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Bærekraft i alt Innovasjon Norge gjør

Trippel bunnlinje



Bærekraft i alt EU gjør: The European Green Deal



Bilde: Norsk klimastiftelse





Pengene strømmer 
i retning grønne prosjekter



EUs handlingsplan for bærekraftig finans – flytte kapital fra det «brune» til det grønne



En felles EU-definisjon for bærekraftig aktivitet



Taksonomien er: 

• et felleseuropeisk klassifiseringssystem – for å definere hvilke 

økonomiske aktiviteter som er bærekraftige – og hvilke som ikke er det.

• et regelsett og et verktøy innen bærekraftig finans – for å styre kapitalen 

fra det brune til det grønne

• et felles språk og troverdige måleparametre

• et veikart over hvilke aktiviteter EU ønsker i de neste tiårene

Taksonomien er ikke:

• Forbud, påbud, reguleringer

• Statisk

• ….og den er heller ikke ferdig



Rammer for taksonomien:



Bransjer og næringer som omfattes av taksonomien hittil

Bilde:







• Regionale virkemidler
• Miljøteknologi
• Bioøkonomioordningen
• Grønt vekstlån
• Grønt investeringstilskudd i distrikt
• Grønn Plattform
• Pilot E 2022

Innovasjon Norges
finansieringsordninger for bærekraftige
innovasjonsprosjekter
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Hvorfor er det viktig å forstå EUs 
Green Deal og taksonomien?

• EUs vekststrategi Green Deal skal bidra til å stoppe 
katastrofale klimaendringer

• Nye regelverk kommer – Fit For 55 lansert juli 2021
• Miljø og klima har stort fokus hos myndighetene 

også i Norge
• Det kreves store beløp til klimavennlige 

investeringer fram mot 2030 - både offentlig og 
privat kapital

• Markedet etterspør klimavennlige investeringer 
• Investorer må være trygg på at «grønne» 

finansielle produkter (fond, obligasjoner, lån) 
faktisk går til miljø/klimavennlige prosjekter.

• Næringslivet må derfor kunne dokumentere at 
deres økonomiske aktiviteter bidrar til å nå 
definerte miljømål

• Næringer som ikke omstiller seg risikerer å miste 
omdømme og markedet – og forsvinne



Spillereglene er endret!

Et nytt tankesett må legges til grunn for å bli en vinner i den grønne 
økonomien - også i det offentlige.

Det offentliges rolle som innkjøper
Det offentliges rolle som leverandør
- og som premissgiver

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
Innovative anskaffelser

Kilde: Wikipedia
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Takk for meg! ☺
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