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Overblikk



EUs regelverk for bærekraftig finans

De tre byggeklossene for bærekraftig finans

Et felles klassifiseringssystem 
for økonomiske aktiviteters 

vesentlige bidrag til miljømål, 
basert på vitenskapelige 

kriterier

Verktøykasse for selskaper, markedsaktører og 
finansielle rådgivere for å utvikle bærekraftige 

investeringer samtidig som de unngår grønnvasking

Omfattende rapporteringsregime for både 
finansielle og ikke-finansielle foretak, for å gi 

investorene den informasjonen de behøver for å 
kunne gjøre bærekraftige investeringer

• Taksonomiforordningen –
klassifiseringsreglene

EUS TAKSONOMI

OFFENTLIGGJØRING ANDRE VERKTØY 

• EU Green Bond Standard 

• Nivå 2-regler knyttet til MiFID II, AIFMD, UCITS mv. 

• CRR/IFR/IFD – rapportering om bærekraftsrisiko (under arbeid)

• Nye kapitalkrav for bank (CRD IV) og forsikring (Solvens II) (skal 
utredes) 

• Også andre verktøy og virkemidler under utvikling

• Taksonomiforordningen

• Non-Financial Reporting Directive (allerede i kraft) / Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD)

• Offentliggjøringsforordningen (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation, SFDR)



Offentliggjørings-
forordningen



Finansrådgivere 

• Kort og grovt sagt, de som yter 
"investeringsråd" – uavhengig av type 
konsesjon
• Forvaltere av AIF/UCITS, banker og 

verdipapirforetak som yter 
investeringsrådgivning

• Forsikringsformidlere eller forsikringsforetak 
som yter rådgivning om forsikringsbasert 
investeringsprodukter 

Offentliggjøringsforordningen

Virkeområdet og viktige definisjoner
Finansmarkedsdeltakere (FMP-er)

• De som driver med kollektiv og 
individuell porteføljeforvaltning
• Forvaltere av AIF/UCITS/EuVECA/EuSEF

• Verdipapirforetak og banker som driver 
porteføljeforvaltning

• I tillegg: 
• Forsikringsforetak som tilbyr forsikringsbasert 

investeringsprodukter (IBIP)

• Tjenestepensjonsforetak (IORP) + produsent 
av pensjonsprodukter

• Tilbydere av PEPP

Hva er et "finansielt produkt"?

• Snevrere enn "finansielle 
instrumenter" etter MIFID II 

• Andeler i UCITS/AIFer og individuelle 
porteføljer

• I tillegg: 
• Et forsikringsbasert investeringsprodukt

• En pensjonsordning eller pensjonsprodukt

• Et felleseuropeisk individuelt pensjons-
produkt

• Ikke aksjer og obligasjoner 

Gjelder SFDR overhodet for verdipapirforetak 
som bare gir investeringsråd om aksjer/ 

obligasjoner mv?



Forholdet mellom SFDR og 
taksonomiforordningen

SFDR
(Utgangspunktet)

Taksonomi-
forordningen

(Supplerer)



Offentliggjøringsforordningen

Hva knytter pliktene seg til? Et hovedskille

Foretaksnivå
Artikkel 3, 4 og 5

VS. Produktnivå
Artikkel 6-11 og 13



Offentliggjøringsforordningen

Plikter på foretaksnivå

Plikter som knytter seg til foretakets virksomhetsutøvelse

Artikkel Hva? Hvem Hvor?

Art 3 • Opplysninger om forvalters retningslinjer for 
integrering av bærekraftrisiko. 

• "Utenfra inn"-perspektiv.

• FMP-er og finansrådgivere • Hjemmeside

Art 4 • Opplysninger om og eventuelt hvordan 
forvalter hensyntar de viktigste negative 
bærekraftsvirkningene av investeringsbeslutninger. 

• "Innenfra ut"-perspektiv

• Utfyllende regler om innhold og format i RTS

• FMP-er: "Comply or explain", men pliktig for 
enkelte store aktører (mer enn 500 ansatte)

• Finansrådgivere: "Comply or explain"

• Ulike konkrete opplysningskrav for FMP-er og 
finansrådgivere. Detaljerte krav i RTS for "PAI-
statement" for FMP-er som hensyntar negative 
bærekraftsvirkninger ("comply")

• Hjemmeside

Art 5 • Opplysninger om hvordan 
forvalters godtgjørelsesordning har integrert 
bærekraftrisiko.

• FMP-er og finansrådgivere • Hjemmeside



Offentliggjøringsforordningen

Ulike fondstyper – hva er hva?

Fondsprodukter med 
ulike bærekrafts-

ambisjoner
- styrende for pliktene

Art. 
6

Art. 
8

Art. 
8+

Art. 
9

"VANLIGE FOND"
En "sekkepost" for fond uten særskilt ESG-profil

VANLIGE LYSEGRØNNE FOND
Produkter som blant andre egenskaper fremmer 
("promotes") miljømessige eller sosiale egenskaper.

LYSEGRØNT+
Lysegrønne fond som skal gjøre en eller flere 
miljømessig "bærekraftige investeringer" etter SFDR 
art. 2 (17)

MØRKEGRØNNE FOND
Produkter som har "bærekraftige investeringer" 
(som definert i SFDR) som ett av 
investeringsmålene. 



Fremmer produktet miljømessige (i 
motsetning til sosiale) egenskaper?

Produktoversikt

NEIJA

JA NEI

JA NEI

JA NEI

JA NEI

Investerer produktet i økonomiske 
aktiviteter som bidrar til miljømessige 

målsetninger? 

Produktet er et artikkel 
9-produkt etter SFDR 

og et artikkel 5-produkt 
etter taksonomien

Har produktet 
"bærekraftig investering" 

som mål?
(definert i SFDR art. 2(17))

Produktet er et artikkel 
9-produkt etter SFDR 

som investerer i sosialt
bærekraftige 
investeringer

Fremmer produktet 
miljømessige eller sosiale 

egenskaper?

Produktet er et 
artikkel 6-produkt etter 

SFDR og et artikkel 7-
produkt etter taksonomien

(et "alminnelig" produkt)

Skal produktet gjøre en eller 
flere bærekraftige 
investeringer med 

miljømessige målsetninger?

Produktet er et artikkel 8-
produkt etter SFDR og 

artikkel 6-produkt etter 
taksonomien

Produktet er et artikkel 8-produkt etter 
SFDR som fremmer miljømessige 
egenskaper, men som ikke gjør 
bærekraftige investeringer med 

miljømessige målsetninger

Produktet er et SFDR 
artikkel 8-produkt som 

fremmer sosiale 
egenskaper

Basert på: ESA Public Hearing on Taxonomy-Related 
Product Disclosure 29 April 2021



"Artikkel 8+"



Offentliggjøringsforordningen

Fellesregler på produktnivå 

Enkelte regler gjelder for samtlige produkter, dvs også produkter som havner i "sekkeposten". 
Disse er som følger:

• Artikkel 6 – opplysninger i IM/prospekt om "utsiden-inn"-perspektivet:
(i) Opplysninger om hvordan bærekraftsrisiko er integrert i forvalters investeringsbeslutninger. Denne plikten 
henger dermed sammen med artikkel 3 på foretaksnivå.
(ii) Opplysninger om resultatene av vurderingene for de finansielle produktene forvalter tilbyr: De sannsynlige 
konsekvensene av bærekraftsrisikoene for avkastningen på de finansielle produktene.
Ingen nivå 2-regler.

• Artikkel 7 – opplysninger i IM/prospekt knyttet til produktets negative bærekraftskonsekvenser:
(i) Om og hvordan produktet hensyntar de viktigste negative konsekvensene ("principal adverse impacts" - "PAIs") 
for bærekraftsfaktorer.
(ii) En erklæring om at informasjon om PAIs er tilgjengelig i årsrapporten som skal publiseres etter art. 11(2).
Kravet gjelder fra 30. desember 2022.

• Artikkel 13 – overordnede krav til markedskommunikasjon



Offentliggjøringsforordningen

Produktregler – "artikkel 8-produkter"

• Opplysninger i IM/prospekt etter artikkel 8 i SFDR

• Opplysninger om hvordan de miljømessige/sosiale egenskapene oppnås (egne regler dersom en indeks er utpekt 
som referanseverdi)

• Forslag til svært detaljerte nivå 2-regler nylig publisert. Skal blant annet angi planlagt "asset allocation", herunder 
eventuell minimumsandel (i prosent) av investeringer som skal være bærekraftige investeringer etter SFDR art 2 
(17) eller taksonomiforordningen. 

• Taksonomiforordningen artikkel 6 ("art 8+")

• For artikkel 8+-produkter må det også gis taksonomirelaterte opplysninger, grovt sagt om produktets planlagte 
"taksonomiprestasjon". Vil være bindende.

• Må velge en KPI – omsetning vil være hovedregel

• Periodiske opplysninger etter artikkel 11

• I hvilken utstrekning miljømessige eller sosiale egenskaper er oppnådd
• Hvis artikkel 8+ produkter - må vise oppnåelse av taksonomiprestasjon basert på alle relevante KPIer.



"Artikkel 8+"



"Artikkel 8+"



Offentliggjøringsforordningen

Produktregler – "artikkel 9-produkter"

• Opplysninger i IM/prospekt etter artikkel 9 i SFDR

• Opplysninger om hvordan målet om bærekraftig investering, skal nås. For produkter som har utpekt en indeks som 
referanseverdi, egne regler. Også egne regler om produktet har reduksjon i karbonutslippene som mål.

• Detaljerte nivå 2-regler etter samme "lest" som for artikkel 8-produktene.

• Taksonomiforordningen artikkel 6

• For artikkel 9-produkter, som har som mål miljømessig bærekraftige investeringer etter SFDR art. 2 (17), må det 
også gis taksonomirelaterte opplysninger, grovt sagt om produktets planlagte "taksonomiprestasjon".

• Periodiske opplysninger etter artikkel 11

• Produktets samlede bærekraftsrelaterte innvirkning, ved hjelp av relevante bærekraftsindikatorer. Egne regler om 
en indeks er utpekt som referanseverdi.



2021 2022 2023
Foretaksnivå

10. mars 2021:
Nivå 1-plikter, inkludert: 
(i) retningslinjer for integrering 
av bærekraftrisiko (art 3) 
(ii) opplysninger om negative 
virkninger hensyntas (art 4) 
(ii) godtgjørelespolicy (art 5)  

Produktnivå

10. mars 2021:
Nivå 1-plikter, inkludert: 
(i) opplysninger om integrering 
av bærekraftrisiko og forventet 
innvirkning på avkastning (art 6)  
(ii) Opplysninger om 
bærekraftmål og metodevalg for 
særlige produkter (art 8 og 9)

30. juni 2021:
Nivå 1 plikt for store 
foretak til å opplyse om 
hvordan negative virkninger 
av investeringsbeslutninger 
hensyntas

1. juli 2022:
Nivå 2-regelverk med detaljerte 
krav til innhold i og presentasjon 
av opplysninger på produkt- og 
foretaksnivå (med standardiserte 
maler), inkludert taksonomi-
relaterte opplysningsplikter for 
miljømål 1 og 2. 30. desember 2022:

Opplysn. om produkter 
hensyntar negative 
virkninger (art 7)

1. januar 2023:
Taksonomirelaterte opplysningsplikter 
i relasjon til miljømål 3 til 6

30. juni 2022:
Publisering av første årlige 
rapport om negative 
bærekraftsvirkninger

Status i Norge/EØS
Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt til EU 28. 
oktober og Finanstilsynet har uttalt at målsetningen i 
Norge er at lov om offentliggjøring av bærekrafts-
informasjon skal tre i kraft 1. januar 2022. 

1. januar 2022:
Nivå 1-plikt til periodisk 
rapportering med 
opplysninger om hvordan 
art 8 og art 9 fond 
(produktene) oppnår sine 
mål (art 11)

Taksonomirelaterte opplysningsplikter i 
relasjon til miljømål 1 og 2



Nærmere om 
sektorlovgivningen



Nærmere om sektorlovgivningen

Endringer i sektorlovgivningen

Endringer i AIFM og UCITS (level 2)

• Inkluderer bærekraft i sentrale krav 
til organisering (bl.a. styrets 
ansvar, risikostyring, bemanning, 
håndtering av interessekonflikter)

• Trer i kraft i EU 2. august 2022

Endringer i MiFID II om organisering og 
egnethetsvurdering (level 2)

• Organisatoriske krav på linje med UCITS og AIFMD

• Plikt til å avklare kundens bærekraftpreferanser ved 
egnethetsvurderinger:

(i) Bærekraftige investeringer etter taksonomien
(ii) bærekraftige investeringer etter SFDR (både art 8 og 

art 9) eller
(iii) investeringer i finansielle instrumenter som 

hensyntar nærmere bestemte PAIs.

• Praktiske utfordringer ved rådgivning og 
porteføljeforvaltning

• Trer i kraft i EU 2. august 2022

Endringer i MiFID II om 
produktklassifisering

• Plikt til å inkludere bærekrafthensyn 
i produktklassifiseringen (særlig 
aktuelt ved identifikasjon av target 
market)

• Trer i kraft i EU 22. november 2022



Hva nå?



 Hva nå?

Viktige oppfølgingspunkter

• Forberede omtale av bærekraftrisiko på hjemmesiden

• Bestemme seg om man skal opplyse om "negativ innvirkning" på 
hjemmesiden

• Bestemme seg for produktklassifisering (art 8, 8 + og 9)

• Sørge for at man ikke har offentliggjort informasjon som står i strid med ESG-
rapporteringen

• Sørge for gjennomføring av virksomhetskravene – forberede endringer i 
rutineverk for egnethetsvurdering og produktklassifisering



thommessen.no
Oslo • Bergen • Stavanger • London

Vi hjelper deg 
gjerne i gang!


