
Velkommen til lunsjwebinar

Er du klar for EUs regler om grønn 
finans i eiendomsbransjen?

17. november 2020

Vidar Aa. Fiskum
Norsk Eiendom

Inger Johanne Rygh
EU-delegasjonen i 
Brüssel

Line Asker
Finans Norge

Anders Nohre-Walldén
Grønn Byggallianse

Isak Oksvold
Møller Eiendom

Marianne Storli
Møller Eiendom



Program

Norges delegasjon til EU  v/ finansråd Inger Johanne Rygh vil fortelle om EUs grønne politiske prosjekt og 

arbeid med å etablere et regelverk for bærekraftig finans.

Finans Norge  v/ Line Asker forteller om hva taksonomien vil bety for finansmarkedene og eiendoms-

bransjens muligheter for tilgang til grønn finansiering av sine prosjekter og eiendommer.

Grønn Byggallianse v/ Anders Nohre-Walldén utarbeider nå en oppdatert manual for BREEAM, som skal 

harmonisere med EUs taksonomi.

Møller Eiendom v/ Isak Oksvold og Marianne Storli har erfaring fra grønn finansiering av sine prosjekter, 

og vil kunne peke på muligheter og utfordringer i dette finansieringssystemet.



Bærekraftig finans i EU

Inger-Johanne Rygh, finansråd EU-delegasjonen

Brussel, 17.11.20



Norges delegasjon
til den europeiske union

Hvorfor bærekraftig finans?

“Each Commissioner will ensure the 
delivery of the United Nations 

Sustainable Development Goals within
their policy area. The College as a whole 

will be responsible for the overall 
implementation of the Goals”

Ursula von der Leyen, September 2018

OECD og Europakommisjonen:

• Årlig investeringsunderskudd i EU for å nå 2030-
målet om 40 pst. reduksjon i CO2-utslippene:

180 mrd. euro årlig

• Årlig investeringsunderskudd i EU for å nå 2050-
målet om nullutslipp:

290 mrd. euro årlig 

Sammenhengen med 
kapitalmarkedsunionen



Bærekraftig finans og Green Deal

En av 
hovedutfordringene 
for gjennomføringen 
av Green Deal:

Investeringsgapet
for høyt for offentlig
budsjetter alene

“Financing, enabling 
and support”

Omdirigere 
midler på de 

offentlige 
budsjettene

MFF 2021-
2027

Incentiver for 
økt 

offentlig/privat 
samfinansiering

Invest EU og 
Europeiske 

investeringsbanken

Omdirigere
finansiering i det

private 
kapitalmarkedet til

bærekraftige
prosjekter

Sustainable Finance 
Action Plan 

Mars 2018 og Q4 2020

Green Deal Investment plan
Januar 2020

Green Deal (Desember 2019)

Green Deal er Von der Leyen-Kommisjonens overordnede vekstplan for EU. En tverrgående politisk prioritering.



EUs handlingsplaner
2020
Høring  8. april 2020 til  15. juli 2020

Forventet fremmet 4. kvartal 2020

Hovedelementer på høring

• Oppnå mer langsiktighet i måling 
av lønnsomhet ved å styrke 
regelverk om rapportering, 
regnskap, revisjon, definisjoner, 
grønne obligasjoner, prospekter, 
infrastruktur (CMU) og 
selskapsstyring. 

• Styrke vurdering av klimarisiko. 
Hensynet til finansiell stabilitet og 
langsiktig avkastningsmulighet.

2018 
8. mars 2018, COM (2018) 97)

26 forslag til tiltak fordelt under 10 overskrifter

• Etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) for hvilke 
økonomiske aktiviteter som anses som bærekraftige.

• Lage standarder og merkeordninger for grønne finansielle 
produkter.

• Fremme investeringer i bærekraftige prosjekter.

• Integrere bærekraft i finansiell rådgivning.

• Utvikle referanseverdier for bærekraft.

• Integrere bærekraft i kredittvurderinger og 
markedsanalyser.

• Klargjøre institusjonelle investorer og kapitalforvalteres 
plikter.

• Integrere bærekraft i soliditetsregelverket.

• Styrke rapportering og regnskapsregler om bærekraft.

• Fremme bærekraftig foretaksstyring og dempe kortsiktighet 
i kapitalmarkedene.



Norges delegasjon
til den europeiske union

Vedtatt nytt regelverk i EU

Klimareferanseverdier (climate benchmarks)
▪ Forordning EU 2019/2089. Tatt inn i EØS-avtalen 7. februar 2020. Gjennomført i norsk 

rett.
▪ Endring av forordning (EU) 2016/1011 Referanseverdiforordningen.

Offentliggjøring av informasjon om bærekraft i finanssektoren (disclosure)
• Forordning EU 2019/2088. Foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk 

rett.
• Nye krav til offentliggjøring av miljøforhold, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG 

disclosure) for fondsforvaltere og institusjonelle investorer. 

Klassifikasjonskriterier for bærekraftige økonomiske aktiviteter (taxonomy):
• Forordning EU 2020/852. Foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk 

rett.
• Nye kriterier for å definere hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter og aktiva. 
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Norges delegasjon
til den europeiske union

Hvorfor er taksonomien blitt så sentral?

• Sterk politisk støtte

• Store ressurser i å utforme tekniske råd om utvalgte 
økonomiske aktiviteter (TEG/PSF)

• Mulighet for fleksibelt virkeområde

En ny «superstandard»?
Mulige utvidede anvendelsesområder for taksonomien fremover:

Obligasjoner, ESG-rapportering, EUs programmer, offentlig utvelgelse av prosjekter



Norges delegasjon
til den europeiske union

Taksonomiforordningen og 
kapitalmarkedet

Folketrygdfondet

1. Flere og reelle 
grønne utstedelser

2. Bedre risikoanalyse

3. Mer åpenhet/ESG-
rapportering

Corporate finance institute
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Essensen av taksonomien -
et felles system for å definere grønne økonomiske aktiviteter

Substantially contribute 
to at least one of the six 

environmental objectives as 
defined in the Regulation

Do no significant harm 
to any of the other six 

environmental objecties as 
defined in the Regulation

Comply with minimum
safeguards

Comply with quantitative or 
qualitative 

Technical Screening Criteria

The 6 environmental objectives 
in the regulation are:

(1) climate change mitigation; 
(2) climate change adaptation;
(3) sustainable use and 
protection of water and marine 
resources;
(4) transition to a circular 
economy, waste prevention and 
recycling;
(5) pollution prevention and 
control;
(6) protection of healthy 
ecosystems.
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Taksonomien - neste steg: 

Delegerte rettsakter med 
detaljerte krav til ulike 
økonomiske aktiviteter

• Annekser med konkrete avgrensninger og 
terskelverdier

• Binær tilnærming – betydning for aktiviteter
som ikke er vurdert



Norges delegasjon
til den europeiske union

Den praktiske implikasjonen av bærekraftig finans

• Utstedere, investorer og fondsforvaltere
• Rapporteringsplikter
• Selskapsstyring

• Vurdering av lønnsomhet
• Kontroll over hele verdikjeden

• Risikoanalyse
• Konkurranseparameter

• Kun «EU Green» hvis forhåndsvurdert aktivitet
• Hva hvis ikke forhåndsvurdert?

• Tilgang og pris på lån. Bankenes rolle. Obligasjonsmarkedet

• Betydning for aksjekurser





EUs taksonomi
Norsk Eiendom 17. november 2020

Fagdirektør Line Asker



Finansnæringen bidrar til omstilling i andre næringer ved å 
velge hvem som får finansering, og til hvilken pris!
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Utlån

• Grønne lån til boliger og næringsbygg

• Grønne obligasjoner

• Krav til klima i næringslån

Investeringer

• Utelukkelse

• Utvelgelse av de mest bærekraftige selskapene

• Aktivt eierskap
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Et klassifiseringssystem for å definere 
bærekraftige aktiviteter

Grønne finansprodukter blir nå regulert!

EUs 
taksonomi

Rapporterings-
krav

Grønne lån og 
obligasjoner

Grønne fond 
og finans-
produkter

Insentiver, 
offentlige 

midler, 
reduserte 

kapitalkrav?



Hvorfor en taksonomi for bærekraftige aktiviteter?

• Ensartet forståelse av hva som kan regnes 
som «bærekraftig»

• Økt transparens og tillit i markedet for 
bærekraftige finansprodukter

• Hindre grønnvasking

• Putte informasjon om bærekraft i en 
økonomisk kontekst

• Spare tid og penger for investorer og 
utstedere
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Hvem gjelder taksonomien for?

• Finansaktører som tilbyr grønne finansprodukter

• Store selskaper får rapporteringskrav
• I EU omfatter dette store børsnoterte foretak (>500 ansatte), inkl. banker og 

forsikringsselskaper

• Egen definisjon av «store foretak» i Norge (alle selskap med noterte papirer, 
alle banker mv.)

• I tillegg: Markedsforventning til rapportering (fra banker og investorer)

• EU/EØS myndigheter
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Formelt vedtatt i EU våren 2020

• Gjelder fra 31.12.2021 for de to første miljømålene 
(«klimamålene»)

• Gjelder fra 31.12.2022 for de fire resterende miljømålene

Tekniske standarder skal ferdigstilles innen 31.12.2020 for 
de to «klimamålene»

• Baseres på TEGs rapporter

• Fleksibelt – Skal oppdateres jevnlig av «Sustainable Finance 
Platform»

• Tekniske standard for de fire resterende miljømålene har frist 
31.12.2021 

Norske implementeringsdatoer er fortsatt uvisst

MEN – økende markedskrav uavhengig av lovkrav!
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EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter
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Begrensning av 
klimaendringer

Klimatilpasning
Bærekraftig bruk/ 
beskyttelse av 
marine ressurser

Omstilling til 
sirkulærøkonomi 
mv. 

Forebygging og 
kontroll av 
forurensning

Beskyttelse av 
økosystemer

Aktiviteten bidrar vesentlig
til oppfyllelse av minst et av 

EUs seks miljømål

Aktiviteten må ikke ha 
vesentlig negativ 

påvirkning på de andre 
miljømålene

Må tilfredsstille et 
minimum av krav til styring 
og sosiale forhold (OECD, 

FN, ILO)

«Klimamålene»
Det er for disse to målene det vil 
foreligge endelige kriterier i 
desember/januar!



Sektorer som var omfattet i «TEG-rapportene»
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Landbruk og skogbruk

Industri      

Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

Transport og lagring

Informasjon og kommunikasjon

Bygninger og anleggsvirksomhet

Forsikringstjenester

Ingeniørtjenester

EU-kommisjonen har inkludert noen flere 
aktiviteter, herunder shipping og en del 
tjenestenæringer!



Rapporteringskrav for store selskaper

Omsetning
• andel som er bærekraftig ihht. taksonomien

CapEx og OpEx
• andel som er bærekraftig ihht. taksonomien
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Begrensning av klimaendringer Klimatilpasning

Omsetning Kan telles med når aktiviteten 
oppfyller tekniske kriterier og 
DNSH

Omsetning kan kun telles med 
når aktiviteten bidrar til 
klimatilpasning. Allerede 
klimatilpassede aktiviteter kan 
ikke telles med pt.

CapEx & OpEx Kan telles med når 
investeringene er del av en plan 
for å nå taksonomikriteriene

Kan telles med når 
investeringene er del av en plan 
for å nå taksonomikriteriene



Kriterier for eiendom i siste regelverksutkast
- Begrensning av klimaendringer

1. Eiendomsutviklingsprosjekter (nye bygg)

2. Renovering av eksisterende eiendom

3. Individuelle forbedringsaktiviteter
• Installering mv. av energieffektivt utstyr, ladestasjoner, 

energimonitoreringssystemer og fornybar energi-
teknologi (solceller, varmepumper mv.)

4. «Anskaffelse» av eiendom

10



Kriterier for eiendom siste regelverksutkast
-Begrensning av klimaendringer

1. Eiendomsutviklingsprosjekter
• 20% bedre PED* enn nasjonale NZEB**-krav til 

energieffektivitet
• Må verifiseres med EPC

• Tilleggskrav til store bygg mht. lufttetthet , «thermal
integrity» og beregning av GWP***

2. Renovering av eksisterende eiendom
• I tråd med nye krav til energieffektiviserende renovering i 

nasjonal regulering ihht. EUs bygningsenergidirektiv, eller
• Energieffektivisering på minst 30% (i kwH/m2 per år) - må 

verifiseres av godkjent akkreditør
*   Primary Energy Demand

** Near Zero Energy Building

*** Global Warming Potential
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3. Individuelle forbedringsaktiviteter
En rekke individuelle tiltak er omfattet. Installering mv. av 
energieffektivt utstyr, ladestasjoner, energimonitoreringssystemer og 
fornybar energi-teknologi (solceller, varmepumper mv.)

En rekke detaljerte krav for hvert område

4. Anskaffelse av eiendom 
For bygninger bygget før 31.12.2021: EPC-merke A

For bygninger bygget etter 31.12.2021: Samme krav som for 
eiendomsutviklingsprosjekter. Dvs. 20% bedre PED enn NZEB

*   PED

** Near Zero Energy Building

*** Global Warming Potential
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Kriterier for eiendom siste regelverksutkast
-Begrensning av klimaendringer



I tillegg kommer krav til «Do No Substantial Harm» 
og krav til styring og sosiale forhold

«Do no substantial harm-kriterier» for eiendomsutvikling
• klimatilpasning ihht. egne kriterier
• 70% av bygningsavfall må gå til gjenbruk
• sirkulære forretningsmetoder
• egne krav til vannforbruk
• må ikke bygges på vernet naturområde, dyrkbar jord, 

skogområder mv. 
• Krav om «Environmental Impact Assessment (EIA)“
• konkrete krav ift. forurensning 

Må tilfredsstille OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, 
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter 
og sentrale ILO-konvensjoner (Due Diligence)

OBS: Eiendom som benyttes av olje- og gassvirksomhet er per 
definisjon ekskludert (gjelder også hovedkvarter)
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Kriterier for bygg og eiendom i regelverksutkast
- Klimatilpasning

14

• Aktiviteten må implementere 
fysiske og ikke-fysiske løsninger 
for å redusere de viktigste 
fysiske klimarisikoer, jf. tabell

• Bygningen må være ihht. NZEB-
krav

• Flere DNSH-kriterier gjelder, 
herunder 70 % gjenvinning av 
bygningsmaterialer, krav til 
vannbruk mv.







Grønn Byggallianse 
- taksonomiarbeid



Vår rolle mht taksonomien

https://byggalliansen.no/nye-rammebetingelser-for-baerekraft-i-bygg-og-eiendom/

• Oppdaterer næringen kontinuerlig
• Web, nyhetsbrev, medlemsinfo
• Høringer

• Deltar i Technical Working Group  
gjennom World Green Building Council

• Samarbeid med Finans Norge 
• Faktaark
• «Standard»

• Mapper BREEAM mot taksonomikravene
• Tett dialog med banker og næringen i 

arbeidet med å harmonisere BREEAM 
mot taksonomikravene

https://byggalliansen.no/nye-rammebetingelser-for-baerekraft-i-bygg-og-eiendom/


Helhetlig bærekraftig 
prosjektgjennomføring satt i system

Energi

Transport

Ledelse Helse og innemiljø

Vann
Materialer

• I hver kategori er det forslag til tiltak, kalt 
kriterier

• Gjennomført og dokumentert kriterium gir 
poeng

• Antall poeng gir sertifiseringsnivå

• I tillegg:

• Minstekrav

• Innovasjonspoeng

BREEAM er godt egnet til å dokumentere 
måloppnåelse i taksonomien på byggnivå



BREEAM-NOR 2016 og EUs taksonomien – første analyse

Minstekrav i taksonomien

Dekkes av  
BREEAM-NOR 2016?

Energibehov < 20% av NZEB Dette måles i levert energi dvs at både 
energieffektivitet og fornybar energiproduksjon teller

Ny TEK?
Ene 01
Ene 04

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

Hea 02, Hea 03, Hea 07
Mat 05, Pol 03

Må ha vannbesparende installasjoner Wat 01-04

Minst 80% av bygnings- og riveavfallet må være tilrettelagt for ombruk 
eller materialgjenvinning Wst 01

Kan ikke inneholde miljøgifter definert av REACH A20-lista i Mat 01 (delvis)

Forurenset grunn må identifiseres LE 01

Anleggsmaskiner må tilfredsstille NRMM direktivet Man 03, men svakt

Bygging kan ikke skje i naturvernområde
Lovverk
LE 01, LE02

Bygging kan ikke skje på jord med høy jordbruksverdi LE 01 og LE 02, men svakt

Minst 80% av alle trematerialer brukt i bygget må komme fra ombruk eller 
være FSC/PEFS sertifisert

Man 03, men ikke krav om 
sertifisering
Mat 03

REACH-kravet  er delvis 
minstekrav i dagens 

BREEAM. De andre er 
poenggivende kriterier



Internasjonale mål og regelverk

Nasjonale mål og regelverk

BREEAM-NOR skal hjelpe bygg å realisere mål og regelverk Dette betyr en 
innstramning av 
minstekravene i 

ny versjon



BREEAM-NOR 2021: To alternative løsninger

Alternativ 1: Omfattende minstekrav fra Pass

«Ta igjen etterslepet»

Alle BREEAM-sertifikat skal oppfylle alle EUS 
taksonomi og bidra til nasjonale mål

Alternativ 2: Omfattende minstekrav fra Very Good

«Alle skal med»

Pass og Good trenger ikke oppfylle alle EUs 
taksonomi eller bidra vesentlig til nasjonale mål

EUs taksonomi
Paris Proof Pass

EUs taksonomi
Paris Proof

Very Good

Arbeidet med BREEAM-NOR 2021 er pågående. Dette er ikke endelig ennå



The Platform for Sustainable Finance og fremdrift

• WGBC (der vi er medlem) er en av 50 representanter i Plattform 
for Sustainable Finance arbeidsgruppen:
• Rådgivende gruppe med eksperter fra private og offentlige 

selskaper 
• Bistår EU kommisjonen i forberedelsene av de tekniske 

kriteriene – som skal bli Eu’s grønne taksonomi
• Rådgir kommisjonen på videre utvikling av taksonomien for å 

dekke andre mål rundt bærekraft.
• The Plattform erstatter den tekniske ekspertgruppen (TEG) som 

produserte første anbefalinger av taksonomien
• Fremdrift



Litt om det vi vet av videre innretning

The aim is that for all major sectors of the economy there will be a set of high bar (SC) and low bar (DNSH) 

criteria for each of the 6 objectives.

Currently there are only SC criteria for climate change mitigation



Hvordan – organisering av rapportering

• Ikke noe merkeordning eller terskler (inne/ute) som er tenkt for selskaper. 
• Bedrifter kan bruke taksonomien for å demonstrere sin fremgang i overgangen til 

bærekraft.
• Ved å rapportere prosentandelen av omsetningen og CAPEX / OPEX som brukes på 

Taksonomi-tilpassede aktiviteter, kan selskaper demonstrere ytelse som vist i figur 
nedenfor:



Kommende høring vi vil gi innspill til

https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/hoeringsuttalelser/gi-innspill

https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/hoeringsuttalelser/gi-innspill


UKs plan

https://energiogklima.no/nyhet/fem-paa-fredag/fem-pa-fredag-krev-full-openheit-om-klimarisiko-fra-britiske-selskap/?utm_source=Energi+og+Klima+og+Klimastiftelsens+e-postliste&utm_campaign=d53cb5b1e7-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN_NYHETSBREV&utm_medium=email&utm_term=0_95967e5ed6-d53cb5b1e7-569488717

https://energiogklima.no/nyhet/fem-paa-fredag/fem-pa-fredag-krev-full-openheit-om-klimarisiko-fra-britiske-selskap/?utm_source=Energi+og+Klima+og+Klimastiftelsens+e-postliste&utm_campaign=d53cb5b1e7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_NYHETSBREV&utm_medium=email&utm_term=0_95967e5ed6-d53cb5b1e7-569488717


Lurer du på noe?
Ta kontakt!

https://byggalliansen.no/kontakt/

https://byggalliansen.no/kontakt/


Møller Eiendom
Norsk Eiendom, 17. november 2020

Erfaringer med grønn finansiering, 
betydningen av EUs arbeid med 
bærekraftig finans og hvordan Møller 
Eiendom arbeider med EU 
taksonomien 

Isak Oksvold, direktør miljø og bærekraft

Marianne Storli, finanssjef 



Ikke sløse, bare løse

Gjenbruk og smarte løsninger gjør at vi 
forbruker mindre og at levetiden øker. 
Begge deler er fordelaktig for miljøet og 
for oss.

Vi engasjerer oss for en mer klimavennlig 
eiendomsbransje og arbeider 
systematisk for å minimere unødvendig 
energibruk, utslipp og sløsing med 
energi, og vi skal utfordre oss selv på 
hvor energismart og klimavennlig det er 
mulig å bygge innenfor økonomiske 
bærekraftige rammer.



Harbitz Torg

• Bærekraftsprofil

• BREEAM Excellent

• Energiklasse A

• Fjernvarme 

• Gjenbruk

• Grønne mobilitetsløsninger

• Finansiert ved grønne banklån

• Tilgang på (mye) kapital i et marked 
preget av usikkerhet

• Attraktiv finansieringsstruktur

• Attraktiv prising



Utfordringer med grønne banklån 

ULIKE DEFINISJONER

SERTIFISERING 
VS. 

EIENDOMSMASSE



Hvordan skal vi finne frem i denne jungelen?



Det vil etableres rammer og 
ordninger som gjør det mulig for 
markedet å identifiserer grønne 
prosjekter (eiendommer, selskaper, 
prosjekter)

Strengere krav til 
bærekraftsrapportering og 
transparens

Bank og forsikring vil få sterkere 
incentiver til å ha «grønne» eiendeler i 
sin portefølje.

Pensjons- og investeringsfond får krav 
om å vurdere grønne investeringer. 
Kreditt rating kan være virkemiddel

…det er en 

jungel der 

ute…

EU action plan – sustainable finance



Taksonomirapporten

• Gjennomgått kriterier for bekjempelse av 
klimaendringer og «ikke gjøre vesentlig skade kriterier»

Relevante aktiviteter:

• Oppføring av bygninger (O)

• Renovering av bygninger (R)

• Kjøp og eierskap til bygninger (KE)

• Omfattende!

• Vi har vurdert formuleringene opp mot eksisterende 
norsk regelverk



Bekjempelse av klimaendringer

KVALIFISERTE PROSJEKTER
AKTIVITET KRITERIER SOM FORMULERT 

I TAKSONOMIEN 
KRITERIER I TAKSONOMIEN

TILPASSET NORSKE FORHOLD

Oppføring av 
bygninger

Netto primært energibehov som er minst 
20% lavere enn kravene til nearly zero 
energy buildings (nZEB) i nasjonale regler 
(byggteknisk forskrift)

Netto primært energibehov 20% 
lavere enn de til enhver tids 
gjeldende energirammer i 
byggteknisk forskrift

Renovering av 
bygninger

Renoveringer som møter nasjonale krav, 
iht. EPBD-direktivets regler om at 
nasjonale forskriftskrav skal fastsettes ut fra 
hva som er et kostnadsoptimalt nivå

Hovedombygging som 
gjennomføres etter kravene i PBL, i 
praksis ihht TEK

Renovering med minst 30% 
reduksjon i levert energi

Kjøp av og eierskap 
til bygninger

Bygninger bygget før 2021:
Primær energibehov i driftsfasen er 
innenfor de 15% beste i det lokale 
markedet for den aktuelle bygningstypen

Krav til etablert energiledelse i 
virksomheten

Bygninger med ferdigattest før 2021

Energimerke som er innenfor de 15% 
beste i Norge

Krav til energioppfølging og årlig 
rapportering

Noen sentrale antakelser

• Primær energifaktor = 1

• nZEB nivå er nivået fastsatt i 

energiramme i den til enhver tids 

gjeldende byggteknisk forskrift 

(TEK)

• Det er et problem at hverken 

primerenergifaktorer eller nZEB

nivå eksplisitt er definert i Norge



Ikke gjøre vesentlig skade kriterier: klimatilpasning

Formulering i taksonomien Ivaretatt i 
norsk 

lovverk?

Referanse

Søke å redusere materiell risiko gjennom tiltak basert på en 
klimarisikovurdering (O, R, KE)

Krav til klimarisikovurdering ved 
fastsettelse av arealplan jfr. PBL § 3-1, og 
ivareta dette i arealplaner jfr §4-3

For eksisterende bygg må tiltakene defineres i en handlingsplan, 
med tidshorisont på maks 5 år (R, KE)

TEK 17 §7-1 til 7-4. Bygger på PBL §4-3

For nye bygg må tiltakene implementeres i gjennomføringen (O) TEK 17 §7-1 til 7-4. Bygger på PBL §4-3

Aktiviteten og tiltakene må ikke øke klimapåkjenningen for andre 
personer, naturen eller andre eiendeler. Aktiviteten er konsistent 
med myndighetspålagte krav iht. klimatilpasning (O, R, KE)

Kommunens ansvar jfr PBL § 3-1, og §4-3



Ikke gjøre vesentlig skade kriterier: forurensing

Formulering i taksonomien Ivaretatt i 
norsk 

lovverk?

Referanse

Det er sikret at bygningskomponenter og -materialer ikke 
inneholder asbest eller stoffer som er klassifisert til å være svært 
bekymringsfulle, jf. "autorisasjonslisten" i REACH-forordningen 
(O, R)

Hvis bygningen ligger på et potensielt forurenset sted 
(brownfield-sted), må stedet undersøkes for potensielle 
forurensninger, for eksempel ved bruk av standard BS 10175.425 
(O, KE)

Forurensingsforskriften kapittel 2

Mobile maskiner som ikke er registrert for veibruk, som brukes på 
byggeplassen, skal oppfylle kravene i NRMM-direktivet 
(O, R)

Før renovering av eksisterende bygning kan utføres må det 
gjøres en miljøundersøkelse for å avdekke asbest eller andre 
farlige stoffer (R)

TEK §9-7 mm



Ikke gjøre vesentlig skade kriterier: sirkulærøkonomi

Formulering i taksonomien Ivaretatt i 
norsk 

lovverk?

Referanse

Minst 80% (i vekt) av ikke-farlig bygge- og rivingsavfall (unntatt 

naturlig foremommende jord og steinmaterialer) som skapes på 

byggeplassen, må forberedes til ombruk, sendes til resirkulering 

eller gjennomgå annen materialgjenvinning, inkludert 

tilbakefylling der avfall brukes til å erstatte annet materiale          

(O, R)



Ikke gjøre vesentlig skade kriterier: beskyttelse av 
vannressurser

Formulering i taksonomien Ivaretatt i 
norsk 

lovverk?

Referanse

Alle relevante vannapparater (dusjløsninger, blandebatterier, 

dusjuttak, kraner, WCer og skyllesisterner, urinaler og urinal 

sisterner, badekar) må være i de to beste klassene for vannforbruk 

i henhold til EU Water Label (O, R)



Ikke gjøre vesentlig skade kriterier: økosystemer

Formulering i taksonomien Ivaretatt i 
norsk 

lovverk?

Referanse

Den nye konstruksjonen må ikke bygges på beskyttede naturområder, for 
eksempel arealer utpekt som Natura 2000, UNESCOs verdensarv og viktige 
biologiske mangfoldsområder (KBA), eller tilsvarende utenfor EU som 
definert av UNESCO og / eller Den internasjonale unionen for naturvern 
(IUCN) i følgende kategorier (O, KE):

Kategori Ia: Strengt naturreservat
Kategori Ib: Villmarksområde
Kategori II: Nasjonalpark 

Normalt sett byggeforbud jfr
kommunale planer

Den nye konstruksjonen må ikke bygges på dyrkbar mark eller grøntareal 
med anerkjent høy biologisk mangfoldsverdi og land som fungerer som 
habitat for truede arter (flora og fauna) oppført på den europeiske rødlisten 
og/eller IUCNs rødliste (O, KE)

Naturmangfoldsloven §(§ 53, 
5.ledd) samt TEK 17 kap. 9

Muligens for svakt jordvern i 
norske lover/forskrifter

Minst 80% av alle tømmerprodukter som brukes i den nye konstruksjonen 
til konstruksjoner, kledning og utførelse, må enten være resirkulert / 
gjenbrukt eller hentet fra bærekraftig forvaltede skoger som sertifisert av 
tredjeparts sertifiseringsrevisjoner utført av godkjente sertifiseringsorganer, 
f.eks FSC / PEFC-standarder eller tilsvarende (O, R)



Kriteriersett for oppføring av nye bygninger

Bekjempelse av klimaendringer
• Beregning av levert energibehov for bygget oppført ihht TEK og «as-built» beregning som viser minimum 20% 

lavere levert energibehov enn det til enhver tids gjeldende forskriftsnivå

Ikke gjøre vesentlig skade kriterier som ikke er regulert av lov eller forskrift:

• Bekreftelse fra ansvarlig utførende om at det ikke er benyttet produkter med stoffer på REACH autorisasjonsliste

• Bekreftelse fra ansvarlig utførende om at maskiner brukt på byggeplass oppfyller kravene i NRMM-direktivet

• Bekreftelse fra ansvarlig utførende at vannapparater er i kategori «grønn» eller «lys grønn» ihht EU water label

• Bekreftelse fra ansvarlig utførende om at det minimum er benyttet 80% sertifisert tømmer i henhold til FSC eller 
PEFC-standardene

• Sluttrapport ihht TEK § 9-9 som dokumentere at minimum 80% av rive- og byggeavfallet er forberedt til ombruk 
eller sendt til materialgjenvinning

• For tiltak i LNFR-områder skal det dokumenteres at jorden ikke er dyrkbar eller ikke har nevneverdig verdi som 
jordbruksareal



Kriteriesett: kjøp og eierskap til bygninger

Bekjempelse av klimaendreringer
Bygninger med ferdigattest etter 2021

• Skal møte kravene for nye bygninger

• Krav til energioppfølging og årlig rapportering, som dokumenteres gjennom årlig bærekraftrapportering

Bygninger med ferdigattest før 2021:

• Energimerke som er innenfor de 15% beste i Norge

• Krav til energioppfølging og årlig rapportering, som dokumenteres gjennom årlig bærekraftrapportering

Ikke gjøre vesentlig skade kriterier som ikke er regulert av lov eller forskrift:

• For bygg i LNFR-områder skal det dokumenteres at jorden ikke er dyrkbar eller ikke har nevneverdig verdi som 
jordbruksareal

• Hvis bygningen ligger på et mulig forurenset sted (brownfield-sted), må stedet undersøkes for potensielle 
forurensninger, for eksempel ved bruk av standard BS 10175.425



• Norge er et gjennomregulert samfunn – mye ligger til rette for å fremskaffe prosjekter som 
møter kriteriene i Taksonomien – det kan gjøres ganske enkelt!

• Det er viktig at både eiendomsbransjen og finansbransjen holder på at det skal være enkelt å 
dokumentere. Hvis vi ikke kan gjøre dette in-house blir det aldri en kjerneoppgave for et selskap 
– det er dit vi vil

• Dette kan by på muligheter for norske finansinstitusjoner og kan være en konkurransefordel i 
Europa- avhengig av hvoran virkemidlene vil se ut

• Det er imidlertid en ulempe at norske myndigheter: 
• ikke har definert primærenergifaktorer 

• Ikke har definert «near zero energy building»

Muligheter for finansbransjen



Møller Eiendom Holding AS
Bygdøy allé 4

mollereiendom.no

Takk for oss!

mollereiendom.no
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