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Behov for nasjonal koordinering av EUs regelverksarbeid på bærekraftig finans 

Finans Norge, NHO og Rederiforbundet etterlyser en tettere dialog mellom myndighetene og norsk 
næringsliv og finansnæring, samt en bedre nasjonal koordinering og oppfølging av EUs handlingsplan 

for bærekraftig finans, herunder særlig EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige 

aktiviteter. Organisasjonene tar med dette til orde for etablering av et nasjonalt forum for tettere 

samarbeid og informasjonsdeling på tvers av det offentlige og politiske Norge, næringslivet og 

bransjeorganisasjonene. 

 

Bakgrunn 

EUs regelverksarbeid innenfor bærekraftig finans vil få konsekvenser for norsk næringsliv og norsk 

finansnæring. Vi mener samtidig at Norge har alle forutsetninger for å tilpasse seg og dra nytte av 

dette regelverket. Dersom regelverket blir hensiktsmessig implementert i norsk økonomi, vil dette 

både kunne akselerere omstillingen til et bærekraftig samfunn og gi Norge en konkurransefordel i det 
grønne skiftet. Særlig har vi i Norge en fordel som følge av at vi er et høydigitalisert samfunn, som 

raskt kan sikre tilgang på relevante data for alle berørte aktører. 

 

Taksonomien vil trolig medføre redusert kapitaltilgang og økte finansieringskostnader for bedrifter 

som ikke oppfyller kriteriene i taksonomiregelverket. Å ikke oppfylle taksonomikriteriene kan også ha 
mulige negative effekter ut over dette, bl.a. for eksport til EU og etterspørsel fra kunder i og utenfor 

EU. I tillegg er det uklart hvordan andre deler av norsk næringsliv som foreløpig ikke er omfattet av 

EUs taksonomi kunne oppleve å bli mindre attraktive som investeringsobjekter for internasjonale og 

nasjonale investorer fordi de ikke er klassifisert. Inntil dette er avklart, vil investorer og långivere ikke 

med trygghet kunne avgjøre hvordan de vil bli vurdert i fremtiden; som bærekraftige eller ikke-

bærekraftige. 
 

Finansnæringen og næringslivsaktører arbeider aktivt med å tilpasse seg EUs regelverk for bærekraftig 

finans, herunder særlig taksonomien. I dette arbeidet har det blitt identifisert en rekke hindre og 

problemstillinger, herunder mangel på norske definisjoner av sentrale begrep i taksonomien, samt 

manglende datagrunnlag. Videre ser vi at en del taksonomikriterier kan slå uheldig ut for norske 
næringer, da de for eksempel ikke tilpasses vårt utslippsfrie energisystem og prosessindustri, 

petroleum til havs og arktiske forhold eller spredt bosetning over lange avstander. Deler av 
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regelverket vil også være vanskelige å gjennomføre i Norge, blant annet som følge av at relevante 

rettsakter som gjelder i EU og som er lagt som premisser for regelverk utledet av taksonomien, ikke er 

inkorporert i EØS-avtalen og derfor ikke gjelder i Norge. Dette er problemstillinger det er viktig å fange 
opp og løse på nasjonalt hold, basert på tett dialog mellom myndigheter og berørte aktører. Det er 

også viktig å avklare om implementering kan bli forsinket dersom f.eks. andre EØS-land ikke har 

tilstrekkelig fremdrift på nasjonalt nivå i arbeidet med inkorporering i EØS-avtalen. 

 

Nærmere om forslaget 
Som belyst over, er de fulle konsekvensene av taksonomien for Norge vanskelig å overskue uten et 

tverrfaglig samarbeid på tvers av offentlige myndigheter, finansnæringen, akademia, organisasjoner 

og næringslivet generelt. Finans Norge, NHO og Rederiforbundet mener det på bakgrunn av dette er 

behov for å opprette et nasjonalt forum for bærekraftig finans, med hovedvekt på taksonomien for 

bærekraftige aktiviteter, med aktører både fra myndigheter, næringslivet, finansnæringen og 
akademia, samt med mål å sikre god dialog og samspill mellom myndigheter og næringslivet, 

finansnæringen og akademia.  

 

Nærmere kan forumet ha som oppgave å avdekke viktige nasjonale problemstillinger og sikre god 

koordinering av EUs regelverksprosesser ift: 

• Norske næringer som allerede er omfattet i EU-kommisjonens pågående arbeid med delegerte 

rettsakter under taksonomiforordningen. Dette arbeidet haster med svært kort frist for å levere 

formelle innspill. 

• Miljømål og sektorer som ennå ikke har fått utarbeidet tekniske kriterier i taksonomien (fiskeri og 

havbruk, bergverksdrift mv.)  

o Her kan forumet spille en viktig rolle i å bidra til at disse næringene får kriterier som er 

tilpasset norske forhold. Dette arbeidet er viktig for å sikre at det ikke utarbeides uheldige 

kriterier når EU-kommisjonen i løpet av neste år skal utarbeide kriterier for disse 

næringene. 

o Forumet kan videre benyttes aktivt i myndighetens påvirkningsarbeid med EUs 

gjennomføringsbestemmelser gjeldene klassifisering med hensyn på bruk av vann- og 

havressurser, tiltak for å fremme overgangen til sirkulær økonomi, forebygging av og 

kontroll med utslipp (annet enn klimagasser) og tiltak for å beskytte og gjenopprettelse av 

biodiversitet og økosystemer. Dialog og kompetansedeling på tvers av myndigheter og 

næringslivet, er viktig for å sikre mest mulig fornuftige kriterier fra et faglig og nasjonalt 

perspektiv. 

• Å sikre at det etableres et regelverk som er fleksibelt og teknologinøytralt.  

• Å bidra til at næringslivet og samfunnet for øvrig får en økt forståelsen av hva taksonomien er og 

hva den ikke er. 

• Hvordan taksonomien kan implementeres i Norge, herunder identifisere viktige hindringer som 

må løses og hvilke momenter som må avklares på nasjonalt nivå. 

• Gjensidig oppdatering om status. 

Lignende referansegrupper og tverrgående fora er opprettet flere andre europeiske land, bl.a. i 

Sverige.  
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