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Grønn Byggallianse sitt innspill til høring om gjennomføring av EU-regelverk om
bærekraftig finans
Vi viser til Høring – Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft datert 30.10.2020 og vi ønsker å gi innspill til
denne.
Grønn Byggallianse er en medlemsforening for 320 virksomheter fra hele bygge- og eiendomssektoren. Vi jobber for
og med medlemmene og næringen for at bærekraft skal bli det naturlige valget.
Vi jobber tett med næringen mht å forstå og implementere taksonomi-ordningen. Gjennom vårt medlemskap i World
Green Building Council (WGBC) er vi også representert i The Platform for Sustainable Finance som nå skal jobbe videre
med TEG rapportens innhold og anbefalinger. Taksonomien representerer en unik mulighet til å transformere og
tilpasse næringslivet mot bærekraftige økonomiske aktiviteter. Vi og vårt nettverk støtter dette overordnede målet.
EU-kommisjonen sin omfattende handlingsplan med tiltak som skal underbygge et finansielt system som støtter
bærekraftig vekst, har til hensikt å sikre at finansielle investeringer skal være en viktig motor for innfrielse av
forpliktelsene i Parisavtalen om reduserte klimautslipp. Offentliggjøringsforordningen og klassifiseringsforordningen
er ledd i gjennomføringen av EU's handlingsplan for bærekraftig finans.
For at denne ideen og effekten skal videreføres og lykkes, er det avgjørende, etter vårt syn, at forordningen inkluderes
som del i Lov om årsregnskap.
I høringsnotatet kapittel 6, siste avsnitt på s.15 står det;
«Etter Finanstilsynets vurdering er det ut fra sammenhengen mellom forordningene og bestemmelsen i
regnskapsloven hensiktsmessig å vurdere om regnskapsloven § 3-3 c bør flyttes til lov om opplysninger om bærekraft,
eventuelt at den tillegges en henvisning til loven.»
Grønn Byggallianse mener det er av stor betydning at denne paragrafen ikke flyttes, men at forordningene dersom
det er mulig, innarbeides som et eget kapittel i Loven om årsregnskap. Begrunnelse følger nedenfor.
Det er knyttet større og større risiko til klima og miljø. En av hovedårsakene til utviklingen av
forordningen/taksonomien er å synliggjøre denne risikoen og styre investeringer mot en mer bærekraftig utvikling. Da
dette primært skal være et finansielt instrument, og i første omgang vil gjelde for finansforetak, er det viktig at temaet
om bærekraft også reflekteres i lov om årsregnskap. Dette fordi det er viktig at fremover må bli mer likevekt mellom
de tre pilarene i bærekraftbegrepet – økonomi, sosial og miljø og vi må se disse mer i sammenheng. Det er vesentlig
at de tre pilarene knyttes sammen godt i lovverket også. Regnskapsloven er regulerende for den ene delen – økonomi.
Man fører regnskap, balanse, investeringer osv. når det kommer til penger. Tilsvarende er det ikke for de to andre
dimensjonene, sosial bærekraft og miljø så langt, men det er nettopp her at nytt regelverk vil spille en rolle fremover.
Derav er også hvordan regelverket utformes og implementeres i lovgivningen sentralt. Dersom § 3-3 c tas bort, vil
man risikere å svekke denne sammenheng og koblingen mellom økonomi og miljø/bærekraft svekkes. Vi ser på dette
som å være i strid med formålet med implementeringen av et slikt regelverk.
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Ved å innføre forordningene som eget kapittel i lov om årsregnskap, sikrer man pilarene får tydeligere kobling og man
forsterker loven om regnskap for fremtiden (ved at denne type rapportering skal gjelde for flere selskap). Oppslag om
at Norge stuper når miljøatrykk regnes med i FNs kåring over verdens beste land (Norge stuper når miljøavtrykk
regnes med i FNs kåring over verdens beste land – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet), viser
tydelig at fremtidens regnskap består av flere variabler enn økonomi pr. dato for avleggelse av regnskap. Fremover må
vi hensynta kostnader som ikke er ført til nå, nemlig fremtidige kostnader ved påvirkning av miljø, ikke-fornybare
ressurser m.v. Den finansielle risikoen som tillegges klima er vesentlig at også tillegges vekt i Loven om årsregnskap,
gjennom nettopp å ha forordningene innarbeidet i eget kapittel.
Etter det vi kjenner til, er denne type inkorporering av forordninger fra EU er gjort med hell i andre lovverk. Eksempel
på dette er i Arbeidsmiljøloven kap 14A om konkurransebegrensninger, som er inntatt som et eget kapittel i en
eksisterende lov.
Samfunnet i dag har svært lite statistikk på miljøytelse og liten tradisjon for miljø/bærekraft rapportering. For at
fremtidige investeringer skal gå i en mer bærekraftig retning, må transparens og mer data bli tilgjengelig gjennom å
rapportere bærekraft på lik linje som økonomisk rapportering. Ved å stille krav til at finansinstitusjoner gjennom Lov
om årsregnskap slik vi foreslår over, vil grunnlaget legges nå for en fremtid der slikt regnskap er integrert og like viktig
som normalt regnskap. Effekten vil være at markedet vil samarbeide om verdisetting av å ikke oppfylle
bærekraftmålene - man vil søke sammen for å skape bedre forståelse av hvordan man kan utvikle tydelige og bedre
KPI-sett per sektor og kople mot økonomiske insentiver for å få til endring vil være vesentlig for å endre til mer
bærekraftig utvikling. På den måten øker transparens over tid og det blir enklere å kunne skille grønne vs ikke grønne
finansielle investeringer – nettopp det som er formålet med EU sine forordninger.
Dersom dette ikke sees som mulig, er det etter vårt syn, viktig å opprettholde § 3-3 c. Det er da viktig at det er en
tydelig referanse til egen lov men også et behov for enda mer tydelighet mht når, hvordan og av hvem slik
rapportering skal gjøres. Det er vesentlig at viktigheten bærekraftrapportering tydeliggjøres. Vi støtter derfor ikke
forslaget om å ta vekk § 3-3 c helt.
Noen av de viktigste barrierene mot endring i samfunnet er mangel på kunnskap om mulighetene, gamle vaner,
fordommer om at miljøhensyn er dyrt og usikkerhet rundt hva som er lov og ikke minst fokuset på å synliggjøre
koblingen mellom økonomi og miljø er ennå for svak. Innføringen av et eget kapittel i Lov om årsregnskap der
opplysningskravene og rapporteringspliktene som fremgår av forordningene ligger, vil være et viktig instrument for
å dreie markedene over i mer bærekraftig retning.
Kort bygge- og anleggssektorens betydning på miljø
Bygg og eiendom spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Bygg- og eiendomssektoren kan redusere utslipp med
over 5 millioner tonn CO2 per år, tilsvarende årlige utslipp fra over 2,3 millioner bensinbiler. Sektoren har små egne
direkte utslipp og blir derfor ofte glemt i klimasammenheng. Som den viktigste premissgiveren for både industri-,
transport- og energisektoren, er bygg- og eiendomssektoren likevel avgjørende for å kutte utslipp av klimagasser.
Grønne bygg og anlegg kan faktisk kutte like store utslipp som hele den fossile bilparken slipper ut. Det tilsvarer
utslipp fra 2,3 millioner biler i året!
Ved å halvere utslippene fra bygg og eiendom, kan vi også frigjøre 20 % av landets fornybare energi til andre sektorer
og eksport.
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