. Industri
7. Vannforsyning, avløp og 

renovasjon

Samlet står disse for 80-90% 
av utslippene i EU. 



ANNEX 1

Kriterier for aktiviteter som 
kvalifiserer til å bidra 
betydelig til redusere og 
forebygge klimagassutslipp 
eller klimatilpasning 

Samt “do no significant harm 
to any of the other 
environmental objectives 
(DNSH)”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800


Manufacture of plastics in primary form (Annex 1, 3.17)

Klassifisert som  “Vesentlig bidrag til begrensning av klimaendringer”. 

Technical screening criteria: 

● the plastic in primary form is fully manufactured by mechanical recycling of plastic waste; 
● where mechanical recycling is not technically feasible or economically viable, the plastic in primary form is fully 

manufactured by chemical recycling of plastic waste and the life-cycle GHG emissions of the manufactured 
plastic, excluding any calculated credits from the production of fuels, are lower than the life-cycle GHG 
emissions of the equivalent plastic in primary form manufactured from fossil fuel feedstock. (...) 

● derived wholly or partially from renewable feedstock and its life-cycle GHG emissions are lower than the 
life-cycle GHG emissions of the equivalent plastics in primary form manufactured from fossil fuel feedstock. 

Do no significant harm: 
5) Pollution prevention and control 
● BAT-krav



Annex 1 - kap 5 omhandler avfall



5.5 Innsamling og transport av ikke-farlig avfall

Klassifisert som  “Vesentlig bidrag til begrensning av klimaendringer”. 

Technical screening criteria: 

All separately collected and transported non-hazardous waste that is segregated at source is intended for preparation 
for reuse or recycling operations.

Do no significant harm

(4) Transition to a circular economy 

Separately collected waste fractions are not mixed in waste storage and transfer facilities with other waste or 
materials with different properties.



5.7 Biogass (Anaerobic digestion of bio-waste)

Klassifisert som  “Vesentlig bidrag til begrensning av klimaendringer”. 

Technical screening criteria: 

● A monitoring and contingency plan is in place in order to minimise methane leakage at the facility.
● The produced biogas is used directly for the generation of electricity or heat, or upgraded to bio-methane for injection in 

the natural gas grid, or used as vehicle fuel or as feedstock in chemical industry.
● The bio-waste that is used for anaerobic digestion is source segregated and collected separately
● The produced digestate is used as fertiliser or soil improver, either directly or after composting or any other treatment. 
● In the dedicated bio-waste treatment plants, the share of food and feed crops used as input feedstock, measured in 

weight, as an annual average, is less than or equal to 10% of the input feedstock.

Do no significant harm: 
(5) Pollution prevention and control 
● BAT-krav
● Krav til sluttproduktet 
● Nitrogeninnhold 



5.8 Kompostering (composting of bio-waste)

Klassifisert som  “Vesentlig bidrag til begrensning av klimaendringer”. 

Technical screening criteria: 

● The bio-waste that is composted is source segregated and collected separately
● The compost produced is used as fertiliser or soil improver and meets the requirements for fertilising materials 

set out in Component Material Category 3 in Annex II to Regulation (EU) 2019/1009 or national rules on 
fertilisers or soil improvers for agricultural use. 

Do no significant harm: 
(5) Pollution prevention and control 
● BAT-krav 
● Grunnvannsbeskyttelse 
● Krav til sluttproduktet 



5.9 Materialgjenvinning av ikke-farlig avfall 

Klassifisert som  “Vesentlig bidrag til begrensning av klimaendringer”. 

Technical screening criteria: 

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.

Do no significant harm: 
Kun generelle krav 



Siste oppdatering
I mars 2022 kom en ekspertgruppen med oppdatert 
versjon med forslag til de resterende miljømålene og 
tekniske screening-kriteriene. 

Et nytt kapittel er dedikert til avfall og 
avfallshåndtering (s. 625-675). 

Utvidelse av økonomiske aktiviteter gjennom et 
trafikklys-system. 

https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter/nye-kriterier-for-avfallshandtering-i-eus-taksonomi


Siste oppdatering

https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter/nye-kriterier-for-avfallshandtering-i-eus-taksonomi


5. Buildings
5.1 Construction of new buildings

Aktivitet som bidrar til en sirkulær økonomi



5. Buildings
5.2 Renovation of existing buildings

Aktivitet som bidrar til en sirkulær økonomi



5. Buildings
5.2 Renovation of existing buildings

Aktivitet som bidrar til en sirkulær økonomi



Kilde: 
https://corpgov.law.harvard.e
du/2022/05/03/the-eu-taxon
omy-traffic-light/



Hvordan gå frem?

Kilde: Bloomberg.com

https://www.bloomberg.com/professional/blog/applying-the-eu-taxonomy-to-your-investments-how-to-start/


Eksempel fra 
verktøyet Celsia



Hvem gjelder det for?
Finansmarkedsdeltagere og “store foretak” av “allmenn interesse” med flere enn 500 ansatte.  
Børsnoterte foretak, banker og forsikringsselskaper.  Planlegger å utvide til å gjelde alle store 
selskap.

Må rapportere om miljømessig bærekraft og opplyse om økonomisk eller finansielt produkt er 
bærekraftig.

EU: Trådte i kraft 12. juli 2021, men krav til rapportering gjelder fra 2022 (de to første målene) og 
2023. 

Norge:
Norge har allerede vedtatt ny lov om bærekraftig finans som gjennomfører 
taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett. Loven vil settes i kraft når de 
to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen som er forventet å tre i kraft innen 
utgangen av 2022. 

Foretak som ikke er direkte omfattet av kravene i forordningen vil måtte bistå med informasjon til 
sin bank. 



Oppsummert:

● Skal sikre finanssektoren troverdig informasjon og redusere grønnvasking

● Er ikke noen vurdering av "gode" eller "dårlige" bedrifter eller bransjer

● Legger ikke føringer for private eller offentlige investeringer, men skal være et verktøy for å vurdere 

om investeringer er i tråd med EUs klima- og miljømål. 

● Stiller krav til å inkludere informasjon i sine årsrapporter om hvilken grad deres virksomhet har 

tilknytning til taksonomiaktiviteter.

● Det vil komme utvidelser av taksonomien, eks til å også dekke samfunnsmessige mål. 

Kilde: regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/taksonomien-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2924859/?expand=factbox2926765


Lenker 

Finansdepartementets temaside Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet gir en god innføring i hva 
taksonomien går ut på og inneholder også veiledning om regelverket: regjeringen.no

Se også:

EU taxonomy for sustainable activities | European Commission

Platform on Sustainable Finance - Technical Working Group - Annex: Full list of technical screening criteria August 
2021

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/taksonomien-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2924859/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/taksonomien-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2924859/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210803-sustainable-finance-platform-report-technical-screening-criteria-taxonomy-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210803-sustainable-finance-platform-report-technical-screening-criteria-taxonomy-annex_en.pdf



