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Tidslinje for Taxonomien, EUs klassifiseringssystem for bærekraftige økonomisk aktiviteter



Kriterier er kun utviklet for de 2 første målene

1. Begrense 
klimaendring

2. Klimatilpasning

3. Bevare marine 
økosystemer

4. Sirkulær 
økonomi

5. Forebygge 
forurensning

6. Beskytte 
økosystemer

VESENTLIG BIDRAG

- til et av de 6 målene

UNNGÅ SKADE

-på noen av de andre 
6 miljømålene

SOSIALT ANSVAR

-Gode standarder for 
menneskerettigheter 

og korrupsjon

BÆREKRAFT



Aktører som berøres 
• Norske finansinstitusjoner bruker EUs taksonomi 

for sine kriterier for grønne investeringer og 
grønne utlån. 

• Bedre betingelser for grønne bygg , i fremtiden et 
absolutt krav for å få finansiering og forsikring

• Gjelder for: 

• Finansmarkedsdeltakere som tilbyr 
bærekraftige investeringsprodukter

• Store kapitalforvaltere med flere enn 500 
ansatte

• Børsnoterte foretak med flere enn 500 
ansatte

• Utvides til foretak med flere enn 250 ansatte 
i 2023



Et felles rammeverk for 
bærekraftig bygg
• EU har utviklet et felles rammeverk for 

rapportering av bærekraftige bygg kalt 
Level(s). 

• Med Level(s) vil landene få et felles 
overordnet språk og indikatorer for å 
vurdere livssykluskostnader av bygg og 
eiendom. 

• Level(s) skal benyttes ved offentlige 
anskaffelser og finansiering av grønne 
bygg

• EU benytter dette rammeverket ved 
definisjon av taksonomien. 



Taxonomien er EUs klassifiseringssystem, bærekraftige økonomisk aktiviteter

• Påvirke investeringer i norsk bygg- og 
eiendomssektor. 

• Banker, investorer og 
forsikringsselskap kan bruke 
taksonomien for å bestemme hvilke 
aktiviteter de skal låne ut til, investere 
i eller forsikre.

• BREEAM er et 
miljøsertifiseringssystem for bygg, 
som med riktig bestilling tilfredsstiller 
EU-kriteriene.



Noen utvalgte forslag til krav til nye bygg og rehabilitering i EUs taksonomi

• Energibehov < 10% av Nearly Zero Energy Building (NZEB) 
(NZEB er ikke definert i Norge ennå). 

• Både energieffektivitet og fornybar energiproduksjon regnes inn i 
definisjonen

• Må være robust mot ekstremnedbør og flom og mot forventede 
økte temperaturer (mht. innemiljø) 

• Må ha vannbesparende installasjoner 

• Må tilrettelegge for at minst 80 % av bygnings- og riveavfallet 
kan gå til ombruk eller materialgjenvinning

• Kan ikke inneholde miljøgifter definert av REACH

• Kan ikke bygges på forurenset grunn 

• Må bygges med anleggsmaskiner som tilfredsstiller Non-Road 
Moblie Machinery (NRMM)- direktivet 

• Kan ikke bygges i naturvernområde (med definisjoner for hvilke 
områder dette gjelder) 

• Kan ikke bygges på jord med høy jordbruksverdi 

• Minst 80 % av alle innebygde trematerialer må komme fra 
ombruk eller være FSC/PEFC sertifiser



Et bredt nettverk av organisasjoner samarbeider



Hva og hvordan?
- markedsadgang!• Sertifisering

• PEFC - råvare
• FSC - råvare
• BREEAM - bygg

• Innsamling av data

• Anvendelse av data

• Utvikle produktdokumentasjon 
• Sporbarhet
• Miljødokumentasjon ( Epd etc.)
• Ytelseserklæring
• FDVO

• Dokumentere kontinuerlig forbedring

• Sirkulære forretningsmodeller

• Avfallsmål 

• Harmonisering av kriterier Norge og EU

• Standardisering – bedriftene må forstå og å delta i 
utforming

• Klimakrav i TEK



Bedriftene

1. Må sette seg inn i nye krav

2. Sørge for å samle inn og anvende 
data

3. System for samsvars vurdering


