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99%
…bærekraft vil være en kritisk suksessfaktor!
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https://www.ktchnrebel.com/study-hotel-future/
https://www.inc.com/tracy-leigh-hazzard/3-companies-innovating-at-lightning-fast-speed-amp-what-you-can-learn-from-the.html


‘utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til
å imøtekomme sine behov’.

Foto:Building A Better Planet: Toward a Sustainable Post-COVID-19 Society - The BUSINESS of SOCIETY (bos-cbscsr.dk)
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…bærekraft handler om planetens
tåleevne.

…bærekraft handler om livskvalitet
og likeverdige muligheter

…bærekraft handler om økonomisk
trygghet for alle:  forbli levedyktig
som et velferdssamfunn





7.900.000.000



10.000.000.000



EUs Grønne Giv: 
Første klimanøytrale kontinent innen 2050

Klimalov
Oppjustert klimamål for 2030: 

Utslippskutt på minst 55%





• Den europeiske union jobber under 
høytrykk med å utforme
rammebetingelser som skal
stimulere til grønn omstilling.
• Gjennom EØS-avtalen slår det 

direkte inn på norske bedrifter.
• Hva betyr det for bedrifter I 

Nordland?

Nå kommer taksonomien



EU TAKSONOMIEN: KORT FORKLART

§ EU Taksonomien definerer om en aktivitet er bærekraftig
§ Aktiviteten klassifiseres som bærekraftig om den oppfyller følgende tre trinn:

1 2 3
Bidrar vesentlig til 
minst 1 av EUs 6 

miljømål

Ikke er til skade for 
de andre 

miljømålene

Oppfyller 
minimumsvilkår for 
sosiale rettigheter

(OECD + ILO)

Begrensning av 
klimaendringer

Forebygging og kontroll 
av forurensing

Omstilling til en 
sirkulær økonomi

Verne om og restaurere 
naturmangfold og økosystemer

Bærekraftig bruk og beskyttelse 
av vann- og marine ressurser

Klimatilpasning



• Frivillig å styre etter – men pliktig å rapportere på 
• Bedrifter må gjøre et arbeid for å kartlegge hva man 

har av grønne taksonomi-aktiviteter 
• Norske bedrifter må følge med – og følge opp. 

Hvorfor? 
• For å sikre tilgang på kapital
• Slippe dyrere finansiering
• Være konkurransedyktig fremover!

Hva betyr taksonomien i praksis for norsk næringsliv?



Foto: What is Success? - Kenzie Academy

Bedre profil/
omdømme

Nye forretnings-
muligheter

Økt salg &
markedsandel 

Økt interesse 
fra investorer

Attraktiv 
arbeidsplass & 

motiverte 
medarbeidere

https://www.kenzie.academy/blog/what-is-success/


• Enkelt prinsipp
• Utfordrende å endre praksis
• Komplekst å løse

Sirkulærøkonomi;
LINEÆR 
ØKONOMI

RESIRKUl-
ERENDE 
ØKONOMI

SIRKULÆR 
ØKONOMI



System der et minimum av 
ressurser går inn, og et 
minimum av avfall eller 
utslipp går ut.



En bærekraftig forretningsmodell sikrer at virksomheten handler i tråd med 
Bedriftens Samfunnsansvar (CSR), tar sosialt- og miljøansvar og gir lønnsomhet…

i leverandørkjeden internt i bedriften i salgskjeden 
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Store utfordringer 
åpner for 

store muligheter



Takk for megJ


