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Europas Grønne Giv –
(Green Deal)
• EUs grønne vekststrategi 
• Omhandler f.eks.

• nye alternative enerkilder
• sirkulær økonomi
• beskyttelse og gjenoppretting av 

biologisk mangfold
• innføring av nye og intelligente 

transportsystemer

«Do no harm – no one left behind!»



EUs taksonomi: Seks miljømål
1) Begrensning av klimaendringer
2) Klimatilpasning
3) Bærekraftig bruk og bevaring av vann- og havressurser
4) Omstilling til sirkulær økonomi
5) Forebygging og bekjemping av forurensning
6) Beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer



Standard Norge

Næringsaktiviteter klassifiseres iht. taksonomien som…
Brune
• Alle som ikke er grønne

Grønne
• Bidra vesentlig til minst ett mål
• Ingen negativ effekt iht. andre mål
• Tilfredsstille visse sosiale krav

Lockin-prinsippet:
Aktivitet som isolert anses som «grønn» (f.eks utslippsfri transport) anses ikke som grønn, dersom den 
bidrar til å opprettholde en uheldig aktivitet (f.eks. transport og – dermed også bruk – av fossilt brensel)

Vurdering av sektorer-spesifikke aktiviteter:
Til mål 1 er det gitt kriterier for hva som gjør en aktivitet «grønn» for 89 aktiviteter innenfor ni sektorer. 
Aktiviteter innenfor sektorer som ikke er vurdert, er per definisjon «brun»

En tredje, «nøytral» aktivitetskategori vurderes



Standard Norge

Hvem og hvordan?
Hvem?
• Børsnoterte selskaper må rapportere
• Finansinstitusjoner må rapportere
• SMOer må i praksis (ofte) rapportere
Hva?
• Andel av omsetning kommer fra 

grønne næringsaktiviteter
• Finans: Andel av produkter tilfredsstiller 

kravene i taksonomien
Hvordan?
• Brune aktiviteter fases ut



EUs taksonomi: Seks miljømål
1) Begrensning av klimaendringer
2) Klimatilpasning
3) Bærekraftig bruk og bevaring av vann- og havressurser
4) Omstilling til sirkulær økonomi
5) Forebygging og bekjemping av forurensning
6) Beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer



Standard Norge

Effekt fra SØ på taksonomiens andre miljømål 

6) Ivareta biologisk mangfold
Største trussel: Ressursuthenting

5) Hindre forurensning/forsøpling
Forurensning = Ressurser på avveie 3) Bevare vannressurser

Trusler: Forurensning og 
ressursuthenting

1) Begrense klimaendringer
Årsak: Karbon på avveie

2) Gjennomføre klimatilpasning
Krever helhetstenkning

4) SØ



Standarder bidrar 
til at vi sparer tid og 

penger, og gir 
forutsigbarhet

Effektivitet

Standarder er 
effektive verktøy 
som bidrar til en 

bærekraftig framtid

Bærekraft

Standarder åpner 
nye markeder for 

store og små 
virksomheter

Markedsadgang

Standarder er 
fundamentet for 

videre utvikling og 
innovasjon 

Innovasjon

Standard Norge



67 83 86 00 info@standard.no standard.no
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