EUs taksonomi
Introduksjon og de konkrete kravene til BAE
Line Asker – DNB - Corporate Responsibility & Public Affairs

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

3 hovedformål:

1. Kanalisere kapital
til de grønne
prosjektene

2. Håndtere
klimarisiko

3. Økt transparens
(rapportering) om
bærekraft

EUs handlingsplan for
bærekraftig finans

Taksonomi for bærekraftige

Grønn merkeordning

økonomiske aktiviteter

for finansprodukter

Referanseverdier for
karbonavtrykk

Krav til ESGoffentliggjøring

ESG i finansiell
rådgivning

ESG i kapitalkravsregelverket
og regnskapsrapporteringen
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EUs taksonomi
Bærebjelken i EUs handlingsplan

Et verktøy for å
styre kapital til
bærekraftige
økonomiske
aktiviteter

Taksonomi =
Klassifiseringssystem
En liste/oppslagsverk

Innfører
screeningkriterier
(terskler) som
definerer hvilke
økonomiske
aktiviteter som kan
anses som
bærekraftige

Trer i kraft i
Norge i 1. halvår
2022

Hva taksonomien er og ikke er..
Taksonomien er:
Taksonomien er ikke:
Hva taksonomien gjør:

Hva taksonomien ikke
gjør:

• En liste over økonomiske aktiviteter som anses som
bærekraftige for investeringsformål
• En obligatorisk liste å investere i, en rangering av gode og
dårlige selskap, en merkeordning, en eksluderingsliste

• Definerer lavkarbon aktiviteter i tråd med Parisavtalen,
samt omstillingsaktiviteter og muliggjørende aktiviteter.
Definerer aktiviteter som bidrar til bærekraftige aktiviteter
innenfor flere miljømål.
• Definerer “brune” aktiviteter. Det som ikke er “grønt” er
ikke nødvendigvis “brunt”

Taksonomien er bygget opp rundt EUs seks miljømål

Begrensning
av
klimaendringer

Klimatilpasning

Bærekraftig
bruk av vann
og marine
ressurser

Sirkulærøkonomi

Begrensning
av forurensing

Biomangfold
og beskyttelse
av
økosystemer

▪ Det foreligger kun kriterier for de to klimamålene p.t. Kriterier for de fire andre miljømålene skal ferdigstilles i løpt av 2022.

Hvilke økonomiske aktiviteter er bærekraftige?
1. Bidrar vesentlig til minst
ett av seks miljømål

2. Gjør ikke vesentlig skade
på noen av de andre
miljømålene

3. Oppfyller minimumskrav til
sosiale standarder

Tre typer taksonomiaktiviteter
Type aktivitet

Eksempler

1. LAVKARBON-AKTIVITETER

• Nullutslipp-transport (elbiler, elfartøy mv.)
• Fornybar energiproduksjon (solkraft, vindkraft mv.)
• Nybygg med lavt energiforbruk (NZEB - 10%)

Oppfyller allerede betingelser for nullutslippsøkonomi i
2050

2. OMSTILLINGSAKTIVITETER

• Hybridbiler, hybridfartøy
• Renovering av bygninger

Bidrar til omstilling til et nullutslipp-samfunn, men har ikke
nullutslipp per i dag

3. MULIGGJØRENDE AKTIVITETER

• Produksjon av fornybar energi (vindmøller, solceller mv.)
• Installasjon av energieffektive varmtvannsberedere

Aktiviteter som muliggjør de to andre
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EU has defined 6 environmental objectives for a number of
Sektorer
industriesomfattet
/ activitiesi de delegerte rettsaktene
(Og som nå har kriterier i EUs taksonomi)
Skogbruk

Transport

Naturforvaltning

Bygg og anlegg

Industri

Energi

Vann, avløp og
avfall

Informasjon og
Teknisk og vitenkommunikasjon skapelig tjenesteyting

93% av Europas klimagassutslipp

1. Finansmarkedsdeltakere
Kapitalforvaltere som tilbyr bærekraftige
investeringsprodukter

Hvilke aktører gjelder
taksonomien for?

Store kapitalforvaltere mv. (>500 ansatte)

2. Store selskap
FY2022: Store børsnoterte foretak, inkl.
banker og forsikringsselskap (>500 ansatte)
FY2023?: Rapporteringskravet vil utvides til
å omfatte alle store foretak*
▪ *Oppfyller to av tre kriterier:
▪ 1. Ansatte > 250. 2. Omsetning >40
mEUR. 3. Balanse >20 mEUR

Rapporteringskravet i EUs taksonomi

Tre KPI’er:

Andel OMSETNING
fra taksonomirelaterte produkter
og tjenester

Andel
INVESTERINGER
knyttet til
taksonomirelaterte
eiendeler/prosesser

Andel
DRIFTSKOSTNADER
knyttet til
taksonomirelaterte
eiendeler/prosesser

Tidslinje

1. Januar 2022
(for finansåret 2021):
Store børsnoterte selskaper må
rapportere på dekkete (men ikke
grønne) aktiviteter (for FY2021)
– for de to klimamålene

1. Januar 2023
(for finansåret 2022):
Store børsnoterte selskap må
rapportere på grønne aktiviteter
og de tre KPIene
- for alle seks miljømål

1. Januar 2024
(for finansåret 2023):
Andre store selskap* må
rapportere
Full rapportering på grønne
investeringer/utlån for
finansaktører

▪ *Oppfyller to av tre kriterier:
▪ 1. Ansatte > 250
▪ 2. Omsetning >40 mEUR
▪ 3. Balanse >20 mEUR
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Hvilke krav stilles til “grønn”
eiendom?

Følgende aktiviteter er definert:
1. Eiendomsutviklingsprosjekter (nybygg)

2. Renovering av eksisterende eiendom

3. Individuelle forbedringsaktiviteter
Installering av energieffektivt utstyr, ladestasjoner,
energimonitoreringssystemer og fornybar energi-teknologi
(solceller, varmepumper mv.)

4. Kjøp/eie av eiendom

Eiendomsutvikling
- kriterier

Vesentlig bidrag til miljømål 1 (Begrensning av
klimaendringer):
10 % lavere energiforbruk enn nasjonale NZEB-nivået. Både
energieffektivitet og fornybar energiproduksjon regnes inn i
definisjonen. Må verifiseres med en energiattest
Tilleggskrav til store bygg mht. lufttetthet, termisk kvalitet og beregning
av globalt oppvarmingspotensiale (GWP)

Ikke skade andre miljømål:
Klimatilrisikoanalyse må utføres og klimatilpasningstiltak være
implementert
70 % av bygningsavfall må klargjøres til
ombruk/resirkulering/gjenvinning
Krav om sirkulære forretningsmetoder
Egne krav til vannforbruk
Må ikke bygges på vernet naturområde, dyrkbar jord, skogområder mv.
Krav om miljøkonsekvensanalyse (EIA)
konkrete krav ift. forurensning (REACH-regelverket mv.)

Renovering

Vesentlig bidrag til miljømål 1 (Begrensning av
klimaendringer):

- kriterierovering av

Ihht. nye krav til energieffektiviserende renovering i nasjonal regulering i
hht. EUs bygningsenergidirektiv, eller

eksisterende eiendom

Energieffektivisering på minst 30% (i kwH/m2 per år) - må verifiseres av
godkjent akkreditør

Ikke skade andre miljømål:
Klimatilrisikoanalyse må utføres og klimatilpasningstiltak være
implementert
70 % av bygningsavfall må klargjøres til
ombruk/resirkulering/gjenvinning
Krav om sirkulære forretningsmetoder
Egne krav til vannforbruk

Må ikke bygges på vernet naturområde, dyrkbar jord, skogområder mv.
Krav om miljøkonsekvensanalyse (EIA)
konkrete krav ift. forurensning (REACH-regelverket mv.)

Individuelle
forbedringsaktiviteter
- kriterierovering av
eksisterende eiendom

Vesentlig bidrag til miljømål 1 (Begrensning av
klimaendringer):
En rekke individuelle tiltak er omfattet, som:

▪ installering av energieffektivt utstyr (to høyeste klasser)
▪ ladestasjoner
▪ energimonitoreringssystemer
▪ fornybar energi (solceller, varmepumper mv.)

Ikke skade andre miljømål:
• Klimatilrisikoanalyse må utføres og
klimatilpasningstiltak være implementert

• Konkrete krav ift. forurensning (REACH-regelverket
mv.) for energieffektivt utstyr

Kjøp/eie av eiendom
- kriterier

Vesentlig bidrag til miljømål 1: Begrensning av
klimaendringer:
Bygninger bygget før 31. desember 2020: Bygget må ha et
energimerke minimum klasse A. Alternativt være innenfor
de 15 % beste byggene innenfor regionen/nasjonen med
hensyn til energibehov.

Bygninger bygget etter 31. desember 2020: Må ha et
energibehov 10 % lavere enn NZEB -nivået. Både
energieffektivitet og fornybar energiproduksjon regnes inn i
definisjonen. Energibehovet må verifiseres med et
energimerke.
For store næringsbygg er det krav om et
energimonitoreringssystem og -evaluering.

Ikke skade andre miljømål:
Klimatilrisikoanalyse må utføres og klimatilpasningstiltak
være implementert

