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Definisjoner av hva som er «grønt» - en ubehagelig sannhet?
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Motivasjon for taksonomien: 
Grønn økonomisk vekst krever økt investeringsnivå
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EU: Investeringsbehov 55% reduksjon*
Mrd. 2015-euro pr. år 

Historisk nivå Tilleggsbehov 55% reduksjon
*Historisk nivå for transport n/a
Kilde: EU-kommisjonen/ NHO
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Økt etterspørsel etter grønne investeringsprodukter
- men hvor grønne er de faktisk?

Taksonomien skal

• Skape transparens

• Forhindre grønnvasking

• Bidra til at kapitalflyten går
til bærekraftige
investeringer
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Kilde: Morgan Stanley/NHO
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Taksonomien som konsept

Kriterier for sektorer som bidrar 
vesentlig til oppfyllelse av 
miljømål: 

- sektorer med lavkarbon-
alternativer tilgjengelig

- sektorer der det trengs 
teknologiutvikling for å få 
utslippene ned

- produksjon som bidrar til 
utslippsreduksjoner i andre 
sektorer
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Taksonomien definerer produksjon som driver de 
store endringene – men omfatter ikke alt

Taksonomien i hovedsak rettet mot 
miljøvirkninger og utslipp på den enkelte 
installasjon

Omfatter ikke alle sektorer, eller alle deler 
av sektorer
- kun de som kan gi vesentlig bidrag, og 
som trengs i et lavkarbonsamfunn

Store forskjeller mellom sektorer hvor 
mye som er omfattet
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Hva er bærekraftig energiproduksjon?

Blant annet: 

• Grenser for elektrisitetsproduksjon:
100g CO2/kWh

• Gasskraft/atomkraft: egne grenser

• Varme/avkjølingsproduksjon fra fornybare kilder

• Bioenergi: standarder for hva som er 
bærekraftig biogassproduksjon og biodrivstoff til 
transport

• Produksjon av lavkarbon hydrogen 

• Teknologi for fornybar energiproduksjon

• Batterier
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Hvordan er bruk av energi ivaretatt i taksonomien?

• Utslippskrav for industrielle utslipp

• Krav om nullutslippskjøretøy

• Krav om bygninger med lavt energiforbruk

• Elektrifisering av sokkelen vil ikke 
kvalifisere – siden petroleumsproduksjon 
er utenfor
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Hva vil taksonomien bety?
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Takk for oppmerksomheten!
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