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Finansnæringens viktigste rolle i det grønne skiftet er å bidra til 
omstilling i andre næringer
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Utlån

• Grønne boliglån

• Grønne obligasjoner

• Grønne selskapslån

Investeringer

• Utelukkelse

• Utvelgelse av de mest bærekraftige selskapene

• Aktivt eierskap

Skadeforsikring

• Deling av kunnskap og risikoforståelse

• Deling av skadedata

• Krav til sirkulære forretningsmodeller i skadeoppgjør
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Finansnæringen i 2030 er 
lønnsom og bærekraftig. 
Vi finansierer, forvalter og 
forsikrer med kunnskap 
om klima. Slik skaper vi 
verdier og bidrar til grønn 
konkurransekraft.

VISJON



EUs handlingsplan for bærekraftig finans har tre hovedformål
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Omdirigere kapitalflyten til 
bærekraftige investeringer 

Styrke finansiell stabilitet ved å 
håndtere klimarisiko mv.

Økt transparens og langsiktighet
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EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter gir en definisjon på hva 
som er grønt
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En «liste» over 
grønne aktiviteter

En muliggjører av 
konsistent rapportering

Et verktøy for 
overgangen til et 

lavutslippssamfunn

Allerede 
lovbestemt i EU 

(på nivå 2)

Vitenskapelig Dynamisk

Taksonomien er:



Begrensning av 
klimaendringer

Klimatilpasning

Bærekraftig bruk og beskyt-
telse av marine ressurser

Omstilling til 
sirkulærøkonomi mv. 

Forebygging og kontroll av 
forurensning

Beskyttelse av 
økosystemer

EUs seks miljømål

I tillegg må aktiviteten:

2) Ikke ha vesentlig 
negativ påvirkning på 
de andre miljømålene 
og 

3) Tilfredsstille et 
minimum av social
safeguards (OECD + 
ILO)
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For å være grønn må aktiviteten bidra vesentlig til oppfyllelse av minst 
ett av EUs seks miljømål
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Mulige implikasjoner for eiendomsutviklere for å kunne 
klassifiseres som bærekraftig i henhold til taksonomien

• Mer krav til dokumentasjon til banken, for eksempel:
• Primary Energy Demand lavere enn Nerly Zero Energy Buildings

(NZEB) minus 10 %
• For bygninger over 5000 kvm – livssyklusanalyse av Global 

Warming Potential
• DNSH kriterier, for eksempel krav til ombruk, resirkulering eller 

annen materialgjenvinning
• Social safeguards, for eksempel OECDs retningslinjer

• Oppside: Mulig bedre lånevilkår for eksempel bedre rente og/eller 
gunstigere betingelser ved sertifisering innenfor i taksonomien
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