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Høringsuttalelse – Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft 

 
Vi viser til departementets høringsbrev av 30. oktober 2020 og det vedlagte høringsnotatet utarbeidet 

av Finanstilsynet om gjennomføring av EU-regelverk om bærekraftig finans. 

 

Finanstilsynet foreslår at forordning 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen - SFDR) og 

forordning 2020/852 (klassifiseringsforordningen) gjennomføres via inkorporasjon gjennom en egen 

lov. 

 

Selv om det er snakk om inkorporasjon, støtter Verdipapirfondenes forening at man gjennomfører 

forordningene i lovs form. Det er snakk om sentrale reguleringer som angår aktører som er underlagt 

ulikt sektorregelverk. Etter vårt syn er det derfor hensiktsmessig å benytte lov, fremfor 

gjennomføring via forskrifter i ulike sektorspesifikke regelverk. 

 

Ettersom det primært er tale om inkorporasjon, har vi ikke nærmere kommentarer til konkrete 

bestemmelser. Som departementet er klar over, gjennomføres de nevnte forordningene før de mer 

detaljerte nivå 2-reguleringene til offentliggjøringsforordningen er klare. Dette innebærer at man 

innfører et regelverk der innholdet ikke er fullt ut klart, frem til nivå 2-reguleringen til SFDR er på 

plass, dersom loven trer i kraft før dette.  

  

I denne mellomperioden er det viktig at man ikke får en fragmentert håndheving innen EU/EØS-

området. Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å være varsomme med å foreta tolkninger av 

regelverket utover de tolkninger som gjøres av europeiske tilsynsmyndigheter. I motsatt fall vil 

grensekryssende virksomhet og -markedsføring kunne vanskeliggjøres. Av samme grunn er det 

viktig at norske myndigheter raskt følger opp kommende nivå 2-regler fra EU på dette området, slik 

at ikrafttredelsen av dette regelverket i Norge i størst mulig grad følger prosessen i EU. 

  
Som omtalt i høringsnotatet, er aktørene som omfattes av forordningene avhengig av at det foreligger 

data fra selskapene de har investert i for å kunne etterleve opplysningskravene. Verdipapirfondenes 

forening støtter at det bør være en nær sammenheng mellom opplysningene som skal gis i 

forordningene, og bestemmelsen i regnskapsloven § 3-3 c om redegjørelse om samfunnsansvar, 

enten gjennom en henvisning til loven eller at regnskapsloven § 3-3 c flyttes til lov om opplysninger 

om bærekraft. Samtidig er det en kjensgjerning at norske verdipapirfond i stor grad er investert i 

selskaper utenfor Norge. Disse vil ikke være omfattet av de samme rapporteringspliktene som norske 

selskaper, og tilgangen til data fra disse selskapene vil være en utfordring for å kunne etterleve 

opplysningskravene etter loven.  
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Det kan være grunn til å tro at det fra europeiske myndigheter på sikt vil bli tatt tilsvarende grep for å 

sikre tilstrekkelig datagrunnlag til å oppfylle rapporteringsforpliktelsene, men dette vil ikke omfatte 

selskaper utenfor EU. VFF mener på bakgrunn av dette det er grunn til å uttrykke bekymring for 

aktørenes mulighet til å oppfylle rapporteringskravene før det foreligger et fullgodt datagrunnlag. 

 

 
Med vennlig hilsen 

Verdipapirfondenes forening – næringspolitikk 
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