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Forord

Denne avhandlingen ble skrevet som en 60-poengs masteroppgave 
mens jeg var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, tilknyt-
tet forskningsprosjektet Futuring Sustainable Nordic Business Models.

Avhandlingen tar for seg et emne innenfor det nye rettsfeltet 
«bærekraftig finans», hvor EU har gått frem som en viktig og ambisiøs 
aktør de siste årene. Offentliggjøringsforordningen er en av mange 
reguleringer som har blitt vedtatt av EU med det formål å integrere 
bærekraftsforhold i finansiell beslutningstaking, og rettsfeltet er 
fortsatt under utvikling. Det har gjort det krevende, men samtidig 
svært spennende, å navigere oppgavens problemstillinger, ettersom 
rettskilde bildet er generelt begrenset og i stadig endring.

Avhandlingen er oppdatert per 1. juni 2022. Siden den ble levert, 
har offentliggjøringsforordningens ikrafttredelse i Norge blitt utsatt til 
2023. EU har også utarbeidet et utkast til en oppdatering av RTS-en, 
som integrerer opplysningskrav som reflekterer taksonomiforordnin-
gens utvidelse til å omfatte gass og atomkraft. Særlig spennende er den 
seneste Q&A-en sent fra ESMA til EU-kommisjonen, hvor det blir 
etterspurt en avklaring på en rekke av de problemstillingene som 
drøftes i denne avhandlingen. Det siste ordet er med andre ord ikke 
sagt, og det blir spennende å se hvilken betydning offentliggjørings-
forordningen får for både norsk og internasjonal fondsforvaltning de 
kommende årene.

Jeg vil rette en stor takk til Beate Sjåfjell for uvurderlig støtte og 
hjelp gjennom skriveprosessen. En takk må også rettes til Ole Andenæs 
og Elise Johansen, som alltid tok seg tid til en prat eller diskusjon i en 
ellers travel hverdag. Til slutt må det rettes en spesiell takk til mine 
foreldre og søstre for all støtte gjennom studietiden, og til Andreas, 
for å være den beste støttespilleren noen kan ønske seg.

Oslo, 2. November 2022
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DEL I: Introduksjon

1 Innledning

1.1 Tema og problemstillinger

Temaet for denne avhandlingen er offentliggjøringsforordningen sitt 
klassifiseringssystem. Offentliggjøringsforordningen er et EU-rappor-
teringsregelverk som griper inn i det stadig voksende «bærekraftige» 
fondsmarkedet ved å stille krav til hvordan fond skal formidle bære-
kraftsopplysninger.1 For å sørge for at opplysningskravene samsvarer 
med fondets ambisjonsnivå, deler forordningen fondslandskapet inn 
i tre «klasser». Det skilles mellom artikkel 6-fond som ikke integrerer 
bærekraftsforhold, artikkel 8-fond som fremmer bærekraftige egen-
skaper og artikkel 9-fond som har bærekraftig investering som formål. 
Hvilke rapporteringsplikter som kommer til anvendelse avhenger av 
hvilken kategori fondet omfattes av. Når avhandlingen henviser til 
klassifiseringssystemet, er det denne kategoriseringen det siktes til.

Offentliggjøringsforordningen trådte i kraft i EU 10. mars 2021. 
Siden da har klassifiseringssystemet blitt et viktig verktøy for den 
økende andelen investorer som ønsker å investere i bærekraftige 
investeringsprodukter, og for fondsforvaltere som ønsker å tilby pro-
dukter som imøtekommer etterspørselen. I fjerde kvartal 2021 ble 64% 
av EU sine totale fondsinnstrømninger tilført artikkel 8- og 9-fond, 
som ved utgangen av 2021 nådde en samlet forvaltningskapital på 4050 
milliarder euro.2 Siden offentliggjøringsforordningens ikrafttredelse 
har hele 600 nye artikkel 8- og 9-fond blitt lansert, og 1800 fond har 

1 Forordning (EU) 2019/2088 (heretter offentliggjøringsforordningen).
2 Morningstar (2022) side 1.
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blitt reklassifisert etter artikkel 8 eller 9.3 Artikkel 6-fond har motset-
ningsvis opplevd en nedgang i fondsinnstrømninger på 30%, og 
trenden er forventet å fortsette inn i 2022.4

Hva som skal til for å benytte artikkel 8- og 9-klassifiseringen har 
imidlertid vært gjenstand for diskusjon, og fondsforvaltere har tolket, 
implementert og anvendt klassifiseringene ulikt.5 Det har skapt forvir-
ring blant markedsaktører, som er svært uheldig i en tid hvor behovet 
og interessen for bærekraftig investering øker. Enkelte markedsaktører 
har derfor stilt spørsmål om klassifiseringssystemet i det hele tatt er 
en god løsning, og mener systemet i seg selv reiser grønnvaskingsbe-
kymringer.6 Som uttalt av ESMA, kan en varierende implementering 
av klassifiseringene lede til «detrimental consequences for the good 
functioning of markets […] and for the protection of investors».7 Det 
foreligger derfor et behov for å avklare hva klassifiseringssystemet 
innebærer og hva klassifiseringene er ment å omfatte. En avklaring vil 
spesielt være tjenlig for norsk rett før offentliggjøringsforordningen 
er forventet å tre i kraft i løpet av høsten 2022.8 Avhandlingen reiser 
på den bakgrunn tre overordnede problemstillinger.

Den første problemstillingen er hvilke vilkår et fond må oppfylle 
for at det kan klassifiseres som et artikkel 8- eller 9-fond. Begrepet 
«vilkår» tar i denne sammenheng sikte på hvilke egenskaper og hvilken 
struktur et fond må inneha for at det rettmessig kan benytte artikkel 
8- eller 9-klassifiseringen. Avhandlingen søker gjennom problem-
stillingen å bringe klarhet i lys av den varierende tolkningen og spri-
kende praksisen som har oppstått ved artikkel 8- og 9-fond.

3 Morningstar (2022) side 8 og 11.
4 Ibid side 5–6.
5 Ibid side 2.
6 Se eksempelvis Storvik (2022c) og Riksen (2022). Grønnvasking defineres 

i kapittel 2.1.2.
7 ESMA (2022b) side 7. ESMA beskrives i kapittel 1.5.
8 Finansdepartementet (2022), se kapittel 1.5.
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Den andre problemstillingen er hvilke rettsvirkninger som følger 
artikkel 8- og 9-klassifiseringen. Formålet med klassifiseringssystemet 
er som nevnt å stille varierende opplysningskrav som samsvarer med 
fondets ambisjonsnivå. Denne problemstillingen undersøker nærmere 
hvilke opplysningskrav et artikkel 8- og 9-fond blir pålagt, og vil med 
det gjøre det tydelig hvilke plikter som følger klassifiseringene.

Tredje og siste problemstilling tar for seg hvilke konsekvenser 
fondsforvaltere kan bli møtt med dersom et fond forvaltes i strid med 
klassifiseringene. Med det menes tilfeller hvor fond forvaltes i strid 
med klassifiseringens vilkår, eller hvor opplysningskravene ikke 
etterleves. Kan fondsforvaltere bli møtt med offentligrettslige sanksjo-
ner? Vil andelseiere av fond kunne rette krav mot fondsforvaltere? 
Dette er noen av spørsmålene avhandlingen besvarer.

Avhandlingen tar gjennom disse problemstillingene sikte på å 
avklare hva klassifiseringssystemet innebærer for bærekraftig fonds-
forvaltning. Den vil finne ut hva som kreves for at fond rettmessig kan 
anvende artikkel 8- og 9-klassifiseringen, belyse i hvilken grad klas-
sifiseringene faktisk resulterer i bærekraftige investeringsresultater og 
identifisere hvilke implikasjoner klassifiseringen medfører. Avhand-
lingen vil også identifisere svakheter og problemer ved klassifiserings-
systemet, belyse hva som krever nærmere avklaring og vurdere 
hvorvidt klassifiseringssystemet overordnet fremstår som velegnet.

1.2 Finanssektorens rolle i en bærekraftig omstilling

Offentliggjøringsforordningen er et utslag av den betydelige frem-
veksten bærekraftig finans har hatt de seneste årene. Begrepet «bære-
kraftig finans» er en samlebetegnelse på hvordan finans tar i betrakt-
ning miljømessig og sosiale forhold med sikte på å øke investeringer 
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i mer langsiktige og bærekraftige aktiviteter.9 Konseptet knyttes ofte 
opp mot målet om å oppnå en bærekraftig utvikling, som blant annet 
konkretiseres gjennom FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For at 
verdenssamfunnet skal oppnå disse målene, forutsettes det omfattende 
investeringer som kan omstille verden til et bærekraftig samfunn. Det 
kan ikke dekkes av offentlige investeringer alene, og man er derfor 
avhengig av et bærekraftig finanssystem som allokerer kapital til 
bærekraftige prosjekter og løsninger.10

Det finansielle systemet bidrar blant annet til effektiv kapitalallo-
kering, håndtering av finansiell risiko og overvåking av investeringer.11 
Disse funksjonene sørger for å finansiere økonomiske aktiviteter, 
arbeidsplasser og vekst i samfunnet. Dersom finanssektoren imple-
menterer bærekraftig finans, bør nevnte funksjoner resultere i at 
kapital allokeres til prosjekter og løsninger som er bærekraftige. Det 
bør dekke investeringsgapet, og kan akselerere omstillingen til et 
bærekraftig samfunn.12 Hvorfor finanssektoren ikke har lykkes i å gjøre 
dette tidligere går avhandlingen ikke inn på.13 Poenget er at verdens 
bærekraftsmål fordrer et omfattende skifte i hvordan det finansielle 
systemet fungerer, noe bærekraftig finans tar sikte på å bidra til.14

Et investeringsprodukt som i den forlengelse kan få stor betydning, 
er fond. Fond er som en kollektiv investeringsform velegnet til å 
allokere sparemidler og omfordele finansiell risiko,15 ettersom struk-
turen kan akkumulere alt fra institusjonell kapital til private spare midler 
og gjøre den tilgjengelig for et bredt spekter av selskaper og prosjekter.16 

9 Schoenmaker (2019) side 4 og COM(2018) 97 final (heretter handlings-
planen) side 2.

10 Se handlingsplanen side 1, HLEG (2018) side 2 og IPCC (2022) kapittel 15.
11 Myklebust (2011) side 23 og Schoenmaker (2019) side 18.
12 Schoenmaker (2019) side 18.
13 Se Schoenmaker (2019) side 28, Sjåfjell (2019) kapittel 4.3 og EU-kommi-

sjonen (2020) for mer om dette.
14 Handlingsplanen side 1.
15 Fondsbegrepet avklares i kapittel 1.4.1.
16 EU-kommisjonen (u.å.).
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Produktet trekker derfor også til seg vesentlige mengder kapital, og 
ved utgangen av 2021 var forvaltningskapitalen i Norge over 2000 
milliarder kroner.17 Dersom fond implementerer en investeringsstrategi 
som resulterer i bærekraftige investeringer, vil disse faktorene medføre 
at store mengder kapital reallokeres til bærekraftige aktiviteter som 
akselererer omstillingen til et bærekraftig samfunn.

1.3 Avgrensninger

Offentliggjøringsforordningen oppstiller opplysningskrav for  «financial 
market participants» og «financial advisers» på foretaks- og produkt-
nivå.18 Sistnevnte innebærer at forordningen krever opplysninger om 
hvordan bærekraft overordnet implementeres i foretakets operasjoner, 
og opplysninger om hvordan bærekraft integreres i konkrete  produkter.

Avhandlingens tema omfatter opplysningskrav som stilles på 
produktnivå for finansmarkedsdeltakere. Forordningens opplysnings-
krav for finansrådgivere og på foretaksnivå vil ikke behandles. Videre 
oppstiller de aktuelle bestemmelsene opplysningskrav for en rekke 
forskjellige finansielle produkter, jf. offentliggjøringsforordningen 
artikkel 2(12). De relevante alternative i en fondssammenheng er 
alternative investeringsfond (AIF-fond) og UCITS-fond, jf. artikkel 
2(12) bokstav b og f.19 Øvrige produkttyper faller utenfor avhandlingens 
tema.

Produktavgrensningen får videre konsekvenser for hvilke finans-
markedsdeltakere som behandles. Offentliggjøringsforordningen 
artikkel 2(1) angir uttømmende hva som er finansmarkedsdeltakere. 

17 Verdipapirfond stod for 1809 milliarder, jf. Verdipapirfondenes Forening 
(2022), og alternative investeringsfond stod for 403 milliarder, jf. Finans-
tilsynet (2022) side 3.

18 Offentliggjøringsforordningen artikkel 1.
19 UCITS står for Undertakings for Collective Investments in Transferable 

Securities. Fondskategoriene forklares i kapittel 1.4.1.
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Definisjonen henger sammen med produktene som nevnes i artikkel 
2(12), ettersom finansmarkedsdeltakerne er de aktørene som tilbyr 
slike produkter. Avhandlingens avgrensning til AIF-fond og UCITS-
fond innebærer at finansmarkedsdeltakere i avhandlingens betydning 
kun omfatter forvaltere av AIF-fond og forvaltningsselskap for UCITS-
fond, jf. bokstav e og i.20 Avhandlingen vil av den grunn benytte det 
mer presise begrepet «fondsforvaltere» for aktørene som i avhandlingens 
sammenheng pålegges opplysningskrav etter forordningen.

1.4 Begrepsavklaringer

1.4.1 Fond

Fond er en betegnelse på kollektive investeringsformer som innhenter 
kapital fra flere investorer og forvalter den som en samlet, selvstendig 
formuesmasse for å generere avkastning.21 Investorene som skyter inn 
kapital får en andel i fondet og blir andelseier, mens forvaltningen av 
formuesmassen overlates til en utpekt fondsforvalter som plasserer 
midlene i ulike finansielle instrumenter og eiendeler, for eksempel 
aksjer, obligasjoner eller eiendom.22

Fondsforvaltning er gjenstand for omfattende offentlig regulering.23 
Det rene nasjonale utgangspunktet er at fondsforvaltning reguleres av 
verdipapirfondloven, men rettskildebildet har gjennom EØS-avtalen 
fått betydelig innslag fra EU-retten, hvor UCITS-direktivet og AIFM-

20 Artikkel 2(1) angir også forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond regis-
trert etter forordning (EU) No 345/2013 artikkel 14 og forvaltere av kvali-
fiserte fond for sosialt entreprenørskap etter (EU) No 346/2013. Dette er 
undergrupper av alternative investeringsfond, som derfor uansett omfattes 
av den overordnede betegnelsen AIF-forvaltere.

21 Moloney (2014) side 196–197.
22 Ibid side 197 og Rosén (2015) side 21.
23 Moloney (2014) side 197.
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direktivet sorterer fondslandskapet i to regimer.24 UCITS-fond kjen-
netegnes av en høy grad av investorbeskyttelse som følge av omfattende 
krav til fondets risikospredning og hva fondet kan investere i.25 Det 
innebærer for eksempel at UCITS-fond for det meste handler på 
regulerte markeder,26 og stort sett vil det være det beste sparingsalter-
nativet for forbrukere og ikke-profesjonelle investorer. AIF-fond 
omfatter enhver annen struktur som innhenter kapital for kollektiv 
investering, men som ikke oppfyller kravene til et UCITS-fond,27 for 
eksempel hedgefond, eiendomsfond og aktive eierfond.28 Det stilles 
ikke like strenge krav til AIF-fond, og fondstypen står helt fritt til å 
velge investeringsstrategi, hvordan midlene skal plasseres, hva porte-
føljen skal være sammensatt av og hvor stor eksponering fondet skal 
ha i de ulike eiendelene.29

Ettersom offentliggjøringsforordningen kommer til anvendelse 
både på UCITS- og AIF-fond, er det ingen grunn til å gå nærmere inn 
på hva som er forskjellen mellom fondstypene. Det sentrale er at klassi-
fiseringssystemet omfatter hele fondslandskapet, og dermed også et 
bredt spekter av kapital, investeringsstrukturer og eiendeler.

1.4.2 Bærekraft

Å vite hva som menes med «bærekraft» er en forutsetning for å kunne 
identifisere bærekraftige investeringer. Begrepet har siden Brundt-
landkommisjonen lanserte sin definisjon i 1987 blitt et omdiskutert 

24 Direktiv 2009/65/EC gjennomført i verdipapirfondloven og direktiv 2011/61/
EU gjennomført i AIF-loven.

25 Moloney (2014) side 200–201. Kravene er gjennomført i verdipapirfondlo-
ven kapittel 6.

26 Verdipapirfondloven § 6-5.
27 Se Finanstilsynet (2019a), jf. ESMA (2013).
28 Prop.77 L (2013–2014) side 12.
29 Verdipapirfond som ikke er UCITS er likevel gjenstand for regulering etter 

verdipapirfondloven.
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mål, prinsipp og begrep som stadig er i utvikling,30 og det finnes ingen 
universal definisjon eller enighet om hva begrepet er ment å omfatte.

Brundtlandkommisjonen definerte bærekraftig utvikling som 
«development that meets the needs of the present without compromi-
sing the ability of future generations to meet their own needs».31 
Vedtakelsen av FNs bærekraftsmål i 2015 bidro til å nærmere konkre-
tisere begrepet, og ga et nytt driv til debatten om hvordan verden skulle 
oppnå bærekraftig utvikling.32 De seneste årene har vitenskapen fått 
en sentral og anerkjent rolle i definisjonsarbeidet. Rammeverket for 
planetens tålegrenser er et viktig eksempel, hvor pågående forskning 
belyser forholdet mellom miljø og menneskelig påvirkning ved å 
identifisere grensene for planetens forutsetninger for å kunne være et 
trygt oppholdssted for menneskeheten.33 Forskningsarbeidet blir i 
økende grad anerkjent internasjonalt, på EU-nivå og i en rekke land.34

Avhandlingen fordrer ikke en nærmere analyse av hvilket bære-
kraftsbegrep som er mest treffende. Det vesentlige er at avhandlingen 
klargjør hva den sikter til når bærekraftsbegrepet benyttes i denne 
sammenheng. Spørsmålet om noe er bærekraftig eller ikke bidrar til 
å verifisere hvorvidt investeringer allokerer kapital til bærekraftige 
prosjekter og løsninger. Forskningsarbeidet i SMART-prosjektet byg-
ger på en treffende definisjon som tar utgangspunkt i planetens tåle-
grenser: «sustainability [is] securing the social foundation for humanity 
within planetary boundaries».35 Definisjonen reflekterer en systematisk 
og omfattende tilnærming til bærekraft som baseres på forskning og 
verdens til enhver tid gjeldende miljømessige og sosiale grenser. Når 

30 Bugge (2021) side 72.
31 Brundtlandkommisjonen (1987) side 41.
32 Sjåfjell (2018).
33 Rockström (2009) og Steffen (2015). Kate Raworth har brakt en sosial 

dimensjon inn i dette, se blant annet Raworth (2017).
34 Sjåfjell (2020) side 6.
35 Sjåfjell (2019) side 6. Definisjonen bygger blant annet på arbeidet til Rock-

ström (2008), Steffen (2015), Raworth (2017) og Leach (2013).
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avhandlingen henviser til «bærekraft» eller «bærekraftsbegrepet», 
henvises det i tråd med denne definisjonen til en utvikling som bidrar 
til å sikre det sosiale fundamentet for menneskeheten innenfor plane-
tens tålegrenser.

1.4.3 Bærekraftig investering

I likhet med det tvetydige bærekraftsbegrepet finnes det ingen felles 
definisjon eller målestokk for begrepet «bærekraftig investering». 
Organisasjonen Global Sustainable Investment Alliance har beskrevet 
begrepet som en «investment approach that considers environmental, 
social and governance (ESG) factors in portfolio selection and 
management».36 En mer utfyllende definisjon er utviklet av European 
Sustainable Investment Forum (Eurosif), som beskriver bærekraftig 
investering som en:

long-term oriented investment approach which integrates ESG 
factors in research, analysis and selection process of securities 
within an investment portfolio. It combines fundamental  analysis 
and engagement with an evaluation of ESG factors in order to 
better capture long term returns for investors, and to benefit 
society by influencing the behaviour of companies.37

Felles for de fleste definisjoner er at begrepet benyttes for å beskrive 
en prosess hvor miljømessige, sosiale og styringsforhold (ESG) blir 
integrert i investeringsbeslutninger, ofte med det formål å øke inves-
teringer i langsiktige og mer bærekraftige aktiviteter. Begrepet kan slik 
beskrives som bærekraftig finans’ ønskede resultat. Å integrere ESG-
forhold i beslutningsprosesser vil imidlertid ikke i seg selv være tilstrek-
kelig for å sikre at privat kapital allokeres til bærekraftige prosjekter 

36 GSIA (2020) side 7.
37 Eurosif (2018) side 12.



 Madeleine Østenstad 15

og løsninger. Avhandlingen benytter begrepet for å identifisere en 
investeringsprosess som integrerer ESG-forhold på en måte som er 
egnet til å resultere i at kapital allokeres til aktiviteter som er bærekraf-
tige, jf. definisjonen i kapittel 1.4.2. Et bærekraftig fond kan i den 
forlengelse beskrives som et fond som implementerer en investerings-
strategi som er egnet til å resultere i bærekraftige investeringer.

Offentliggjøringsforordningen inneholder en legaldefinisjon av 
«bærekraftig investering» i artikkel 2(17). Hva den omfatter og i 
hvilken grad den samsvarer med definisjonen beskrevet her behandles 
i kapittel 3.2. Her nøyer jeg meg med å bemerke at dersom avhandlin-
gen ikke konkretiserer at den taler om bærekraftig investering i 
offentliggjøringsforordningens sammenheng, vil det være overnevnte 
definisjon som ligger til grunn.

1.5 Rettskildebildet og metodiske utfordringer

Offentliggjøringsforordningen er per tidspunkt ikke gjeldende rett i 
Norge eller EØS. EØS-komiteen vedtok innlemmelse 29. april 2022, 
men ikrafttredelse påventer samtykke fra Island og Liechtenstein.38 

Stortinget har samtykket til innlemmelse, og vedtatt ny lov om bære-
kraftig finans som stadfester at forordningsteksten som sådan gjelder 
som nasjonal lov, jf. EØS-avtalen artikkel 7 a).39 Loven trer i kraft ved 
forordningens ikrafttredelse i EØS-retten, som ifølge Finansdeparte-
mentet er forventet å skje i løpet av høsten 2022.40

Avhandlingens problemstillinger tar på den bakgrunn sikte på å 
fastlegge gjeldende EU-rett, med det formål å avklare hva som vil bli 
gjeldende norsk rett når offentliggjøringsforordningen kommer til 
anvendelse.

38 EØS-komiteen (29. april 2022) og Finansdepartementet (2022).
39 Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et 

rammeverk for bærekraftige investeringer (lov om bærekraftig finans) § 2.
40 Finansdepartementet (2022).
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Det innebærer først og fremst at EU-rettslig metode må anvendes 
for å avklare offentliggjøringsforordningens innhold etter EU-retten, 
og ikke norsk juridisk metode. Når offentliggjøringsforordningen trer 
i kraft etter EØS-avtalen, vil det å fastlegge gjeldende EU-rett være 
første steg i tolkningsprosessen, før homogenitetsprinsippet som 
utgangspunkt krever at EØS-retten tolkes likt som EU-retten.41 Homo-
genitetsprinsippet medfører derfor at avhandlingens vurderinger får 
overføringsverdi til det som vil bli gjeldende norsk rett gjennom 
EØS-retten.

Hva EU-rettslig metode innebærer forutsettes å være kjent.42 Kort 
oppsummert krever metoden en autonom fortolkning uavhengig av 
nasjonal rett, nasjonal juridisk metode og nasjonal rettskultur.43  Norske 
kilder kan derfor ikke vektlegges ved tolkningen av forordningens 
innhold, deriblant kilder utarbeidet i forbindelse med lov om bære-
kraftig finans. Formåls- og sammenhengsbetraktninger står sentralt, 
og forordningens ordlyd må ses i lys av forordningen som sådan og 
EU-retten som et hele, herunder primærretten44, EU sine internasjonale 
forpliktelser og det interne hierarkiet i sekundærretten.45

Avhandlingen tar utgangspunkt i offentliggjøringsforordningens 
engelske språkversjon. Det skyldes at det på avhandlingens tidspunkt 
ikke foreligger en offisiell norsk språkversjon, som for øvrig uansett 
ikke ville vært relevant når det er EU-rett som skal fastlegges.46 Den 
engelske versjonen benyttes (fremfor eksempelvis den svenske eller 
danske) fordi de øvrige rettskildene stort sett er engelskspråklige. 

41 Fredriksen (2022) side 328.
42 Se eksempelvis Riesenhuber (2021) og Fredriksen (2022) kapittel VII.
43 Fredriksen (2022) side 329.
44 Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og Traktaten om Den Euro-

pæiske Unions Funktionsområde (TEUF).
45 Fredriksen (2022) side 333–334.
46 Ibid side 359.
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Engelsk anses også for å være mest praktisk fra EFTA-domstolenes 
ståsted.47

Utover den alminnelige EU-rettslige metoden har EU sin finans-
markedsrett en særegen lovgivningsprosess som får betydning for 
rettskildebildet. Lovverk innen finansmarkedsretten implementeres 
gjennom opptil fire nivåer.48 Offentliggjøringsforordningen er vedtatt 
på nivå 1 etter den alminnelige lovgivningsprosessen i EU,49 og utgjør 
utgangspunktet for tolkningen. Det nærmere innholdet i opplysnings-
kravene utdypes på nivå 2 i tekniske reguleringsstandarder (RTS).50 
RTS-en blir i tråd med offentliggjøringsforordningen vedtatt av EU-
kommisjonen som en delegert forordning, mens innholdet utarbeides 
av de samlede European Supervisory Authorities (ESAs), herunder 
European Banking Authority (EBA), European Securities and Markets 
Authority (ESMA) og European Insurance and Occupational Pensions 
Authority (EIOPA).51 Selv om RTS-en skal være av utelukkende teknisk 
natur,52 bidrar den til å utpensle det nærmere innholdet i og betydnin-
gen av forordningens opplysningskrav. Offentliggjøringsforordningen 
vil likevel til syvende og sist ha høyest rang etter sekundærrettens 
interne hierarki.

ESAs har i arbeidet med RTS-ens innhold produsert en rekke 
forarbeider, deriblant konsultasjonsdokumenter53 og endelige forslag 
som har blitt fremlagt EU-kommisjonen.54 Forarbeider kan etter EU-
rettslig metode benyttes som et «støttemoment» for en tolkning som 
utledes av øvrige kilder, men ikke som et isolert «tolkningsbidrag» til 

47 Fredriksen (2022) side 360.
48 Riesenhuber (2021) side 504.
49 Jf. TFEU artikkel 289 og 294.
50 C(2022) 1931 final (heretter RTS).
51 TFEU artikkel 290 jf. forordning (EU) No 1093/2010, (EU) No 1094/2010 

og (EU) No 1095/2010 (heretter ESAs-direktivene) artikkel 10.
52 ESAs-direktivene artikkel 10(1).
53 JC 2020 16.
54 JC 2021 03 og JC 2021 50. Sistnevnte er et supplerende forslag etter ved-

takelsen av taksonomiforordningens opplysningskrav.
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en rettsregel slik tilfellet er etter norsk juridisk metode.55 Nevnte for-
arbeider kan derfor ikke endre tolkninger, men de kan bidra til å 
forstå hva som har vært meningen med en regel og styrke tolknings-
resultater som utledes av andre legislative rettskilder.56

Det knytter seg noen særlige metodiske utfordringer til RTS-en. 
Den første er at RTS-en enda ikke er endelig vedtatt. Kommisjonen 
fremla RTS-en for vedtakelse 6. april 2022, og EU-Parlamentet og 
Rådet har i skrivende stund tre måneder på å vurdere om det skal 
legges ned innvendinger.57 Avhandlingen må derfor leses med forbehold 
om at det kan komme innvendinger til RTS-en. Etter perioden er over 
trer RTS-en automatisk i kraft, men bestemmelsene kommer ikke til 
anvendelse før 1. januar 2023, jf. RTS artikkel 68(2). Fondsforvaltere 
i EU har derfor siden 10. mars 2021 stått i en situasjon hvor opplys-
ningskravene i offentliggjøringsforordningen må etterleves, men hvor 
de utfyllende bestemmelsene og obligatoriske malene enda ikke er 
gjeldende rett. Det har uheldigvis gitt rom for utvikling av ulik praksis 
og uklarheter i markedet. Et tilsvarende tidsrom kan oppstå for norske 
fondsforvaltere dersom lov om bærekraftig finans trer i kraft i løpet 
av høsten 2022, men risikoen for sprikende praksis er lavere ettersom 
norske fondsforvaltere sannsynligvis kan benytte en endelig vedtatt 
RTS som veiledning.

Den andre metodiske utfordringen knytter seg til RTS-ens innhold. 
EU-kommisjonen har gitt uttrykk for at det materielle innholdet i 
RTS-en ikke fraviker ESAs’ endelige forslag, og de obligatoriske malene 
som skal benyttes til å presentere opplysningene er videreført uten 
endringer.58 Bestemmelsene har imidlertid blitt mer kortfattet og noe 
mindre detaljerte, og enkelte opplysningskrav fremgår utelukkende av 
de obligatoriske malene. Det er betenkelig, men samtidig må det i tråd 
med EU-kommisjonen sine uttalelser, og det faktum at malene er 

55 Høgberg (2019) side 409.
56 Riesenhuber (2021) side 264 og 512–513.
57 ESAs-direktivene artikkel 13.
58 RTS side 3.
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obligatoriske, være klart at det fortsatt er gjeldende opplysningskrav. 
Derfor vil enkelte opplysningskrav som redegjøres for i kapittel 5 
forankres i malene og ikke konkrete artikler.

Utover nivå 1- og nivå 2-regelverkene har ESAs kompetanse til å 
publisere retningslinjer og Q&As på nivå 3.59 Dette er ikke-bindende 
rettsakter, som i praksis likevel får en sterk, bindende effekt.60 I offent-
liggjøringsforordningens tilfelle er det publisert to Q&A-er hvor 
EU-kommisjonen besvarer ulike tolkningsspørsmål.61 Svarene kan 
overprøves av EU-domstolene, som er det øverste tolkningsorganet 
for EU-rett.62 Q&A-ene gir likevel verdifull innsikt i hvordan forord-
ningen er tiltenkt forstått av EU-kommisjonen, og hensynet til en 
konsistent anvendelse av offentliggjøringsforordningens regler tilsier 
at de skal legges vekt på, særlig når Q&A-ene på avhandlingens tids-
punkt er de eneste tolkningsavklaringene som er gitt.

Avhandlingens tredje problemstilling omhandler hvilke virkninger 
klassifiseringssystemet kan ha for fondsforvaltere. EU-retten overlater 
både det offentligrettslige og privatrettslige sanksjoneringsregimet til 
den nasjonale rettsorden, og svaret vil derfor bero på hva som kan 
utledes av norsk rett. Det innebærer at problemstillingen, i motsetning 
til de to første, må vurderes etter norsk juridisk metode.

En felles rettskildemessig utfordring som har gjort seg gjeldende 
er at man står overfor et helt nytt rettsfelt som fortsatt er under utvik-
ling. Det har for det første medført at rettskildebildet stadig har endret 
seg mens avhandlingen ble skrevet, for eksempel publiserte EU-
kommisjonen den seneste Q&A-en 25. mai 2022. For det andre har 
rettskildebildet generelt vært begrenset, særlig når det gjelder praksis. 

59 ESAs-direktivene artikkel 16–16b.
60 TFEU artikkel 288(5) og Riesenhuber (2021) side 507–508.
61 C(2021) 4858 final (heretter Q&A1) og C(2022) 3051 final (heretter Q&A2) 

jf. ESAs-direktivene artikkel 16b(5).
62 TEU artikkel 19(1). Forholdet mellom EU-domstolenes tolkningsmonopol 

og ESAs tolkningskompetanse er uklart, men behandles ikke nærmere her, 
se Riesenhuber (2021) side 511.
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Avhandlingen har derfor i stor grad basert seg på hva som kan utledes 
av offentliggjøringsforordningen selv og de hensyn og formål den er 
ment å ivareta. Det har også vært tjenlig å se hen til hvilke praktiske 
erfaringer som er gjort med forordningen siden dens ikrafttredelse i 
EU.

1.6 Fremstillingen videre

Avhandlingen er delt inn i tre deler. Videre i del I behandler kapittel 2 
offentliggjøringsforordningens utgangspunkter. Først redegjør jeg for 
offentliggjøringsforordningens bakgrunn og formål, som de etter-
følgende kapitlene vil dra veksel på når problemstillingene vurderes 
nærmere. Deretter redegjør jeg for offentliggjøringsforordningens 
grunnleggende opplysningskrav og hva som utgjør artikkel 6-fond. 
Det danner startpunktet for den videre klassifiseringen av artikkel 
8- og 9-fond.

Del II behandler avhandlingens første problemstilling: hva skal til 
for at et fond kan klassifiseres som et artikkel 8- eller 9-fond? Artikkel 
9-klassifiseringen vurderes først i kapittel 3, før artikkel 8-klassifise-
ringen vurderes i kapittel 4. Formålet er å fastlegge hvordan offentlig-
gjøringsforordningen skal tolkes, og tydeliggjøre hvordan klassifise-
ringssystemet fungerer. Kapitlene fastlegger dermed gjeldende EU-rett 
ved hjelp av EU-rettslig metode.

Del III tar for seg klassifiseringssystemets konsekvenser, og 
omhandler avhandlingens andre og tredje problemstilling. Med klassi-
fiseringssystemets konsekvenser menes hvilke virkninger som vil og 
kan oppstå som følge av at fondet er klassifisert etter artikkel 8 eller 9.

Kapittel 5 besvarer andre problemstilling ved å redegjøre for hvilke 
opplysningskrav som følger artikkel 8- og 9-klassifiseringen. Formålet 
er å klargjøre klassifiseringenes umiddelbare rettsvirkninger og hvilke 
plikter de påfører fondsforvalteren. Kapittelet baserer seg i stor grad 
på RTS-en, og må på samme måte som første problemstilling løses 
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gjennom EU-rettslig metode. Fremstillingen tar sikte på å gi en struk-
turert og lettfattet oversikt over et i utgangspunktet detaljert og teknisk 
regelverk.

Kapittel 6 og 7 behandler tredje og siste problemstilling, nemlig 
hvilke konsekvenser fondsforvaltere kan bli møtt med dersom fond 
forvaltes i strid med offentliggjøringsforordningens bestemmelser. 
Problemstillingen beror på hvilke virkemidler som er tilgjengelig etter 
norsk rett, og vurderingen må i motsetning til overnevnte problem-
stillinger besvares ved bruk av norsk juridisk metode. Kapittel 6 tar 
for seg aktuelle offentligrettslige konsekvenser, og vurderer tilsyns-
myndighetenes kompetanse til å gripe inn og/eller sanksjonere 
fondsforvaltere som ikke overholder offentliggjøringsforordningens 
bestemmelser. Kapittel 7 tar for seg privatrettslige konsekvenser, og 
vurderer hvilke privatrettslige virkemidler investorer eller øvrige 
markedsaktører kan rette mot fondsforvaltere. Hensikten er å gi en 
overordnet fremstilling over mulige rettslige virkemidler som kan 
benyttes for å imøtekomme brudd, og jeg vil derfor ikke foreta detal-
jerte analyser av i hvilken grad konkrete rettsgrunnlag kan vinne frem. 
Fremstillingen er heller ikke ment å være uttømmende, for eksempel 
avgrenser avhandlingen mot ugyldighetsspørsmål. Kapitlene vil 
sammen bidra til å klargjøre klassifiseringssystemets gjennomslagskraft, 
og er viktige fra et praktisk ståsted.

Avhandlingen rundes av i kapittel 8. Her reflekterer jeg over hvor 
vellykket klassifiseringssystemet kan sies å være, det vil si om klassifi-
seringssystemet lykkes i å utøve den funksjonen og ivareta de for målene 
som det i utgangspunktet er tiltenkt.
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2 Offentliggjøringsforordningens 
utgangspunkter

2.1 Bakgrunn og formål

2.1.1 Handlingsplanen for bærekraftig finans

Offentliggjøringsforordningen har sin bakgrunn i EU sin handlingsplan 
for bærekraftig finans, lansert av EU-kommisjonen i 2018.63 Hand-
lingsplanen er vedtatt i lys av EU sine bærekraftsmål og forpliktelser 
etter Parisavtalen, og har som formål å forene finans med Europa og 
verden sitt behov for en bærekraftig økonomi gjennom å:

1) dreie kapital mot bærekraftige investeringer for å oppnå en 
bærekraftig og inkluderende vekst,

2) håndtere finansielle risikoer som følge av klimaendringer, res-
sursutarming, miljøforringelse og sosiale problemer, og

3) fremme transparens og langsiktighet i finansiell og økonomisk 
aktivitet.64

For å oppnå disse målsettingene lanserer handlingsplanen en rekke 
tiltak. Tiltakene grupperes i ti «handlingspunkter», som sammen 
danner en fremdriftsplan for EU sitt politiske og regulatoriske arbeid 
for bærekraftig finans. Resultatet er et EU-rettslig rammeverk for 
bærekraftig finans, som i dag består av tre grunnleggende elementer:

1) et klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter (taksonomi-
forordningen)

2) rapporteringsregelverk som sikrer nødvendig informasjon for å 
kunne foreta bærekraftige investeringsalternativ, herunder 
offentliggjøringsforordningen, og

63 Handlingsplanen.
64 Handlingsplanen side 2.
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3) verktøy som skal bidra til å utvikle bærekraftige investerings-
løsninger, eksempelvis klimareferanseverdier og grønne obli-
gasjoner.65

Rammeverket har siden handlingsplanen ble lansert fått en viktig rolle 
i EU sitt arbeid med å oppfylle målene som er fremsatt i EU sin Green 
Deal og forankret i EU sin klimalov, herunder det å redusere klimag-
assutslipp med 55% innen 2030 og oppnå klimanøytralitet innen 2050.66 
I 2021 ble handlingsplanen supplert med en oppdatert strategiplan 
som videreutvikler handlingsplanens målsettinger.67 Strategiplanen 
reflekterer over fremgangen siden 2018, identifiserer problemer som 
fortsatt krever arbeid, og oppstiller viktige satsingsområder for tiden 
fremover.

2.1.2 Formål og hensyn

Det syvende handlingspunktet i handlingsplanen identifiserer et behov 
for å klargjøre bærekraftspliktene til institusjonelle investorer og 
kapitalforvaltere. Premisset er at nevnte aktører ikke systematisk tar i 
betraktning bærekraftsforhold og –risiko i investeringsprosesser, i 
tillegg til at det blir utilstrekkelig rapportert om hvordan bærekrafts-
forhold tas i betraktning ved beslutningstaking.68 Det er – i lys av 
handlingsplanens målsetting om å allokere kapital mot bærekraftige 
investeringer og håndtere bærekraftsrisiko – problematisk, da det 
medfører en fare for at investorer ikke mottar den informasjonen som 
er nødvendig for å kunne hensynta bærekraft i sine investeringsbe-
slutninger. Handlingsplanen foreslår derfor å vedta en regulering som 
1) eksplisitt krever at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere 

65 COM(2021) 390 final (heretter strategiplanen) side 2. Se kapittel 2.1.3 for 
en nærmere beskrivelse av andre reguleringer.

66 COM(2019) 640 final og forordning (EU) 2021/1119.
67 Strategiplanen.
68 Handlingsplanen punkt 3.2.
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integrerer bærekraftsbetraktninger i sine investeringsbeslutninger, og 
2) styrker transparens overfor investorer om hvordan bærekraftsforhold 
blir integrert i investeringsbeslutninger.69

Offentliggjøringsforordningen er et viktig resultat av dette hand-
lingspunktet, og oppstiller harmoniserte regler for finansmarkedsdel-
takere når det gjelder opplysninger om produkters bærekraftsambi-
sjoner og hvordan bærekraftsforhold integreres i investeringsbeslut-
ninger, jf. artikkel 1 og fortalen avsnitt 5.

Formålet med offentliggjøringsforordningen er først og fremst å 
redusere informasjonsasymmetri mellom finansmarkedsdeltakere og 
investorer når det gjelder bærekraftsinformasjon, jf. fortalens avsnitt 
10. Det er en velkjent begrunnelse som ofte benyttes for å rettferdig-
gjøre obligatorisk rapportering om bærekraftsforhold.70 Begrepet 
«informasjonsasymmetri» omfatter tilfeller hvor informasjon er skjevt 
fordelt mellom parter, det vil si at en part sitter inne med mer relevant 
informasjon enn den andre.71 I et «prinsipal-agent-forhold», hvor en 
agent (for eksempel en fondsforvalter) tar beslutninger på vegne av en 
prinsipal (for eksempel andelseier), foreligger ofte informasjonsasym-
metri som agenten kan utnytte til å oppnå sine interesser fremfor å 
ivareta prinsipalens interesser.72 Det kan resultere i at potensielle 
investorer avstår fra å investere overhodet, eller foretar investeringer 
vedkommende i utgangspunktet ikke ønsker.73

En forutsetning for at investorer skal kunne ta bærekraftige inves-
teringsbeslutninger er at vedkommende har tilgang på all informasjon 
som er nødvendig for å vurdere bærekraftsprestasjon og eksponering 
til bærekraftsrisiko.74 Finansmarkedsdeltakere som tilbyr finansielle 
produkter kan imidlertid ha egne interesser som medfører at ikke all 

69 Handlingsplanen punkt 3.2.
70 Steuer (2022) side 31–32.
71 Myklebust (2011) side 31.
72 Ibid side 32.
73 Ibid side 31–32 og Steuer (2022) side 32.
74 Steuer (2022) side 31.
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nødvendig informasjon fremlegges. For eksempel vil markedsetter-
spørselen etter bærekraftige produkter innebære at det er fordelaktig 
å fremstå så bærekraftig som mulig, eller vurderingene som kreves for 
å kunne fremlegge slik informasjon kan vise seg å påføre finansmar-
kedsdeltakeren uønskede kostnader. Offentliggjøringsforordningen 
søker å korrigere slik informasjonsasymmetri og sørge for transparens, 
slik kapital kan allokeres til prosjekter og løsninger som er bærekraftig.

Det at offentliggjøringsforordningen reduserer informasjonsasym-
metri i markedet og styrker transparens bidrar til å redusere grønnvas-
king.75 Begrepet «grønnvasking» blir innen bærekraftig finans brukt 
for å beskrive den praksis hvor et produkt eller en aktivitet får en 
urettmessig konkurransefordel av å markedsføres som mer miljøvenn-
lig enn det i realiteten er.76 Det kan skyldes en rekke årsaker, være 
bevisst eller utilsiktet, og oppstå på flere stadier i løpet av en investe-
ringskjede.77 I en fondssammenheng kan informasjonsasymmetri og 
manglende transparens gjøre det mulig for fondsforvaltere å skape et 
inntrykk av at fond innehar bærekraftige egenskaper eller mål som 
ikke reflekterer den reelle underliggende bærekraftsrisikoen eller 
-påvirkningen.78 Ved å kreve at fondsforvaltere fremlegger opplysnin-
ger om produktets bærekraftsambisjoner og hvordan bærekraftsforhold 
integreres i investeringsbeslutninger, tar offentliggjøringsforordningen 
sikte på å gjøre det vanskeligere å hevde at et produkt har bærekraftige 
egenskaper som ikke kan påvises eller som ikke praktiseres.

Offentliggjøringsforordningen skal også sikre standardisering og 
sammenlignbarhet.79 Behovet for standardisering er spesielt fremtre-
dende når detr gjelder opplysninger om bærekraft, ettersom begrepet 
i stor grad er utsatt for subjektive vurderinger og tolkninger, jf. kapittel 

75 Strategiplanen side 16.
76 Handlingsplanen side 7 og forordning (EU) 2020/852 fortalen (11).
77 ESMA (2022b) side 8.
78 l.c.
79 Offentliggjøringsforordningen fortale (9).
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1.4.2 og 1.4.3.80 Det er derfor nærliggende at fraværet av et harmoni sert 
regelverk leder til at private aktører utvikler ulik markedspraksis, i 
tillegg til at EU sine medlemsland sannsynligvis vedtar varierende tiltak 
på nasjonalt plan. Avvikende rapporteringsstandarder og markedsprak-
sis rundt bærekraftsopplysninger gjør det vanskelig for investorer å 
sammenligne finansielle produkter på en effektiv måte. Vedtakelsen av 
harmoniserte regler skal derfor bidra til å hindre forvirring og gjøre 
det mulig for investorer å sikre et reelt og godt beslutningsgrunnlag, 
samtidig som det sikrer effektiviteten til EU sitt indre marked.81

2.1.3 Andre EU-reguleringer av betydning

Reguleringene og initiativene som er vedtatt under EU sin handlings-
plan er ment å komplementere hverandre, og den bærekraftige omstil-
lingen av det finansielle systemet avhenger av at de virker sammen. 
Dette kapittelet redegjør kort for hvilke reguleringer som er relevante 
i sammenheng med offentliggjøringsforordningen, og fremhever hvilke 
aspekter som er av betydning for klassifiseringssystemet. Hvilken 
konkret betydning nevnte reguleringer nærmere har vil vurderes der 
det er relevant.

Offentliggjøringsforordningen henger først og fremst nært sammen 
med taksonomiforordningen.82 Taksonomiforordningen etablerer et 
felles klassifiseringssystem for hvilke økonomiske aktiviteter som anses 
miljømessig bærekraftig. Artikkel 3 oppstiller fire kumulative vilkår, 
som utdypes i detaljerte tekniske screeningkriterier.83 En investering 
i aktiviteter som anses miljømessig bærekraftig etter disse vilkårene 
utgjør etter artikkel 2(1) en miljømessig bærekraftig investering. 
Formålet med taksonomiforordningen er å skape en felles, holistisk 
forståelse av hva som utgjør miljømessig bærekraftige økonomiske 

80 Steuer (2022) side 33.
81 Offentliggjøringsforordningen fortale (9).
82 Forordning (EU) 2020/852 (heretter taksonomiforordningen).
83 Delegert forordning (EU) 2021/2139.
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aktiviteter og investeringer i EU-rettslig sammenheng, slik investorer 
kan ta velinformerte beslutninger, jf. fortalens avsnitt 6. Offentlig-
gjøringsforordningen er koblet opp mot taksonomiforordningen for 
å avklare i hvilken grad offentliggjøringsforordningens klassifiserte 
fond overlapper med taksonomiforordningens definisjon. Jeg kommer 
tilbake til dette i del II og III.

Taksonomiforordningen etablerer på avhandlingens tidspunkt ikke 
en felles forståelse av det helhetlige bærekraftsbegrepet, ettersom den 
kun tar for seg bærekraftsbegrepet sitt miljøaspekt. Det er imidlertid 
meningen at taksonomiforordningen skal utvikles til å bli en «fully-
fledged EU sustainability taxonomy, covering climate, environment 
and social aspects».84 Arbeidet er i skrivende stund godt i gang, og det 
har blitt publisert endelige rapporter for en sosial taksonomiutvidelse 
og en utvidelse av taksonomien til å omfatte nøytrale aktiviteter og 
overgangsaktiviteter.85 Sistnevnte vil introdusere et såkalt trafikklys-
system, som i tillegg til å identifisere grønne aktiviteter også vil definere 
gule og røde aktiviteter.86 Formålet er å introdusere en bredere tilnær-
ming til bærekraftig finans ved å også definere 1) aktiviteter som 
krever finansiering for å kunne omstille til mer bærekraftige alterna-
tiver, 2) aktiviteter som alltid gjør vesentlig skade og som dermed bør 
avvikles eller ikke investeres i, og 3) aktiviteter som ikke bidrar 
vesentlig til bærekraftsmål, men som likevel er «gode» aktiviteter som 
ikke hindrer en bærekraftig utvikling.87

Taksonomiforordningens definisjon kan ikke forutsettes å sam-
menfalle med bærekraftsbegrepet. Det faller utenfor avhandlingens 
problemstillinger å analysere i hvilken grad taksonomiforordningen 
generelt samsvarer med bærekraftsbegrepet, men så lenge hverken 
handlingsplanen eller taksonomiforordningen viser til planetens 
tålegrenser, er det nærliggende å legge en slik forutsetning til grunn.

84 Handlingsplanen side 4.
85 PSF Subgroup 4 (2022) og PSF Subgroup 3 (2022).
86 PSF Subgroup 3 (2022) side 25.
87 Ibid side 6–7.
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Utover taksonomiforordningen er innføringen av EU sine nye 
klimareferanseverdier relevant: EU Climate Transition Benchmark og 
EU Paris-aligned Benchmark.88 Dette er et investeringsverktøy fond 
kan benytte som sammenligningsgrunnlag for å vurdere dets klima-
prestasjon opp mot Parisavtalens klimamål. Referanseverdiene utvikles 
på grunnlag av en metode som sørger for at porteføljen er på en 
«decarbonisation trajectory» eller at porteføljens utslipp er «aligned 
with the objectives of the Paris Agreement».89 Relevansen konkretise-
res nærmere i kapittel 3.4.

Et annet initiativ er innføringen av obligatoriske vurderinger av 
bærekraftspreferanser under MiFID II-rammeverket.90 De nye reglene 
pålegger investeringsrådgivere en plikt til å klargjøre og integrere 
kundens bærekraftspreferanser i anbefalingen av finansielle instru-
menter, herunder hvilke fond kunden ønsker å investere i. Artikkel 
2(7) definerer «bærekraftspreferanser» som 1) et ønske om å ha en 
minsteandel av miljømessig bærekraftige investeringer etter taksono-
miforordningen, 2) et ønske om å ha en minsteandel bærekraftige 
investeringer etter artikkel 2(17) eller 3) et ønske om å investere i et 
produkt som tar i betraktning «principal adverse impacts». Endringen 
er av interesse blant annet fordi definisjonen er snevrere enn klassifi-
seringssystemets anvendelsesområde. En lignende plikt har også blitt 
innført under AIFM- og UCITS-rammeverket, som krever at bære-
kraftsrisiko inngår i fondsforvaltningsselskapets organisering og ret-
ningslinjer, og at bærekraftsvurderinger integreres i investeringsbe-
slutninger og risikostyring.91

EU har også fremlagt forslag til reguleringer som vil bli relevante 
for klassifiseringssystemet. Forslaget til et nytt Corporate Sustainabi-

88 Forordning (EU) 2016/1011 konsolidert etter (EU) 2019/2089 (heretter 
klimareferanseverdiforordningen).

89 Ibid artikkel 3(1)(23a) og (23b) og kapittel 3A.
90 Delegert forordning (EU) 2017/565 konsolidert etter delegert forordning 

(EU) 2021/1253.
91 Delegert direktiv (EU) 2021/1270 og delegert forordning (EU) 2021/1255.
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lity Reporting Directive (CSRD) er relevant i sammenheng med 
offentliggjøringsforordningens opplysningskrav, og vil endre gjeldende 
Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ved å utvide direktivets 
anvendelsesområde og introdusere mer detaljerte rapporteringskrav 
om bærekraftsforhold.92 EU har også fremlagt forslag til et direktiv om 
Corporate Sustainability Due Diligence (aktsomhetsdirektivet), som 
pålegger selskaper en plikt til å kartlegge selskapets og leverandørkje-
dens negative påvirkning på bærekraftsforhold gjennom aktsomhets-
vurderinger.93

Til slutt må EU sin Ecolabel nevnes, som er en miljømerkeordning 
for varer og tjenester.94 Handlingsplanen har foreslått å utvide merke-
ordningen til å omfatte fondsprodukter som tilbys på «retail»-marke-
det, det vil si til ikke-profesjonelle investorer og forbrukere. For at et 
fond skal kunne anvende miljømerket, foreslås det blant annet å 
oppstille krav om en minsteandel av investeringer som etter taksono-
miforordningens vilkår kan føres tilbake til miljømessige bærekraftige 
økonomiske aktiviteter.95

Ingen av de nevnte reguleringene er på avhandlingens tidspunkt 
implementert i EØS-avtalen, men alle er EØS-relevante. Taksonomi-
forordningen er for øvrig gjennomført i norsk rett sammen med 
offentliggjøringsforordningen i lov om bærekraftig finans, som for-
ventes å tre i kraft i løpet av høsten 2022, se kapittel 1.5.

92 COM(2021) 189 final (heretter CSRD) foreslått å endre bestemmelsene 
innført i direktiv 2013/34/EU (regnskapsdirektivet) ved direktiv 2014/95/
EU (NFRD).

93 COM(2022) 71 final (heretter aktsomhetsdirektivet).
94 Forordning (EC) No 66/2010.
95 Joint Research Centre (2021) punkt 5.1.
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2.2 Grunnleggende opplysningskrav og artikkel 6-fond

Utgangspunktet til offentliggjøringsforordningen er at alle fond, 
uavhengig av klassifisering, må etterleve opplysningskravene i artikkel 
6 og artikkel 7.

Artikkel 6 krever opplysninger om bærekraftsrisiko, det vil si 
miljømessige, sosiale eller styringsmessige hendelser eller omstendig-
heter som kan forårsake en faktisk eller mulig negativ vesentlig innvirk-
ning på investeringer sin verdi dersom de oppstår, jf. offentliggjørings-
forordningen artikkel 2(22). Bestemmelsen innebærer at alle fonds-
forvaltere, uavhengig av om fondet hevder å ha bærekraftige  egenskaper 
eller ikke, må opplyse om hvordan bærekraftsrisiko integreres i 
investeringsbeslutninger og hvilke sannsynlige virkninger bærekrafts-
risiko antas å kunne ha på fondets avkastning.

Artikkel 7 krever opplysninger om «principal adverse impacts» 
som investeringsbeslutninger kan ha på bærekraftsforhold. Med det 
menes vesentlige negative effekter som investeringsbeslutninger kan 
ha på miljømessige, sosiale, og personalforhold, forhold knyttet til 
respekt for menneskerettigheter og forhold knyttet til bekjempelse av 
korrupsjon, jf. offentliggjøringsforordningen artikkel 2(24). Opp-
lysningsplikten oppstilles i utgangspunktet på foretaksnivå i artikkel 
4, men artikkel 7 stadfester at fondsforvaltningsselskap som etterlever 
artikkel 4 også må fremlegge tilsvarende opplysninger på produktnivå. 
Bestemmelsen søker å oppfordre fondsforvaltere til å følge mer bære-
kraftige investeringsstrategier og redusere skade som investeringer 
påfører miljø og samfunn.96 Hva som utgjør relevante «principal 
adverse impacts» utdypes i RTS-en, som oppstiller en liste over miljø-
messige og sosiale indikatorer som definerer hva som alltid utgjør 
vesentlige negative effekter.97 Avhandlingen vurdere indikatorene 
nærmere i kapittel 3.2.3.

96 RTS side 2.
97 Se RTS kapittel II og anneks I.
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Artikkel 6 og 7 er begge «comply or explain»-forpliktelser i den 
forstand at opplysningsplikten beror på en relevansvurdering. Dersom 
fondsforvalteren mener at det ikke er relevant å vurdere bærekrafts-
risiko eller «principal adverse impacts», skal det gis en «clear and 
concise explanation» eller «clear reasons» for at det ikke gjøres, jf. 
artikkel 6(1) og 4(b).98 Bestemmelsene må her ses i sammenheng med 
fondsforvalterens nye plikter under UCITS- og AIFM-rammeverket, 
jf. kapittel 2.1.3. Endringene knytter fondsforvaltningsselskapets 
integrering av bærekraftsrisiko og «principal adverse impacts» til 
kravet om nødvendig aktsomhet og god forretningsskikk.99 Hvorvidt 
fondsforvalteren har en legitim «clear reason» vil følgelig avhenge av 
hva som er forsvarlig etter disse bestemmelsene.

For artikkel 6-fond er det kun nevnte opplysningskrav som kommer 
til anvendelse etter offentliggjøringsforordningen. Klassifiseringen 
som artikkel 6-fond kan derfor beskrives som en samlekategori for alle 
fond som ikke oppfyller vilkårene for å være et artikkel 8- eller 9-fond, 
men som fortsatt må etterleve opplysningskravene i artikkel 6 og 7. 
Hva som skal til for å anses som et artikkel 6-fond vil følgelig besvares 
av seg selv gjennom vurderingen av artikkel 8- og 9-klassifiseringen i 
del II.

98 Artikkel 7 jf. artikkel 4 er obligatorisk for selskaper som angis i artikkel 4(3) 
og (4).

99 Delegert direktiv (EU) 2021/1270 og delegert forordning (EU) 2021/1255.
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DEL II: Klassifiseringen av artikkel 9- og 
artikkel 8-fond

3 Hva skal til for å klassifiseres som et 
artikkel 9-fond?

3.1 Innledning

Problemstillingen i det følgende er hva som skal til for å kunne klassi-
fiseres som et artikkel 9-fond etter offentliggjøringsforordningen. 
Vilkåret fremgår av artikkel 9(1), som angir at klassifiseringen omfat-
ter fond med «sustainable investment as its objective», det vil si 
bærekraftig investering som sitt for mål. Ordlyden reiser to spørsmål.

Det første spørsmålet, og en viktig forutsetning for å kunne vurdere 
kapittelets problemstilling, er hva som utgjør en «sustainable invest-
ment». Som nevnt i kapittel 1.4.3 inneholder offentliggjøringsforord-
ningen artikkel 2(17) en legaldefinisjon av begrepet som gjelder «for 
the purpose of this regulation».100 Bestemmelsen er ifølge fortalen 
avsnitt 17 nødvendig for å sikre en «coherent and consistent applica-
tion» av offentliggjøringsforordningen, og vil følgelig være bestem-
mende for hvordan ordlyden i artikkel 9(1) skal leses. Spørsmålet 
vurderes i kapittel 3.2.

Etter å ha klargjort hva begrepet «sustainable investment» omfatter, 
blir det neste og avgjørende spørsmålet hva det innebærer for et fond 
å ha bærekraftig investering «as its objective». Ordlyden angir at 
vurderingen retter seg mot fondet som sådan, i motsetning til artikkel 
2(17) som gjelder fondets underliggende investeringer. Hva vilkåret 
innebærer og hva som skal til for at et fond oppfyller det, må derfor 

100 Jf. offentliggjøringsforordningen artikkel 2(17).
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vurderes med utgangspunkt i fondet som sådan. Spørsmålet behand-
les i kapittel 3.3.

I tillegg til den generelle klassifiseringen i artikkel 9(1) spesifiserer 
artikkel 9(3) en særegen underkategori av fond med bærekraftig 
investering som formål. Bestemmelsen regulerer opplysningskrav for 
fond med «reduction in carbon emissions as its objective», det vil si 
reduksjon i karbonutslipp som sitt formål, og reiser noen særlige 
problemstillinger som behandles i kapittel 3.4.

3.2 Hva er en bærekraftig investering etter artikkel 2(17)?

Spørsmålet i dette kapittelet er hva som skal til for at en investering 
anses «bærekraftig» etter offentliggjøringsforordningen artikkel 2(17). 
Ifølge bestemmelsen er begrepet ment å omfatte en:

investment in an an economic activity that contributes to an 
environmental objective […] or an investment in an economic 
activity that contributes to a social objective […] provided that 
such investments do not significantly harm any of those objecti-
ves and that the investee companies follow good governance 
practices […].

Ordlyden oppstiller tre kumulative vilkår: 1) investeringen må gjøres 
i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljømessig og/eller sosialt 
mål, 2) investeringen kan ikke gjøre vesentlig skade på øvrige slike mål 
og 3) investeringsselskapet må følge god styringspraksis. Hva som skal 
til for å oppfylle disse vilkårene vurderes i det følgende.

Det må bemerkes at definisjonen forutsetter en investering i en 
«economic activity». Ordlyden presiserer slik at det må investeres i en 
aktivitet med et økonomisk aspekt. Ren veldedighet og aktiviteter som 
ikke evner å generere økonomisk avkastning vil derfor falle utenfor. 
Det finnes ingen harmonisert definisjon av «economic activity» i EU-
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retten, og begrepets nærmere grenser må avgjøres konkret fra sak til 
sak.101 I denne sammenheng er det imidlertid vanskelig å tenke seg at 
grensen mellom økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter gir 
opphav til vanskelige tolkningsspørsmål. Formålet med å investere i 
fond er å oppnå økonomisk avkastning, og en forutsetning for å 
generere slik avkastning er at det drives en form for aktivitet som kan 
gi økonomisk gevinst.

3.2.1 Miljømessige og sosiale mål

Det første vilkåret for at en investering skal anses bærekraftig etter 
artikkel 2(17) er at investeringen gjøres i en økonomisk aktivitet som 
«contributes to an environmental objective […], or […] a social 
objective». Vilkåret inneholder to elementer. Det må identifiseres enten 
et relevant miljømessig mål, sosialt mål eller begge, og den økonomiske 
aktiviteten det investeres i må utøve et bidrag til det målet. Hva som 
utgjør relevante miljømessige eller sosiale mål vurderes i dette kapit-
telet, før kravet om bidrag vurderes i kapittel 3.2.2.

Offentliggjøringsforordningen inneholder ingen definisjon av 
«environmental objectives» eller «social objectives». Ordlyden er vag, 
og tilsier ikke mer enn at målet må kunne tilknyttes et miljømessig 
eller sosialt aspekt. Bestemmelsen gir likevel noe veiledning ved å 
spesifisere eksempler på relevante mål.

Når det gjelder miljømessige mål, angir artikkel 2(17) at begrepet 
omfatter mål:

as measured, for example, by key resource efficiency indicators 
on the use of energy, renewable energy, raw materials, water and 
land, on the production of waste, and greenhouse gas emissions, 
or on its impact on biodiversity and the circular economy.

101 Bergström (2014) side 226–227.
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Ordlyden angir ikke direkte hva som er miljømessige mål, men hvor-
dan miljømessige mål kan måles. Å tolke seg frem til de bakenfor-
liggende målene er likevel ingen vanskelig øvelse. Ordlyden tilsier at 
relevante mål kan omhandle energibruk, fornybar energi, råmaterialer, 
bruk av vann- og landressurser, avfallsproduksjon, karbonutslipp, 
biologisk mangfold og sirkulærøkonomi. Felles for disse «måleenhe-
tene» er at de tar for seg ulike aspekter ved miljøet og hvordan men-
neskeheten påvirker eller utnytter det. Så lenge et konkret mål kan 
indikeres og måles ved hjelp av disse måleenhetene, må det være et 
relevant miljømessig mål som omfattes av artikkel 2(17).

Når det gjelder sosiale mål, angir artikkel 2(17) direkte hva som er 
relevante mål:

in particular an investment that contributes to tackling inequality 
or that fosters social cohesion, social integration and labour 
relations, or an investment in human capital or economically or 
socially disadvantaged communities.

Ordlyden «for example» og «in particular» tilsier at opplistingene i 
begge tilfeller er illustrerende typetilfeller og eksempler. Med andre 
ord er ingen av angivelsene uttømmende, og ordlyden vil derfor omfatte 
andre mål enn de som direkte kan knyttes opp mot eksemplene. Det 
er også grunn til å bemerke at ordlyden «in particular» skiller seg noe 
fra «for example» ved at den gir anvisning på at sosiale mål særlig 
gjelder eksemplene som nevnes. Det antyder at målene ligger i begre-
pets kjerne, og hva som utgjør sosiale mål fremstår derfor noe mer 
presist angitt enn miljømessige mål.

Hvordan de nærmere grensene til begrepene skal trekkes er uklart. 
Ordlyden er vag og legger opp til et bredt anvendelsesområde, uten å 
gi føringer for hvordan en eventuell vurdering skal foretas. Det vil 
derfor, i tråd med prinsippet om at EU-retten skal forstås som et 
ensartet og sammenhengende system, være hensiktsmessig å vurdere 
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om primærretten og EU sine overordnede mål og prinsipper kan bidra 
til å klargjøre begrepenes innhold.

TEU artikkel 3(3) legger til grunn at EU-retten skal «work for the 
sustainable development of Europe, based on […] a high level of 
protection and improvement of the quality of the environment», i 
tillegg til å «combat social exclusion and discrimination, and […] 
promote social justice and protection, equality between women and 
men, solidarity between generations and protection of rights of the 
child». Artikkel 3(5) stadfester videre at EU skal bidra til «peace, 
security, […] solidarity and mutual respect among peoples […], era-
dication of poverty and the protection of human rights». Bestem-
melsen utgjør ifølge EU-domstolene en viktig tolkningsfaktor på 
EU-rettens økonomiske og sosiale område.102

Når det gjelder miljømessige mål følger det av TFEU artikkel 11 at 
«environmental protection requirements must be integrated into the 
definition and implementation of the Union’s policies and activities, 
in particular with a view to promoting sustainable development». 
Bestemmelsen utgjør en rettslig forpliktelse, i tillegg til å være et 
tolkningsprinsipp, og innebærer at ethvert rettslig grunnlag i traktaten 
skal tolkes som et grunnlag for miljøbeskyttelse med mål om å bidra 
til en bærekraftig utvikling.103

Både TEU artikkel 3 og TFEU artikkel 11 forankrer målet om en 
bærekraftig utvikling som et overordnet EU-rettslig formål og prinsipp. 
Prinsippet er i offentliggjøringsforordningens sammenheng særlig 
fremtredende, ettersom forordningen som en del av EU sin handlings-
plan nettopp er vedtatt for å bidra til å sikre at bærekraftig finans 
sørger for en «sustainable and inclusive growth».104 Begrepene «envi-
ronmental objectives» og «social objectives» i artikkel 2(17) må tolkes 
i lys av dette målet og de rammene nevnte prinsipper oppstiller. Pri-

102 Se sak C-149/96 avsnitt 86.
103 Sjåfjell (2014) side 52–53. En annen sak er at artikkel 11 ikke nødvendigvis 

blir tillagt slik betydning i praksis, se Sjåfjell (2020) side 7–8.
104 Handlingsplanen side 2.
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mærretten inneholder samtidig ingen nærmere definisjon av hva 
bærekraftsbegrepet omfatter og hvordan målet skal identifiseres og 
verifiseres. Det gjør det vanskelig å konkretisere nærmere hvilken 
betydning målet og prinsippene har for ordlyden i artikkel 2(17).

Slik målet er beskrevet i TEU artikkel 3 og TFEU artikkel 11, må 
det være klart at bærekraftsbegrepet kan vurderes i lys av vitenskap, 
for eksempel rammeverket for planetenes tålegrenser. Det synes også 
som at det vokser frem en stadig økende anerkjennelse i EU for at det 
er nødvendig å benytte rammeverket for planetens tålegrenser til å 
vurdere hva som er i tråd med målet om en bærekraftig utvikling.105 
EU sin åttende Environmental Action Program er et viktig eksempel, 
hvor det flere ganger uttrykkelig presiseres et langsiktig og prioritert 
mål om at EU borgere i tråd med EU sin Green Deal skal leve godt 
innenfor planetens tålegrenser.106 Et annet eksempel er EU sin klimalov, 
hvor fortalen angir at «[t]he Union’s and Member States’ climate action 
aims to […] maximise prosperity within the planetary boundaries».107 
Samtidig inneholder hverken Green Deal-en eller handlingsplanen 
noen henvisninger til «planetenes tålegrenser», og taksonomiforord-
ningens kriterier for hva som anses miljømessig bærekraftig forankres 
ikke i rammeverket.108

Til tross for at flere EU-kilder trekker frem planetens tålegrenser, 
foreligger det på avhandlingens tidspunkt ikke et tilstrekkelig rettskil-
demessig grunnlag for å oppstille rammeverket for planetens tålegren-
ser som en rettslig skranke eller vurderingsnorm for EU sitt overord-
nede mål om en bærekraftig utvikling. Det innebærer ikke at natur-
vitenskap i og for seg ikke skal trekkes inn i vurderingen av hva som 
er i tråd med en bærekraftig utvikling; det er i praksis ofte høyst 

105 Sjåfjell (2020) side 6.
106 Beslutning (EU) 2022/591 fortalen (11), (13), (16), (38), artikkel 2(1) og 

3(s).
107 Forordning (EU) 2021/1119 fortalen (9).
108 Se kapittel 2.1.3.
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nødvendig.109 Konklusjonen innebærer at bærekraftsbegrepet slik det 
er definert i kapittel 1.4.2 ikke er definerende for hva det overordnede 
målet omfatter og hvilke grenser det setter, med den konsekvens at 
bærekraftsbegrepet heller ikke er avgjørende for hva som utgjør 
relevante «environmental» eller «social objectives». Hvorvidt den 
stadig økende anerkjennelsen av planetenes tålegrenser kan endre 
rettstilstanden i fremtiden, gjenstår å se.

Offentliggjøringsforordningens ordlyd må, i tillegg til primærretten, 
tolkes i lys av EU sine internasjonale forpliktelser.110 Parisavtalen og 
FNs bærekraftsmål står her sentralt, ettersom offentliggjøringsforord-
ningen sammen med handlingsplanen utgjør en del av EU sitt arbeid 
med å oppfylle disse forpliktelsene.111 Dersom et mål kan forankres i 
og bidrar til å oppfylle Parisavtalens klimamål eller en av FNs bære-
kraftsmål, må det være å anse som et relevant miljømessig eller sosialt 
mål etter artikkel 2(17).

For sosiale mål er også internasjonale konvensjoner om mennes-
kerettigheter og andre sosiale rettigheter relevant, eksempelvis ver-
denserklæringen om menneskerettigheter, den europeiske menneske-
rettighetskonvensjonen (EMK), ILOs åtte kjernekonvensjoner112 og de 
internasjonale konvensjonene om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter (ØSK) og sivile og politiske rettigheter (SP). Disse konven-
sjonene har for øvrig utgjort en del av vurderingsgrunnlaget for de 
sosiale målene som foreslås oppstilt i den sosiale taksonomien.113

Ordlyden må videre, som redegjort for i kapittel 2.1.3 og i tråd med 
prinsippet om et ensartet og sammenhengende EU, ses i lys av de øvrige 
reguleringene under handlingsplanen. Et spørsmål som i den sam-
menheng reiser seg, er om taksonomiforordningen skal være define-

109 Se for eksempel taksonomiforordningens fortale (38) som angir at kriteriene 
må baseres på «scientific evidence».

110 Høgberg (2019) side 407–408.
111 Offentliggjøringsforordningens fortale (1) til (3).
112 Se ILOs åtte kjernekonvensjoner i ILO (u.å.).
113 PSF Subgroup 4 (2022) side 32.
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rende for hva som utgjør relevante «environmental objectives». 
Spørsmålet er på avhandlingens tidspunkt kun relevant for miljømes-
sige mål, men kan få overføringsverdi til «social objectives» når den 
sosiale taksonomiforordningen blir vedtatt.114

Taksonomiforordningens hensikt er å etablere en harmonisert 
definisjon for hva som anses miljømessig bærekraftig etter EU-retten. 
Det vil i utgangspunktet tale for at forordningen kan bidra til å iden-
tifisere bærekraftige investeringer som gjøres i økonomiske aktiviteter 
med «environmental objectives».

Det øvrige rettskildebildet tilsier imidlertid at et sammenfall ikke 
er tilsiktet. For det første henviser ordlyden i artikkel 2(17) hverken 
til taksonomiforordningens kriterier i artikkel 3 eller definisjonen av 
«environmentally sustainable investments» i artikkel 2(1). For det 
andre fremgår det av taksonomiforordningens fortale avsnitt 19 at 
bærekraftige investeringer i miljømessige mål etter artikkel 2(17) 
«amongst others, should include investments into ‘environmentally 
sustainable economic activities’» (min kursivering). Ordlyden «amongst 
others» gjør det tydelig at artikkel 2(17) er ment å ha et større anven-
delsesområde enn taksonomiforordningens definisjon. Det påpekes 
også av ESAs i forbindelse med arbeidet til RTS-ens innhold:

[A]ccording to Recital 19 TR, Article 9 SFDR products pursuing 
environmental objectives can have investments in economic 
activities that contribute to an environmental objective as defined 
under 2(17) SFDR referring to non-taxonomy compliant activi-
ties.115

114 Den endelige rapporten til en sosial taksonomi foreslår å oppstille tre 
overordnede mål, som utdypes i ytterligere delmål, se PSF Subgroup 4 (2022) 
punkt 4.1–4.2. De overordnede målene er anstendig arbeid, tilstrekkelig 
levestandard og velvære for sluttbrukere og inkluderende og bærekraftige 
samfunn.

115 JC 2021 50 side 8.
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Å operere med to forskjellige standarder for «sustainable invest-
ments» som bidrar til miljømessige mål etter artikkel 2(17) og «environ-
mentally sustainable investments» etter taksonomiforordningen kan 
svekke offentliggjøringsforordningens formål om sammenlignbarhet. 
Det kan også skape forvirring hos investorer og utgjøre en grønnvas-
kingsfare, ettersom investeringer i økonomiske aktiviteter som ikke 
oppfyller taksonomiforordningens kriterier rettmessig kan betegnes 
som «sustainable» etter offentliggjøringsforordningen. Disse ulempene 
kan samtidig avdempes noe av at offentliggjøringsforordningen i 
samhold med taksonomiforordningen krever at fondsforvaltere rap-
porterer om fonds såkalte taksonomietterlevelse, det vil si at det skal 
angis hvor stor prosentandel av fonds investeringer som oppfyller 
taksonomiforordningens vilkår. Jeg kommer tilbake til dette kravet i 
kapittel 5.4.

Selv om et sammenfall ikke er tilsiktet, kan taksonomiforordningen 
fortsatt gi noe veiledning i tolkningen av «environmental objectives». 
Et av vilkårene for at en økonomisk aktivitet skal anses miljømessig 
bærekraftig er at den vesentlig bidrar til en eller flere «environmental 
objectives» som fremgår av taksonomiforordningen artikkel 9, jf. 
artikkel 3(a). Artikkel 9 spesifiserer i en uttømmende liste seks mål: 
begrensninger av klimaendringer, tilpasning til klimaendringer, 
bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, omstilling 
til en sirkulærøkonomi, forebygging og begrensning av forurensning 
og beskyttelse og restaurering av biologisk mangfold og økosystemer.

Ordlyden i artikkel 9 presiserer at opplistingen gjelder «[f]or the 
purpose of this Regulation». Det vil si at bestemmelsen ikke er ment 
å være definerende for hvordan «environmental objectives» skal forstås 
i andre sammenhenger, for eksempel i offentliggjøringsforordningen 
artikkel 2(17). Miljømålene i artikkel 9 vil samtidig klart omfattes av 
ordlyden «environmental objectives» i artikkel 2(17).116 Bestemmelsen 
kan derfor bidra til å nærmere konkretisere begrepets innhold, selv 

116 Se for eksempel taksonomiforordningen artikkel 5(a).
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om den ikke er ment å uttømmende angi hva som omfattes av artikkel 
2(17). Til det kommer også at de seks miljømålene fremstår nokså 
heldekkende i den forstand at det vanskelig kan tenkes tilfeller hvor et 
konkretisert miljømessig mål ikke kan plasseres under en av de seks 
målene.

Rettskildene som er gjennomgått tilsier at «environmental objec-
tives» og «social objectives» skal forstås som vide begreper. EU sin 
primærrett, overordnede prinsipper og internasjonale forpliktelser 
oppstiller noen ytre rammer og utgjør viktige tolkningsfaktorer, og 
artikkel 2(17)s eksempler og taksonomiforordningens miljømål i 
artikkel 9 bidrar til å nærmere konkretisere begrepene. Mangelen på 
et tydelig definert bærekraftsbegrep gjør det likevel vanskelig å si noe 
mer konkret om hva som er begrepenes rammer, og vurderingen har 
vist at begrepene hverken sammenfaller med bærekraftsbegrepet eller 
taksonomiforordningens definisjon av miljømessig bærekraftige 
investeringer. Det innebærer at fondsforvalterens subjektive vurderin-
ger til syvende og sist kan bli avgjørende for hva som er relevante 
miljømessige og sosiale mål.

Et slikt tolkningsrom kan være problematisk. Ved å åpne opp for 
fondsforvalterens subjektive vurderinger gir artikkel 2(17) rom for 
forskjellige tolkninger mellom fondsforvaltere, som ikke behøver å 
være forankret i bærekraftsbegrepet eller taksonomiforordningens 
kriterier for å anses miljømessig bærekraftig. Det kan motvirke offent-
liggjøringsforordningens formål om å sikre sammenlignbarhet og 
standardisering, og tilsier at begrepene ikke er egnet til identifisere 
investeringer som allokerer kapital til bærekraftige prosjekter og løs-
ninger.

Artikkel 2(17)s eksempler på konkrete mål og taksonomiforord-
ningens miljømål i artikkel 9 er samtidig så heldekkende at de til en 
viss grad begrenser betydningen av fondsforvalterens frihet. Målene 
er anerkjent i en bærekraftig sammenheng, og det kan vanskelig tenkes 
konkretiserte mål som ikke faller inn under dem. Begrepene må for 
øvrig ses i sammenheng med de andre vilkårene i artikkel 2(17), som 
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krever at investeringen i tillegg til å ha et miljømessig eller sosialt mål 
bidrar til det målet uten å gjøre vesentlig skade på andre relevante mål. 
Som de følgende kapitlene viser, sikrer disse vilkårene at investeringen 
i det minste har en positiv innvirkning på målet om en bærekraftig 
utvikling.

3.2.2 Bidrag

Å identifisere et relevant miljømessig eller sosialt mål er ikke alene 
tilstrekkelig for å konstatere at vilkåret i artikkel 2(17) er oppfylt. 
Bestemmelsen krever at den økonomiske aktiviteten «contributes» til 
et miljømessig eller sosialt mål.

En naturlig språklig forståelse av «contribute» omfatter det å gi, 
tilføre eller være en medvirkende årsak til noe. Ordlyden krever altså 
at den økonomiske aktiviteten medvirker eller bidrar til det identifiserte 
målet. Utover det utdyper hverken ordlyden eller bestemmelsen for 
øvrig hva som nærmere skal til for å konstatere et bidrag, for eksempel 
presiseres det ikke at bidraget må være av et visst kvalifiserende omfang. 
Det synes derfor ut fra ordlyden alene som at ethvert bidrag, som på 
en eller annen måte kan sies å medvirke til det miljømessige eller 
sosiale målet, er tilstrekkelig for å oppfylle vilkåret, uavhengig av hvor 
betydningsfullt det er.

Tolkningen underbygges av å sammenligne ordlyden med taksono-
miforordningen artikkel 3(a), som krever at en aktivitet «contributes 
substantially to one or more of the environmental objectives» (min 
kursivering).117 Vilkåret er tilnærmet identisk formulert som artikkel 
2(17), foruten at ordlyden krever et «substantial» bidrag. Ordlyden 
oppstiller altså en kvalifisert vesentlighetsterskel for hvor omfattende 
et bidrag må være for å oppfylle vilkåret i artikkel 3(a). Dersom en 

117 Tilsvarende formulering foreslås inntatt i den sosiale taksonomien, se PSF 
Subgroup 4 (2022) side 29 og punkt 4.3.
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tilsvarende terskel skulle legges til grunn i artikkel 2(17), er det nærlig-
gende å anta at det på samme måte ville ha fremgått av ordlyden.

Taksonomiforordningen kan i den forlengelse også på andre måter 
bidra til å nærmere konkretisere hva som utgjør tilstrekkelige bidrag 
etter artikkel 2(17). De tekniske screeningkriteriene inneholder detal-
jerte og tekniske beskrivelser av når konkrete økonomiske aktiviteter 
bidrar vesentlig til miljømålene i artikkel 9. Dersom en aktivitet utøver 
et bidrag som beskrevet her, må det være selvsagt at den lavere terske-
len i artikkel 2(17) er oppfylt. Tilsvarende bestemmelser er foreslått 
for den sosiale taksonomien, som på samme måte kan bidra til å 
identifisere bidrag til sosiale mål dersom den blir vedtatt.118 At artikkel 
2(17) oppstiller en lavere terskel vil samtidig innebære at en aktivitet 
som ikke oppfyller screeningkriteriene, fortsatt kan oppfylle vilkåret 
i artikkel 2(17). Den nærmere vurderingen overlates da til fondsfor-
valteren.

Taksonomiforordningen har videre presisert at overgangsaktivite-
ter («transitional activities») og muliggjørende aktiviteter («enabling 
activities») kan utøve vesentlige bidrag, og dermed anses miljømessig 
bærekraftig, dersom nærmere angitte vilkår i forordningen og de 
tekniske screeningkriteriene er oppfylt. Overgangsaktiviteter er akti-
viteter som det ikke finnes noe teknologisk eller gjennomførbart 
alternativ for, men som likevel 1) bidrar vesentlig til miljømål ved å 
støtte en omstilling i tråd med Parisavtalens 1,5-graders mål, 2) har 
utslippsnivå som er «best» for aktivitetens sektor, og 3) ikke medfører 
en fare for «lock in» i karbonintense eiendeler, jf. artikkel 10(2). Mulig-
gjørende aktiviteter er aktiviteter som gjør det direkte mulig for andre 
økonomiske aktiviteter å yte vesentlige bidrag, og som blant annet ikke 
medfører «lock in» i karbonintense eiendeler, jf. artikkel 16.

Overgangsaktiviteter og muliggjørende aktiviteter som utøver 
vesentlig bidrag i tråd med taksonomiforordningen må dermed også 
anses for å utøve tilstrekkelige bidrag etter artikkel 2(17). Samtidig vil 

118 PSF Subgroup 4 (2022).
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den lavere terskelen innebære at et større spekter av overgangsaktivi-
teter og muliggjørende aktiviteter kan oppfylle bidragsvilkåret i artik-
kel 2(17). Forslaget om å utvide taksonomiforordningen til å omfatte 
nøytrale aktiviteter og overgangsaktiviteter illustrerer dette, hvor det 
foreslåtte trafikklyssystemet anerkjenner at en aktivitet kan forbedre 
sin påvirkning på miljø og samfunn uten at det kvalifiserer som et 
vesentlig bidrag.119 Aktiviteter som forutsettes å falle inn under dette 
systemet vil nok også oppfylle bidragsvilkåret i artikkel 2(17). Det gir 
for øvrig grunn til å stille spørsmål om den kommende utvidelsen i 
fremtiden kan resultere i et større overlapp mellom artikkel 2(17) og 
taksonomiforordningen.

Artikkel 2(17) knytter vurderingen av om det foreligger et bidrag 
til konkrete økonomiske aktiviteter, og ikke investeringsobjektet i sin 
helhet. For investeringsobjekter som er direkte knyttet til spesifikke 
aktiviteter, for eksempel obligasjoner, vil ikke denne nyanseringen by 
på særlige problemer. Komplikasjoner kan imidlertid oppstå dersom 
den konkrete investeringen som vurderes ikke er en økonomisk 
aktivitet i seg selv, men et objekt som kan utøve en rekke forskjellige 
aktiviteter, for eksempel et selskap. Hva skjer dersom et selskap utøver 
fem økonomiske aktiviteter, og kun én av dem bidrar til miljømessige 
eller sosiale mål? Det reiser spørsmål om artikkel 2(17) krever at alle 
selskapets økonomiske aktiviteter bidrar til det miljømessige eller 
sosiale målet, eller om det er tilstrekkelig at kun en viss andel av sel-
skapets aktiviteter utøver et bidrag.

Ordlyden i artikkel 2(17) angir ikke direkte hvordan slike investe-
ringer skal vurderes. Det står i motsetning til taksonomiforordningen, 
som inneholder en beregningsmetode for hvordan man regner ut hvor 
stor prosentandel av et investeringsobjekt som oppfyller kriteriene.120 
En tilsvarende løsning er ikke inntatt i offentliggjøringsforordningen.

119 PSF Subgroup 3 (2022) side 50.
120 Se taksonomiforordningen artikkel 8, jf. kapittel 5.4 nedenfor.



 Madeleine Østenstad 45

Ordlyden er likevel tydelig på at vilkårets vurderingstema er enkelte 
økonomiske aktiviteter. Når ordlyden «contribute» ikke oppstiller en 
kvalifiserende terskel for hva som er tilstrekkelige bidrag, er det ikke 
grunnlag for å oppstille et krav om at en viss andel av selskapets 
økonomiske aktiviteter må bidra til miljømessige eller sosiale mål. Det 
innebærer at vilkåret må anses oppfylt så lenge én av selskapets øko-
nomiske aktiviteter utøver et relevant bidrag.

Her er det viktig å se ordlyden i sammenheng med bestemmelsens 
øvrige vilkår. Artikkel 2(17) krever i tillegg til bidraget at investeringen 
ikke gjør vesentlig skade på miljømessige og/eller sosiale mål. Det skal 
altså foretas en helhetsvurdering av investeringsobjektet og alle dets 
økonomiske aktiviteter for å finne ut hvordan investeringen samlet 
påvirker miljømessige og sosiale forhold. Vilkåret vurderes nærmere 
i neste kapittel, men det er i denne sammenheng relevant å bemerke 
at dersom selskapets øvrige aktiviteter skader miljømessige eller 
sosiale mål i en slik grad at det overveier det relevante bidraget, kan 
investeringen vanskelig anses bærekraftig etter artikkel 2(17).

Det aktuelle vilkårets funksjon må følgelig være å identifisere ethvert 
bidrag til miljømessige eller sosiale mål, som uansett omfang med fører 
at investeringen kan anses bærekraftig etter artikkel 2(17). Foreligger 
et slikt bidrag, vil det være opp til artikkel 2(17)s øvrige vilkår å avgjøre 
om investeringen kvalifiserer som bærekraftig.

3.2.3 Prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade

Det andre vilkåret som må være oppfylt etter artikkel 2(17), er kravet 
om at «such investments do not significantly harm» miljømessige og/
eller sosiale mål. Vilkåret går ofte under betegnelsen «do no significant 
harm»-prinsippet, eller prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade.

En naturlig språklig forståelse av «significant harm» tilsier at det 
ikke kan påføres skade på miljømessige eller sosiale mål, og det  oppstilles 
en vesentlighetsterskel. Det innebærer at enhver skade eller negativ 
påvirkning ikke vil utelukke at investeringen kan oppfylle artikkel 
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2(17). Først når skaden kan betegnes som vesentlig, vil terskelen være 
overskredet. Ordlyden «investments» knytter for øvrig vurderingen 
av vilkåret til investeringen som sådan og ikke en konkret økonomisk 
aktivitet, slik tilfellet er med bidragsvilkåret. Vurderingstemaet er 
følgelig hva som skal til for at en investering anses for å vesentlig skade 
miljømessige og/eller sosiale mål.

Vilkåret tydeliggjør sammen med bidragsvilkåret at fondsforvalte-
ren må vurdere og ta i betraktning hvordan investeringen samlet 
påvirker miljømessige og sosiale mål, både positivt og negativt.  Artikkel 
2(17) legger slik opp til en mer holistisk forståelse av «bærekraftig 
investering» enn det andre forsøk på å definere begrepet har gjort 
tidligere, jf. kapittel 1.4.3. Det sørger for at investeringsobjekter som i 
utgangspunktet utøver et ønskelig bidrag til miljømessige og/eller 
sosiale mål, også må oppfylle en form for bærekraftig minimums-
standard på tvers av alle typer bærekraftsmål.

Prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade er en viktig del av EU 
sitt rammeverk for bærekraftig finans, som i tillegg til offentlig-
gjøringsforordningen også benyttes i andre sammenhenger, herunder 
taksonomiforordningen og klimareferanseverdiforordningen.121 Til 
tross for det finnes ingen harmonisert definisjon.122 Prinsippet har 
ulike nyanser, og dets innhold og bruk varierer ut i fra hvilken sam-
menheng det presenteres i. Det illustreres for eksempel gjennom ESAs 
arbeid med RTS-en, hvor ESAs legger til grunn at selv om en aktivitet 
er miljømessig bærekraftig og dermed har oppfylt prinsippet slik det 
er formulert i taksonomiforordningen, må prinsippet i artikkel 2(17) 
fortsatt vurderes.123 Hva det innebærer å ikke gjøre vesentlig skade må 
følgelig vurderes hver forordning for seg, og kompleksiteten varierer. 
I taksonomiforordningen angir for eksempel de tekniske screening-

121 Se taksonomiforordningen artikkel 3(b) og klimareferanseverdiforordningen 
artikkel 3(1)(23)(c) og artikkel 19b. PSF Subgroup 4 (2022) punkt 4.4. 
behandler hvordan prinsippet vil implementeres i en sosial taksonomi.

122 Som påpekt av ESAs i JC 2021 03 side 118.
123 Se JC 2021 50 side 8.
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kriteriene hvilke konkrete økonomiske aktiviteter som ikke vesentlig 
skader taksonomiforordningens miljømål. Tilsvarende finnes ikke for 
vilkåret i artikkel 2(17). De tekniske screeningkriteriene kan benyttes 
som veiledning, men er ikke definerende for prinsippets innhold i 
offentliggjøringsforordningens sammenheng.124

Problemstillingen som dermed reiser seg er hva som skal til for at 
en «investment» i offentliggjøringsforordningens sammenheng «sig-
nificantly harms» miljømessige og/eller sosiale mål, jf. artikkel 2(17).

Artikkel 2(17) utdyper ikke nærmere hva som skal til for at en 
investering vesentlig skader miljømessige eller sosiale mål, men 
offentliggjøringsforordningen artikkel 2a stadfester at prinsippets 
innhold og presentasjon skal utdypes i RTS-en, herunder at prinsippet 
skal gjøres «consistent» med vurderingen av «principal adverse 
impacts».125 Det følges opp i RTS-en, som også legger til grunn at 
taksonomiforordningens minstegarantier i artikkel 18 skal inngå i 
vurderingen:

The principle […] is linked to the disclosures of principal adverse 
impacts […]. For that reason, financial product disclosures about 
the ‘do no significant harm’ principle should explain how the 
indicators for adverse impacts have been taken into account. 
Furthermore […] it is appropriate to require additional informa-
tion on the alignment of the investments with the minimum 
safeguards set out in [the taxonomy article 18].126

Vurderingen av om prinsippet i artikkel 2(17) er overholdt inneholder 
følgelig to elementer.

For det første må investeringene være «aligned with» minstegaran-
tiene i taksonomiforordningen artikkel 18, herunder OECDs retnings-

124 Se JC 2020 16 side 9.
125 Artikkel 2a er implementert ved taksonomiforordningen artikkel 25(1).
126 RTS fortale (22).
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linjer for flernasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter, ILOs åtte kjernekonvensjoner og 
det internasjonale menneskerettighetsregelverket.127 Hva som skal til 
for at en investering anses for å være «aligned with» disse utdypes noe 
i taksonomiforordningen artikkel 18, som presiserer at selskapet som 
utøver den aktuelle aktiviteten må ha «procedures implemented» som 
skal «ensure the alignment» av de angitte standardene og retnings-
linjene. Det betyr at prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade forut-
setter at investeringsobjektet har på plass tilstrekkelige prosedyrer som 
sørger for etterlevelse og som evner å fange opp og rette brudd.

Det andre og mest sentrale elementet er prinsippets sammenheng 
med vurderingen av «principal adverse impacts». RTS-en angir, i tråd 
med offentliggjøringsforordningen artikkel 2a, at fondsforvalteren må 
forklare hvordan investeringen ikke gjør vesentlig skade ved å beskrive 
«how the indicators for adverse impacts in Table 1 of Annex I, and any 
relevant indicators in Tables 2 and 3 of that Annex, are taken into 
account».128

Vurderingen av «principal adverse impacts» består av at fonds-
forvalteren identifiserer hvilke vesentlige negative effekter investe-
ringsbeslutninger kan ha på bærekraftsforhold, jf. offentliggjørings-
forordningen artikkel 4 og 7.129 RTS-ens anneks I angir i tabeller 
konkrete miljømessige og sosiale indikatorer (PAI-indikatorer), hvor 
indikatorene i tabell 1 alltid utgjør «principal adverse impacts» og må 
vurderes, mens indikatorene i tabell 2 og 3 vurderes dersom relevant 
for den aktuelle investeringen, jf. ordlyden gjengitt ovenfor.130 Eksem-

127 Se RTS artikkel 22(c)(ii), 26(2)(b), 39(b), 51(d)(ii) og 59(e)(ii).
128 RTS artikkel 22(c)(i), 26(2)(a), 39(a), 51(d)(i) og 59(e)(i).
129 Se kapittel 2.2.
130 RTS anneks I tabell 1-3. EU-kommisjonen har i strategiplanen på side 10 

gitt uttrykk for at PAI-indikatorene skal endres. Kommisjonen inviterte 
ESAs til å utforme endringer ved brev 11. april 2022, med en frist på 12 
måneder, se EU-kommisjonen (2022a).



 Madeleine Østenstad 49

pler på PAI-indikatorer er klimagassutslipp, kjønnsbalanse i styrer og 
hvor mye avfall investeringsobjektet genererer.

Det at prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade knyttes opp mot 
PAI-indikatorene innebærer at PAI-indikatorenes resultater, og hvor-
dan fondsforvalteren tar de i betraktning, skal benyttes som et utgangs-
punkt for å vurdere og demonstrere at investeringene ikke vesentlig 
skader miljømessige eller sosiale mål. Fondsforvalteren må for 
eksempel identifisere hvor mye klimagassutslipp investeringsobjektet 
har, og deretter vurdere hvordan resultatet forholder seg til prinsippet 
om ikke å gjøre vesentlig skade.

At PAI-indikatorene i utgangspunktet er utviklet for vurderingen 
av «principal adverse impacts» medfører imidlertid komplikasjoner. 
PAI-indikatorene angir hva som er relevante vesentlige negative 
effekter, men sier ingenting om terskelen for når PAI-indikatorenes 
resultater overstiger vesentlighetsterskelen i artikkel 2(17). Det  fremstår 
derfor som uklart hva som egentlig skal til for at en «principal adverse 
impact» også kvalifiserer som en vesentlig skade i strid med artikkel 
2(17).

ESAs vurderte om det skulle innføres en harmonisert vesentlig-
hetsterskel under utarbeidelsen av RTS-en. Blant alternativene var 1) 
å kreve opplysninger om hvordan indikatorene var blitt vurdert holdt 
opp mot en terskel satt av fondsforvalteren selv, eller 2) kreve opplys-
ninger om hvordan indikatorene var blitt vurdert opp mot en harmo-
nisert terskel.131 Valget falt på førstnevnte alternativ. Den tekniske 
kompleksiteten ved en harmonisert terskel ble ansett for å være høy, 
og ville krevd omfattende vitenskapelig input fra ESAs og EU-organe-
ne.132 Det ble også vurdert å potensielt falle utenfor ESAs’  kompetanse.133

Hvilke resultater som etter artikkel 2(17) er akseptable etter en 
vurdering av PAI-indikatorene, og hvilke som kvalifiserer som en 

131 JC 2021 03 side 121.
132 Ibid side 122.
133 l.c.
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vesentlig skade, synes derfor å være opp til fondsforvalteren selv å 
fastsette. Det innebærer at når RTS-en angir at fondsforvalteren må 
beskrive «how the indicators for adverse impacts […] are taken into 
account», må det forstås slik at fondsforvalteren i tillegg til å vurdere 
PAI-indikatorene også må fastsette vesentlighetsterskler for når PAI-
indikatorenes resultat kvalifiserer som vesentlig skade. Fondsforval-
teren må følgelig forklare hvordan PAI-indikatorene brukes og hvordan 
fondsforvalteren vektlegger resultatene i lys av vilkåret i artikkel 2(17). 
Det står i sterk kontrast til prinsippet i taksonomiforordningens sam-
menheng, hvor de tekniske screeningkriteriene overlater lite rom for 
subjektive vurderinger.

Mangelen på en harmonisert terskel medfører at fondsforvaltere 
kan operere med ulike selvbestemte terskler. Det gjøre det vanskelig 
for investorer å sammenligne opplysninger. Ulike terskler kan også 
resultere i at én investering blir ansett for å oppfylle artikkel 2(17) av 
en fondsforvalter, mens den av en annen blir ansett for å ikke oppfylle 
kravene. Det fremstår som en lite tilfredsstillende løsning, som ikke 
harmonerer med offentliggjøringsforordningens formål om å motvirke 
grønnvasking, fremme transparens og sikre sammenlignbarhet.

Det subjektive tolkningsrommet som sammenkoblingen med PAI-
indikatorene synes å legge opp til kan være et resultat av at prinsippet 
knyttes opp mot investeringen som sådan, og ikke  investeringsobjektets 
underliggende aktiviteter. Det gir grunn til å stille spørsmål om vilkå-
ret om ikke å gjøre vesentlig skade kan påvirkes av hva som er fonds-
forvalterens hensikt med investeringen.

Ordlyden «investments» gjør det som nevnt innledningsvis tydelig 
at vurderingstemaet er investeringen som sådan, i motsetning til 
«economic activities» ved bidragsvilkåret og «investee companies» ved 
vilkåret om god styringspraksis. En naturlig språklig forståelse av 
«investment» gir anvisning på den aktiva fondet har tilegnet seg, for 
eksempel en aksje eller obligasjon, med mål om å generere avkastning 
og/eller utøve en påvirkning. Ordlyden «investee company» gir mot-
setningsvis anvisning på det underliggende investeringsobjektet, og 
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«economic activity» på konkrete økonomiske aktiviteter. Prinsippet 
om ikke å gjøre vesentlig skade skiller seg slik fra taksonomiforord-
ningens prinsipp om ikke å gjøre vesentlig skade, som i likhet med 
bidragsvilkåret er en vurdering av konkrete økonomiske aktiviteter.

Nyanseringen innebærer at det innenfor ordlydens naturlig  språklig 
forståelse kan argumenteres for at det er hvordan fondsforvalteren 
forvalter investeringen som avgjør hvorvidt den påfører vesentlig skade. 
For eksempel kan et fond investere i et selskap som driver med aktivi-
teter som skader miljøet, men med det formål å bruke de rettighetene 
aksjene gir til å hjelpe selskapet med å fase ut de skadelige aktivitetene 
og omstille seg i tråd med et nullutslippsmål. Da vil ikke investeringen 
i seg selv gjøre vesentlig skade; den brukes jo til å hjelpe selskap med 
å omstille seg til et bærekraftig samfunn. Tolkningen underbygges av 
ordlyden i RTS-en, som angir at fondsforvalteren skal forklare hvordan 
prinsippet er overholdt ved å beskrive «how the indicators for adverse 
impacts […] are taken into account» (min kursivering). Med andre ord 
synes det som at det er hvordan fondsforvalteren håndterer resultatene 
fra PAI-indikatorene som avgjør hvorvidt prinsippet om ikke å gjøre 
vesentlig skade er oppfylt. Fondsforvalteren kan for eksempel benytte 
PAI-indikatorene til å oppstille terskler for et selskaps klimagassutslipp 
som gradvis reduseres i tråd med et nullutslippsmål, i tillegg til å angi 
terskler for når fondet eventuelt må selge seg ut dersom selskapet 
mislykkes i omstillingsplanene. I slike tilfeller kan det tenkes at inves-
teringen oppfyller prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade, selv om 
aktiviteten i og for seg ikke gjør det, ettersom fondsforvalteren benyt-
ter investeringen til å utøve en positiv påvirkning på miljømessige mål.

En slik forståelse av vilkåret kan begrunne hvorfor definisjonen i 
artikkel 2(17) ikke overlapper med taksonomiforordningens standard 
eller bærekraftsbegrepet. Tolkningen gir også rom for å omfatte til feller 
hvor det er behov for å tilføre kapital med den hensikt å gjennomføre 
nødvendige bærekraftige omstillinger. Lignende betraktninger kan 
spores ved prinsippets bruk i klimareferanseverdiforordningen, hvor 
det er tydelig at klimareferanseverdiene er ment å omfatte sektorer 
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som per i dag bidrar til klimaendringer «to ensure that equity investors 
who support the objectives of the Paris Agreement maintain their 
influence, via engagement and voting, on the transition of the company 
towards sustainable activities».134 En viss støtte finnes også i et brev fra 
EU-kommisjonen til ESAs, hvor ESAs inviteres til å videreutvikle 
PAI-indikatorene blant annet ved å styrke rapporteringen på «decar-
bonisation targets, including intermediary targets and milestones, 
where relevant, and actions pursued».135

Det er i denne sammenheng interessant å trekke frem den endelige 
rapporten om taksonomiforordningens utvidelse til nøytrale aktivite-
ter og overgangsaktiviteter, som indikerer at «[a]n extended taxonomy 
[…] may further broaden the connection to SFDR products, mainly 
in two ways».136 For det første gis det uttrykk for at utvidelsens iden-
tifikasjon av «røde» aktiviteter kan bidra til å identifisere hvilke akti-
viteter som alltid vil anses for å gjøre vesentlig skade, med den konse-
kvens at fond som foretar bærekraftige investeringer enten må eksklu-
dere den type investering eller utøve «dedicated engagement to propose 
decommissioning».137 Særlig sistnevnte er i denne sammenheng en 
interessant presisering; aktiviteten må enten ekskluderes, eller så må 
fondsforvalteren benytte investeringen til å avvikle aktiviteten. For det 
andre antydes det at kriteriet for vesentlig skade som vil benyttes i 
vurderingen av såkalte «gule» eller nøytrale aktiviteter kan bidra til å 
nærmere avklare «supportive boundaries or upper caps» for hvilke 
resultater fra PAI-indikatorene som overgår vesentlighetsterskelen 
etter artikkel 2(17).138 Med andre ord kan utvidelsen innføre mer 
harmoniserte terskler for når en «principal adverse impact» også anses 
for å utgjøre vesentlig skade etter artikkel 2(17).

134 Delegert forordning (EU) 2020/1818 fortale (6).
135 EU-kommisjonen (2022a) side 3.
136 PSF Subgroup 3 (2022) side 103.
137 l.c.
138 l.c.
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Den endelige rapporten er ikke en autoritativ kilde, og kan ikke i 
seg selv begrunne et tolkningsresultat. Uttalelsen underbygger likevel 
den tolkningen som ordlyden «investments» synes å legge opp til.

Legges en slik tolkning til grunn foreligger det en fare for «lock in» 
av kapital i karbonintensive eiendeler dersom investeringen ikke  lykkes 
i å påvirke investeringsobjektet. Det strider med artikkel 2(17)s 
utgangspunkt om at investeringer skal ha en positiv effekt på miljø-
messige og sosiale forhold. Her vil PAI-indikatorene i så fall spille en 
viktig rolle. Prinsippet må i det minste kreve at fondsforvalteren angir 
rimelige og tydelige terskler for hvilke mål investeringsobjektet må 
oppnå for at fondet fortsatt skal være investert, og hvilke terskler som 
innebærer at fondet må selge seg ut dersom investeringsobjektet når 
de angitte resultatene. Sistnevnte vil til en viss grad kunne unngå at 
«lock in»-faren realiserer seg.

Etter min mening illustrerer dette tolkningsspørsmålet at det 
foreligger et behov for oppklaring fra EU-kommisjonen og/eller EU-
domstolene når det kommer til hvordan prinsippet om ikke å gjøre 
vesentlig skade skal forstås i offentliggjøringsforordningens sammen-
heng.139 Som den endelige rapporten til taksonomiforordningens 
utvidelse gir uttrykk for, kan det hende at slik oppklaring kommer 
etter hvert som taksonomiforordningen utvikles.

Frem til da oppstiller artikkel 2(17) likevel noen rammer for hvor-
dan vesentlighetsterskelen skal forstås. Som nevnt i kapittel 3.2.2 må 
bidragsvilkåret og prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade ses i 
sammenheng. Den bakenforliggende hensikten med en «bærekraftig 
investering» er å identifisere investeringer som bidrar til målet om en 
bærekraftig utvikling. I det ligger det implisitt at investeringen må ha 
en positiv nettoeffekt på miljøet eller sosiale forhold. Dersom investe-
ringen skader andre miljømessige eller sosiale mål, og denne skaden 
overstiger verdien av bidraget, kan den vanskelig sies å bidra til et 
bærekraftsmål. En slik holistiske forståelse er, som nevnt innlednings-

139 Se også oppfordringer fra ESAs i JC 2020 16 side 9.
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vis, nettopp det prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade tar sikte på 
å gjennomføre. Samtidig må en være bevisst på nettopp det at ordlyden 
knytter vurderingen av prinsippet til investeringen som sådan, slik at 
investeringens hensikt og tiltenkte formål tas i betraktning i vurderin-
gen av om skaden overveier bidraget. Her vil fondsforvalterens bruk 
av PAI-indikatorer være avgjørende. Prinsippet må i det minste kreve 
at fondsforvalteren gjennom indikatorene gjør hensikten med inves-
teringen tydelig, og dersom påvirkningsmålene ikke nås, må investe-
ringen i tråd med indikatorene fases ut for å hindre uønskede «lock 
in»-effekter.

3.2.4 God styringspraksis

Det tredje og siste vilkåret for å anses som en bærekraftig investering 
etter artikkel 2(17), er at «the investee companies» følger «good gover-
nance practices». Vilkåret fordrer en vurdering av investeringsselska-
pets styringspraksis, ofte referert til som corporate governance eller 
G-en i ESG-begrepet.

Ordlyden «investee companies» gir anvisning på at vilkåret gjelder 
for selskaper, i motsetning til «activity» i bidragsvilkåret og «invest-
ments» i prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade. Det reiser spørs-
mål om andre typer investeringsobjekter faller utenfor vilkårets 
anvendelsesområde, for eksempel investeringer i statsobligasjoner.

ESAs fremsatte spørsmålet til EU-kommisjonen i den seneste Q&A-
en, hvor EU-kommisjonen legger til grunn at vilkåret «relate[s] to 
investee companies and companies respectively and do not apply to 
government bonds».140 Med andre ord må ikke investeringer i statso-
bligasjoner oppfylle vilkåret om god styringspraksis for å anses som 
en bærekraftig investering etter artikkel 2(17). Tolkningen samsvarer 
med bestemmelsens ordlyd og fremstår naturlig, ettersom det ikke er 
helt treffende å se hen til styringspraksis når det er stater som vurderes. 

140 Q&A2 anneks side 8.
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Prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade vil i slike tilfeller uansett 
sørge for at sosiale mål til en viss grad ivaretas, herunder taksonomi-
forordningens minstegarantier.

Problemstillingen som reiser seg er følgelig hva som skal til for at 
et selskap anses for å følge god styringspraksis, det vil si om selskapet 
styres og administreres på en måte som er tilfredsstillende og ønskelig.

Artikkel 2(17) utdyper vilkåret noe ved å angi at investeringssel-
skapet må ha god styringspraksis «in particular with respect to sound 
management structures, employee relations, remuneration of staff and 
tax compliance». Det vil si forsvarlig ledelsesstruktur, gode ansattfor-
hold, godtgjørelse av medarbeidere og overholdelse av skatteregler. 
Flere av disse emnene reguleres i lov, og vilkåret må derfor i det 
minste innebære at lovregelverket rundt disse temaene overholdes og 
ikke forsøkes omgått. Ordlyden «in particular» viser samtidig at denne 
opplistingen ikke er uttømmende, og bestemmelsen definerer ikke hva 
som skal til for at styringspraksis anses for å være god. Hva som utgjør 
standarden for god styringspraksis fremstår derfor uklar, og gir rom 
for at fondsforvalterens subjektive vurderinger kan bli avgjørende.

Ser man ordlyden i sammenheng med artikkel 2(17) for øvrig, 
krever prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade at investerings-
selskapet etterlever minstegarantiene som er nevnt i taksonomiforord-
ningen artikkel 18, deriblant OECDs retningslinjer for multinasjonale 
selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneske-
rettigheter. Dette er internasjonale standarder som blant annet berører 
corporate governance. Investeringsselskapet må derfor som et min-
stekrav utøve en styringspraksis som samsvarer med disse standardene, 
ettersom artikkel 2(17) ellers ikke vil være oppfylt.

Vilkåret må videre ses i lys av EU sitt rammeverk for corporate 
governance, som består av en kombinasjon av lovreguleringer og «soft 
law».141 Rammeverket gjelder i utgangspunktet for børsnoterte selskaper, 
men er også til god veiledning for øvrige selskaper i den utstrekning 

141 COM(2011) 164 final side 2.
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bestemmelsene passer. Forskjellen mellom børsnoterte og øvrige sel-
skaper vil derfor ikke poengteres nærmere i den videre drøftelsen.

Utgangspunktet for rammeverket er medlemslandenes selskaps-
lovgivning og nasjonale corporate governance-anbefalinger (CG-
anbefaling). Det må være klart at vilkåret om god styringspraksis i det 
minste krever at investeringsselskapene etterlever den relevante sel-
skapslovgivningen. CG-anbefalingene er videre ment å utfylle selskaps-
lovgivningen ved å angi hva som anses for å være ønskelig styrings-
praksis, og søker ofte å ligge et skritt foran lovens minstekrav.142 
Standardene er i utgangspunktet «soft law», det vil si at de er frivillige 
å følge, men både EU-retten og norsk rett krever at noterte selskaper 
i en corporate governance uttalelse angir hvilken anbefaling selskapet 
følger og begrunner eventuelle avvik fra anbefalingens bestemmelser 
(«comply or explain»).143 I Norge er det den norske anbefalingen for 
eierstyring og selskapsledelse som er aktuell.144

Til tross for at de nasjonale CG-anbefalingene varierer i innhold 
og omfang, har ikke EU ansett det nødvendig å harmonisere medlems-
landenes CG-anbefalinger gjennom en felles europeisk anbefaling.145 
EU har likevel styrket og forbedret enkelte corporate governance-emner 
gjennom vedtakelsen av forordninger og direktiver, deriblant takeover-
direktivet, transparensdirektivet, NFRD og aksjonærrettighetsdirek-
tivet.146 De nasjonale CG-anbefalingene må ses i lys av disse regule-
ringene, som oppstiller lovpålagte minstekrav for hvordan selskaper 
skal organiseres og styres. Til det kommer også anbefalinger vedtatt 

142 For en nærmere diskusjon rundt dette se Sjåfjell (2022) punkt 4.
143 Se Direktiv 2006/46/EC, regnskapsloven § 3-3b og Oslo Regelbok II (2021) 

punkt 4.4. Før EU-harmoniseringen av regnskapsretten fremgikk en slik 
plikt av Oslo Børs sine tidligere Løpende forpliktelser for børsnoterte sel-
skaper (u.å.), gitt med hjemmel i dagjeldende børslov § 24.

144 NUES (2021).
145 Se COM(2003) 284 final. Hvor treffende denne avgjørelsen var kan disku-

teres, se Sjåfjell (2016) punkt 3.
146 Direktiv 2004/25/EC, direktiv 2004/109/EC, direktiv 2014/95/EU og direk-

tiv (EU) 2017/828.
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av EU-kommisjonen, for eksempel om godtgjørelse av ledende  ansatte.147 
Når fondsforvalteren vurderer investeringsselskapets styringspraksis 
etter artikkel 2(17), må det være et minstekrav at disse reguleringene 
i tillegg til den nasjonale selskapslovgivningen overholdes, og at 
anbefalingene følges i den grad det passer.

EU har videre de siste årene anerkjent den viktige rollen corporate 
governance spiller i omstillingen til bærekraftig finans. I handlings-
planen poengterer EU-kommisjonen at:

Despite the efforts made by several European companies, undue 
short-term market pressures may make it difficult to lengthen 
the time horizon in corporate decision-making. […] As a conse-
quence, the interactions between capital market pressures and 
corporate incentives may lead to unnecessary exposure in the 
long-term to sustainability risks.148

Dette var bakgrunnen for at handlingsplanens tiende handlingspunkt 
fremhevet endringer som skulle bidra til å «promote corporate gover-
nance that is more conducive to sustainable investments».149 Hand-
lingspunktet ble etterfulgt av initiativet «Sustainable Corporate 
Governance», som nylig resulterte i fremleggelsen av forslaget til 
aktsomhetsdirektivet.150 Forslaget oppstiller blant annet krav om 
miljømessige og sosiale aktsomhetsvurderinger ved selskapets aktivi-
teter og leverandørkjeder, herunder en plikt for styret til å integrere 
og overse de nødvendige aktsomhetsvurderingene og ta i betraktning 
synspunkter fra relevante stakeholders.151 Direktivets vedtakelse vil 
skape en standard for hvordan selskaper skal håndtere miljømessige 
og sosiale aktsomhetsvurderinger i selskapsstyring. Når direktivet trer 

147 Se Commission Recommendation 2004/913/EC og 2009/385/EC.
148 Handlingsplanen side 11.
149 l.c.
150 Se kapittel 2.1.3.
151 Se aktsomhetsdirektivet artikkel 4-11 og 25-26.
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i kraft, må overholdelse av reglene naturligvis inngå som en del av den 
overordnede standarden for god selskapsstyring, jf. artikkel 2(17).

Det er interessant å bemerke at aktsomhetsdirektivet blant annet 
bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs 
veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv.152 Direk-
tivet kan derfor bidra til å styrke oppfølgningen av disse standardene 
når det blir vedtatt, og dermed også etterlevelsen av taksonomiforord-
ningens minstegarantier som i tråd med prinsippet om ikke å gjøre 
vesentlig skade må være oppfylt etter artikkel 2(17).

Hensynet til en ensartet og sammenhengende EU-rett innebærer 
at «good governance practices» må tolkes i lys av rammeverket som 
er gjennomgått. Det betyr at fondsforvalteren må vurdere om lover og 
regler overholdes, i tillegg til å vurdere om investeringsselskapet følger 
eller forklarer den utpekte nasjonale CG-anbefalingen. Til det kommer 
også OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper, som prinsip-
pet om ikke å gjøre vesentlig skade allerede krever at investeringssel-
skapet etterlever. Er ikke rammeverket overholdt, vil heller ikke en 
investering i det aktuelle investeringsselskapet være bærekraftig etter 
artikkel 2(17).

At artikkel 2(17) ikke oppstiller en nærmere definert standard for 
hva god styringspraksis skal inneholde, kan nok være tiltenkt. De 
nasjonale CG-anbefalingene er godt integrert i hvert medlemsland, og 
innhold og utforming vil som nevnt variere. Skulle offentliggjørings-
forordningen oppstille en egen harmonisert standard for hva som var 
god styringspraksis i artikkel 2(17)s sammenheng, ville det påført 
fondsforvalteren en ytterligere vurdering i tillegg til den selskaps-
lovgivningen og nasjonale CG-anbefalingen som ellers følges opp og 
rapporteres om av investeringsselskapet. Vedtakelsen av en harmoni-
sert standard kunne også vist seg å være inngripende på et område 
som nå er preget av nettopp soft law-anbefalinger, særlig når EU selv 
ikke anså det nødvendig å harmonisere medlemslandenes CG-anbe-

152 Se aktsomhetsdirektivets fortale (12).
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falinger. At fondsforvalterens subjektive vurderinger, med utgangspunkt 
i rammeverket som er redegjort for ovenfor, til syvende og sist blir 
avgjørende, kan derfor vise seg å være mest rimelig og effektivt.

Løsningen innebærer imidlertid at standarden for god styrings-
praksis kan variere avhengig av hvilke lovregler som kommer til 
anvendelse på det aktuelle investeringsselskapet og hvilken CG-
anbefaling fondsforvalteren vurderer investeringsselskapet opp imot. 
Særlig sistnevnte overlater det til fondsforvalteren å bestemme hvorvidt 
anbefalingen er fulgt på en tilfredsstillende måte. Fokuset synes følge-
lig ikke å være på hvorvidt praksisen som implementeres faktisk er 
god nok til at investeringen kan anses bærekraftig. Det kan, i lys av EU 
sitt overordnede mål om å reallokere kapital til bærekraftige prosjek-
ter og fremme langsiktighet i økonomisk aktivitet, være uheldig, 
ettersom artikkel 2(17) ikke sørger for at bærekraftige investeringer 
gjøres i investeringsselskaper som styres på en måte som er forenelig 
med disse målene. Det samsvarer også dårlig med valget om å vedta 
reguleringen som en forordning at det åpnes opp for varierende 
tolkninger og standarder, ettersom forordninger nettopp skal være 
«binding in its entirety», være «directly applicable» i alle medlems-
stater og inkorporeres «som sådan» i EØS.153

Problemet vil imidlertid til en viss grad avdempes av en eventuell 
vedtakelse av det nye aktsomhetsdirektivet og CSRD, som i større grad 
sørger for at investeringsselskapers påvirkning på bærekraft integreres 
og synliggjøres. Til det kommer også utviklingen innen nasjonale 
CG-anbefalinger, som i økende grad integrerer bærekraftig verdiskap-
ning og langsiktighet.154 Norges NUES-anbefaling er et eksempel, hvor 
blant annet anbefalingens punkt 2 presiserer at selskapet «skaper 

153 Se TFEU artikkel 288 og EØS-avtalen artikkel 7a).
154 For eksempel den danske og belgiske koden som fremhever «sustainable 

value creation» og «long-term value creation», jf. Anbefalinger for god 
Selskabsledelse (2020) og The 2020 Belgian Code on Corporate Governance 
(2020).
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verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte».155 At offentliggjø-
ringsforordningen ikke har angitt en harmonisert standard kan i den 
sammenheng være en fordel, ettersom det åpner for at standarden kan 
følge samfunnsutviklingen og den til enhver tid gjeldende oppfatning 
om hva som er god styringspraksis. Fondsforvaltningsselskapet må 
uansett i tråd med RTS-en opplyse om hva policyen for å vurdere god 
styringspraksis er.156 Det sikrer, i tråd med offentliggjøringsforordnin-
gens formål, transparens og sammenlignbarhet, ettersom det synliggjør 
hvilken godhetsstandard fondsforvalteren har lagt til grunn i sin 
vurdering.

3.3 Bærekraftig investering som fondets formål

Etter å ha klargjort hva begrepet «sustainable investment» omfatter 
etter artikkel 2(17), blir det neste og avgjørende spørsmålet hva det 
innebærer for et fond å ha bærekraftig investering «as its objective», 
jf. offentliggjøringsforordningen artikkel 9(1). Spørsmålet vurderes i 
det følgende.

En naturlig språklig forståelse av «objective» indikerer at fondet 
må ha som sitt overordnede formål å arbeide mot eller streve for å 
oppnå bærekraftig investering i tråd med artikkel 2(17)s prinsipper. 
Kapittel 3.2 har illustrert at det avgjørende etter artikkel 2(17) er om 
investeringen har en positiv nettoeffekt på bærekraftsforhold. Å ha 
bærekraftig investering som formål må i den forlengelse forstås slik at 
fondet som sådan må ha som mål å oppnå en positiv effekt på miljø 
og samfunn. Tolkningen underbygges av offentliggjøringsforordningens 
fortale, som i avsnitt 21 presiserer at fondets mål må være å ha «a 
positive impact on the environment and society».

155 NUES (2021) side 12.
156 Se RTS artikkel 28 og 41.
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Problemstillingen som reiser seg er hva et fond må gjøre for at det 
etter artikkel 9-klassifiseringen skal anses for å ha en tilstrekkelig 
positiv effekt på bærekraftsmål.

Ordlyden «bærekraftig investering» indikerer naturligvis at fondet 
som utgangspunkt må etterstrebe en positiv effekt gjennom å foreta 
investeringer som oppfyller artikkel 2(17). Hvor stor andel av fondets 
investeringer som må være bærekraftig sier imidlertid ikke ordlyden 
noe om. Har fond som foretar noen bærekraftige investeringer en 
tilstrekkelig positiv effekt til å klassifiseres etter artikkel 9, eller kan 
artikkel 9-fond utelukkende foreta bærekraftige investeringer i tråd 
med artikkel 2(17)?

Spørsmålet er behandlet i den første Q&A-en sendt fra ESAs, hvor 
EU-kommisjonen presiserer at artikkel 9-fond «may invest in a wide 
range of underlying assets, provided these underlying assets qualify as 
sustainable investments, as defined in point 17 of Article 2».157 Tolk-
ningen følges opp i RTS-ens fortale, hvor avsnitt 15 legger til grunn at 
artikkel 9-fond «should make sustainable investments only». Utgangs-
punktet er følgelig at artikkel 9-fond utelukkende må foreta investe-
ringer som er bærekraftige etter artikkel 2(17). Det er, sammenlignet 
med artikkel 8-klassifiseringen, naturlig, ettersom offentliggjørings-
forordningen og RTS-en har gjort det tydelig at artikkel 8-fond kan 
velge å foreta en bestemt andel bærekraftige investeringer.158 Det er 
følgelig først når alle investeringene oppfyller artikkel 2(17) at fondet 
anses for å ha en tilstrekkelig positiv innvirkning etter artikkel 9.

Som redegjort for i kapittel 3.2.1 har «bærekraftig investering» i 
artikkel 2(17) et bredere anvendelsesområde enn taksonomiforord-
ningens definisjon av miljømessige bærekraftige investeringer. Bestem-
melsen omfatter investeringer i miljømessige bærekraftige aktiviteter, 
men det er ikke et absolutt krav at investeringer i miljømessige mål 
også må oppfylle taksonomiforordningens kriterier. Det innebærer at 

157 Q&A1 anneks side 5.
158 Se kapittel 4.2.1.
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det heller ikke er et krav for å benytte artikkel 9-klassifiseringen at et 
fond inneholder investeringer som sammenfaller med taksonomifor-
ordningens standard eller bærekraftsbegrepet.

Konsekvensen av en slik tolkning er at artikkel 9-fond rettmessig 
kan oppfylle kravet om å utelukkende investere i tråd med artikkel 
2(17) uten at det inneholder investeringer som tilfredsstiller taksono-
miforordningens standard eller bærekraftsbegrepet. Det åpner opp for 
stor variasjon innad i artikkel 9-klassifiseringen; enkelte fond kan i 
stor grad inneholde miljømessige bærekraftige investeringer etter 
taksonomiforordningen, mens andre ikke gjør det i det hele tatt. Den 
positive påvirkningen artikkel 9-fond har på miljø og samfunn kan 
derfor variere, og noen fond vil mer effektivt allokere kapital til bære-
kraftige prosjekter og løsninger enn andre.

At artikkel 9-klassifiseringen utelukkende bygger på artikkel 2(17) 
kan fremstå problematisk av flere grunner. For det første gir det brede 
anvendelsesområdet til artikkel 2(17) og de tolkningsspørsmålene som 
gjør seg gjeldende, jf. kapittel 3.2, større rom for fondsforvalterens 
subjektive tolkninger. Det gjelder særlig dersom prinsippet om ikke å 
gjøre vesentlig skade er ment å tolkes slik at fondsforvalterens hensikt 
med investeringen kan være avgjørende for om vilkåret anses oppfylt, 
se kapittel 3.2.3. Effekten kan illustreres gjennom undersøkelser av det 
bærekraftige fondslandskapet som er foretatt etter offentliggjørings-
forordningen trådte i kraft 10. mars 2021.

Finansselskapet Morningstar har i en rapport avdekket at det finnes 
artikkel 9-fond som har eksponeringer mot fossilt brensel, tobakk, 
kontroversielle våpen og kull. Særlig overraskende er det at så lite som 
22% av artikkel 9-fond i EU har null involveringer i fossilt brensel, 
mens 33% har over 5% eksponering mot fossilt brensel.159 Begrun-
nelsen bak eksponeringene er at det investeres i «transitional compa-
nies», for eksempel oljeselskaper med nullutslippsmål som har forplik-

159 Morningstar (2022) side 18–25.
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tet seg til en omstilling bort fra aktiviteter med høy karbonintensitet.160 
Hvorvidt disse investeringene oppfyller artikkel 2(17) avhenger for 
eksempel av hvordan prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade skal 
tolkes, men funnene tyder på at fondsforvaltere er av den oppfatning 
at så lenge investeringen gjøres med den hensikt å føre selskapet bort 
fra skadelige aktiviteter, er artikkel 2(17) oppfylt. Det kan også bety at 
fondsforvaltere anvender klassifiseringen feil.

Sistnevnte underbygges av en undersøkelse foretatt av Trym Riks-
en.161 Riksen vurderte porteføljen til 70 artikkel 9-fond og fant ut at 
det var 97% overlapp mellom innholdet i artikkel 9-fondene og 
indeksmedlemmene i den globale aksjeindeksen MSCI World. Fonds-
forvaltere synes med andre ord å ha definert alle sektorer og alle sel-
skaper i verden som bærekraftige etter artikkel 2(17). Det kan, i lys av 
offentliggjøringsforordningens formål, neppe være tilfellet, selv om 
prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade er ment å tolkes slik at 
investeringens hensikt har betydning. Undersøkelsen illustrerer pro-
blemet med at artikkel 2(17) i stor grad åpner opp for fondsforvalterens 
subjektive tolkninger, og tydeliggjør at det er et klart behov for at 
artikkel 9-klassifiseringens grenser blir nærmere oppklart.

For det andre fremstår det betenkelig at et fond rettmessig kan 
benytte den «grønneste» klassifiseringen uten å inneha noen investe-
ringer som oppfyller taksonomiforordningens standard eller bære-
kraftsbegrepet, særlig dersom artikkel 2(17) er ment å ha et så bredt 
anvendelsesområde som antydet ovenfor. Et manglende sammenfall 
innebærer at det ikke vil være gitt at et artikkel 9-fond foretar inves-
teringer som allokerer kapital til aktiviteter som er bærekraftig. Det 
reiser grønnvaskingsbekymringer, og er årsaken til at en rekke NGO-
er har gått sammen og foreslått at EU-kommisjonen bør oppstille 

160 Morningstar (2022) side 24.
161 Riksen (2022).
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minimumskrav i form av at artikkel 9-fond må inneha en minsteandel 
av investeringer som oppfyller taksonomiforordningen.162

Sistnevnte er etter min mening en god løsning. Samtidig er det 
grunn til å huske på at artikkel 9-klassifiseringen ikke er ment å være 
en merkeordning som skal identifisere bærekraftige investerings-
løsninger. For produkter som tilbys ikke-profesjonelle investorer, skal 
den oppgaven i fremtiden tillegges EU sin Ecolabel, som nettopp 
planlegger å stille krav til en minsteandel av investeringer som opp fyller 
taksonomiforordningens kriterier.163 Grønnvaskingsbekymringene vil 
for øvrig avdempes av offentliggjøringsforordningens opplysningskrav, 
som blant annet krever informasjon om fondets andel av investeringer 
som oppfyller taksonomiforordningens kriterier.164 Til det kommer 
også MiFID II-rammeverket som skaper insentiver til å etterstrebe en 
høy andel miljømessige bærekraftige investeringer, ettersom artikkel 
9-fond ellers vil risikere å være uegnede investeringsalternativ for 
kunder som har ambisiøse bærekraftspreferanser.165

Det er også i denne sammenheng interessant å trekke paralleller til 
den foreslåtte taksonomiutvidelsen til nøytrale aktiviteter og over-
gangsaktiviteter, og de uttalelsene som ble gjengitt ovenfor i kapittel 
3.2.3 om et potensielt større overlapp. I den endelige rapporten 
fremgår det at «[i]t may well be that an Article 9 product, entirely 
focused on a sustainability objective, might still not have 100% Green 
investments within it». Det er en henvisning til at artikkel 9 ikke stil-
ler krav om at fondets investeringer også må oppfylle taksonomifor-
ordningens kriterier. Deretter gis det uttrykk for at informasjon om 
eventuelle nøytrale eller «gule» aktiviteter vil kunne «provide a clearer 
picture of the remaining, non-Green fund investments, clarifying that 
these actually support the Fund overall objective» i stedet for at  andelen 
av investeringer som ikke anses grønne «[waters] down such an  Article 

162 BEUC (2022) side 4.
163 Se Joint Research Centre (2021) punkt 5.1.
164 Se kapittel 5.
165 Se kapittel 2.1.3.
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9 product».166 Den potensielle taksonomiutvidelsen vil med andre ord 
kunne gi et mer nyansert bilde av hva artikkel 9-fond egentlig inne-
holder, og dermed redusere grønnvaskingsbekymringer og skape større 
klarhet i hva klassifiseringen er ment å signalisere.

EU-kommisjonen har lagt til grunn at utgangspunktet om at artik-
kel 9-fond utelukkende skal investere bærekraftig etter artikkel 2(17) 
unntaksvis kan fravikes «in order to meet requirements in accordance 
with prudential, product-related sector specific rules […] for certain 
specific purposes such as hedging or liquidity».167 Dette er et snevert, 
men praktisk unntak. Det regulatoriske rammeverket for fondsforvalt-
ning kan i enkelte tilfeller kreve at fond for eksempel må foreta 
investeringer med reallokeringsformål eller for å frigjøre likviditet for 
innløsning. Unntaket stadfester at det for slike spesifikke lovbestemte 
formål ikke er nødvendig å foreta investeringer som oppfyller artikkel 
2(17). Investeringer som foretas med rent avkastningsøyemed kan aldri 
begrunnes i unntaket.

Dersom et artikkel 9-fond foretar investeringer som i tråd med 
unntaket ikke oppfyller artikkel 2(17), har EU-kommisjonen i den 
første Q&A-en lagt til grunn at investeringen må oppfylle «minimum 
environmental or social safeguards», det vil si at investeringene og 
teknikkene som benyttes for de spesifikke formålene må være «in line 
with the sustainable investment objective».168 EU-kommisjonen synes 
her å mene at investeringene må overholde prinsippet om ikke å gjøre 
vesentlig skade, som etter min mening er naturlig. Dersom prinsippet 
ikke er overholdt, kan investeringene vanskelig sies å være «in line 
with» fondets bærekraftige investeringsmål, da de går på bekostning 
av fondets positive innvirkning på miljø og samfunn. Tolkningen 
bekreftes i RTS-ens fortale avsnitt 22, som legger til grunn at «compli-
ance with [the do no significant harm] principle is a necessary criterion 

166 PSF Subgroup 3 (2022) side 103.
167 Q&A1 anneks side 5. Se også RTS fortale (15).
168 Q&A1 anneks side 5.
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to assess whether an investment delivers the sustainable investment 
objective». At unntaket åpner opp for investeringer som ikke oppfyller 
artikkel 2(17) vil med andre ord ikke unnta fondsforvalteren fra å 
vurdere om prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade er overholdt.

Utgangspunktet om at artikkel 9-fond utelukkende kan foreta 
bærekraftige investeringer innebærer at fondsforvalteren må imple-
mentere en investeringsstrategi som resulterer i at investeringene 
oppfyller artikkel 2(17). Utover det legger ikke artikkel 9 nærmere 
føringer for hvordan fond skal struktureres. Ordlyden er, som EU-
kommisjonen poengterer i Q&A-en, «neutral in terms of the product 
design, or investing styles, investment tools, strategies or 
methodologies».169 Det innebærer at «market practices, tools and 
strategies [such as] screening, exclusion strategies, best-in-class/universe, 
thematic investing [and] certain redistribution of fees» i  utgangspunktet 
er tilgjengelige for artikkel 9-fond.170 Fondsforvalteren står med andre 
ord fritt til å bestemme hvilken investeringsstrategi som skal imple-
menteres for å oppnå målet om bærekraftig investering.

At fondet må ha bærekraftig investering som formål vil imidlertid 
i praksis oppstille noen strenge rammer rundt dette utgangspunktet. 
En rekke av ESG-strategiene som nevnes i uttalelsen ovenfor er ikke 
alene egnet til å sørge for at alle investeringer oppfyller artikkel 2(17). 
De fleste fondene som i dag er klassifisert etter artikkel 9 anvender 
derfor tematisk eller impact investering.171 Tematisk investering inne-
bærer at fondet anvender en investeringsstrategi som går ut på å 
investere i tråd med ulike temaer eller aktiva som bidrar til en bære-
kraftig utvikling, for eksempel ett av FNs bærekraftsmål, med det 
formål å bidra til utviklingen innen det angitte temaet eller å søke 
avkastning på investeringer som er relatert til et tema man mener har 
potensial.172 Impact investering innebærer at fondet har en investerings-

169 Q&A1 anneks side 5.
170 Ibid side 8.
171 Morningstar (2022) side 33.
172 Eurosif (2021) og Silvola (2021) side 21.
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strategi som går ut på å investere med den intensjon at investeringen 
skal ha en positiv miljømessig eller sosial påvirkning på samfunnet i 
tillegg til å generere avkastning.173 Det finnes også noen eksempler på 
artikkel 9-fond som benytter best-in-class strategier,174 det vil si at 
fondet utelukkende velger investeringer som basert på ESG-kriterier 
er ledende eller presterer best innen et angitt univers, kategori eller 
klasse.175 Eksklusjonskriterier og øvrige ESG-strategier kan eventuelt 
supplere disse.176

Morningstar har i denne sammenheng bemerket at en rekke  artikkel 
9-fond som anvender tematisk investering eller best-in-class i stor grad 
ligner på fond med tilsvarende strategier som er klassifisert etter artik-
kel 8.177 Det kan tyde på at enkelte fondsforvaltere er for forsiktige eller 
for sjenerøse i sin klassifisering av fond. NGO-forslaget nevnt ovenfor 
inneholder derfor også en oppfordring til å implementere minimum-
skriterier for artikkel 9-klassifiseringen, deriblant at fond må anvende 
impact investering for at de skal kvalifiseres som artikkel 9-fond.178 
Tematisk investering og best-in-class foreslås overlatt til artikkel 8-klassi-
fiseringen.

Etter min mening er det etter dagens rettskildebilde ikke grunnlag 
for å tolke artikkel 9-klassifiseringen slik at det kun er fond som 
anvender impact investering som anses for å ha bærekraftig investering 
som formål. EU-kommisjonen er i Q&A-en tydelig på at bestemmel-
sen er nøytral når det kommer til hvordan artikkel 9-fond skal kon-
strueres. Det eneste og avgjørende kravet er at investeringsstrategien 
resulterer i utelukkende bærekraftige investeringer. Så lenge et fond 
som anvender tematisk investering eller best-in-class lykkes i å oppfylle 
det, kvalifiserer fondet som et artikkel 9-fond. Skal en annen løsning 

173 Eurosif (2021).
174 Morningstar (2022) side 33.
175 Silvola (2021) side 17.
176 Strategiene forklares i kapittel 4.2.1.
177 Silvola (2021) side 17. Se mer om dette for artikkel 8-fond i kapittel 4.
178 BEUC (2022) side 3.
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legges til grunn, krever det avklaring fra EU-lovgiver, slik NGO-ene 
for øvrig foreslår. En annen sak er at impact investering trolig er den 
investeringsstrategien som har de beste forutsetningene for å oppfylle 
vilkåret. Fondsforvaltere som velger å anvende tematisk investering 
eller best-in-class for et artikkel 9-fond, bør derfor utvise større varsom-
het og sikkerhet i sine vurderinger.

Gjennomgangen i dette kapittelet har vist at det tilsynelatende 
stilles strenge krav til artikkel 9-fond i form av at alle investeringer må 
oppfylle artikkel 2(17). Samtidig gir rammene til artikkel 2(17) rom 
for variasjon. Fondsforvalteren står fritt til å velge investeringsstrategi, 
herunder hvorvidt fondet skal foreta investeringer som oppfyller 
taksonomiforordningens kriterier, og artikkel 9-fond kan derfor ha 
varierende bærekraftsambisjoner. Klassifiseringen kobles heller ikke 
opp mot bærekraftsbegrepet slik det er definert i kapittel 1.4.2. Det 
innebærer at artikkel 9-fond i varierende grad vil yte positiv innvirk-
ning på bærekraftsforhold, og artikkel 9-klassifiseringen kan derfor 
ikke i seg selv forstås som en garanti for at fond allokerer kapital til 
bærekraftige prosjekter og løsninger.

3.4 Reduksjon i karbonutslipp som fondets formål

Artikkel 9(3) regulerer opplysningskrav for fond som har  «reduction 
in carbon emissions as its objective». Bestemmelsen er ment som en 
«specific category of ‘sustainable investment’», og kommer til anven-
delse på fond som i tråd med artikkel 9s utgangspunkt ønsker å utøve 
en positiv innvirkning på miljøet gjennom investeringer som bidrar 
til reduksjon av karbonutslipp.179 Hensikten med bestemmelsen er i 
utgangspunktet å oppstille særegne opplysningskrav for fond som har 
nevnte formål.

179 Q&A1 anneks side 5.
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Artikkel 9(3) første ledd presiserer at fondsforvalteren må beskrive 
hvordan fondets formål stemmer overens med Parisavtalens klimamål. 
Med andre ord må artikkel 9(3)-fond knytte fondets formål om å 
redusere karbonutslipp opp mot Parisavtalen, slik den positive inn-
virkningen til fondet allieres med klimamålene. Det er naturlig, 
ettersom Parisavtalen utgjør et viktig rettslig utgangspunkt for både 
EU og verdens forpliktelser til å begrense klimaendringer. Parisavtalens 
klimamål blir følgelig en avgjørende målestokk for vurderingen av 
fondets prestasjon når det gjelder å foreta investeringer som bidrar til 
å redusere karbonutslipp.180

Artikkel 9(3) annet ledd utdyper at fondsforvalteren kontinuerlig 
må overvåke at formålet om å redusere karbonutslipp er alliert med 
Parisavtalens klimamål, herunder informere om hvordan det gjøres. 
I den forbindelse fremgår det av bestemmelsen at:

where no EU Climate Transition Benchmark or EU Paris-aligned 
Benchmark […] is available, the information referred to in  Article 
6 shall include a detailed explanation of how the continued effort 
of attaining the objective of reducing carbon emissions is ensured 
in view of achieving the long-term global warming objectives of 
the Paris Agreement. (min kursivering)

Den kursiverte ordlyden tydeliggjør indirekte at dersom en av klima-
referanseverdiene er tilgjengelig for fondsforvalteren, skal fondets 
prestasjon måles ved hjelp av en slik referanseverdi. Tolkningen er 
bekreftet i EU-kommisjonen sin første Q&A, som legger til grunn at 
«where an EU Climate Transition Benchmark or EU Paris-aligned 
Benchmark exists, a financial product must be tracking these».181 Er 
ikke en klimareferanseverdi tilgjengelig, må fondsforvalteren fremlegge 

180 Se kapittel 5.3.
181 Q&A1 anneks side 6.
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en detaljert forklaring på hvordan formålet ellers vurderes og overvå-
kes.

Artikkel 9(3) stadfester her en direkte kobling til de nylig vedtatte 
klimareferanseverdiene. Hva det innebærer for den såkalte artikkel 
9(3)-klassifiseringen, har vært gjenstand for diskusjon, særlig i relasjon 
til passive fond, ettersom enkelte markedsaktører har tolket bestem-
melsen slik at fond kan klassifiseres som artikkel 9(3)-fond utelukkende 
fordi det kopierer porteføljen til en av klimareferanseverdiene. Problem-
stillingen kan illustreres gjennom en sak mellom Danske Bank og det 
danske finanstilsynet.182

Danske Bank klassifiserte seks passive fond som artikkel 9(3)-fond, 
selv om fondene investerte i selskaper i oljeindustrien, herunder 
Chevron og Halliburton. Fondene fulgte og replikerte en EU Climate 
Transition Benchmark eller EU Paris-aligned Benchmark, og Danske 
Bank mente at det i seg selv innebar at fondene hadde et bærekraftig 
investeringsmål. Finanstilsynet på sin side mente dette var en uriktig 
tolkning, og hevdet at artikkel 9-klassifiseringen også i 9(3)-tilfellene 
krever at fondsforvalteren kan forsvare at enhver av fondets investe-
ringer er bærekraftige etter artikkel 2(17).

Spørsmålet er berørt i EU-kommisjonen sin første Q&A, hvor det 
uttales at nettopp fordi artikkel 9(3) er en «specific category» av  artikkel 
9-klassifiseringen, må fondet «consequently, […] comply with point 
17 of Article 2».183 Uttalelsen indikerer tydelig at utgangspunktet om 
at artikkel 9-fond utelukkende skal foreta bærekraftige investeringer 
etter artikkel 2(17) også gjelder for artikkel 9(3)-kategorien. Med andre 
ord vil ikke det at et fond følger en av klimareferanseverdiene i seg selv 
unnta et fond fra å etterleve artikkel 2(17) dersom det skal klassifiseres 
som et artikkel 9-fond.

EU-kommisjonen uttaler videre at:

182 Se Christiansen (2021a) og (2021b).
183 Q&A1 anneks side 5.
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It follows from Article 9(3) […] that the implementation of 
minimum standards […] by benchmark administrators, for the 
construction of EU Climate Transition Benchmarks and EU 
Paris-aligned Benchmarks, must ensure compliance with point 
17 of Article 2 […]. The two EU Climate Benchmarks include as 
a minimum standard the reduction of carbon emissions from 
one year to another and the reduction of GHG intensity compa-
red to a parent benchmark. The respective requirements of 
Regulation (EU) 2016/1011 must, therefore, be applied in con-
junction with Regulation (EU) 2019/2088, in particular point 17 
of Article 2.184

Denne uttalelsen er etter min oppfatning utydelig, og kan synes å stride 
mot uttalelsen om at det er fondsforvaltere av artikkel 9(3)-fond som 
må sørge for at artikkel 2(17) etterleves. Begrepet «minimum stan-
dards» er en henvisning til den delegerte forordningen som regulerer 
hvilke minstekrav administratorer av referanseverdier må etterleve 
ved konstruksjonen av klimareferanseverdier.185 Ordlyden i uttalelsen 
kan forstås som at EU-kommisjonen presiserer at det er administra-
toren som må sørge for at referanseverdien etterlever artikkel 2(17). 
Det kan videre indikere at fondsforvalteren nettopp kan legge til grunn 
at klimareferanseverdiene stemmer overens med artikkel 2(17), med 
den konsekvens at det å følge en slik referanseverdi i seg selv kan være 
tilstrekkelig etter artikkel 9(3).

Etter min mening stemmer imidlertid ikke en slik tolkning med 
det øvrige rettskildebildet. Minstekravene til hvordan referanseverdi-
ene skal konstrueres henviser ikke på noe tidspunkt til artikkel 2(17) 
eller offentliggjøringsforordningen for øvrig. Utover overnevnte 
uttalelse fra Q&A-en, som er utgitt i forbindelse med en annen forord-
ning, er det ikke noe rettskildemessig grunnlag som indikerer at 

184 Q&A1 anneks side 6.
185 Delegert forordning (EU) 2020/1818.
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minstekravene krever at administrator ved utvelgelsen, vektingen og 
ekskluderingen av selskaper til referanseverdiens portefølje også må 
ta i betraktning vilkårene i artikkel 2(17).

En slik tolkning synes også å være i motstrid med minstekravenes 
bestemmelser. Artikkel 3 krever blant annet at referanseverdier som 
baserer seg på egenkapitalinstrumenter skal være eksponert mot 
sektorer som i stor grad bidrar til klimaendringer. Begrunnelsen for 
det er at klimareferanseverdiene skal gi et realistisk bilde av realøko-
nomien, og at det anses som nødvendig for å oppnå Parisavtalens 
klimamål at de sektorene som har store klimagassutslipp oppfordres 
til å lykkes i omstillingen til en lavutslippsøkonomi.186 Om og i hvilken 
grad investeringer i slike sektorer kan oppfylle artikkel 2(17) vil som 
nevnt bero på de tolkningsspørsmålene som reises og drøftes i kapittel 
3.2.3, men tydelig er det uansett at artikkel 2(17)s prinsipp om ikke å 
gjøre vesentlig skade forutsetter at fondsforvalteren gjennom investe-
ringen kan og vil påvirke selskapet i en mer bærekraftig retning, i tråd 
med Parisavtalens klimamål. Utgangspunktet for vurderingen er her 
noe annet enn det som er tilfellet for en referanseverdiadministrator, 
som er pliktet å inkludere disse sektorene utelukkende for å reflektere 
realøkonomien, og uten nærmere forutsetninger for hva som skal være 
hensikten med en eventuell investering.

Jeg mener på denne bakgrunn at det er mest nærliggende å tolke 
EU-kommisjonens uttalelse i Q&A-en slik at fondsforvaltere av  artikkel 
9(3)-fond må vurdere hvorvidt administratoren har konstruert refe-
ranseverdien på en måte som er egnet til å resultere i at referanse-
porteføljen oppfyller artikkel 2(17). Med andre ord krever artikkel 9(3) 
at fondsforvalteren foretar en selvstendig vurdering av referanseverdi-
ens metodikk og de konkrete vurderingene som inngår i porteføljen, 
og samtidig forsikrer seg om at enhver investering fondet gjør utøves 
på en måte som oppfyller artikkel 2(17). En slik tolkning samsvarer 
med EU-kommisjonens uttalelse om at artikkel 9(3) fond må «comply 

186 Delegert forordning (EU) 2020/1818 fortale (6).
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with point 17 of Article 2», i tillegg til de forutsetningene som ligger 
til grunn i artikkel 9(1) og den delegerte forordningen for minstekrav 
til konstruksjonen av klimareferanseverdier. Til det kommer også 
RTS-ens opplysningskrav, som krever at fondsforvalteren forklarer 
hvordan referanseverdien tar i betraktning bærekraftsfaktorer på en 
måte som kontinuerlig samsvarer med det bærekraftige investerings-
målet.187 Det innebærer, som presisert i RTS-ens fortale avsnitt 19, at 
det er fondsforvalteren som må «clearly demonstrate that the design 
of the designated index is appropriate to deliver the stated sustainable 
investment objective». At fondet i seg selv er passivt er ikke et grunn-
lag som rettmessig kan gjøre unntak fra dette utgangspunktet.

Det danske finanstilsynet synes å ha lagt til grunn den samme 
forståelsen i saken med Danske Bank. Tilsynet har, med henvisning 
til Q&A-en, uttalt til FinansWatch at:

Det fremgår [af] Kommissionens svar […] at de underliggende 
investeringer i et artikel 9-produkt alle skal kvalificere til at være 
bæredygtige investeringer som defineret i disclosureforordningens 
artikel 2(17). Det gælder alle artikel 9-produkter, også passivt 
forvaltede fonde. […] Det at følge et givent klimabenchmark 
fritager således ifølge Kommissionen ikke udbydere af bære-
dygtige finansielle produktet fra at sikre, at produktet lever op til 
artikel 2(17), da disse regler stadig finder anvendelse.188

I den forbindelse har også en talsperson fra EU-kommisjonen uttalt 
til FinansWatch at «Finanstilsynet citerer vores Q&A, som naturligvis 
er korrekt», fulgt opp av kommunikasjonsrådgiver fra ESMA som la 
til grunn at «[v]i ser dog ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved 
Finanstilsynets svar på din forespørgsel».189

187 Se RTS artikkel 49(1)(a), 63(1)(a) og anneks 2-5 side 5 eller 6.
188 Christiansen (2021a).
189 Christiansen (2021b).
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Uttalelsene fra det danske finanstilsynet, EU-kommisjonen og 
ESMA er ikke rettskilder, men synes å bekrefte løsningen som ut i fra 
bestemmelsens hensikt og offentliggjøringsforordningens formål 
fremstår mest treffende.

At artikkel 9(3) er en underkategori av artikkel 9-fond tilsier på 
den bakgrunn at fondsforvalteren må implementere en investerings-
strategi som sørger for at alle fondets investeringer etterlever vilkårene 
i artikkel 2(17). En investeringsstrategi som utelukkende går ut på at 
fondet replikerer porteføljen til en klimareferanseverdi er ikke egnet 
til å gjøre det, særlig når prinsippet om ikke å gjøre vesentlig skade 
har et annet innhold i artikkel 2(17) enn i klimareferanseverdiforord-
ningen. Fondsforvalteren må på selvstendig grunnlag kunne forsvare 
at fondets investeringer oppfyller artikkel 2(17).

Offentliggjøringsforordningens rapporteringssystem underbygger 
denne forståelsen. Dersom fondsforvalteren rettmessig kunne replikere 
en klimareferanseverdi, ville det fritatt fondsforvalteren fra å ta stilling 
til og beskrive hvorfor fondet og dets investeringer oppfyller det 
bærekraftige investeringsmålet.190 Med andre ord kunne fond utnyttet 
fordelen av å fremstå som et fond med høyest bærekraftsklassifikasjon, 
selv om fondsforvalteren ikke sørget for etterlevelse av artikkel 2(17). 
Det hadde reist grønnvaskingsbekymringer, i strid med offentliggjø-
ringsforordningens hensikt. Offentliggjøringsforordningens formål og 
system tilsier at dersom fondsforvaltere utelukkende ønsker å replikere 
porteføljen til en klimareferanseverdi, må fondet klassifiseres etter 
artikkel 8.

190 Jf. kapittel 5.2.
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4 Hva skal til for å klassifiseres som et 
artikkel 8-fond?

4.1 Innledning

Artikkel 8-klassifiseringen omfatter fond som «promotes, among other 
characteristics, environmental or social characteristics, or a combina-
tion of those characteristics, provided that the companies in which the 
investments are made follow good governance practices», jf. offentlig-
gjøringsforordningen artikkel 8(1). Problemstillingen i dette kapittelet 
er hva som skal til for at et fond oppfyller disse kriteriene, og dermed 
kan klassifisere seg som et artikkel 8-fond.

Det første vilkåret er at fondet «promotes, among other characte-
ristics, environmental or social characteristics». Vilkåret reiser to 
spørsmål. Det første er hva begrepene «environmental characteristics» 
og «social characteristics» omfatter, og behandles i kapittel 4.2.1. Etter 
innholdet i disse begrepene er klargjort, blir det avgjørende spørsmå-
let hva som skal til for at et fond «promotes» slike karakteristikker. 
Spørsmålet behandles i kapittel 4.2.2. Ordlyden «where the financial 
product promotes» (min kursivering) knytter, som vurderingen ned-
enfor vil vise, vilkåret til fondet som sådan og ikke de underliggende 
investeringene, slik tilfellet er etter artikkel 2(17). Vurderingstemaet i 
kapittel 4.2 vil følgelig være om fondet har «environmental» og/eller 
«social characteristics» som det anses for å «promote».

Det andre vilkåret fondet må oppfylle for at det skal klassifiseres 
som et artikkel 8-fond, er at «the companies» som det har investert i 
følger «good governance practices». Her er det, i motsetning til det 
første vilkåret, fondets underliggende investeringsobjekter som er 
vurderingstemaet. Hva det innebærer å ha god styringspraksis behand-
les i kapittel 4.3.
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4.2 Å fremme miljømessige og sosiale karakteristikker

4.2.1 Hva er miljømessige og sosiale karakteristikker?

Offentliggjøringsforordningen inneholder ingen uttrykkelig definisjon 
av begrepene «environmental characteristic» og «social characteristic». 
En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at fondet må ha 
karakteristikker eller egenskaper som er tilknyttet miljø og/eller 
sosiale forhold. Hvilke karakteristikker et fond har beror på hvordan 
det er bygget opp, herunder hva som er sammensetningen av investe-
ringer, hvilke krav fondet stiller til investeringer og hvilken investe-
ringsstrategi og -metode fondet anvender. Ordlyden synes i den for-
lengelse å kreve at miljømessige og/eller sosiale forhold må integreres 
i en eller flere av disse elementene.

Bestemmelsen presiserer for øvrig at fondet må ha slike karakte-
ristikker «amongst other characteristics», det vil si at de ikke behøver 
å være de eneste eller mest fremtredende karakteristikkene fondet har. 
Med andre ord kan et fond i tillegg til de miljømessige og/eller sosiale 
karakteristikkene inneha karakteristikker som fokuserer på tradisjonelle 
finansielle forhold, uten at det stenger for artikkel 8-klassifiseringen.

At fondet må ha miljømessige og/eller sosiale karakteristikker er 
en vag angivelse, og ordlyden presiserer ikke nærmere hva som er 
relevante karakteristikker eller hvorvidt vilkåret krever at karakteristik-
kene leder til et bestemt investeringsresultat. Det er derfor grunn til å 
se om ordlydens kontekst og formål kan gi nærmere veiledning for 
hva begrepene er ment å omfatte.

Offentliggjøringsforordningens formål er å redusere informa-
sjonsasymmetri ved bærekraftsrelaterte påstander gjennom å oppstille 
opplysningskrav som sørger for at slike påstander underbygges med 
tilstrekkelig informasjon. Opplysningskravene skal slik også motvirke 
grønnvasking, ettersom det blir vanskeligere å skape et misvisende 
inntrykk av fondets ESG-egenskaper. Disse formålene gjør seg gjel-
dende for alle fond som har bærekraftsrelaterte egenskaper eller 
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karakteristikker, uansett ambisjonsnivå. Treffer ikke opplysningskra-
vene hele ambisjonsspekteret, blir ikke variasjonen transparent for 
investorer, og grønnvasking kan forekomme ved de fondene som 
faller utenfor opplysningskravenes anvendelse. Det tilsier at artikkel 
8- og 9-klassifiseringen til sammen må omfatte alle fond som på en 
eller annen måte integrerer ESG-forhold i fondsforvaltningen. Som 
ESAs også har presisert, bør klassifiseringene i lys av offentliggjørings-
forordningens formål «reflect this diversity and cover the widest 
possible range of approaches».191

Begrepene «environmental characteristic» og «social characteristic» 
må følgelig anses for å omfatte alle fond som på en eller annen måte 
integrerer bærekraft eller ESG i fondsforvaltningen, og som ikke 
utelukkende foretar bærekraftige investeringer etter artikkel 2(17). 
Med andre ord vil alle lavere ambisjonsnivå enn det å ha bærekraftig 
investering som formål etter artikkel 9, omfattes av artikkel 8. Det er 
på denne bakgrunn ESAs har beskrevet artikkel 8-fond som en «catch-
all category» som skal «cover all financial products with different 
environmental or social ambitions that do not qualify as sustainable 
investments according to Article 9».192

Den vide tolkningen av «environmental characteristic» og «social 
characteristic» som ordlyden og offentliggjøringsforordningens formål 
synes å legge opp til, blir bekreftet i den seneste Q&A-en, hvor EU-
kommisjonen uttaler at klassifiseringen er:

neutral in terms of design of financial products [and therefore] 
does not prescribe certain elements such as the composition of 
investments or minimum investment thresholds, the eligible 
investment targets, and neither does it determine eligible investing 
styles, investment tools, strategies or methodologies to be 
employed. Therefore, nothing prevents financial products subject 

191 JC 2021 03 side 15.
192 JC 2020 16 side 10.



78 PrivIus nr. 220

to Article 8 […] to continue applying various current market 
practices, tools and strategies and a combination thereof such as 
screening, exclusion strategies, best-in-class/universe, thematic 
investing, certain redistribution of profit or fees.193

Uttalelsen indikerer at fondsforvalteren står helt fritt til å bestemme 
hvilken investeringsstrategi fondet skal anvende, og det oppstilles ingen 
krav om at investeringsstrategien skal lede til et bestemt resultat. Det 
innebærer at artikkel 8-klassifiseringen, i motsetning til artikkel 9-klassi-
fiseringen, per i dag ikke krever at fondets underliggende investeringer 
må oppfylle bestemte miljømessige og/eller sosiale minstestandarder 
utover det som følger av god styringspraksis, jf. kapittel 4.3 nedenfor. 
Det eneste kravet er at ESG-forhold blir integrert i fondets forvaltning 
og investeringsbeslutninger. Alle investeringsstrategiene som på en 
eller annen måte integrerer ESG-forhold vil derfor hver for seg kvali-
fisere som en relevant «environmental characteristic» eller «social 
characteristic», uavhengig av om den er egnet til å lede til et  bærekraftig 
resultat eller ikke.

De gjennomgåtte rettskildene indikerer en svært lav nedre terskel 
for hva artikkel 8-klassifiseringen omfatter, og tildeler fondsforvaltere 
et bredt handlingsrom. Det har resultert i en rekke forskjellige tilnær-
minger til hvordan artikkel 8-fond utformes.194

Flere artikkel 8-fond anvender kun eksklusjonskriterier eller ESG-
integrering, eventuelt begge to i sammenheng.195 Eksklusjonsstrategier 
sørger for at enkelte kontroversielle sektorer eller aktiviteter utestenges 
fra fondets investeringsunivers,196 men legger utover det ingen over-
ordnede miljømessige og sosiale føringer for fondets investerings-
beslutninger. ESG-integrering innebærer at fondsforvalteren systema-
tisk og eksplisitt inkluderer risikoer og muligheter som stammer fra 

193 Q&A1 anneks side 7–8.
194 Morningstar (2022) side 1.
195 Ibid side 27–29.
196 Eurosif (2021).
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ESG-forhold i tradisjonelle finansielle analyser, og strategien fokuserer 
på hvilken potensiell innvirkning ESG-forhold kan ha på selskapers 
verdiskapning.197 Investeringsstrategien krever ikke at ESG-forhold 
alltid får avgjørende betydning, og fondsforvalteren står i utgangs-
punktet fritt til å bestemme hvordan den skal implementeres.198 Disse 
investeringsstrategiene vil derfor ikke for seg selv sikre at kapital 
allokeres til bærekraftige prosjekter og løsninger. Til tross for det tilsier 
rettskildegrunnlaget at investeringsstrategiene er relevante «environ-
mental» og «social characteristics» ettersom de, om enn i liten grad, 
integrerer ESG-betraktninger i fondsforvaltning.

Det finnes også artikkel 8-fond som anvender aktivt eierskap – det 
vil si at fondsforvalteren har som mål å utøve innflytelse på selskapets 
strategi og virksomhetsutøvelse199 – best-in-class strategier, tematisk 
investering eller impact investering.200 Disse investeringsstrategiene 
har et høyere ambisjonsnivå enn overnevnte, og velger i varierende 
grad investeringer på grunnlag av kvalifiserende ESG-prestasjoner 
eller med den hensikt om å ha innvirkning på bærekraftsforhold. 
Hvordan investeringsstrategiene konkret uformes og hvilket investe-
ringsresultat de medfører kan også her variere, men investeringsstra-
tegiene er overordnet bedre egnet til å sørge for at kapital blir reallokert 
til bærekraftige aktiviteter enn det som er tilfellet ved eksklusjons-
kriterier og ESG-integrering.

At fondsforvaltere i utgangspunktet står fritt til å anvende alle 
nevnte investeringsstrategier, isolert eller i kombinasjon med hver andre, 
medfører et bredt spekter av resultater når det kommer til hvor «bære-
kraftig» de underliggende investeringsuniversene til artikkel 8-fond 
er. Spekteret kan illustreres ved hjelp av noen typetilfeller som anses 
for å falle «innenfor» og «utenfor» begrepene «environmental» og 
«social characteristics».

197 Eurosif (2021).
198 Silvola (2021) side 20.
199 Silvola (2021) side 19.
200 Morningstar (2022) side 29–33.



80 PrivIus nr. 220

For det første vil det at artikkel 8-klassifiseringen oppad grenser 
mot artikkel 9 innebære at alle fond som etter investeringsstrategien 
foretar noen bærekraftige investeringer etter artikkel 2(17), og dermed 
ikke oppfyller kravet etter artikkel 9, faller inn under artikkel 8. Det 
gjelder uavhengig av om fondet har 80% eller 2% bærekraftige inves-
teringer. Begrepene «environmental» og «social characteristics» 
oppstiller samtidig ingen krav om at fondet må foreta bærekraftige 
investeringer, med den konsekvens at et fond rettmessig kan klassifi-
seres etter artikkel 8 selv om det har 0% investeringer som oppfyller 
artikkel 2(17). I forlengelse av dette kan det heller ikke oppstilles noe 
minstekrav om at artikkel 8-fond skal inneha investeringer som 
oppfyller taksonomiforordningens kriterier. Fondsforvalteren må 
imidlertid gjøre det klart overfor investorer dersom fondet ikke foretar 
bærekraftige investeringer etter artikkel 2(17), i tillegg til at det må 
rapporteres om fondets taksonomietterlevelse, se nærmere om dette i 
kapittel 5.201

Artikkel 8-klassifiseringen vil for det andre omfatte fond med 
investeringsstrategier som tar i betraktning «principal adverse impacts» 
identifisert i tråd med offentliggjøringsforordningen artikkel 7.202 Det 
er spesifisert i RTS-ens fortale avsnitt 10 og EU-kommisjonen sin 
første Q&A, hvor førstnevnte uttaler at «[o]ne way in which financial 
products can promote environmental or social characteristics is to take 
into account principal adverse impacts of investment decisions».203 
Her er det viktig å presisere at det å utelukkende identifisere «principal 
adverse impacts» etter artikkel 7 i seg selv ikke er en relevant «envi-
ronmental» eller «social characteristic». Det følger av ordlyden «take 
into account» i uttalelsen gjengitt ovenfor, samt systembetraktninger, 
ettersom artikkel 7 også gjelder for alminnelige artikkel 6-fond. Det 
er følgelig først når fondets investeringsstrategi tar i betraktning hvilke 

201 Se RTS artikkel 14(3)(a) og taksonomiforordningen artikkel 6 jf. RTS artik-
kel 15 og 17.

202 Se kapittel 2.2.
203 Se også Q&A1 anneks side 8.
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«principal adverse impacts» investeringsbeslutninger medfører at 
fondet innehar en «environmental» eller «social characteristic».

At artikkel 8 ikke stiller noe krav til et bestemt resultat innebærer 
samtidig at det å ta i betraktning «principal adverse impacts» ikke 
utgjør et absolutt krav. Et artikkel 8-fond kan med andre ord se bort 
ifra de vesentlige negative innvirkningene som dets investeringsbe-
slutninger har på bærekraftsforhold dersom det innehar andre former 
for miljømessige eller sosiale karakteristikker, for eksempel eksklu-
sjonskriterier. Her må imidlertid fondsforvalteren være oppmerksom 
på at dersom artikkel 8-fondet hverken har en andel av bærekraftige 
investeringer etter artikkel 2(17), miljømessige bærekraftige investe-
ringer etter taksonomiforordningen eller tar i betraktning «principal 
adverse impacts», vil ikke fondet være forenelig med bærekraftspre-
feranser etter MiFID II-rammeverket.204

Når det gjelder eksklusjonskriterier har EU-kommisjonen for øvrig 
presisert at overholdelse av «certain environmental, social or sustai-
nability requirements or restrictions laid down by law, including 
international conventions, or voluntary codes» kan medføre at fond 
har miljømessige og/eller sosiale karakteristikker.205 Uttalelsen indi-
kerer at så lenge et fond etterlever lovpålagte krav om å integrere enkelte 
miljømessige eller sosiale forhold i forvaltingen, eller ekskludere 
spesifikke sektorer, vil det være en tilstrekkelig «environmental cha-
racteristic» eller «social characteristic» så lenge den også fremmes. 
Dette tydeliggjør den svært lave nedre terskelen som EU-kommisjonen 
synes å ha lagt til grunn for artikkel 8-klassifiseringen.

En ting som imidlertid vil falle utenfor begrepene «environmental 
characteristic» og «social characteristic», er integrering av bærekrafts-
risiko etter offentliggjøringsforordningen artikkel 6. Dette er, som 
redegjort for i kapittel 2.2, en bestemmelse som kommer til anvendelse 

204 Jf. delegert forordning (EU) 2017/565 konsolidert etter delegert forordning 
(EU) 2021/1253 artikkel 2(7).

205 Q&A1 anneks side 8.
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på alle typer fond, deriblant artikkel 6-fond. Det innebærer at fond 
som utelukkende integrerer bærekraftsrisiko i  investeringsbeslutninger 
og ikke ser på øvrige former av miljømessige og/eller sosiale forhold, 
ikke kan anses for å ha «environmental characteristics» eller «social 
characteristics». Tolkningen er bekreftet i EU-kommisjonen sin første 
Q&A, hvor det uttales at «integration per se of sustainability risks […] 
is not sufficient for Article 8 to apply».206

Det er grunn til å påpeke at fortalen i ESAs’ endelige forslag til en 
RTS ga uttrykk for at artikkel 6-fond «may decide to apply some 
baseline environmental or social safeguards such as those referred to 
in Regulation (EU) 2020/852»,207 men det ble ikke fulgt opp i RTS-en 
som ble fremlagt til vedtakelse av EU-kommisjonen. Det kan bety at 
dersom et fond i tillegg til å ta i betraktning bærekraftsrisiko velger å 
anvende miljømessige og sosiale minstekrav, vil det være et artikkel 
8-fond. Tolkningen underbygges av den lave terskelen, og at artikkel 
8 ikke synes å være ment å stille minstekrav. ESAs uttalelse kan ikke 
alene resultere i at en annen konklusjon legges til grunn, ettersom det 
ikke er en autoritativ rettskilde.

Eksemplene viser at begrepene «environmental characteristics» og 
«social characteristics» tillater et stort ambisjonsspenn, som ikke 
nødvendigvis resulterer i et bærekraftig investeringsunivers. Ser man 
imidlertid overordnet på artikkel 8-klassifiseringen, vil det brede 
anvendelsesområdet i tråd med offentliggjøringsforordningens formål 
resultere i at opplysningskravene sørger for at fondets høye eller lave 
ambisjonsnivå synliggjøres for investorer. Det skaper i utgangspunktet 
et sammenligningsgrunnlag som kan stille investorer i en god posisjon 
til å ta informerte investeringsbeslutninger som tilfredsstiller deres 
bærekraftspreferanser. Hvordan dette har vist seg å slå ut i praksis er 
imidlertid et annet spørsmål, som jeg kommer tilbake til i kapittel 8.

206 Q&A1 anneks side 8.
207 JC 2021 03 side 16 avsnitt 23.
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Avslutningsvis er det grunn til å si noe om hvordan artikkel 8-klassi-
fiseringen kan komme til å bli definert i fremtiden. Som nevnt ovenfor 
stiller ikke artikkel 8-klassifiseringen per i dag krav om at fondets under-
liggende investeringer må oppfylle bestemte miljømessige og/eller sosiale 
minstestandarder. Det har resultert i en svært lav nedre terskel, og har 
reist grønnvaskingsbekymringer.208 EU-kommisjonen har på den bak-
grunn i den nye strategiplanen gitt uttrykk for at «the Commission will 
consider […] minimum sustainability criteria for financial products that 
promote environmental or social  characteristics», for å sikre «a minimum 
level of transparency and credibility with regards to sustainability 
factors».209 Initiativet er fulgt opp av ESMA, som har uttalt at det skal 
«contribute to EC’s planned work on minimum sustainability criteria».210

Hva minimumskriteriene vil inneholde og gå ut på er på avhand-
lingens tidspunkt ukjent. Det er likevel nærliggende å anta at ved takelsen 
av minimumskriterier vil snevre inn klassifiseringens nedre terskel, og 
sørge for at fondene i det minste har et investeringsresultat som oppfyl-
ler miljømessige og sosiale minstestandarder. Det kan for eksempel 
innebære at fond som i dag klassifiseres som artikkel 8-fond utelukkende 
fordi de anvender eksklusjonskriterier, kan stå i fare for å ikke lenger 
kunne anvende klassifiseringen etter minimumskriteriene blir vedtatt.

Hva minimumskriteriene vil gå ut på og hvordan de vil påvirke 
artikkel 8-klassifiseringens vilkår gjenstår å se. Det er imidlertid etter 
min mening ingen grunn til å anta at minimumskriterier vil snevre 
inn klassifiseringen betydelig. Offentliggjøringsforordningens formål 
forutsetter som nevnt et bredt anvendelsesområde, og så lenge den 
mer ambisiøse artikkel 9-klassifiseringen også legger opp til et bredt 
anvendelsesområde uten overlapp med hverken  taksonomiforord ningen 
og bærekraftsbegrepet, må minimumskriteriene til artikkel 8-klassi-
fiseringen uansett legge seg på et lavere ambisjonsnivå enn det.

208 Mer om dette i kapittel 8.
209 Strategiplanen side 7.
210 ESMA (2022b) side 24.
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4.2.2 Hva innebærer det å fremme?

At et fond har «environmental» og/eller «social characteristics» med-
fører ikke i seg selv at fondet kan klassifiseres etter artikkel 8. Artikkel 
8(1) krever i tillegg at fondet «promotes» nevnte karakteristikker. Hva 
det innebærer vurderes i dette kapittelet.

Ordlyden «promotes» gir anvisning på at fondet må promotere eller 
fremme miljømessige og/eller sosiale karakteristikker. Førstnevnte 
alternativ er den mest nærliggende direkte norske oversettelsen av 
begrepet, men sistnevnte alternativ samsvarer med ordlyden «främjar» 
og «fremmer» i de respektive svenske og danske språkversjonene. Hva 
som menes med at fondet må fremme ESG-strategien det anvender 
kan fremstå vanskelig å få tak på. Ordlyden indikerer et aktivt element, 
men hva det elementet skal bestå av utover selve implementering av 
investeringsstrategien er uklart.

RTS-en bidrar til å gi ordlyden noe kontekst i fortalens avsnitt 13:
Financial products can promote environmental or social charac-
teristics in a myriad of ways, including in a pre-contractual or 
periodic document, in their product name or in any marketing 
communication about their investment strategy, financial product 
standards, labels they adhere to, or applicable conditions for 
automatic enrolment.

Uttalelsen tilsier at «promote» omhandler formidlingen av fondets 
miljømessige og/eller sosiale karakteristikker. Med andre ord synes 
vilkåret å omhandle hvorvidt fondsforvalteren har synliggjort eller 
fremhevet overfor investorer at fondet har nevnte karakteristikker. 
Fortalens presisering ligger innenfor rammene til den naturlige språk-
lige forståelsen av det å fremme, ettersom formidling krever en aktiv 
handling fra fondsforvalteren. Det gjelder særlig dersom en tar til 
inntekt den mer direkte norske oversettelsen av «promote». Å pro-
motere noe er en mer treffende anvisning på at ordlyden er ment å 
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omfatte situasjoner hvor fondsforvalteren reklamerer, markedsfører 
eller gir uttrykk for noe.

Tolkningen underbygges av offentliggjøringsforordningens formål. 
Dersom fondet har miljømessige og/eller sosiale karakteristikker, men 
ikke formidler eller presenterer dette for investorer, vil ikke formålet 
om å redusere informasjonsasymmetri og motvirke grønnvasking gjøre 
seg gjeldende. Det er ikke nødvendig å oppstille opplysningskrav som 
sørger for å underbygge bærekraftspåstander dersom slike påstander 
ikke blir fremlagt.

Den gjengitte fortalen i RTS-en angir videre eksempler på hvor 
fondsforvalterens påstander kan fremkomme, herunder i dokumenter 
ved avtaleinngåelse, periodiske rapporter, i fondets navn eller i andre 
former for markedsføringskommunikasjon. EU-kommisjonen utdyper 
begrepet mer i den første Q&A-en, ved å angi at «promote» omfatter:

by way of example, direct or indirect claims, information,  reporting, 
disclosures as well as an impression that investments pursued by 
the given financial product also consider environmental or social 
characteristics in terms of investment policies, goals, targets or 
objectives or a general ambition in, but not limited to, pre-con-
tractual and periodic documents or marketing communications, 
advertisements, product categorisation, description of investment 
strategies or asset allocation, information on the adherence to 
sustainability-related financial product standards and labels, use 
of product names or designations, memoranda or issuing docu-
ments, factsheets, specifications about conditions for automatic 
enrolment or compliance with sectoral exclusions or statutory 
requirements regardless of the form used, such as on paper, 
durable media, by means of websites, or electronic data rooms.211

211 Q&A1 anneks side 8.
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EU-kommisjonen sier her noe om hvordan og hvor et fond kan fremme 
de relevante karakteristikkene. Ordlyden «by way of example» indike-
rer i tillegg at opplistingen ikke er uttømmende, slik at andre tilfeller 
enn det som her nevnes kan medføre at fondet blir ansett for å fremme 
miljømessige og/eller sosiale karakteristikker.

Når det gjelder hvordan fondet kan fremme relevante karakteristik-
ker, uttaler EU-kommisjonen at det kan gjøres i form av direkte 
påstander i informasjon som fremlegges om fondet, men også gjennom 
indirekte påstander. Sistnevnte er en viktig presisering, som viser at 
det avgjørende er hvilket inntrykk fondet er egnet til å skape overfor 
investorer. Så lenge et fond gir inntrykk av at det innehar miljømessige 
og/eller sosiale karakteristikker, uten at det direkte blir påstått, er det 
et behov for å sørge for at informasjonsasymmetri reduseres og 
grønnvaskingsmuligheter forhindres.

Uttalelsen angir også eksempler på hvor de direkte og indirekte 
påstandene kan fremkomme, deriblant dokumenter fra avtaleinngåelse, 
periodiske rapporter, markedsføring, reklame, produktkategorisering, 
beskrivelser av investeringsstrategi eller porteføljeallokering, informa-
sjon om at fondet etterlever en bærekraftsstandard eller merkeordning, 
fondets navn, fakta-ark eller overholdelse av sektorekskluderinger eller 
lovfestede krav. Hvilken kommunikasjonsform som benyttes er ikke 
av betydning, enten det er papirformat, fondsforvaltningsselskapets 
nettsider eller annet varig medium.212

Hvorvidt et fond anses for å «promote» miljømessige og/eller 
sosiale karakteristikker synes følgelig å bero på en konkret helhetsvur-
dering av alle fondets kommunikasjonsformer og hvorvidt informa-
sjonen er egnet til å gi investorer inntrykk av at fondet integrerer 
bærekraftsforhold i investeringsbeslutninger. Alle fondets informa-
sjonskanaler og hva som kan utledes av dem utgjør sentrale momenter 
i vurderingen, hvor det avgjørende må være hvordan en investor 
objektivt sett vil forstå den tilgjengelige informasjonen. Her er det 

212 Begrepet «durable medium» defineres blant annet i C-49/11 avsnitt 42-44.
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naturlig at vurderingen blir påvirket av om fondet tilbys forbrukere og 
ikke-profesjonelle investorer, eller profesjonell investorer, ettersom 
behovet for å redusere informasjonsasymmetri vil være ulikt. Offent-
liggjøringsforordningens formål er også et viktig tolkningsmoment i 
den forstand at dersom det ikke fremstår nødvendig eller ønskelig fra 
investorens ståsted å få fremlagt bærekraftsrelatert informasjon, vil 
det heller ikke være behov for at artikkel 8-klassifiseringen og de til-
hørende opplysningskravene får anvendelse.

Utover dette fremkommer det av både RTS-en og EU-kommisjonen 
sin første Q&A at vilkåret å fremme skal forstås med den presisering 
at fondsforvalteren utelukkende kan fremme miljømessige og/eller 
sosiale karakteristikker som er bindende i beslutningsprosessen.213 
Q&A-en legger til grunn at fondsforvaltere «must refer to those ele-
ments which relate to their environmental and/or social characteristics 
binding during the whole holding period».214 Tilsvarende fremgår av 
RTS-ens fortale avsnitt 11:

[Fund managers] should not disclose on sustainability […] in a 
way that does not reflect the way in which the financial product 
effectively promotes those environmental or social characteristics. 
Financial market participants should therefore only disclose those 
criteria for the selection of underlying assets that are binding on 
the investment decision-making process, and not criteria that 
they may ignore or override at their discretion. (min kursivering)

Uttalelsen bekrefter at ordlyden «promote» krever at fondet  effektivt 
sørger for at dets miljømessige og/eller sosiale karakteristikker gjen-
nomføres, det vil si at karakteristikkene må integreres i enhver inves-
teringsbeslutning fondet tar. Kravet innebærer at alle fondets investe-
ringer i utgangspunktet må bidra til å fremme miljømessige og/eller 

213 Presiseringen støttes også av ESAs, se JC 2021 03 side 15.
214 Q&A1 anneks side 8.
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sosiale karakteristikker. Dersom fondsforvalteren fritt kan tilsidesette 
ESG-strategien, vil ikke vilkåret om å fremme miljømessige og/eller 
sosiale karakteristikker være oppfylt, og fondet kan ikke klassifiseres 
etter artikkel 8. Dette er en viktig nyansering som ivaretar offentlig-
gjøringsforordningens formål om å motvirke grønnvasking, ettersom 
det hindrer fond fra å skape et inntrykk av at det har bærekraftsambi-
sjoner som det i realiteten sjeldent gjennomfører.

Hvilket utslag det har at fondsforvalterens ESG-strategi må være 
bindende beror på den konkrete strategien som anvendes. Når det 
gjelder ESG-integrering, hvor strategien går ut på å sikre at ESG-forhold 
integreres i investeringsbeslutninger, vil det bindende elementet for 
eksempel være at fondsforvalteren må ta i betraktning de angitte ESG-
forholdene i alle investeringsbeslutninger. Kravet om at  karakteristikken 
skal være bindende innebærer ikke at fondsforvalteren må legge 
avgjørende vekt på ESG-forholdene, med mindre det uttrykkelig utgjør 
en del av investeringsstrategien. Presiseringen om at fondet bare kan 
fremme investeringsstrategiens bindende elementer vil med andre ord 
ikke nødvendigvis resultere i at fondet foretar mer bærekraftige inves-
teringsbeslutninger, jf. for øvrig utgangspunktet om at  «environmental 
characteristic» og «social characteristic» ikke inneholder et krav til 
resultat.215

Det fremkommer av RTS-ens fortale avsnitt 12 at artikkel 8-fond 
kan foreta investeringer som ikke fremmer fondets miljømessige og/
eller sosiale karakteristikker, det vil si at de bindende elementene  settes 
til side, dersom de aktuelle investeringene er «hedging instruments, 
unscreened investments for diversification purposes, investments for 
which data is lacking or cash held as ancillary liquidity». Unntaket er 
lignende formulert som unntaket til artikkel 9-klassifiseringen, men 
har et bredere anvendelsesområde i form av at det ikke krever grunn-
lag i lovregler, samtidig som det åpner opp for å gjøre unntak som følge 
av manglende tilgjengelig informasjon og diversifiseringsønsker. 

215 Kapittel 4.2.1.
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Unntaket som følge av manglende informasjon vil nok være aktuelt i 
løpet av de første årene offentliggjøringsforordningen kommer til 
anvendelse, ettersom det kan være vanskelig å få tak i tilstrekkelig 
bærekraftsrelatert informasjon fra fondets underliggende investerings-
objekter. Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 5.4. Investeringene som 
gjøres med grunnlag i unntaket må for øvrig uansett oppfylle vilkåret 
om god styringspraksis, jf. kapittel 4.3.

Innholdet i vilkåret å fremme kan avslutningsvis oppsummeres 
gjennom noen eksempler på artikkel 8-fond.

Fondene DNB Grønt Norden og DNB Global Lavkarbon vil,216 slik 
EU- kommisjonen påpeker i Q&A-en, gjennom sine navn fremme et 
inntrykk av at fondet integrerer miljømessige forhold i fondets inves-
teringsbeslutninger for å få en grønnere portefølje. At den miljømessige 
karakteristikken må være bindende krever videre at fondene imple-
menterer en investeringsstrategi som rettferdiggjør det bærekraftige 
navnet og som resulterer i at den miljømessige karakteristikken inngår 
i hver investeringsbeslutning som tas.

Et annet eksempel er Nordea Norge Verdi. Fondet har i motsetning 
til overnevnte fond et mer nøytralt navn som ikke gir investorer inn-
trykk av at fondet integrerer ESG-forhold. Prospektet gir imidlertid 
uttrykk for at «[f]orvalteren unngår investeringer i selskaper og 
utstedere som har en betydelig del av omsetningen fra aktiviteter som 
anses å være skadelige for miljøet og/eller samfunnet generelt, inklu-
dert tobakk og fossilt brensel».217 Angivelsen skaper et tydelig inntrykk 
av at fondet tar i betraktning miljømessige og sosiale forhold i inves-
teringsbeslutninger, og artikkel 8-klassifiseringen vil rettmessig komme 
til anvendelse dersom nevnte forhold utgjør bindende elementer i 
fondets investeringsstrategi.

216 DNB (u.å.).
217 Nordea (u.å.) side 8.



90 PrivIus nr. 220

4.3 God styringspraksis

Det andre og siste vilkåret for å klassifiseres som et artikkel 8-fond er 
at «the companies» fondet har investert i følger «good governance 
practices», jf. offentliggjøringsforordningen artikkel 8(1). Ordlyden 
«the companies» skal, som beskrevet i kapittel 3.2.4, også i denne 
sammenheng forstås slik at vilkåret utelukkende gjelder for investe-
ringer i selskaper.218

Vilkåret er tilnærmet identisk formulert som vilkåret i artikkel 2(17), 
jf. kapittel 3.2.4. Den EU-rettslige presumsjonen om at like termer til-
legges samme meningsinnhold tilsier derfor at «good governance 
practices» i artikkel 8(1) skal forstås på samme måte som i artikkel 
2(17).219 Sammenfallet underbygges av RTS-ens fortale avsnitt 19, som 
presiserer at «the assessment of good governance practices forms an 
integral part of financial products that promote environmental or social 
characteristics, or that have sustainable investment as their objective», 
uten å presisere at det skal utgjøre to forskjellige vurderinger.

Ordlyden i artikkel 8(1) angir ikke på samme måte som artikkel 
2(17) at investeringsselskapene må ha god styringspraksis «in parti-
cular with respect to sound management structures, employee relations, 
remuneration of staff and tax compliance». Det i seg selv kan imidler-
tid ikke medføre at presumsjonen må fravikes til fordel for to vurde-
ringer. Tolkningen bekreftes av RTS artikkel 28(b) og den obligatoriske 
rapporteringsmalen, hvor det angis at begrepet i likhet med artikkel 
2(17) inkluderer «sound management structures, employee relations, 
remuneration of staff and tax compliance». Hva det innebærer at et 
investeringsselskap har «good governance practices» er følgelig rede-
gjort for i kapittel 3.2.4, og det henvises til det kapittelet.

218 Q&A2 anneks side 8.
219 Joint Cases C-403/08 and C-429/08 avsnitt 188.
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DEL III: Klassifiseringens konsekvenser

5 Opplysningspliktene som følger et 
artikkel 8- og 9-fond

5.1 Innledning

Avhandlingen har i del II vurdert og klargjort hva som skal til for at 
et fond kan klassifiseres som et artikkel 8- eller 9-fond. Hensikten med 
denne inndelingen er som nevnt innledningsvis å sørge for at fond 
med bærekraftsambisjoner fremlegger dokumentasjon som forklarer 
«how its stated levels of sustainability ambitions are to be achieved or 
are achieved».220 Artikkel 8- og 9-klassifiseringen kan derfor beskrives 
som et «koblingsord» som knytter fondets bærekraftsambisjon opp 
mot riktig sett av opplysningskrav. Problemstillingen i dette kapittelet 
er hva disse opplysningskravene inneholder og hva som kreves av 
fondsforvalteren for å oppfylle dem.

Offentliggjøringsforordningen krever opplysninger ved to tilfeller. 
Fondsforvalteren må for det første før avtaleinngåelse og på fondsfor-
valtningsselskapets nettsider opplyse om hvordan fondet tar sikte på 
å oppnå klassifiseringens vilkår, se kapittel 5.2. For det andre må 
fondsforvalteren i periodiske rapporter og på fondsforvaltningsselska-
pets nettsider opplyse om hvordan fondet har prestert i henhold til 
klassifiseringens vilkår, se kapittel 5.3. Begge opplysningskategoriene 
suppleres av taksonomiforordningen, som krever informasjon om 
fondets taksonomietterlevelse, det vil si fondets andel av investeringer 
i miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Hva det innebærer 
redegjøres for i kapittel 5.4.

220 RTS side 1.
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Opplysningskravene utdypes i RTS-en, som inneholder detaljerte 
og til dels tekniske bestemmelser om hva opplysningene skal inneholde 
og hvordan de skal fremlegges. Formålet med kapittelet er å gi en 
overordnet fremstilling som tydeliggjør rettsvirkningene av klassifi-
seringene, og det er derfor ikke grunn til å foreta en grundig gjen-
nomgang av alle bestemmelsene. Opplysningskravene for artikkel 8- og 
9-fond vil også behandles samlet for å hindre dobbeltbehandling, 
ettersom opplysningskravenes system og innhold i stor grad sam-
menfaller. Ulikheter vil poengteres løpende.

Før jeg går nærmere inn på opplysningskravene må det presiseres 
hva som skal til for å utløse opplysningspliktene. Offentliggjørings-
forordningen adresserer ikke spørsmålet direkte, men det må etter min 
mening være klart at det er fondets reelle forhold som utløser opplys-
ningskravene og ikke en offisiell klassifiseringshandling fra fonds-
forvalterens side. Artikkel 8 og 9 er tydelige på at kravene kommer til 
anvendelse dersom fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale 
karakteristikker eller har bærekraftig investering som formål, og ikke 
fordi fondsforvalteren selv velger å benytte klassifiseringen. En annen 
løsning ville samsvart dårlig med offentliggjøringsforordningens 
formål om å redusere informasjonsasymmetri og motvirke grønn-
vasking. Ønsker ikke fondsforvalteren å etterleve opplysningskravene 
som følger med klassifiseringen, må fondsforvalteren heller avstå fra 
å fremlegge bærekraftspåstander fremfor å unngå å klassifisere fondet.

5.2 Hvordan fondet skal oppnå klassifiseringens vilkår

Det følger av offentliggjøringsforordningen artikkel 8(1) og 9 at 
fondsforvalteren må opplyse om hvordan fondet tar sikte på å oppnå 
klassifiseringens vilkår, det vil si hvordan det skal møte de  miljømessige 
og/eller sosiale karakteristikkene som det fremmer, eller oppnå det 
bærekraftige investeringsmålet.
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RTS-en utdyper opplysningskravet i kapittel III, jf. offentlig-
gjøringsforordningen artikkel 8(3) og 9(5), som overordnet bryter 
kravet ned i tre elementer. Fondsforvalteren må 1) beskrive karakte-
ristikkene eller målet, 2) forklare investeringsstrategien og 3) beskrive 
hvordan fondets kapital skal allokeres. Elementene henger nøye 
sammen, og dekker hvert sitt stadium av fondsforvaltningen: fondets 
overordnede målsetting, operasjonaliseringen av målsettingen og 
hvordan målsettingen gjennomføres. Opplysningskravene gjør slik 
hele investeringsprosessen transparent for investorer, samtidig som 
det tvinger fondsforvalteren til å reflektere over og sørge for at klassi-
fiseringens vilkår kontinuerlig sikres.

Opplysningene skal fremlegges før avtaleinngåelse. For AIF-fond 
inngår opplysningene i informasjonsplikten i AIF-loven § 4-2, jf. 
offentliggjøringsforordningen artikkel 6(3)(a), og for UCITS-fond i 
prospektet nevnt i verdipapirfondloven § 8-2, jf. offentliggjørings-
forordningen artikkel 6(3)(g). Nevnte dokumenter skal inneholde en 
«prominent statement» om at informasjonen er vedlagt i dokumentets 
anneks, som skal utformes i samsvar med RTS-ens obligatoriske mal.221 
Opplysningene skal i tillegg publiseres på fondsforvaltningsselskapets 
nettsider, jf. artikkel 10(1)(b)(c) og RTS-ens kapittel IV.

5.2.1 Beskrivelse av karakteristikker/bærekraftsmål

Opplysningskravets første element krever at fondsforvalteren beskriver 
de miljømessige og/eller sosiale karakteristikkene fondet fremmer, 
eller det bærekraftige investeringsmålet fondet har.222 Det er altså ikke 
tilstrekkelig med en generell uttalelse om at «miljømessige og/eller 
sosiale karakteristikker» fremmes eller at et «bærekraftig investerings-
mål» etterstrebes. Fondsforvalteren må identifisere konkrete karakte-
ristikker eller konkrete investeringsmål, og beskrive dem.

221 RTS anneks II og III jf. artikkel 14 og 18.
222 RTS anneks II og III side 1.
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For artikkel 9-fond, og artikkel 8-fond som har valgt å foreta 
bærekraftige investeringer, innebærer kravet at fondsforvalteren må 
beskrive hvordan investeringene etterlever vilkårene i artikkel 2(17).223 
Det inkluderer en beskrivelse av investeringenes miljømessige og/eller 
sosiale mål, hvordan investeringen bidrar til disse og hvordan inves-
teringene ikke gjør vesentlig skade, jf. kapittel 3.2. Når det gjelder 
sistnevnte, må beskrivelsen inneholde en forklaring på hvordan PAI-
indikatorene tas i betraktning, og hvordan investeringene etterlever 
taksonomiforordningens minstegarantier.224 For artikkel 9-fond som 
utelukkende skal foreta bærekraftige investeringer, innebærer opplys-
ningskravet at fondsforvalteren for hver investering som foretas må 
vurdere og kunne gå god for at vilkårene i artikkel 2(17) er oppfylt. 
Velger et artikkel 8-fond å foreta bærekraftige investeringer, må 
fondsforvalteren være oppmerksom på at valget krever mer inngående 
vurderinger av enkeltinvesteringene enn det som ellers gjelder for 
fondets øvrige investeringer.

Utover dette må beskrivelsen til alle artikkel 8- og 9-fond inneholde 
en liste over bærekraftsindikatorer («sustainability indicators») som 
fondsforvalteren skal benytte for å vurdere fondets oppnåelse av 
karakteristikkene eller målet.225 Med det menes miljømessige, økono-
miske eller sosiale målbare forhold som brukes for å overvåke og måle 
progresjonen mot det ønskede utfallet.226 Indikatorene kan være både 
kvantitative og kvalitative.227 Kravet innebærer at fondsforvalteren ikke 
kan nøye seg med å beskrive hva de konkrete karakteristikkene/målene 
er; det må også gis en forklaring på hvordan fondsforvalteren skal 
overvåke og sørge for at disse oppnås. Det sikrer en form for innsikt i 
og etterprøvbarhet av fondsforvalterens vurderinger av klassifiseringens 
vilkår.

223 RTS anneks II og III side 1–2.
224 Se kapittel 3.2.3.
225 RTS anneks II side 1 og III side 2.
226 Latawiec (2015) side 1 og 6.
227 RTS fortale (25).
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Begrepet «bærekraftsindikatorer» er i denne sammenheng ikke 
ment som en henvisning til PAI-indikatorene. RTS-en spesifiserer ikke, 
i motsetning til det som er tilfellet med PAI-indikatorene, hvilke 
bærekraftsindikatorer som er relevante for fondsforvalterens beskri-
velse. Fondsforvalteren står derfor helt fritt til å velge hvilke bære-
kraftsindikatorer fondsforvalteren ønsker å benytte.

Det er i og for seg naturlig når offentliggjøringsforordningen ikke 
konkretiserer hva som er relevante miljømessige og/eller sosiale 
karakteristikker eller bærekraftige investeringsmål. Løsningen er 
imidlertid ikke uproblematisk. Å omgjøre komplekse miljømessige 
eller sosiale karakteristikker/mål til konkrete, målbare forhold er ingen 
enkel øvelse. Indikatoren bør reflektere karakteristikken/målet på en 
nøyaktig måte, være transparent, målbar, verifiserbar, sosialt akseptert, 
tilpasningsdyktig og lett kommuniserbar.228 Til det kommer også at 
det finnes et bredt spekter av bærekraftsindikatorer som er foreslått 
av ulike aktører, og hvilke indikatorer som ender opp med å bli valgt 
vil bero på fondsforvalterens verdier, mål og omfang, hvilke ressurser 
som er tilgjengelige, tidsbegrensninger og data.229

Fondsforvalterens frihet kan svekke offentliggjøringsforordningens 
formål om å sikre standardisering og sammenlignbarhet. Når ulike 
fond kan bruke ulike indikatorer, blir det vanskelig for investorer å 
vurdere hvilket fond som har «lykkes mest» i å oppnå karakteristikkene 
eller målet. Friheten kan også være problematisk i relasjon til grønnvas-
king, ettersom fondsforvalteren kan velge indikatorer som gir et så 
gunstig bilde av fondets prestasjon som mulig. Problemet blir likevel 
avdempet noe av at RTS-en presiserer at bærekraftsindikatorene må 
henge sammen med fondets design og investeringsstrategi, jf. fortalens 
avsnitt 25. Investeringsstrategien legger med andre ord føringer for 
hvilke bærekraftsindikatorer som er egnet til å beskrive oppnåelsen av 
fondets bærekraftsambisjoner. Tar fondet for eksempel sikte på å 

228 Latawiec (2015) side 1.
229 Ibid side 12.
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redusere klimagassutslipp gjennom aktivt eierskap, må fondsforvalte-
ren velge indikatorer som er egnet til å måle og reflektere dette. Det 
vil også sikre at investorer får informasjon som er egnet til å bedømme 
oppnåelsen av målet.

5.2.2 Investeringsstrategi

Opplysningskravets andre element krever at fondsforvalteren frem-
legger en beskrivelse av investeringsstrategien som implementeres for 
å gjennomføre de miljømessige/sosiale karakteristikkene eller det 
bærekraftige investeringsmålet.230 Beskrivelsen må presisere hva som 
er investeringsstrategiens bindende elementer, hvordan den kontinu-
erlig implementeres i fondets investeringsbeslutninger og forklare hva 
som er policyen for å vurdere god styringspraksis ved fondets under-
liggende investeringsobjekter.231

Fondsforvalteren må gjennom dette opplysningskravet beskrive 
hvordan fondet skal operasjonalisere de konkrete miljømessige/sosiale 
karakteristikkene eller det bærekraftige investeringsmålet, og tydelig-
gjøre investeringsstrategiens bindende elementer. Beskrivelsen bidrar 
slik til å synliggjøre nyanseringene innad i klassifiseringene, særlig for 
artikkel 8-fond, og utgjør en viktig forutsetning for å redusere infor-
masjonsasymmetri og motvirke grønnvasking. Hvorvidt kravet i 
praksis lykkes i å ivareta disse formålene er imidlertid et annet spørs-
mål, se kapittel 8.

Artikkel 8- og 9-fond kan som en del av investeringsstrategien velge 
å benytte en indeks som referanseverdi for vurderingen av om fondet 
forvaltes i tråd med de miljømessige/sosiale karakteristikkene eller det 
bærekraftige investeringsmålet. Fondsforvalteren må i så fall forklare 
hvordan indeksen kontinuerlig samsvarer med hver av karakteristik-
kene fondet fremmer, eller hvordan den utvalgte indeksen tar i betrakt-

230 RTS anneks II side 3 og anneks III side 2–3.
231 l.c.
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ning bærekraftsforhold på en måte som kontinuerlig samsvarer med 
det bærekraftige investeringsmålet.232 Med andre ord må indeksen 
være konstruert på en måte som stemmer overens med klassifiseringens 
vilkår. Det er særlig viktig for artikkel 9-fond, ettersom det innebærer 
at alle investeringsobjektene i indeksens portefølje må samsvare med 
artikkel 2(17). Er ikke det tilfellet, samsvarer ikke indeksen med det 
bærekraftige investeringsmålet.

Fondsforvalteren må i forlengelse av dette også forklare hvordan 
vedkommende sikrer at fondets investeringsstrategi samsvarer med 
indeksens metodikk.233 Med andre ord, overlapper føringene for 
hvordan fondet skal foreta investeringsbeslutninger med rammene for 
hvordan indeksen velger ut hvilke investeringsobjekter som skal inngå 
i dens portefølje? Det må også forklares hvordan den utpekte indeksen 
fraviker fra en relevant, bred markedsindeks.234

5.2.3 Kapitalallokering

Opplysningskravets tredje og siste element krever at fondsforvalteren 
gir en nærmere beskrivelse av hvordan fondet planlegger at fonds-
kapitalen skal allokeres.

Artikkel 8-fond må informere om hva som er fondets tiltenkte 
minsteandel av investeringer som fremmer de miljømessige og/eller 
sosiale karakteristikkene.235 Som redegjort for i kapittel 4.2.2, vil det 
at investeringsstrategien må være bindende innebære at alle investe-
ringene i utgangspunktet skal bidra til å fremme fondets miljømessige/
sosiale karakteristikker. Fondet har imidlertid et visst slingringsmonn 
til for eksempel å foreta investeringer som mangler data eller som 
benyttes til diversifiseringsformål eller hedginginstrumenter, jf.  kapittel 
4.2.2. Fondsforvalteren må derfor tydeliggjøre andelen av slike øvrige 

232 RTS anneks II og III side 5.
233 l.c.
234 l.c.
235 RTS anneks II side 3.
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investeringer, herunder hva som er formålet med investeringene og 
hvorvidt fondet krever at de oppfyller miljømessige eller sosiale 
minstegarantier.236

Dersom artikkel 8-fondet velger å foreta bærekraftige investeringer 
etter artikkel 2(17), må fondsforvalteren i tillegg opplyse om den til-
tenkte minsteandelen av slike investeringer, herunder andelen av 
investeringer som bidrar til miljømessige mål og andelen investeringer 
som bidrar til sosiale mål.237 Førstnevnte skal, i tråd med taksonomi-
forordningen artikkel 6, brytes videre ned i andelen av bærekraftige 
investeringer i miljømessige mål som oppfyller taksonomiforordnin-
gens kriterier og andelen som ikke gjør det, herunder hvorfor sistnevnte 
investeringer foretas.238 Dette er fondets taksonomietterlevelse, som 
behandles nærmere i kapittel 5.4. Dersom fondet ikke tar sikte på å 
gjøre noen bærekraftige investeringer, skal det alternativt presiseres.

Artikkel 9-fond må på tilsvarende vis angi fondets minsteandel av 
bærekraftige investeringer som i tråd med investeringsstrategien 
gjøres for å oppnå det bærekraftige investeringsmålet.239 Denne ande-
len må, som følge av utgangspunktet om at fondet utelukkende skal 
foreta bærekraftige investeringer etter artikkel 2(17), være nært opp 
mot hundre prosent. Dersom artikkel 9-fondet skal foreta investerin-
ger som rettmessig er begrunnet i unntaket beskrevet i kapittel 3.3, må 
fondsforvalteren informere om formålet til disse investeringene, for-
klare hvordan investeringene ikke vil ødelegge for det bærekraftige 
investeringsmålet og beskrive de miljømessige og/eller sosiale minste-
garantiene som investeringene oppfyller.240

236 RTS anneks II side 4.
237 Ibid side 3.
238 Ibid side 4.
239 RTS anneks III side 3–4.
240 Ibid side 4.
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5.3 Fondets bærekraftsprestasjon

Offentliggjøringsforordningen artikkel 11 krever at artikkel 8- og 
9-fond fremlegger periodiske rapporter om hvordan fondet har prestert 
i henhold til klassifiseringens vilkår i løpet av rapportens referansepe-
riode. Det vil for artikkel 8-fond innebære en vurdering av i hvilken 
grad fondet har møtt dets miljømessige og/eller sosiale karakteristik-
ker, jf. artikkel 11(1)(a), og for artikkel 9-fond en vurdering av fondets 
«overall sustainability-related impact», jf. artikkel 11(1)(b). Rappor-
teringen henger nært sammen med opplysningene som fremlegges før 
avtaleinngåelse, og tvinger fondsforvalteren til å vurdere fondets 
faktiske prestasjon opp mot den tiltenkte standarden som har blitt 
beskrevet.

RTS-en utdyper opplysningskravet i kapittel V, jf. offentliggjørings-
forordningen artikkel 11(4), som overordnet bryter opplysningskravet 
ned i to elementer. Fondsforvalteren må 1) vurdere fondets oppnåelse 
av de relevante karakteristikkene eller bærekraftsmålet, og 2) beskrive 
hvordan fondets kapital har blitt allokert. Informasjonen skal etter 
artikkel 11(2)(a) og (g) fremlegges i fondets årsrapport, jf. AIF-loven 
§ 4-1 og verdipapirfondloven § 8-1, hvor referanseperioden utgjør et 
regnskapsår, se regnskapsloven § 1-7. Årsrapporten skal inneholde en 
«prominent statement» om at informasjonen er vedlagt i rapportens 
anneks, som skal utformes i samsvar med RTS-ens obligatoriske mal.241 
Opplysningene må i tillegg publiseres på fondsforvaltningsselskapets 
nettsider, jf. artikkel 10(1)(d) og RTS-ens kapittel IV.

5.3.1 Oppnåelsen av fondets karakteristikker/bærekraftsmål

Det første elementet krever at fondsforvalteren beskriver i hvilken grad 
fondet har oppnådd dets miljømessige/sosiale karakteristikker eller 

241 Se RTS anneks IV og V.
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bærekraftige investeringsmål i løpet av referanseperioden.242 Det 
gjøres ved hjelp av bærekraftsindikatorene som er opplistet i informa-
sjonen beskrevet i kapittel 5.2.1. Benytter for eksempel fondet klima-
gassutslipp som en bærekraftsindikator, vil mengden utslipp som kan 
assosieres med fondets investeringer i løpet av referanseperioden 
indikere hvordan fondet har prestert i relasjon til den miljømessige 
karakteristikken/målet. For artikkel 9-fond er det summen av fondets 
prestasjon i relasjon til alle utvalgte bærekraftsindikatorer som utgjør 
fondets «overall sustainability-related impact».

Når fond har publisert minst en tidligere årsrapport med nevnte 
informasjon, må fondsforvalteren sammenligne fondets prestasjon 
med de opp mot fem foregående referanseperiodene.243 Det er fondets 
prestasjon i relasjon til bærekraftsindikatorene og fondets underlig-
gende investeringer som skal sammenlignes.244

Har fondet benyttet en indeks som referanseverdi, må fondsforval-
teren vurdere hvordan fondet har prestert sammenlignet med den 
utvalgte indeksen.245 Også denne vurderingen skal foretas ved hjelp av 
bærekraftsindikatorer som fondsforvalteren har ansett relevant for å 
bedømme hvorvidt indeksen og ESG-faktorene som indeksen tar i 
betraktning samsvarer med fondets relevante karakteristikker/bære-
kraftige investeringsmål. Det er her tale om et annet sett med bære-
kraftsindikatorer enn de som nevnes innledningsvis i dette kapittelet 
og i kapittel 5.2.1. Fondets prestasjon skal ved hjelp av indikatorene 
sammenlignes med den utpekte indeksens bærekraftsfaktorer og en 
relevant, bred markedsindeks.

Kravene som beskrives i dette kapittelet bidrar til å bevisstgjøre 
fondsforvalteren på fondets kontinuerlige prestasjon i relasjon til den 
standarden som i utgangspunktet er satt for fondet, samtidig som det 
synliggjør fondets prestasjon for investorer. Den periodiske rapporte-

242 RTS artikkel 51 og 59, se anneks IV og V side 1–2.
243 RTS artikkel 51(c) og 59(d).
244 RTS artikkel 64(2).
245 RTS artikkel 57 og 63.
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ringen utøver slik en viktig kontrollfunksjon som komplementerer og 
styrker opplysningene som fremlegges før avtaleinngåelse.

Kravet har imidlertid en tydelig svakhet i form av at hverken 
offentliggjøringsforordningen eller RTS-en krever at fondets prestasjon 
i henhold til klassifiseringens vilkår må verifiseres av en uavhengig 
tredjepart, for eksempel revisor.246 Det kan svekke offentliggjørings-
forordningens formål og utgjøre en fare for informasjonens troverdig-
het. Tredjepartsverifisering vil i mye større grad styrke transparens og 
motvirke grønnvasking, særlig når fondsforvalteren som følge av 
etterspørselsveksten etter artikkel 8- og 9-fond har en sterk egen- og 
vinningsinteresse i å anvende klassifiseringene og gi uttrykk for at 
fondet har gode bærekraftsprestasjoner.

De samme argumentene har begrunnet nye krav om tredjeparts-
verifikasjon i den kommende CSRD, ettersom manglende verifisering 
i NFRD ble ansett for å utgjøre et hinder for troverdig bærekrafts-
informasjon.247 EU sin erfaring fra NFRD kan gi grunn til å spørre 
hvorfor man ikke har inntatt krav om tredjepartsverifisering i offent-
liggjøringsforordningens sammenheng. Samtidig er det grunn til å 
fremheve at opplysningskravene som gjennomgås i kapittel 5 krever 
omfattende og detaljert informasjon både om fondets strategi og 
kapitalallokering, noe som gjør det vanskelig i praksis å gi inntrykk av 
at et fond er mer bærekraftig enn det i realiteten er.

5.3.2 Kapitalallokering

Opplysningskravets andre element krever at fondsforvalteren forklarer 
hvordan fondets midler har blitt allokert i løpet av referanseperioden, 
det vil si hva som er fondets underliggende investeringer.

246 Se eksempelvis RTS artikkel 64(2)(b) som angir at det er frivillig.
247 CSRD fortalen (53). Se Sonnerfeldt (2020) for en nyansert diskusjon om 

revisjon etter NFRD.
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Fondsforvaltere av artikkel 8- og 9-fond må først og fremst utarbeide 
en liste over fondets femten største investeringer, herunder hvor stor 
prosentandel av fondets samlede fondskapital investeringen står for, 
hvilke sektorer investeringene er i og hvilke land investeringene til-
hører.248 Investorer er slik ment å få en «clear overview» over hva 
fondet har investert i, og hva som utgjør fondets største eksponerin-
ger.249 Informasjonen synliggjør med dette investeringsstrategiens 
konkrete resultater, og gir investorer muligheten til vurdere om fondet 
tilfredsstiller investorens bærekraftspreferanser. Det er, i lys av artikkel 
8 og 9-klassifiseringens brede anvendelsesområde, viktig.

Fondsforvalteren må, i tillegg til denne listen, bryte nede fondets 
samlede investeringer i andeler på tilsvarende måte som beskrevet i 
kapittel 5.2.3 ovenfor.250 Forskjellen er at fondsforvalteren beskriver 
hva fondet faktisk har investert i, og ikke hva som er fondets tiltenkte 
minsteandeler av investeringstyper. Informasjonen gjør det mulig for 
investorer å vurdere hvorvidt fondsforvalteren har overholdt de min-
steandelene som i utgangspunktet ble angitt, eventuelt om fondet har 
prestert bedre eller verre enn tiltenkt.

Artikkel 8-fond må opplyse om andelen investeringer i referanse-
perioden som har bidratt til å oppnå fondets karakteristikker, mens 
artikkel 9-fond må opplyse om andelen investeringer som i løpet av 
referanseperioden har bidratt til å oppnå det bærekraftige investerings-
målet, det vil si investeringer som oppfyller artikkel 2(17).251 Sistnevnte 
gjelder også artikkel 8-fond som har hatt til hensikt å foreta bærekraf-
tige investeringer.252 Hva som er formålet med en eventuell resterende 
andel investeringer som ikke fremmer de relevante karakteristikkene 
eller bidrar til det bærekraftige investeringsmålet, må forklares.253 

248 RTS artikkel 52 og 60.
249 Se RTS-ens fortale (26).
250 RTS artikkel 53 og 61.
251 l.c.
252 RTS artikkel 55 og 56.
253 RTS artikkel 53(b) og 61(b).
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Dersom artikkel 8- eller 9-fondet foretar bærekraftige investeringer 
som bidrar til miljømessige mål, må fondsforvalteren også rapportere 
om fondets taksonomietterlevelse, se kapittel 5.4 nedenfor.254

Fondets investeringer skal i årsrapporten også brytes ned i andeler 
basert på sektor.255 Informasjonen styrker transparens, særlig når 
hverken artikkel 8- eller 9-klassifiseringen sammenfaller med taksono-
miforordningens standard eller bærekraftsbegrepet. Det manglende 
sammenfallet innebærer at fond til tross for dets klassifisering, særlig 
artikkel 8-fond, rettmessig kan ha posisjoner i typiske  «ikke-bærekraftige» 
sektorer. Ved å kreve at fondsforvalteren bryter ned fondets ekspone-
ringer i andeler basert på sektor, får investorer et riktig inntrykk av 
fondets ambisjonsnivå og hvor «bærekraftig» dets investeringer egent-
lig er. Det gjør det også enklere å sammenligne fond innad i samme 
klassifisering i form av å vurdere fondenes eksponering opp mot 
hverandre. Hvor effektive disse opplysningskravene er til å styrke 
offentliggjøringsforordningens formål er et annet spørsmål, som 
vurderes avslutningsvis i kapittel 8.

5.4 Fondets taksonomietterlevelse
5.4.1 Anvendelse og innhold

Taksonomiforordningen artikkel 5 og 6 supplerer offentliggjørings-
forordningen med opplysningskrav om forholdet mellom artikkel 8- og 
9-fonds investeringer og taksonomiforordningens kriterier for miljø-
messig bærekraftig økonomiske aktiviteter. Opplysningskravene følger 
av artikkel 8(2a) og 9(4a), som krever at fondsforvaltere fremlegger 
informasjon som angitt i taksonomiforordningen artikkel 5 og 6.256

254 RTS artikkel 55 og 62.
255 RTS artikkel 54 og 61(c).
256 Innført ved taksonomiforordningen artikkel 25(2) og (3).



104 PrivIus nr. 220

Taksonomiforordningen artikkel 5 oppstiller opplysningskrav for 
artikkel 9-fond som «invests in an economic activity that contributes 
to an environmental objective within the meaning of point (17) of 
Article 2» (min kursivering). Ordlyden presiserer at bestemmelsen 
kun gjelder for artikkel 9-fond som foretar bærekraftige investeringer 
med miljømessige mål etter artikkel 2(17), og avgrenser dermed mot 
artikkel 9-fond som utelukkende foretar investeringer med sosiale mål. 
EU-kommisjonen har i den seneste Q&A-en presisert at opplysningene 
som fremsettes av artikkel 9-fondet før avtaleinngåelse i denne sam-
menheng ikke er avgjørende for hvorvidt artikkel 5 kommer til 
anvendelse.257 Det vil si at artikkel 9-fond som i utgangspunktet har 
gitt uttrykk for at det utelukkende har et sosialt mål, må rapportere 
etter artikkel 5 dersom det likevel foretar investeringer som bidrar til 
miljømessige mål.258

Taksonomiforordningen artikkel 6 angir at artikkel 5 gjelder 
«mutatis mutandis» for artikkel 8-fond som «promotes environmental 
characteristics». Det vil si at opplysningskravene som oppstilles i artik-
kel 5 også skal gjelde for artikkel 8-fond som fremmer miljømessige 
karakteristikker.

I Q&A-en nevnt ovenfor ble det stilt spørsmål om artikkel 6 kun 
gjelder for artikkel 8-fond som før avtaleinngåelse har gitt uttrykk for 
at det skal foreta bærekraftige investeringer som bidrar til miljømessige 
mål etter artikkel 2(17), jf. kapittel 5.2. Det at artikkel 5, som innehol-
der en lignende presisering for artikkel 9-fond, skal gjelde «mutatis 
mutandis» kan sammen med enkelte formuleringer i RTS-en tilsi en 
slik tolkning.259 EU-kommisjonen besvarte imidlertid spørsmålet ved 
å legge til grunn at hvorvidt et artikkel 8-fond har «[committed] to 
invest in» bærekraftige investeringer før avtaleinngåelse «is irrelevant», 
og at bestemmelsen gjelder «irrespective of commitments made in the 

257 Q&A2 anneks side 11.
258 l.c.
259 Se RTS artikkel 15.
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pre-contractual disclosure».260 Det innebærer at ethvert artikkel 8-fond 
med miljømessige karakteristikker må rapportere etter artikkel 6 
dersom det foretar bærekraftige investeringer med miljømessige mål 
etter artikkel 2(17), uavhengig av om det var tiltenkt på forhånd eller 
ikke. Tolkningen samsvarer med formålet til bestemmelsene og offent-
liggjøringsforordningen. Informasjonsasymmetri og transparens rundt 
fondets overlapp med taksonomiforordningen ivaretas best dersom 
rapporteringsplikten avhenger av hvilke investeringer fondet til enhver 
tid har, og ikke hva som er rapportert før avtaleinngåelse. Sistnevnte 
kunne også medført en fare for omgåelse av rapporteringsplikten.

At taksonomiforordningen begrenser opplysningskravet til fond 
med miljømessige mål eller karakteristikker er en naturlig konsekvens 
av at den regulerer hva som er miljømessig bærekraftig. Her er det 
likevel grunn til å være oppmerksom på at den kommende sosiale 
taksonomien sannsynligvis vil oppstille tilsvarende opplysningskrav 
for fond som foretar bærekraftige investeringer med sosiale mål.261

Når det gjelder opplysningskravets innhold, krever artikkel 5(a) at 
fondsforvalteren opplyser om hvilke miljømål i  taksonomiforordningen 
artikkel 9 investeringene bidrar til. Kravet supplerer offentliggjørings-
forordningens krav om å beskrive fondets miljømessige mål og 
karakteristikker, jf. kapittel 5.2.1. Videre krever artikkel 5(b) at fonds-
forvalteren informerer om «how and to what extent» fondets investe-
ringer gjøres i «economic activities that qualify as environmentally 
sustainable». Det er dette som er fondets taksonomietterlevelse, og 
opplysningene er ment å inngå som en del av fondsforvalterens infor-
masjon om kapitalallokering før avtaleinngåelse og i årsrapporten, jf. 
kapittel 5.2.3 og 5.3.2.

Det må kort bemerkes at hvordan fondsforvaltere rapporterer om 
taksonomietterlevelse kan endres etter EU-kommisjonen sin avgjørelse 

260 Q&A2 anneks side 11.
261 PSF Subgroup 4 (2022) side 52.
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om å inkludere gass og kjernekraft i taksonomiforordningen.262 EU-
kommisjonen har bedt ESAs om å endre RTS-en til å inkludere opp-
lysningskrav som tydelig reflekterer fondets eksponeringer til slike 
aktiviteter, med frist 30. september 2022.263 Den følgende redegjørelsen 
kan derfor endre seg noe, for eksempel ved at fondsforvaltere innenfor 
taksonomiandelen må tydeliggjøre hvilke sektorer investeringer er 
plassert i.

Fondets taksonomietterlevelse skal presenteres som en prosent-
andel av fondets totale investeringer, beregnet etter kalkulerings-
metoden i RTS artikkel 17 jf. artikkel 15. Metoden er detaljert, og en 
inngående redegjørelse er ikke nødvendig i en overordnet fremstilling 
av fondsforvalterens plikter. Det sentrale er at prosentandelen til 
fondets taksonomietterlevelse skal kalkuleres på grunnlag av taksonomi-
etterlevelsen til fondets underliggende investeringsobjekter. Opplys-
ningskravet forutsetter derfor at fondsforvalteren for hver av fondets 
investeringer vurderer i hvilken grad investeringsobjektet utøver 
aktiviteter som oppfyller taksonomiforordningens kriterier.

Hvordan vurderingen av investeringsobjektet skal foretas beror 
ifølge RTS-en på hvilken type aktiva det er investert i, og hvor omfat-
tende vurderingen blir varierer.264 For eksempel kan fondsforvalteren 
uten nærmere undersøkelser legge til grunn at investeringer i obliga-
sjoner utstedt etter EU sin Green Bond Standard fullt ut samsvarer 
med taksonomiforordningens kriterier.265 For andre typer aktiva, for 
eksempel aksjer, må fondsforvalteren i utgangspunktet foreta vurde-
ringene selv. Fondsforvalteren er derfor avhengig av å få tilgang på 
informasjon som gjør det mulig å vurdere hvorvidt investeringsobjek-
tene oppfyller taksonomiforordningens kriterier. Hva som utgjør til-
strekkelig informasjon, og hvordan fondsforvalteren skal få tak i den, 
behandles i det følgende kapittelet.

262 C(2022) 631/3.
263 EU-kommisjonen (2022b).
264 RTS artikkel 17(1).
265 RTS artikkel 17(1)(c).
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Det må for øvrig kort bemerkes at det heller ikke i denne sam-
menheng oppstilles et krav om at fondsforvalterens vurderinger må 
verifiseres av en uavhengig tredjepart, jf. RTS artikkel 15(1)(b) og 55(1)
(b)(i). De betenkelighetene som er poengtert i kapittel 5.3.1 gjør seg 
derfor gjeldende også her.

5.4.2 Betydningen av taksonomiforordningen artikkel 8

Taksonomiforordningen artikkel 8 og dens tilhørende delegerte forord-
ning (EU) 2021/2178 pålegger alle store foretak som omfattes av 
regnskapsdirektivets artikkel 19a og 29a, det vil si store foretak av 
allmenn interesse med mer enn 500 ansatte, å inkludere informasjon 
om selskapets taksonomietterlevelse i årsberetningen. Har et fond 
investert i et selskap som omfattes av denne rapporteringsplikten, kan 
fondsforvalteren etter offentliggjøringsforordningen og RTS-en legge 
til grunn selskapets ferdigkalkulerte taksonomietterlevelse i sine 
vurderinger av fondets taksonomietterlevelse.266

Artikkel 8 spiller slik en viktig rolle i å gjøre informasjon som 
fondsforvalteren behøver for å etterleve taksonomiforordningens 
artikkel 5 og 6 tilgjengelig. Implementeringen av artikkel 8 har imid-
lertid vist seg å by på noen problemer som kan svekke bestemmelsens 
effektivitet og funksjon.

For det første kommer ikke rapporteringsplikten etter artikkel 8 
fullt ut til anvendelse i EU før 1. januar 2023.267 Det står i motsetning 
til fondsforvalterens plikt i artikkel 5 og 6, som i EU har vært gjeldende 
siden 1. januar 2022. Med andre ord befinner man seg i en mellom-
periode hvor fondsforvalteren må vurdere fondets og dermed også 
selskapers taksonomietterlevelse, selv om selskaper ikke fremlegger 
informasjonen som kreves for å foreta disse vurderingene.

266 Offentliggjøringsforordningen artikkel 11(3) og RTS artikkel 17(2)(a).
267 Delegert forordning (EU) 2021/2178 artikkel 10(2).
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Siden 1. januar 2022 har selskaper etter den delegerte forordningen 
hatt en plikt til å rapportere om selskapets andel av taksonomikvalifi-
serende aktiviteter.268 Det vil si selskapets andel av aktivitetstyper som 
faller inn under taksonomiforordningens tekniske screeningkriterier, 
uavhengig av om aktiviteten faktisk oppfyller de nærmere kriteriene 
for å anses miljømessig bærekraftig.269 Med andre ord vil det at en 
aktivitet er taksonomikvalifiserende ikke nødvendigvis innebære at 
aktiviteten oppfyller vilkårene i taksonomiforordningen artikkel 3. Det 
innebærer at fondsforvalteren ikke kan bygge sine vurderinger på 
informasjon om taksonomikvalifikasjon. Ordlyden i artikkel 5(b) er 
tydelig på at fondsforvalteren må opplyse om hvorvidt aktiviteter er 
«environmentally sustainable under Article 3», og RTS-en stadfester 
at opplysningsplikten krever informasjon om hvorvidt aktiviteter 
«qualify as» miljømessig bærekraftig.270 Det er ikke taksonomikvalifi-
kasjon egnet til å si noe om, ettersom taksonomiforordningens vilkår 
ikke har blitt vurdert. Tilsvarende forståelse er lagt til grunn av ESAs 
i en tilsynsuttalelse.271

Rettstilstanden på avhandlingens tidspunkt innebærer følgelig at 
de fleste selskaper ikke publiserer tilstrekkelig informasjon om selska-
pets taksonomietterlevelse. Spørsmålet som reiser seg er hvilken type 
informasjon fondsforvalteren i slike tilfeller kan bygge sine  vurderinger 
på.

RTS-ens artikkel 15(3)(b) legger til grunn at dersom nødvendig 
informasjon ikke er offentlig tilgjengelig, må fondsforvalteren få tak i 
«equivalent information» direkte fra selskapet eller fra «third party 
data providers». Det fremgår også av fortalens avsnitt 35 at fondsfor-
valteren kan «rely on third party data providers», for eksempel rating- 
og analysebyråer, frem til selskaper starter å rapportere om taksonomi-
etterlevelse.

268 Delegert forordning (EU) 2021/2178 artikkel 10(2).
269 Ibid artikkel 1(5).
270 Jf. RTS fortale (35), se også artikkel 15 og 17.
271 JC 2022 12 avsnitt 6.
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En naturlig språklig forståelse av «equivalent information» tilsier 
at fondsforvalteren må få tak i samme type informasjon som selskaper 
i utgangspunktet skal fremlegge etter artikkel 8. Ser man ordlyden i 
sammenheng med artikkel 5 og 6, må informasjonen være av et innhold 
og omfang som gjør det mulig å vurdere om aktiviteter oppfyller 
taksonomiforordningens kriterier. EU-kommisjonen har i den seneste 
Q&A-en presisert at fondsforvaltere må bygge på «reliable data» for 
ikke å risikere brudd på «sector specific rules, incurring liability […] 
under national law», se kapittel 7 nedenfor, og ESAs har i en tilsynsut-
talelse lagt til grunn at «estimates should not be used».272 Presiseringene 
ivaretar offentliggjøringsforordningens formål om å styrke transparens 
og sørger for pålitelig informasjon.

Å få tak i «equivalent information» kan imidlertid være vanskelig 
i en mellomperiode hvor artikkel 8 ikke kommer til anvendelse. Når 
selskaper ikke fremlegger den nødvendige informasjonen, kan det vise 
seg tid- og ressurskrevende for en fondsforvalter å ta kontakt med 
selskaper og drive frem informasjonen selv, særlig dersom fondet har 
investert i en rekke forskjellige selskaper. I regelverkets «startfase» 
foreligger det også en fare for at informasjonen som først blir tilegnet, 
ikke er tilstrekkelig presis eller nøyaktig. Selskapets taksonomietter-
levelse kan endre seg etter hvert som selskapet får mer erfaring, 
informasjon og kompetanse om taksonomiforordningens vurderinger. 
Det er problematisk for fondsforvaltere, som i det tilfellet stadig må 
revidere fondets taksonomietterlevelse etter hvert som mer presis 
informasjon blir tilgjengelig. Det kan villede investorer, i strid med 
offentliggjøringsforordningens formål, for eksempel ved at fondets 
taksonomietterlevelse blir nedjustert etter investeringstidspunktet.273

RTS-ens fortale fremhever som nevnt ovenfor at fondsforvaltere i 
en mellomperiode kan lene seg på tredjeparter. Det vil imidlertid etter 
min mening utelukkende være å flytte problemet fremfor å løse det. 

272 Q&A2 anneks side 10 og JC 2022 12 avsnitt 6.
273 Se også Eurosif (2022).
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Selv om tredjeparter har mer tid og ressurser å bruke på informasjons-
innhenting, kreves det fortsatt «equivalent information», og informa-
sjonen er på avhandlingens tidspunkt like «utilgjengelig» for en 
tredjepart som for en fondsforvalter. Til det kommer også at ESG-
ratinger har vært gjenstand for kritikk, for eksempel at de mangler 
transparens, ikke kan sammenlignes med hverandre og at det  foreligger 
interessekonflikter.274 Det svekker ESG-ratingenes pålitelighet, og gir 
grunn til å stille spørsmål om de i det hele tatt kan tilby «equivalent 
information» av god kvalitet. EU skal ifølge den nye strategiplanen 
arbeide med å forbedre ESG-ratinger, men før den tid vil nok tredje-
parter være av begrenset hjelp for fondsforvalteren.275

I norsk rett oppstår det et særegent spørsmål når det gjelder anven-
delsesområdet til artikkel 8. Den norske regnskapslovens definisjon 
av «store foretak» i § 1-5 har et større anvendelsesområde enn det 
tilsvarende begrepet i regnskapsdirektivets artikkel 19a og 29a. Det 
reiser spørsmål om hvilken definisjon som skal legges til grunn for 
gjennomføringen av artikkel 8 i norsk rett.

Lovgiver har, på grunnlag av Finansdepartementets vurderinger i 
forarbeidene til lov om bærekraftig finans, løst spørsmålet ved å vedta 
en ny bestemmelse i regnskapsloven § 3-3c. Bestemmelsen angir at 
artikkel 8 kommer til anvendelse på «[f]oretak som nevnt i [regnskaps-
direktivet] artikkel 19a og 29a».276 Med andre ord er det regnskaps-
direktivets definisjon som skal legges til grunn for artikkel 8 i norsk 
rett.

Ordlyden i den nye bestemmelsen gir imidlertid grunn til å stille 
spørsmål om anvendelsesområdet følger regnskapsdirektivet slik den 
til enhver tid gjelder, eller om den legger til grunn gjeldende EU-rett 
på vedtakelsestidspunkt. Dette spørsmålet er relevant som følge av den 
kommende CSRD, som vil utvide anvendelsesområdet til någjeldende 

274 Se EU-kommisjonen (2021).
275 Strategiplanen side 15–16.
276 Lov om bærekraftig finans § 6, se Prop.208 LS (2020–2021) punkt 3.3.4.
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artikkel 19a og 29a betydelig. Legges førstnevnte alternativ til grunn, 
vil CSRDs utvidelse få direkte virkning for anvendelsesområdet til 
artikkel 8 i norsk rett, selv om direktivet ikke har blitt implementert.

Finansdepartementet uttaler i nevnte forarbeider at CSRDs forslag 
medfører at «en på nåværende tidspunkt ikke bør legge den bredere 
definisjonen av «store foretak» i regnskapsloven § 1-5 til grunn for 
rapporteringsplikten».277 Videre uttales det at virkeområdet til rap-
porteringsplikten «og om den i Norge bør gjelde flere foretak enn det 
som følger av direktivbestemmelsene, vurderes på nytt i forbindelse 
med nasjonal gjennomføring av [CSRD]». Med andre ord synes det 
som at begrunnelsen for å legge regnskapsdirektivets definisjon til 
grunn nettopp er fordi anvendelsesområdet vil bli utvidet med CSRD. 
Det tilsier at ordlyden skal forstås som at anvendelsesområdet til  artikkel 
8 følger regnskapsdirektivet slik den til enhver tid gjelder. Hvordan 
CSRDs definisjon forholder seg til § 1-5 vil bli vurdert nærmere når 
direktivet er vedtatt.278

Artikkel 8 har et begrenset anvendelsesområde, og oppstiller ingen 
rapporteringsplikter for små og mellomstore selskaper. Med andre ord 
finnes det en rekke aktuelle investeringsobjekter som ikke må fremlegge 
informasjon om sin taksonomietterlevelse. Spørsmålet som dermed 
oppstår er hvordan fondsforvalteren skal få tak i informasjon fra disse 
selskapene.

Har fondet investert i selskaper som faller utenfor artikkel 8, spesi-
fiserer RTS artikkel 17(2)(b) at fondsforvalteren må basere sine vur-
deringer på «equivalent information» direkte fra investeringsobjektet 
eller fra «third party providers». Ordlyden «equivalent information» 
må forstås på samme måte som beskrevet ovenfor, og innebærer følge-
lig at fondsforvalteren må få tak i «reliable», presis informasjon som 
tilsvarer det artikkel 8 krever fremlagt om hvorvidt aktiviteter opp fyller 

277 Prop.208 LS (2020–2021) side 17.
278 Verdipapirlovutvalget utreder på avhandlingens tidspunkt norsk gjennom-

føring av CSRD, se Finansdepartementet (2021a).
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taksonomiforordningens kriterier. Estimeringer og informasjon om 
aktiviteters taksonomikvalifikasjon er ikke tilstrekkelig.

RTS-ens fortale avsnitt 35 presiserer at fondsforvalteren i utgangs-
punktet må innhente informasjonen fra «publicly reported data», men 
dersom offentlig informasjon ikke er tilgjengelig kan det innhentes 
direkte fra selskapet eller fra tredjeparter, forutsatt at det er  «equivalent».

Ettersom artikkel 8 overlapper med anvendelsesområdet til NFRD 
og kommende CSRD, vil selskaper som først faller utenfor rapporte-
ringsplikten heller ikke være pålagt å fremlegge bærekraftsinformasjon 
etter regnskapslovgivningen. Utgangspunktet om at fondsforvalteren 
må innhente offentlig tilgjengelig data forutsetter derfor at selskap 
frivillig rapporterer om sin taksonomietterlevelse eller fremlegger øvrig 
tilstrekkelig informasjon.

Frivillig rapportering er ikke utenkelig. Selskaper kan ha et ønske 
om å tydeliggjøre taksonomietterlevelsen til omverden fordi det gir 
forretningsmessige fordeler, for eksempel i form av bedre omdømme 
eller gunstig finansiering. Press fra utenforstående parter, herunder 
fondsforvaltere som selv er avhengig av eller ønsker innsikt i slik 
informasjon, kan også resultere i at selskaper velger å publisere infor-
masjon i tråd med artikkel 8.279 Fondsforvalteren kan i slike tilfeller, 
på samme måte som ved selskaper som er rapporteringspliktige etter 
artikkel 8, legge informasjonen til grunn for sine vurderinger, ettersom 
det utgjør «equivalent information».

Dersom selskaper ikke publiserer tilstrekkelig informasjon i offent-
lige dokumenter, må fondsforvalteren henvende seg til selskapet direkte 
eller benytte tredjeparter, for eksempel rating- og analysebyråer. De 
samme problemene som nevnt ovenfor vil da gjøre seg gjeldende, om 
enn ikke i større grad ettersom de aktuelle selskapene ikke en gang 
forbereder seg på å etterleve artikkel 8. Å få tak i informasjon om 
aktivitetene til et selskap kan følgelig vise seg å være svært tid- og 

279 Poenget trekkes frem i taksonomiforordningens fortale (15).
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ressurskrevende, og rating- og analysebyråer er på grunnlag av kritik-
ken nevnt ovenfor ikke nødvendigvis en god løsning på problemet.

Taksonomiforordningens fortale avsnitt 21 gir uttrykk for at i 
«exceptional cases» hvor fondsforvalteren ikke får tak i «complete, 
reliable and timely information» om selskaper som faller utenfor 
anvendelsesområdet til artikkel 8, kan fondsforvalteren «make com-
plementary assessments and estimates on the basis of information from 
other sources». Uttalelsen kan i utgangspunktet virke noe motstridende 
med kravet om «equivalent information» beskrevet ovenfor, men som 
videre presisert kan dette bare gjøres «for limited and specific parts of 
the desired data elements». Det er med andre ord bare i tilfeller hvor 
det mangler noe informasjon for at fondsforvalterens vurderinger skal 
bli fullstendige at fondsforvalteren kan foreta «complementary assess-
ments and estimates», og vedkommende må i så fall «clearly explain 
the basis for their conclusions». Her er det grunn til å utvise  varsomhet, 
og fondsforvalteren må sørge for at forklaringen er robust nok til å 
utelukke brudd på sektorspesifikk regelverk eller privatrettslig ansvar, 
jf. kapittel 7 nedenfor.

Problemene som er beskrevet i dette kapittelet kan som ytterste 
konsekvens resultere i at fondsforvalteren ikke kan rapportere om 
fondets taksonomietterlevelse. Som uttrykt av EU-kommisjonen i den 
seneste Q&A-en, må fond «indicate zero» dersom fondsforvalteren 
ikke får tak i tilstrekkelig informasjon.280 Når både artikkel 8- og 9-fond 
kan ha et bredt spekter av ambisjonsnivå vil det være uheldig, ettersom 
ambisjonsnivåene ikke i like stor grad vil synliggjøres slik offentlig-
gjøringsforordningens formål forutsetter. Det er også grunn til å 
reflektere over om den potensielle arbeidsbyrden fondsforvaltere blir 
pålagt kan resultere i at fondsforvaltere vegrer seg fra å klassifisere 
fond for å unngå kravene det medfører. Det vil, i motsetning til hand-
lingsplanens overordnede formål, gjøre det vanskeligere for investorer 
å finne bærekraftige fondsalternativer og investeringer.

280 Q&A2 anneks side 10.



114 PrivIus nr. 220

Det er samtidig grunn til å anta at disse problemene vil avdempes 
med tiden. Fremveksten av gode eksterne tredjeparter, EU-kommisjo-
nens arbeid med å sikre transparens og pålitelighet rundt ESG-
ratinger og selskapers utvikling av mer presis informasjon vil gjøre 
informasjonsinnhenting lettere. Hvordan fondsforvalterens opplys-
ningsplikt håndteres gjenstår derfor å se, men det synes som at 
arbeidet til syvende og sist blir veltet over på investeringsobjektene, 
enten i form av at mindre selskaper forventes å rapportere om sin 
taksonomietterlevelse, eller ved at det blir vanskeligere for selskaper 
som ikke rapporterer å få tilgang på kapital.

6 Offentligrettslige konsekvenser ved 
brudd på klassifiseringens vilkår og 
opplysningskrav

6.1 Innledning

Problemstillingen i dette kapittelet er hvilke offentligrettslige konse-
kvenser som kan oppstå som følge av at fondsforvalteren  forvalter et 
artikkel 8- eller 9-fond i strid med vilkårene som er beskrevet i del II, 
eller opplysningskravene som er beskrevet i kapittel 5. Med andre ord, 
hvilken kompetanse har norske tilsynsmyndigheter når det kommer 
til å overse etterlevelsen av offentliggjøringsforordningens bestem-
melser, og hvilke sanksjonsmuligheter er tilgjengelige? Problemstil-
lingen tar slik for seg den offentligrettslige siden av avhandlingens 
tredje og siste problemstilling.
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Det rettslige utgangspunktet for tilsyn er offentliggjøringsforord-
ningen artikkel 14.281 Bestemmelsen krever at medlemslandenes 
relevante tilsynsmyndighet etter AIFM-direktivet og UCITS-direktivet 
skal «monitor the compliance […] with the requirements of this 
Regulation», og at tilsynsmyndigheten skal ha «all the supervisory and 
investigatory powers that are necessary» for å utøve oppgaven. Sist-
nevnte er et utslag av EU-rettens generelle effektivitetsprinsipp. Utø-
velsen av EU-rett skal ikke være tilnærmet umulig eller overdrevent 
vanskelig, noe som blant annet innebærer at medlemslandene må sørge 
for effektive, forholdsmessige og avskrekkende sanksjonsmuligheter.282

Offentliggjøringsforordningen oppstiller utover dette ikke noe 
harmonisert offentligrettslig sanksjoneringsregime. Utformingen 
overlates til nasjonal rett, som må sørge for at effektivitetsprinsippet 
ivaretas. Artikkel 14(2) stadfester også en forventning om at nasjonale 
tilsynsmyndigheter samarbeider med hverandre og utveksler informa-
sjon om hvordan tilsynet utøves.

Norge har lagt til grunn i lov om bærekraftig finans § 4 at «Finans-
tilsynet fører tilsyn med overholdelse av bestemmelsene i denne lov 
[…] etter reglene i finanstilsynsloven». Det er følgelig Finanstilsynet 
som får oppgaven om å overvåke fondsforvalteres etterlevelse av 
offentliggjøringsforordningens bestemmelser, med utgangspunktet i 
finanstilsynslovens regler og sanksjonsmuligheter. Hva tilsynskompe-
tansen omfatter og hvilke sanksjoner fondsforvaltere kan risikere å bli 
møtt med vurderes i kapittel 6.2.

Bruk av klassifiseringene i et markedsføringsøyemed kan utover 
offentliggjøringsforordningens bestemmelser reise spørsmål etter 
markedsføringsloven. Hvilke bestemmelser som kan være relevante 
ved fondsforvalteres bruk av artikkel 8- og 9-klassifiseringen, og 
hvilken adgang Forbrukertilsynet har til å gripe inn og sanksjonere 

281 Tilsynskompetansen i artikkel 14 omfatter også taksonomiforordningens 
opplysningskrav, jf. taksonomiforordningen artikkel 21.

282 Riesenhuber (2021) side 366 med videre henvisninger til EU-praksis.
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eventuelle brudd, vurderes i kapittel 6.3, herunder hvordan Forbruker-
tilsynets kompetanse skal forholde seg til Finanstilsynets kompetanse.

6.2 Finanstilsynets generelle tilsynskompetanse

6.2.1 Kompetansens rekkevidde

Lov om bærekraftig finans § 4 stadfester at Finanstilsynet har kompe-
tanse til å føre tilsyn med «overholdelse av bestemmelsene i» offentlig-
gjøringsforordningen, jf. også sistnevntes artikkel 14(1). Offentlig-
gjøringsforordningens bestemmelser oppstiller harmoniserte opplys-
ningskrav som skal sikre transparens i relasjon til bærekraftsrelatert 
informasjon. Det Finanstilsynet i utgangspunktet skal føre tilsyn med, 
vil følgelig være hvorvidt fondsforvaltere etterlever disse opplysnings-
pliktene.

Offentliggjøringsforordningens opplysningskrav krever, som 
redegjort for i kapittel 5, at fondsforvaltere fremlegger informasjon 
om hvordan fondet oppfyller klassifiseringens vilkår og hvordan det 
har prestert i relasjon til vilkårene. Med andre ord skal Finanstilsynet 
føre tilsyn med om fondsforvaltere fremlegger informasjon som 
underbygger klassifiseringens vilkår, i tråd med de detaljerte opplys-
ningskravene i RTS-en.

Ut i fra dette utgangspunktet reiser det seg en viktig problemstilling 
om rekkevidden av Finanstilsynets kompetanse. Er kompetansen 
begrenset til å sjekke om fondsforvalteren har fremlagt opplysninger 
som underbygger klassifiseringens vilkår, eller må Finanstilsynet også 
foreta kvalitative vurderinger av om bærekraftsopplysningene faktisk 
stemmer?

Ordlyden i § 4 og offentliggjøringsforordningen artikkel 14 svarer 
ikke direkte på spørsmålet. At Finanstilsynet skal overvåke «over-
holdelse av bestemmelsene» er en vag angivelse. Den presiserer ikke 
at tilsynsmyndighetene som en del av sitt tilsyn må vurdere hvorvidt 
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innholdet i bærekraftsinformasjonen er korrekt. Samtidig stenger ikke 
ordlyden for å forstå kompetansen slik. Så lenge opplysningskravenes 
anvendelse forutsetter at klassifiseringenes vilkår er oppfylt, herunder 
at den underliggende bærekraftsinformasjonen stemmer, kan det 
argumenteres for at en del av fondsforvalterens etterlevelse er å anvende 
klassifiseringen korrekt. At offentliggjøringsforordningens sentrale 
formål er å oppstille harmoniserte opplysningskrav kan imidlertid 
innebære at sistnevnte alternativ vil være å trekke tilsynskompetansen 
for langt.

Finansdepartementet vurderer problemstillingen i proposisjonen 
til lov om bærekraftig finans, og legger til grunn at «forordningens 
krav om tilsyn begrenser seg til kontroll med aktørenes offentlig-
gjørings- og rapporteringsplikter».283 Uttalelsen slutter seg til Finans-
tilsynets egne vurderinger fra høringsrunden:

[T]ilsynet med […] de nye kravene [bør] være begrenset til en 
kontroll av at det er gitt opplysninger i tråd med kravene. En 
kvalitativ vurdering av de opplysninger foretakene gir om bære-
kraftig virksomhet, forutsetter en helt annen kompetanse enn det 
et finanstilsyn har.284

Det synes følgelig som at lovgiver, i tråd med Finanstilsynets vur-
deringer, har lagt til grunn at tilsynskompetansen ikke omfatter kva-
litative vurderinger av bærekraftsopplysninger. En slik forståelse har 
også blitt lagt til grunn av det danske finanstilsynet, som har gitt 
uttrykk for at tilsynet «[i]kke [skal foreta] klima- og miljøtekniske 
efterprøvninger af, om de underliggende virksomheder i bæredygtige 
investeringsfonde er så bæredygtige, som de angiver», jf. offentlig-
gjøringsforordningen artikkel 14(2).285 Det innebærer, som eksempel, 

283 Prop.208 LS (2020–2021) punkt 3.6.4.
284 Finanstilsynet (2020) side 16.
285 Danske Finanstilsynet (2021) side 43.
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at Finanstilsynets kompetanse ikke omfatter det å overprøve fondsfor-
valterens vurderinger av om investeringene til et artikkel 9-fond faktisk 
oppfyller artikkel 2(17). Finanstilsynet skal kun overvåke om fonds-
forvalteren har fremlagt informasjon som underbygger at fondets 
investeringer er vurdert til å samsvare med artikkel 2(17).

Rekkevidden av Finanstilsynets kompetanse slik den er beskrevet 
i proposisjonen innebærer – i sammenheng med det at offentlig-
gjøringsforordningen ikke oppstiller krav om tredjepartsverifikasjon 
– at det materielle innholdet i bærekraftsopplysningene ikke vurderes 
av en objektiv part med mindre fondsforvalteren frivillig sørger for 
det.286 Det svekker offentliggjøringsforordningens formål. En autori-
sering av opplysninger fra en uavhengig tredjepart vil i større grad 
styrke transparens og motvirke grønnvasking, særlig når fondsforval-
tere som følge av etterspørselsveksten etter artikkel 8- og 9-fond har 
en sterk egen- og vinningsinteresse i å anvende klassifiseringene. At 
det er fondsforvalteren selv som foretar klassifiseringen av fondet, uten 
at noen gjennomgår hvorvidt opplysningene faktisk er korrekte, gir 
inntrykk av en rettstilstand hvor bukken settes til å passe havresekken. 
Samtidig er det viktig å ta i betraktning at Finanstilsynets virksomhet 
styres av ressurshensyn. Det vil derfor nok i første omgang være mer 
nærliggende å rette kritikken mot offentliggjøringsforordningens 
manglende krav om tredjepartsverifikasjon, se kapittel 5.3.1 ovenfor.

Finansdepartementet tar opp faren ved å undergrave offentlig-
gjøringsforordningens formål i proposisjonen.287 Det presiseres hvor 
viktig det er med effektivt tilsyn, jf. effektivitetsprinsippet, og at 
Finanstilsynets kompetanse derfor må omfatte kontroll av om fonds-
forvalteren har etablert «retningslinjer og rutiner for etterlevelse av 
kravene» og at det foreligger «et dokumentert og faktabasert grunnlag 
for vurderinger av bærekraft».288

286 Se RTS artikkel 15(1)(b), 55(1)(b) og 64(2)(b).
287 Prop.208 LS (2020–2021) punkt 3.6.4.
288 l.c.
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Særlig sistnevnte er en viktig presisering. Selv om Finanstilsynet 
ikke skal overprøve fondsforvalterens bærekraftsvurderinger, må 
Finanstilsynet sjekke om informasjonen som underbygger klassifise-
ringens vilkår fremstår «dokumentert og faktabasert». Med andre ord 
skal Finanstilsynets kompetanse også omfatte kontroll av om informa-
sjon fremstår troverdig og tilstrekkelig. Dersom for eksempel investe-
ringsstrategien og kapitalallokeringen slik den er beskrevet ikke synes 
å tilfredsstille klassifiseringens vilkår, kan Finanstilsynet gripe inn som 
følge av et manglende «dokumentert og faktabasert» grunnlag for 
hvordan fondet oppfyller klassifiseringens vilkår. Finanstilsynet får 
slik en viss kompetanse til å overvåke fondsforvalterens bruk av klassi-
fiseringene, selv om tilsynet i utgangspunktet ikke skal foreta kvalita-
tive vurderinger. Det vil til en viss grad sørge for at grønnvasking 
motvirkes, i tråd med offentliggjøringsforordningens formål.

Finanstilsynet har i forlengelse av dette uttalt til FinansWatch at 
hvorvidt «forvaltere forvalter fond i henhold til den fastsatte investe-
ringsstrategien for hvert enkelt fond er […] noe Finanstilsynet priori-
terer i tilsynsarbeidet på fondsområdet», og at «[d]ersom et fond 
markedsføres som bærekraftig, grønt eller lignende, må fondsforvalter 
kunne underbygge dette med dokumenterbare fakta».289 Uttalelsen er 
ikke en kilde som kan legges vekt på, men er et eksempel som indike-
rer at Finanstilsynet er av den oppfatning at tilsynskompetansen til en 
viss grad omfatter kontroll med riktigheten av klassifiseringen og dens 
vilkår, så fremt kontrollen kan foretas på grunnlag av opplysningene 
som er fremlagt i tråd med kapittel 5. Det antydes også at emnet er 
noe som er på prioriteringslisten til Finanstilsynet.

Tolkningen av Finanstilsynets kompetanse samsvarer for øvrig med 
Finanstilsynets formål og mandat. Finanstilsynet skal føre tilsyn med 
at foretakene som er underlagt dets tilsyn virker på «hensiktsmessig 
og betryggende måte» i samsvar med lover og regler som gjelder for 
dem, jf. finanstilsynsloven § 3 første ledd, og slik «bidra til finansiell 

289 Kolden (2022a).
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stabilitet og velfungerende markeder, og til at brukerne kan ha tillit til 
at finansielle avtaler og tjenester blir fulgt opp etter sin hensikt».290 
Etterspørselsveksten etter bærekraftige investeringsprodukter og den 
økende betydningen av bærekraftig finans tilsier at riktig bruk av 
artikkel 8- og 9-klassifiseringen er viktig av hensyn til effektive finans-
markeder, solide og tillitsvekkende institusjoner og investorbeskyttelse. 
Med andre ord griper emnet inn i kjernen av Finanstilsynets overord-
nede formål om å sikre finansiell stabilitet og beskytte investorer. 
Finanstilsynets generelle kompetanse vil følgelig i seg selv tale for at 
Finanstilsynet behøver en kompetanse til å vurdere opplysningenes 
pålitelighet og hvorvidt de underbygger en korrekt forståelse av klas-
sifiseringens vilkår.

Hvordan tilsynsmyndighetene i øvrige medlemsland har utøvet sin 
kompetanse støtter tolkningen, jf. offentliggjøringsforordningen artik-
kel 14(2). Det danske Finanstilsynet har som redegjort for i kapittel 
3.4 kritisert Danske Bank sin forståelse av artikkel 9(3)-klassifiseringen 
og gitt uttrykk for at bankens fond er klassifisert uriktig. Svenske 
Finansinspektionen har lansert en granskning av alle artikkel 9-fond, 
hvor hensikten er å vurdere om informasjonen som fondsforvaltere 
har fremlagt oppfyller kravene til artikkel 9-klassifiseringen.291 Finans-
inspektionen har også foretatt en generell kartlegging over hvordan 
fondsforvaltere har tilpasset seg offentliggjøringsforordningen, og i 
den sammenheng gitt uttrykk for at visse fondsforvaltere må anpasse 
informasjonen sin bedre til fondenes investeringsstrategi.292 Med andre 
ord har tilsynsmyndighetene ment at informasjonen som har blitt 
fremlagt ikke samsvarer med klassifiseringens vilkår som følge av et 
manglende dokumentert og faktabasert grunnlag.

Når det gjelder hvordan Finanstilsynet skal vurdere om informa-
sjonen fremstår dokumentert og faktabasert, har tilsynet en rekke 

290 Finanstilsynet (u.å.) side 3. Se også finansforetaksloven § 1-1.
291 Finansinspektionen (2022).
292 Finansinspektionen (2021).
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verktøy tilgjengelig. Finanstilsynet kan selvsagt vurdere opplysningene 
opp mot offentlig informasjon. I tillegg har Finanstilsynet adgang til 
å gjøre nødvendige undersøkelser av foretaket for å vurdere om det 
virker på en «hensiktsmessig og betryggende måte», og foretak vil være 
pliktig til å «når som helst […] gi alle opplysninger som tilsynet måtte 
kreve», jf. finanstilsynslovens § 3 første og annet ledd. Det omfatter 
innsyn i og utlevering av protokoller, regnskapsopplysninger, doku-
menter, datamaskiner og lignende, jf. annet ledd.

6.2.2 Sanksjonsmuligheter

Har en fondsforvalter klassifisert fond uriktig eller ikke etterlevd 
opplysningskravene som følger klassifiseringen, og det fremkommer 
av informasjonen som fremlegges, risikerer fondsforvalteren at Finans-
tilsynet griper inn og pålegger sanksjoner. Hvilke sanksjonsmuligheter 
Finanstilsynet har, følger i utgangspunktet av finanstilsynsloven.

Finanstilsynsloven § 4 inneholder en rekke ulike pålegg Finans-
tilsynet kan benytte. Sanksjonsmuligheten som er mest relevant i 
sammenheng med offentliggjøringsforordningen er pålegg om å rette 
det rettsstridige forholdet, jf. nr. 7. Bestemmelsen innebærer at Finans-
tilsynet kan vedta pålegg om retting i form av at fondsforvalteren enten 
må fremlegge ytterligere dokumentasjon for å tilfredsstille offentlig-
gjøringsforordningens opplysningskrav, eller at fondet må reklassifi-
seres. Dersom fondsforvaltningsselskapet uaktsomt eller forsettlig 
overtrer pålegg som er gitt i tråd med loven, følger det av § 10 første 
ledd at selskapet kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år, eller 
Finanstilsynet kan pålegge en daglig mulkt som løper frem til forhol-
det er rettet, jf. annet ledd. Sistnevnte er nok mest nærliggende når det 
er tale om brudd på offentliggjøringsforordningens bestemmelser.

Fondsforvaltningsselskapers forvaltningsvirksomhet reguleres for 
øvrig av verdipapirfondloven eller AIF-loven, som Finanstilsynet også 
fører tilsyn med. Lovene inneholder sanksjonsmuligheter som kan 
gjøres gjeldende i forbindelse med overtredelser av bestemmelser i 
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andre lover enn verdipapirfondloven og AIF-loven. Det følger for 
eksempel av verdipapirfondloven § 11-5 annet ledd nr. 4 og AIF-loven 
§ 9-4 annet ledd bokstav d at Finanstilsynet kan tilbakekalle forvalt-
ningsselskapers tillatelse til å drive forvaltningsvirksomhet dersom 
forvaltningsselskap begår «alvorlige eller systematiske overtredelser» 
av «bestemmelser gitt i eller i medhold av lov», for eksempel offentlig-
gjøringsforordningens bestemmelser. Ordlyden «alvorlige eller syste-
matiske overtredelser» tilsier imidlertid at terskelen er høy, og 
fondsforvaltningsselskapet skal nok gjøre seg skyldig i en del over-
tredelser av offentliggjøringsforordningen før det kan bli aktuelt for 
Finanstilsynet å tilbakekalle selskapets tillatelse.

Finanstilsynet kan også innenfor sin generelle kompetanse utøve 
forskjellige typer tilsynsarbeid.293 Et viktig eksempel er tematilsyn, som 
er tilsyn som rettes mot en avgrenset problemstilling og gjennomføres 
på et utvalg av foretak.294 Formålet er å skape økt oppmerksomhet 
rundt problemstillingen og bidra til å justere bransjepraksis.295 Dersom 
det etter offentliggjøringsforordningens ikrafttredelse foreligger et 
behov for å oppklare hvordan fondsforvaltere skal anvende klassifise-
ringssystemet, er det ikke utenkelig at Finanstilsynet benytter sin 
kompetanse til å foreta tematilsyn. Den svenske Finansinspektionens 
granskning av artikkel 9-fond er et eksempel på dette.

Det er nærliggende å anta at Finanstilsynet vil prioritere arbeidet 
med offentliggjøringsforordningens etterlevelse. Bærekraftsrapporte-
ring har siden 2021 vært et uttalt prioritert område for Finanstilsynet, 
i tråd med ESMAs felles europeiske prioriteringer.296 Finanstilsynets 
generelle formål og mandat, jf. finanstilsynsloven § 3, taler også for at 
oppfølgning vil være nødvendig, noe Finanstilsynets uoffisielle ut -
talelser gjengitt ovenfor synes å bekrefte.297

293 Jf. finanstilsynsloven § 3.
294 Finanstilsynet (2021b).
295 Ibid.
296 Finanstilsynet (2021a) punkt 3.2.2 og ESMA (2021).
297 Kolden (2022a).
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Avslutningsvis må det nevnes at Regjeringen har oppnevnt et utvalg 
som skal gjennomgå og vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets 
virksomhet.298 Utvalgets oppdrag er å foreslå en ny finanstilsynslov 
som «reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsyns-
området, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet også 
fremover».299 Fristen er 1. desember 2022. En eventuell ny lov kan 
påvirke rekkevidden av Finanstilsynets tilsynskompetanse, og gjøre 
nye sanksjonsmuligheter tilgjengelig.

6.3 Forbrukertilsynets kompetanse i 
markedsføringsspørsmål

6.3.1 Brudd på markedsføringsloven

Fondsforvaltere står i utgangspunktet fritt til å benytte artikkel 8- eller 
9-klassifiseringen i et markedsføringsøyemed. Offentliggjørings-
forordningen artikkel 13(1) stadfester i det tilfellet at fondsforvaltere 
skal «ensure that their marketing communications do not contradict 
the information disclosed pursuant to this Regulation». Det vil si at 
markeds  føringen til artikkel 8- og 9-fond ikke kan være i strid med 
opplysningene som er fremlagt i tråd med opplysningskravene redegjort 
for i kapittel 5. Artikkel 13 må også suppleres med nasjonal lovgivning 
om markedsføring. I Norge gjelder markedsføringsloven, som opp stiller 
bransjenøytrale regler som kommer til anvendelse der fondsprodukter 
markedsføres med «bærekraftspåstander».300 Loven kontrollerer markeds-
føring i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk 
mellom næringsdrivende, jf. markedsføringsloven § 1.

298 Finansdepartementet (2021b).
299 Ibid.
300 Prop.208 LS (2020–2021) side 11.
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Hva som menes med «bærekraftspåstander» er av  Forbrukertilsynet 
definert som «bruk av utsagn, opplysninger, symboler, bilder, merke-
ordninger eller lignende, som gir uttrykk av at et produkt har etiske 
eller miljømessige egenskaper, eller at en virksomhet tar særlige etiske 
eller miljømessige hensyn».301 Bruk av artikkel 8- eller 9-klassifiserin-
gen og informasjon som offentliggjøringsforordningens opplysnings-
krav krever fremlagt, vil klart falle inn under denne definisjonen. Det 
innebærer at markedsføringslovens bestemmelser kommer til anven-
delse på markedsføring av artikkel 8- og 9-fond.302

Markedsføringsloven § 3 annet ledd krever at alle påstander om 
faktiske forhold som benyttes i markedsføring, herunder bærekrafts-
påstander, kan dokumenteres. Dokumentasjonen må ha tilstrekkelig 
beviskraft, og det kreves vanligvis at påstanden kan underbygges av 
uttalelser eller undersøkelser utført av uavhengige instanser med 
anerkjent faglig kompetanse, jf. Ot.prp. nr.55 (2007–2008) side 27. 
Dersom dokumentasjonskravet ikke er oppfylt, vil markedsføringen 
være i strid med forbudene mot villedende markedsføring i §§ 7 og 
26.303 Førstnevnte regulerer markedsføring overfor forbrukere, mens 
sistnevnte beskytter næringsdrivendes interesser.

De nevnte bestemmelsene kan få betydning for artikkel 8- og 9-fond 
på to måter. For det første vil selve klassifiseringen og bruken av den 
i markedsføring anses som en opplysning eller lignende som kan gi 
uttrykk for at fondet har etiske eller miljømessige egenskaper, jf. 
definisjonen av bærekraftspåstander. Det innebærer at fondsforvalte-
ren for å benytte klassifiseringen i et markedsføringsøyemed må kunne 
dokumentere at vilkårene for klassifiseringen er oppfylt. Er ikke det 
tilfellet, kan markedsføringslovens §§ 7 og 26, jf. § 3 annet ledd, være 
brutt.

301 Forbrukertilsynet (2020) punkt 1.3.
302 Prop.208 LS (2020–2021) side 20.
303 Lunde (2019) side 78.
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Bestemmelsene innebærer for det andre at fondsforvalteren må 
utvise varsomhet ved bruk av begreper som «bærekraftig», «miljøvenn-
lig» og «grønn» i markedsføringen av artikkel 8- og 9-fond. Dersom 
fondsforvaltere ønsker å benytte slike generelle bærekraftspåstander i 
markedsføringen av et fond, forutsetter dokumentasjonskravet i tråd 
med Forbrukertilsynets praksis at fondsforvalteren kan dokumentere 
at fondsproduktet har nesten ingen negativ påvirkning på miljømessige 
eller sosiale forhold.304 Forbrukertilsynet har selv på bakgrunn av dette 
rettskildebildet gitt uttrykk for at det skal svært mye til for å kunne 
markedsføre et fond som «bærekraftig».305

At et fond klassifiseres som et artikkel 8- eller 9-fond vil følgelig 
ikke automatisk innebære at begrepet «bærekraftig» kan benyttes om 
fondet. Det gjelder særlig artikkel 8-fond, som tvilsomt kan konstatere 
at det har tilnærmet ingen negativ påvirkning på miljø eller sosiale 
forhold. Artikkel 9-fond kan heller ikke anta at de kvalifiserer som 
«bærekraftige» etter markedsføringslovens standard, ettersom artikkel 
2(17) hverken overlapper med taksonomiforordningens kriterier eller 
bærekraftsbegrepet.306

Markedsføringsloven kan på denne måten vise seg å være et viktig 
supplement til offentliggjøringsforordningens klassifiseringssystem. 
Vurderingene i del II har vist at det ikke er noe sammenfall mellom 
fond som rettmessig kan benytte klassifiseringene og fond som faktisk 
investerer bærekraftig. Markedsføringslovens bestemmelser kan 
derfor bidra til å sikre at fondsforvaltere ikke markedsfører fond på en 
måte som gir investorer inntrykk av at det foretar bærekraftige inves-
teringer, med mindre det kan dokumenteres. Det støtter offentlig-
gjøringsforordningens formål om å redusere grønnvasking.

Forbrukertilsynet har gitt uttrykk for at taksonomiforordningen 
kan medføre endringer når det gjelder adgangen til å benytte «bære-

304 Forbrukertilsynet (2020) punkt 3.3 avsnitt 5 og punkt 3.4.2.
305 Storvik (2022a).
306 Se kapittel 3.2.1.
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kraft» i markedsføring.307 Det er nærliggende å anta at en slik endring 
vil innebære at bruken av «bærekraft» anses berettiget i relasjon til 
aktiviteter som oppfyller taksonomiforordningens kriterier. I en fonds-
sammenheng kan det bety at fondsforvaltere i markedsføring kan 
beskrive en spesifikk prosentandel av fond som «bærekraftig» på 
grunnlag av fondets taksonomietterlevelse. Har for eksempel et  artikkel 
8- eller 9-fond en taksonomietterlevelse på 20%, kan fondet tenkes å 
kunne markedsføres som 20% bærekraftig innenfor markedsførings-
lovens rammer.

6.3.2 Forbrukertilsynets kompetanse

Utgangspunktet er at det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn med 
bestemmelsene i markedsføringsloven.308 Det innebærer at fonds-
forvalteres bruk av artikkel 8- og 9-klassifiseringen potensielt vil 
overvåkes av to tilsynsorganer. Spørsmålet som reiser seg er om For-
brukertilsynet i tråd med utgangspunktet skal ha tilsynskompetanse 
når det gjelder bruk av klassifiseringene i et markedsføringsøyemed, 
eller om kompetansen til å overvåke fondsforvalteres bruk av klassifi-
seringene utelukkende er ment å tilligge Finanstilsynet.

Offentliggjøringsforordningen artikkel 13(1) kan indikere at 
Finanstilsynet skal ha kompetanse i markedsføringstilfeller, jf. lov om 
bærekraftig finans § 4. Finansdepartementet har imidlertid lagt til 
grunn i lovens forarbeider at Finanstilsynets kompetanse «ikke [vil 
påvirke] Forbrukertilsynets mulighet og ansvar for å på selvstendig 
grunnlag gripe inn ved overtredelser av markedsføringsloven».309 
Tilsvarende følger av forarbeidene til den svenske gjennomføringen 
av offentliggjøringsforordningen, hvor det uttales at Finansinspektio-
nens kompetanse «hindrar i sig inte [Forbrukertilsynet] att ingripa om 

307 Storvik (2022a).
308 Jf. markedsføringsloven §§ 32 og 35.
309 Prop.208 LS (2020–2021) side 20.
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det finns förutsättningar för det».310 Det må på denne bakgrunn anses 
klart at Forbrukertilsynet er ment å ha kompetanse til å gripe inn 
overfor markedsføring av artikkel 8- og 9-fond dersom det gjøres i 
strid med markedsføringslovens bestemmelser.

Hvordan de to myndighetenes kompetanse forholder seg til hver-
andre er vanskelig å si når offentliggjøringsforordningen ikke har trådt 
i kraft enda. Finansdepartementet understreker i forarbeidene behov 
for dialog mellom Finanstilsynet og Forbrukertilsynet «for å avklare 
tilsynsmyndighetenes ansvar og oppfølgning, herunder forholdet 
mellom myndighetenes kompetanse».311

Min umiddelbare mening er at Forbrukertilsynets fokus nok ikke 
vil være på de tilfeller hvor fondsforvaltere ikke tilstrekkelig kan 
dokumentere at vilkårene for klassifiseringen er oppfylt, ettersom denne 
vurderingen i stor grad overlapper med kompetansen til Finanstilsynet, 
jf. kapittel 6.2.1. Det er imidlertid grunn til å anta at Forbrukertilsynet 
vil fokusere på hvordan artikkel 8- og 9-fond benytter generelle bære-
kraftsbegreper i markedsføring. Bruk av bærekraftspåstander har vært 
et viktig prioriteringsområde for Forbrukertilsynet, som ønsker å 
bekjempe grønnvasking.312 Forbrukertilsynets kompetanse kan slik 
dekke noen av «hullene» ved Finanstilsynets kompetanse, ettersom 
riktigheten av fondsforvalteres bærekraftspåstander i en markedsfø-
ringssammenheng kan overprøves av et tilsynsorgan. Forbrukertilsy-
net er i skrivende stund i en prosess med å avklare sine synspunkter, 
og det antas at Forbrukertilsynet vil gi ut en veiledning om forholdet 
mellom taksonomiforordningen og markedsføringsloven.313

Når det gjelder sanksjonsmuligheter, kan brudd på markedsførings-
lovens bestemmelser bli møtt av Forbrukertilsynet med forbud eller 
påbud (§ 40), tvangsmulkt (§ 41) eller overtredelsesgebyr (§ 42), jf. 

310 Prop. 2020/21:66 side 44.
311 Prop.208 LS (2020–2021) side 20.
312 Barne- og familiedepartementet (2021) side 5 og Forbrukertilsynet (2021) 

side 16.
313 Storvik (2022a).
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markedsføringslovens § 39. Vesentlige overtredelser på markeds-
føringsloven kan også straffes med bøter eller fengsel, jf. § 48, men det 
er sjeldent at straffeforfølgning benyttes, særlig i forbrukersaker.314 
Forbrukertilsynets praksis indikerer at tilsynet først sender ut brev 
hvor det opplyses om at markedsføringslovens bestemmelser er brutt, 
med mulighet til å innrette seg etter loven.315 Vedtak om forbud, påbud, 
tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr blir aktuelt dersom oppfordrin-
gen ikke imøtekommes.

7 Privatrettslige konsekvenser ved brudd 
på klassifiseringens vilkår

7.1 Innledning

Offentliggjøringsforordningen er i utgangspunktet et offentligrettslig 
regelverk som regulerer forholdet mellom fondsforvaltningsselskap 
og offentlige organ. Fondsforvaltere pålegges informasjonsplikter om 
hvordan bærekraft integreres i fondsforvaltning, og offentlige organ 
håndhever informasjonspliktene med sanksjoner. Forordningen 
oppstiller ingen direkte rettigheter for private aktører, og er taus når 
det gjelder eventuelle privatrettslige virkninger. Det innebærer imid-
lertid ikke at brudd på klassifiseringens vilkår vil være uten privatretts-
lig betydning, jf. eksempelvis EU-kommisjonen sin uttalelse i den 
seneste Q&A-en som indikerer at uriktig rapportering kan medføre 
«liability, or voidance of contracts under national law».316

314 Haug (2021) kommentar til § 48.
315 Eksempelvis Forbrukertilsynet (09.04.2021) og Forbrukertilsynet (13.01.2022).
316 Q&A2 anneks side 10.
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Når avhandlingen i denne sammenheng taler om «brudd på klassi-
fiseringens vilkår» er det en henvisning til tilfeller hvor fondets 
investorinformasjon bekrefter at et fond er artikkel 8 eller 9, jf.  kapittel 
5, men hvor fondet blir forvaltet i strid med det som fremgår av 
investorinformasjonen. For eksempel kan det tenkes at investorinfor-
masjonen gir uttrykk for at fondet er artikkel 9-klassifisert, mens 
fondet i realiteten foretar investeringer som ikke oppfyller artikkel 
2(17).

Problemstillingen i dette kapittelet er hvilke rettslige virkemidler 
private aktører kan rette mot fondsforvaltere i slike tilfeller. Kapittelet 
vil med det besvare den privatrettslige siden av avhandlingens siste 
problemstilling, og tar for seg to scenarioer.

Brudd på klassifiseringens vilkår kan for det første påvirke det 
avtalerettslige forholdet mellom en fondsforvalter og en andelseier. 
Ved UCITS-fond inngår investoren, samtidig som det tegnes andeler 
i fondet, en avtale med fondsforvaltningsselskapet om forvaltning av 
fondet mot et årlig forvaltningshonorar (heretter fondsavtale).317 AIF-
fond har større avtalefrihet når det kommer til hvordan fondet skal 
struktureres, og forholdet mellom andelseieren og fondsforvalteren 
må derfor vurderes konkret fra sak til sak. Det vil likevel i de fleste 
tilfeller foreligge en form for kontraktsrettslig binding mellom fonds-
forvalteren og andelseieren (eventuelt fondet som sådan), for eksem-
pel gjennom lignende fondsavtaler som ved UCITS-fond, såkalte «side 
letters» eller aksjonæravtaler. Avhandlingen vurderer ikke disse 
nyansene nærmere. Det sentrale er at investorinformasjonen som 
fremlegges i tråd med kapittel 5.2 vil utgjøre en del av fondsavtalen, 
se HR-2020-475-A avsnitt 77. Det reiser spørsmål om brudd på klassi-
fiseringens vilkår kan utgjøre et kontraktsbrudd som gir andelseieren 
adgang til å rette misligholdsbeføyelser mot fondsforvalteren.318 
Spørsmålet behandles i kapittel 7.2.

317 Jf. HR-2020-475-A.
318 Avhandlingen avgrenser som nevnt i kapittel 1.6 mot ugyldighet.
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For det andre kan det tenkes tilfeller hvor brudd på klassifiseringens 
vilkår påvirker øvrige markedsaktører som ikke står i et avtalerettslig 
forhold med fondsforvalteren. Dersom fondsforvaltere gir uttrykk for 
at et fond er klassifisert etter artikkel 8 eller 9, men det forvaltes i strid 
med klassifiseringens vilkår, kan det gi en urettmessig konkurranse-
fordel som går på bekostning av andre aktører i markedet. Hvilke 
rettsmidler markedsaktører kan benytte for å angripe slik grønnvasking, 
vurderes i kapittel 7.3.

7.2 Kontraktsrettslige krav fra andelseiere

Spørsmålet om andelseiere kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser 
som følge av brudd på klassifiseringens vilkår beror på alminnelig 
kontraktsrett. Norsk kontraktsrett bygger på utgangspunktet om at det 
gjelder ulike regler for ulike typer kontraktsforhold.319 På avhandlingens 
tidspunkt finnes ingen kontraktsrettslig lovgivning som regulerer 
avtaler om fondsforvaltning. Spørsmålet må derfor løses etter ulov-
festede kontraktsregler.

Det må kort bemerkes at anvendelsesområdet til den nye finans-
avtaleloven som ble vedtatt i 2020, men som i skrivende stund enda 
ikke har trådt i kraft, omfatter fondsavtaler, i motsetning til dagens 
finansavtalelov.320 Den nye loven inneholder bestemmelser som regu-
lerer adgangen til å gjøre gjeldende heving og erstatning ved brudd på 
fondsforvalterens plikter.321 Når loven trer i kraft vil disse bestem-
melsene i utgangspunktet bli aktuelle for vurderingene i dette kapit-

319 Haaskjold (2013) side 22–23.
320 Ny finansavtalelov § 1-3 første og annet ledd, se Prop.92 LS (2019–2020) 

side 39 flg.
321 Ny finansavtalelov §§ 3-48 og 3-49, jf. § 3-1.
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telet, men ettersom de er ment å kodifisere gjeldende ulovfestet rett,322 
vil ikke vurderingene påvirkes nevneverdig utenom at enkelte mislig-
holdsbeføyelser blir lovfestet.

Utgangspunktet etter alminnelig kontraktsrett er at en kontraktspart 
kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser dersom det foreligger et 
kontraktsbrudd og de nærmere vilkårene for den aktuelle misligholds-
beføyelsen er oppfylt. Det første spørsmålet som vurderes er derfor 
hva som skal til for at brudd på klassifiseringens vilkår utgjør et 
kontraktsbrudd. Deretter vil jeg vurdere hvilke misligholdsbeføyelser 
som kan være relevante ved slike brudd, før jeg knytter noen bemerk-
ninger til hvor effektive misligholdsbeføyelsene fremstår. Det er viktig 
fra et praktisk ståsted, og bidrar til å avklare klassifiseringssystemets 
privatrettslige gjennomslagskraft.

7.2.1 Kontraktsbrudd

Vurderingen av om det foreligger et kontraktsbrudd er to-trinnet.323 
Først må det vurderes om forvaltning i strid med klassifiseringens 
vilkår avviker fra det avtalte. Det beror på hvilke rettslige forpliktelser 
fondsforvalteren etter avtalen har påtatt seg, og om det som har blitt 
levert tilfredsstiller disse, jf. HR-2020-475-A avsnitt 62. Foreligger det 
et avvik, blir neste spørsmål om avviket er noe fondsforvalteren svarer 
for eller har risikoen for. Sistnevnte byr ikke på særlige problemer i 
denne sammenheng; avviker forvaltningen fra det avtalte, vil det klart 
være noe fondsforvalteren svarer for. Det avgjørende spørsmålet blir 
derfor om brudd på klassifiseringens vilkår utgjør et avvik fra det som 
er avtalt mellom fondsforvalteren og andelseieren (eventuelt fondet).

Hva som skal til for å konstatere et avvik mellom fondsforvaltnings-
tjenesten som er levert og det som er avtalt var gjenstand for vurdering 

322 Ny finansavtalelov § 3-46 femte ledd, Prop.92 LS (2019–2020) side 214 og 
Innst. 104 L (2020–2021) side 9. Se likevel Færstad (2021) punkt 5 som har 
stilt spørsmål ved om det stemmer.

323 Hagstrøm (2021) side 342–343.
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i HR-2020-475-A Skapindeksfond. Dommen gjaldt et gruppesøksmål 
reist av 180 000 andelseiere i aktive fond som ble forvaltet av DNB. 
Andelseierne hevdet at DNB leverte for lav grad av aktiv forvaltning 
sammenlignet med det som var avtalt, og mente at det utgjorde et 
kontraktsbrudd som ga grunnlag for prisavslag i forvaltningshonora-
ret. I et aktivt forvaltet fond er målet å oppnå en høyere avkastning 
enn en referanseindeks, noe som står i motsetning til passivt forvaltede 
fond som etterligner sammensetningen til en referanseindeks.324 For 
at aktive fond skal oppnå en høyere avkastning, må fondsforvalteren 
foreta analyser og vurderinger av hvordan fondets kapital skal plas-
seres.325 Det krever en større arbeidsinnsats enn ved passive fond, og 
forvaltningshonoraret er derfor gjennomgående høyere.

Høyesterett kom etter en konkret tolkning av fondsavtalen frem til 
at det forelå et avvik mellom den avtalte forvaltningen og det som ble 
levert. Når DNB forpliktet seg til å levere aktivt forvaltede fond måtte 
fondenes sammensetning «avvike i ikke ubetydelig grad fra referan-
seindeksens sammensetning» for å gi andelseierne den finansielle 
risikoen og muligheten for meravkastning som var forespeilet, jf. avsnitt 
128. Når det ikke ble gjort, forelå det et kontraktsbrudd. Høyesterett 
anså også vilkårene for prisavslag for å være oppfylt, og ga andelseierne 
medhold. Høyesteretts vurdering av prisavslag kommer jeg tilbake til 
i kapittel 7.2.3.

Høyesterett legger i dommen til grunn at spørsmålet om den leverte 
fondsforvaltningstjenesten avviker fra avtalen beror på en objektiv 
tolkning av fondsavtalen, herunder fondets vedtekter og prospekt, jf. 
avsnitt 71-79. Avhandlingen har naturligvis ikke en konkret avtaletekst 
å forholde seg til, og vil derfor være begrenset til å gi en generell 
fremstilling av hvilke rettslige forpliktelser som kan utledes av investor-
informasjonen til et artikkel 8- eller 9-fond. Hva utslaget blir i den 
konkrete sak vil variere, og vurderingen må tilpasses innholdet i og 

324 Kjørven (2020) punkt 1.
325 l.c.
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forholdene ved den enkelte fondsavtale, herunder hvorvidt fondet er 
et UCITS-fond eller et AIF-fond.

Offentliggjøringsforordningen artikkel 6(3)(a) og (g) innebærer at 
fondets klassifisering og de opplysningene som kreves fremlagt frem-
går av fondsavtalen, jf. Skapindeksfond avsnitt 77. Slik opplysnings-
kravene er utformet vil det innebære at fondsavtalens ordlyd gir uttrykk 
for at fondet skal fremme spesifikt angitte miljømessige og/eller 
sosiale karakteristikker eller ha et bærekraftig investeringsmål, i tillegg 
til at det beskrives hvordan det skal gjøres, jf. kapittel 5.2. Det gir 
andelseieren en berettiget forventning om at fondet oppfyller artikkel 
8- eller 9-klassifiseringen slik investeringsstrategien og kapitalallo-
keringen gir anvisning på. Forventningen underbygges av kravet til 
god forretningsskikk i verdipapirfondloven § 2-15 og AIF-loven § 3-2,326 
som blant annet krever at fondsforvalteren sørger for at fondet forval-
tes i samsvar med det som er angitt i fondets investorinformasjon.327

At fondsavtalen inneholder opplysninger om at fondet er klassifisert 
etter artikkel 8 eller 9, herunder hvordan fondet skal oppfylle klassi-
fiseringen, synes på den bakgrunn å være egnet til å skape følgende 
rettslige forpliktelser for fondsforvalteren. For det første må fondsfor-
valteren være forpliktet til å forvalte fondet på en måte som fremmer 
de angitte karakteristikkene, eller som er i tråd med det angitte 
bærekraftige investeringsmålet. Det innebærer et krav om å imple-
mentere en investeringsstrategi som er egnet til å oppfylle vilkårene. 
For det andre må fondsforvalteren være forpliktet til å følge opp den 
investeringsstrategien som blir beskrevet. Etterlever ikke fondsforval-
teren disse forpliktelsene, kan det utgjøre et avvik som resulterer i at 
fondsforvalteren bryter sine avtalerettslige forpliktelser.

For artikkel 9-fond innebærer det at fondsforvalteren må imple-
mentere en investeringsstrategi som er egnet til å vurdere vilkårene i 
artikkel 2(17), og som allokerer fondskapitalen i tråd med disse. For 

326 Se også ny finansavtalelov § 3-1.
327 Se eksempelvis Finanstilsynet (02.03.2015).
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artikkel 8-fond må fondsforvalteren sørge for at det implementeres en 
investeringsstrategi som fremmer relevante miljømessige og/eller 
sosiale karakteristikker i hver investeringsbeslutning som tas, ettersom 
det kun er investeringsstrategiens bindende elementer som utgjør 
relevante karakteristikker.

Etter å ha klargjort hvilke rettslige forpliktelser klassifiseringen og 
investorinformasjonen medfører, blir neste spørsmål om forvaltningen 
som har blitt levert avviker fra disse. Det vil ifølge Skapindeksfond bero 
på en «bred helhetsvurdering», hvor «en rekke momenter og omstendig-
heter kan tas i betraktning», jf. avsnitt 136. I det foreliggende til fellet 
er det naturlig å vurdere investeringsstrategien og det resultat den er 
egnet å medføre, opp mot klassifiseringens vilkår.

Forvaltning av fond, herunder artikkel 8- eller 9-fond, anses  generelt 
for å være en innsatsforpliktelse, se Skapindeksfond avsnitt 136.328 Med 
det menes at fondsforvalterens overordnede forpliktelse er å forvalte 
fondet etter faglig god innsats, og ikke levere et bestemt resultat i form 
av en viss avkastning.329 Det innebærer imidlertid ikke at fondsavtalen 
skal forstås uten noe krav til resultat.330 Poenget med begrepet «inn-
satsforpliktelse» er å indikere at innsatsens utfall faller utenfor forplik-
telsen, men det betyr ikke at avtaleparten er fritatt fra å oppfylle det 
vedkommende ellers har påtatt seg.331 Sagt med andre ord må den 
faglig gode innsatsen som ytes for at utfallet skal nås være kontrakts-
messig. Skapindeksfond er et godt eksempel på denne nyanseringen, 
hvor Høyesterett legger til grunn at DNB innenfor sin innsatsforplik-
telse fortsatt må sørge for at fondsforvaltningen utøves med den graden 

328 Noe annet kan legges til grunn dersom ordlyden garanterer for innsatsens 
resultat, se eksempelvis Rt-1997-825, men det vil i en fondssammenheng 
sjeldent være tilfellet.

329 Hagstrøm (2021) side 126 og Cordero-Moss (2021) side 276.
330 Se Cordero-Moss (2021) for en nærmere diskusjon av innsats- og resultat-

forpliktelser.
331 Ibid side 279.
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av aktiv forvaltning avtalen forespeiler.332 Overført til foreliggende 
situasjon vil det ikke være relevant at fondsforvaltningen i utgangs-
punktet har blitt utøvd med faglig god innsats dersom det ikke er gjort 
på en måte som samsvarer med klassifiseringens vilkår og investor-
informasjonen.

For artikkel 9-fond innebærer det at dersom investeringsstrategien 
og -beslutningene ikke samsvarer med artikkel 2(17), vil den rettslige 
forpliktelsen være brutt. Har imidlertid fondsforvalteren implementert 
en investeringsstrategi som er egnet til å oppfylle vilkårene i artikkel 
2(17), og investeringsbeslutningene er tatt i samsvar med denne, vil 
det neppe være av betydning dersom det underliggende investerings-
objektet likevel viser seg å ikke oppfylle artikkel 2(17). Det kan for 
eksempel skyldes at forhold som ikke var kjent på investeringstids-
punktet har kommet frem i lyset, at investeringsobjektet ikke har nådd 
de bærekraftsmålene det har satt, eller at investeringsobjektet innleder 
nye økonomiske aktiviteter som vesentlig skader miljømessige eller 
sosiale mål. I slike tilfeller blir forpliktelsens innsatselement tydelig; 
så lenge fondsforvalteren på investeringstidspunktet og i tråd med 
investeringsstrategien har utøvd en faglig god innsats når det gjelder 
vurderingen av artikkel 2(17), er det ikke nærliggende å anse forplik-
telsen som brutt. Fondsforvalteren har da utøvd faglig god kontrakts-
messig innsats, selv om utfallet blir som det blir.

I den forlengelse oppstår spørsmålet om hvor mye oppfølgning og 
undersøkelser kravet om faglig god innsats krever når det gjelder 
artikkel 9-fondets investeringer. Hva må artikkel 9-fond gjøre for å 
sørge for at investeringene fortsatt oppfyller artikkel 2(17), og hva skjer 
dersom det oppdages at en av investeringene ikke lenger gjør det?

Spørsmålet har neppe et generelt og entydig svar, og vil avhenge av 
fondets konkrete investeringsstrategi. Fondsforvalteren må i det 
minste ha på plass kontrollmekanismer som følger opp og sørger for 
at klassifiseringens vilkår overholdes. Dersom det oppdages at en 

332 Se avsnitt 146-146.
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investering ikke oppfyller artikkel 2(17), vil det nok også på grunnlag 
av artikkel 9-klassifiseringens vilkår oppstå en plikt til å selge seg ut, 
alternativt nedklassifisere fondet til artikkel 8. Hvor lang tid fonds-
forvalteren har på å utføre utsalget eller nedklassifiseringen er det 
vanskelig å si noe generelt om. Det er nok ikke grunnlag for å kreve at 
utsalget eller nedklassifiseringen skjer umiddelbart. Fondsforvalteren 
må ha mulighet til å få oversikt over situasjonen og oppklare forhol-
dene. Det må også være en viss adgang til å ta hensyn til generelle 
markedsforhold for å forsøke å begrense investorenes tap. Svaret må 
bero på en konkret vurdering, hvor det er relevant å se hen til hvordan 
fondsforvalteren reagerer på situasjonen og hvilke handlingsmulighe-
ter fondsforvalteren har. Sitter fondsforvalteren for lenge på investe-
ringen etter at avviket er oppdaget, uten å gi noe tegn til at det arbeides 
for å sikre etterlevelse av klassifiseringen, foreligger det nok et brudd 
på fondsforvalterens forpliktelser.

Når det gjelder artikkel 8-fond må det vurderes om investerings-
strategien inneholder de miljømessige og/eller sosiale karakteristikkene 
som fondet hevder å fremme, herunder at karakteristikkene er bin-
dende i hver investeringsbeslutning. Dersom investeringsstrategien 
ikke inneholder miljømessige og/eller sosiale karakteristikker, eller de 
angitte karakteristikkene ikke er bindende, vil det utgjøre et kontrakts-
brudd. Har fondsforvalteren implementert en egnet investerings-
strategi må de konkrete investeringsbeslutningene vurderes opp mot 
investeringsstrategien. Viser det seg at de miljømessige og/eller sosiale 
karakteristikkene ikke har blitt tatt i betraktning slik investerings-
strategien krever, vil det også utgjøre et kontraktsbrudd. Har imidler-
tid fondsforvalteren sørget for å implementere en egnet investerings-
strategi og investeringsbeslutningene foretas i samsvar med denne, vil 
forvaltningens utfall ikke være av betydning.

Det kan illustreres gjennom et eksempel. Et artikkel 8-fond har gitt 
uttrykk for at det gjennom aktivt eierskap fremmer miljømessige 
karakteristikker ved å påvirke investeringsobjekter til å utforme karbon-
utslippsmål i tråd med Parisavtalen. Opplysningene fremgår av 
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fondsavtalen, og fondsforvalteren vil derfor være rettslig forpliktet til 
å utøve aktivt eierskap som beskrevet. Fraviker fondsforvalteren dette 
bindende elementet, for eksempel ved å stemme for et forslag på 
generalforsamling som strider med målet, må det være et kontrakts-
brudd. At fondsforvalteren ikke lykkes i å påvirke investeringsobjektene 
til å vedta karbonutslippsmål i tråd med Parisavtalen vil imidlertid 
ikke være et kontraktsbrudd. Utfallet av forvaltningen er ikke en del 
av fondsforvalterens forpliktelse; det avgjørende er om fondsforvalte-
ren har utøvd en faglig god innsats ved å forsøke å påvirke selskapet i 
en slik retning. Et annet spørsmål er om det kan komme til et tidspunkt 
hvor fondet i tråd med dets miljømessige karakteristikker må trekke 
seg ut av investeringen. Dette vil igjen måtte avgjøres etter en konkret 
vurdering, hvor det ses hen til fondets investeringsstrategi og hvordan 
fondet tar sikte på å oppfylle klassifiseringens vilkår.

Dersom brudd på klassifiseringens vilkår i tråd med vurderingene 
i dette kapittelet utgjør et kontraktsbrudd, kan andelseiere gjøre gjel-
dende misligholdsbeføyelser dersom de nærmere vilkårene for det er 
oppfylt. Fondsavtaler er imidlertid en særegen kontraktstype som 
skiller seg fra de mer tradisjonelle kontraktsforholdene, og vurderings-
temaene som det kontraktsrettslige sanksjoneringsregimet oppstiller 
er derfor ikke alltid treffende for de tilfeller hvor en andelseier gjør 
gjeldende krav mot en fondsforvalter.333 Avhandlingen vil på den bak-
 grunn nøye seg med å vurdere erstatning og prisavslag, ettersom disse 
misligholdsbeføyelsene fremstår mest tilgjengelige for det fore liggende 
tilfellet.

7.2.2 Erstatning

Andelseierens adgang til å kreve erstatning som følge av brudd på 
klassifiseringens vilkår forutsetter at erstatningsvilkårene er oppfylt. 

333 Som for eksempel poengtert i relasjon til forbrukerkjøpsloven av Færstad 
(2021) side 230.
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Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, ha oppstått et økonomisk tap og 
det må være årsakssammenheng mellom kontraktsbruddet og tapet.334

Den alminnelige erstatningsregelen i kontraktsforhold er at ansvars-
grunnlag skal vurderes etter culparegelen, med mindre det er hjemmel 
for å anvende en strengere erstatningsregel.335 Slik hjemmel foreligger 
ikke for fondsavtaler.336 Spørsmålet om det foreligger ansvarsgrunnlag 
ved brudd på klassifiseringens vilkår vil derfor bero på om fondsfor-
valterens avvikende forvaltning var uaktsom.

Avtaler om fondsforvaltningstjenester behandles under det såkalte 
«profesjonsansvaret», noe som innebærer at det må legges en streng 
aktsomhetsnorm til grunn.337 Hva profesjonsstandarden inneholder 
må fastlegges ut i fra avtalen, partenes forhold, lovfestede handle-
normer og øvrige generelle forventninger som stilles til profesjonen.338 
Det at fondsavtaler er en innsatsforpliktelse innebærer at avtalefor-
pliktelsen som oftest vil sammenfalle med profesjonsstandarden, 
ettersom kontraktsbruddet nettopp beror på kravet til faglig god 
innsats.339 Foreligger det et kontraktsbrudd som følge av at fonds-
forvalteren har brutt klassifiseringens vilkår, vil det derfor være 
nærliggende at vilkåret om ansvarsgrunnlag er oppfylt. Det gjelder 
særlig når det lovfestede kravet til god forretningsskikk nok også vil 
være brutt, jf. verdipapirfondloven § 2-15 og AIF-loven § 3-5.340

334 Hagstrøm (2021) side 489.
335 Ibid side 491. Verdipapirfondloven § 11-1 inneholder en erstatningsbestem-

melse som regulerer fondsforvalterens erstatningsansvar overfor fondet. 
Bestemmelsen skal forstås som en henvisning til alminnelige erstatningsretts-
lige regler, og vurderingen vil derfor bli den samme som i dette kapittelet, 
jf. Ot.prp. nr.68 (1980–1981) side 23.

336 Ny finansavtalelov § 3-49 legger også til grunn culparegelen med utgangs-
punkt i profesjonsansvaret, se Prop.92 LS (2019–2020) side 370.

337 Kjørven (2017) side 73.
338 Kjørven (2017) side 74 og Færstad (2021) side 224. Se også Prop.92 LS 

(2019–2020) side 370.
339 Prop.92 LS (2019–2020) side 244 og Kjørven (2017) side 102.
340 Se også ny finansavtalelov § 3-1.
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Årsakssammenheng og økonomisk tap kan imidlertid by på pro-
blemer. Dersom fondsforvalteren bryter klassifiseringens vilkår, må 
andelseieren kunne påvise at kontraktsbruddet har resultert i et øko-
nomisk tap.

Fondets avkastning er ikke alene en direkte konsekvens av fonds-
forvalterens opptreden, og beror på en rekke andre faktorer som 
fondsforvalteren ikke kan påvirke. Dårlig avkastning kan for eksempel 
utelukkende skyldes markedsutvikling, selv om fondsforvalteren har 
handlet i strid med fondsavtalen. I slike tilfeller kan ikke andelseieren 
kreve tapet dekket, ettersom det ikke har oppstått som følge av kon-
traktsbruddet. Omvendt tilfelle kan også tenkes. For eksempel, dersom 
et artikkel 9-fond har investert i «skitne» selskaper som ikke oppfyller 
artikkel 2(17), kan ikke erstatning reparere bruddet dersom fondet har 
hatt bedre avkastning enn et fond som hadde etterlevd vilkårene. Kun 
dersom det kan påvises at et fond som hadde etterlevd vilkårene også 
ville hatt bedre avkastning, vil erstatningsvilkårene være oppfylt. 
Vilkårene reiser for øvrig vanskelige og intrikate bevisspørsmål, som 
i praksis kan gjøre det vanskelig å vinne frem med et erstatningskrav.

Det kan tenkes tapsposter utover avkastning som kan oppstå som 
følge av brudd på klassifiseringens vilkår. Dersom fondets klassifisering 
har vært en avgjørende faktor for andelseieren, kan kontraktsbruddet 
resultere i at andelseieren må reallokere kapitalen sin til et nytt fond 
som etterlever klassifiseringens vilkår. Det kan påføre kostnader, for 
eksempel innløsningsgebyr, tegningsgebyr og forhandlingskostnader 
til nye fondsavtaler. Slike kostnader har klart oppstått som følge av 
kontraktsbruddet, og utgjør relevante økonomisk tap som kan kreves 
dekket. Dersom slike tap ikke skulle utgjøre noe bemerkelsesverdig 
beløp for den enkelte andelseier, kan det tenkes at flere andelseiere går 
sammen og fremmer et felles erstatningskrav ved gruppesøksmål, slik 
tilfellet var i Skapindeksfond.

Det kan stilles spørsmål om det er mulig å argumentere for at det 
har oppstått et relevant tap som følge av at de feilaktige investeringene 
påfører skade på miljø og samfunn. Dagens rettstilstand er imidlertid 
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tydelig på at ikke-økonomiske tap bare kan tilkjennes dersom det 
foreligger særskilt rettsgrunnlag for det, noe som ikke er tilfellet ved 
brudd på fondsavtaler.341 Selv om juridisk teori de seneste årene har 
påpekt at det kan være grunn til å stille spørsmål om dette tradisjonelle 
synet bør opprettholdes, har Høyesterett holdt fast ved utgangspunk-
tet.342 Etter norsk rett synes det derfor ikke som at andelseiere kommer 
langt med et erstatningskrav begrunnet i tap for investeringenes skade 
på miljø og samfunn.

Rettsutviklingen i Europa og resten av verden gir imidlertid grunn 
til å reflektere over hvordan tap relatert til bærekraft kan bli håndtert 
i fremtiden. Et økende antall miljøsaker blir brakt inn for domstolene 
og vinner frem. Rettsaken mot Shell i Nederland er et godt eksempel, 
hvor Shell på grunnlag av en ulovfestet «duty of care» i Nederlandsk 
erstatningsrett ble ansett for å ha en resultatforpliktelse til å redusere 
sine klimagassutslipp med 45% innen 2030.343 Forpliktelsen ble ikke 
ansett for å være brutt, men selskapet var farlig nær som følge av en 
utilstrekkelig klimastrategi. Man ser også et økende antall saker som 
reises av aksjonærer mot selskaper på ESG-grunnlag,344 for eksempel 
har styret til Shell nå blitt saksøkt for å ha «collectively […] failed to 
adopt and implement a Paris-aligned climate strategy».345

Sakene omhandler stor sett selskaper, og er ikke direkte overførbare 
til fondsforvaltningsselskap eller erstatning ved kontraktsbrudd. De 
indikerer likevel en rettsutvikling som anerkjenner et behov for å 
håndheve og kompensere skader på miljø og samfunn. Forholdet 
mellom aksjonær og selskap, og det forvaltningsansvaret selskaps-
organer har til å opptre i tråd med aksjonærenes og selskapets  interesser, 
har for øvrig store likhetstrekk med forholdet mellom en andelseier 

341 Hagstrøm (2019) side 549.
342 Se Hagstrøm (2019) side 550 og Skjefstad (2018) side 229 flg., contra eksem-

pel vis Rt-2013-805.
343 Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell plc (2021).
344 Fletcher (2022).
345 Verney (2022).
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og en fondsforvalter. Det er derfor nærliggende å stille spørsmål om 
det også i norsk rett kan være et tidsspørsmål før det åpner seg en 
adgang for å tilkjenne erstatning ved manglende bærekraftsforvaltning. 
Som diskutert av markedsaktører i Financial Times: «you can definitely 
see how [a case against fund managers] can follow on. […] it certainly 
is coming».346

7.2.3 Prisavslag

Den neste misligholdsbeføyelsen som kan være aktuell ved brudd på 
klassifiseringens vilkår er prisavslag. Alminnelige kontraktsrettslige 
regler gir en avtalepart adgang til å kreve prisavslag dersom det fore-
ligger et kontraktsbrudd og kontraktsbruddet medfører et verdiminus, 
jf. Skapindeksfond avsnitt 148-149. Formålet med  misligholdsbeføyelsen 
er å gjenopprette balansen i avtaleforholdet.347

Prisavslag oppstiller ikke på samme måte som erstatning et tydelig 
krav om økonomisk tap og årsakssammenheng. Problemene som er 
identifisert ovenfor vil derfor i utgangspunktet ikke gjøre seg gjeldende 
ved denne misligholdsbeføyelsen. Kravet om at kontraktsbruddet må 
medføre et verdiminus innebærer likevel at det må påvises en ren 
økonomisk verdireduksjon ved forvaltningsytelsen, se HR-2018-392-A 
avsnitt 31. Den tradisjonelle læren har vært at kontraktsbruddet må 
redusere markedsverdien på ytelsen, men dersom det ikke lar seg gjøre 
har det vært åpnet for andre beregningsmetoder.348

Når det gjelder fondsavtaler, er det prisavslag i fondsforvaltnings-
honoraret som er vurderingstemaet. Å identifisere en markedspris for 
en forvaltningstjeneste før og etter et kontraktsbrudd kan imidlertid 
være en vanskelig øvelse. Det ble anerkjent i Skapindeksfond, og 
Høyesterett la derfor til grunn at så lenge det kan «sannsynliggjøres at 

346 Fletcher (2022).
347 Skapindeksfond avsnitt 149.
348 Hagstrøm (2021) side 433–436.
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ytelsen objektivt sett hadde en lavere verdi for andelseierne enn kon-
traktsmessig ytelse», vil retten til prisavslag være i behold, jf. avsnitt 
151.

I dommens tilfelle sammenfalt fondenes aksjeportefølje i betydelig 
grad med referanseindeksen, selv om fondsforvalteren hadde forplik-
tet seg til å levere aktive fond. Med andre ord minnet fondene mer om 
passivt forvaltede fond, selv om aktiv forvaltning var avtalt. Ettersom 
passivt forvaltede fond og aktivt forvaltede fond utgjør to prissegmen-
ter i markedet, hvor forvaltningshonoraret ved sistnevnte er høyere, 
mente Høyesterett at det forelå en direkte sammenheng mellom det 
høyere forvaltningshonoraret og den forpliktelsen fondsforvalteren 
skulle levere. Selv om det ikke kunne påvises en konkret markedspris 
før og etter kontraktsbrudd, la Høyesterett derfor til grunn at den aktive 
kostnaden utgjorde et hinder for meravkastning som påførte andelsei-
erne et verdiminus, se avsnitt 152. Prisavslag kunne derfor tilkjennes, 
og utmålingen måtte gjøres skjønnsmessig.

Det kan tenkes sammenlignbare tilfeller ved brudd på klassifise-
ringens vilkår. Dersom det kan påvises at forvaltningshonoraret til et 
artikkel 8- eller 9-fond har hatt et såkalt «ESG-premium» som direkte 
skyldes klassifiseringen, kan det som i Skapindeksfond argumenteres 
for at ESG-kostnaden utgjør et hinder for meravkastning som påfører 
andelseieren et verdiminus.

I dagens marked er det imidlertid ingen klare tendenser som tilsier 
at artikkel 6-, 8-, og 9-fond representerer ulike prissegmenter, slik 
tilfellet er ved passive og aktive fond. Det kan for eksempel illustreres 
av ESMAs årlige priskartlegging av investeringsprodukter for ikke-
profesjonelle investorer, hvor den seneste undersøkelsen viser at 
artikkel 8- og 9-fond gjennomgående har lavere kostnader enn artik-
kel 6-fond.349 Selv om det kan fremstå overraskende, tilsier undersø-
kelsen at det ikke kan antas at artikkel 8- og 9-fond opererer med 
«ESG-premiumer».

349 ESMA (2022a) side 22–23.



 Madeleine Østenstad 143

Samtidig fremhever undersøkelsen at artikkel 9-fond generelt har 
en høyere kostnad enn øvrige ESG-fond,350 noe som indikerer at et 
verdiminus for eksempel ikke er utelukket i tilfeller hvor et artikkel 
9-fond i strid med fondsavtalen forvaltes som et artikkel 8-fond. 
Spørsmålet om forvaltningstjenesten «objektivt sett [har hatt] en lavere 
verdi for andelseierne enn kontraktsmessig ytelse» synes derfor å måtte 
vurderes konkret fra sak til sak, med utgangspunkt i hvilken investe-
ringsstrategi fondet anvender og hva forvaltningshonoraret til det 
aktuelle fondet beviselig bygger på.

Dersom andelseieren ikke kan påvise at kontraktsbruddet har ført 
til en objektiv verdireduksjon, blir prisavslagsspørsmålet vanskeligere. 
Det tydelige utgangspunktet er at kontraktsbruddet må medføre et 
verdiminus. Høyesterett har imidlertid i Skapindeksfond gitt uttrykk 
for at kravet ikke gjelder absolutt, med henvisning til at det i «enkelte 
avgjørelser er […] åpnet opp for at også en mer subjektiv verdireduk-
sjon kan komme i betraktning, jf. HR-2018-392-A», se avsnitt 149.

Uttalelsen er et obiter dictum, og Høyesterett går ikke nærmere inn 
på unntakets innhold og rekkevidde. Det henvises likevel til en retts-
utvikling som i økende grad anerkjenner prisavslag for reduksjon i 
individuelle, ikke-økonomiske verdier. HR-2018-392-A, som Høyes-
terett forankrer uttalelsen i, er den seneste dommen som tilføyes 
rekken av unntakstilfeller. Typiske eksempler på når en slik regel vil 
være relevant er når en sofa blir levert i feil farge, eller en bolig plas-
seres på feil del av tomten, slik tilfellet var i HR-2018-392-A. Tilfellene 
har store likhetstrekk med den situasjon hvor fondsforvaltere bryter 
klassifiseringens vilkår; selv om det ikke kan påvises et verdiminus, er 
det tydelig at kontraktsbruddet kan medføre en ideell verdireduksjon 
i tilfeller hvor klassifiseringen har vært en viktig faktor for andelseierens 
investeringsbeslutning.351

350 ESMA (2022a) side 22–23.
351 Sml. HR-2018-392-A avsnitt 52.
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Det faller utenfor avhandlingen å foreta en grundig analyse av 
hvorvidt det etter ulovfestet kontraktsrett er grunnlag for å oppstille 
en regel om prisavslag for subjektiv verdireduksjon i fondsavtaler. Jeg 
vil likevel sammenfatte noen sentrale argumenter og forklare hvorfor 
en slik regel etter min mening har gode grunner for seg.

Adgangen til å kreve prisavslag for en subjektiv verdireduksjon er 
godt utbredt i forbrukerlovgivning, og underbygges av forbrukervern-
hensyn.352 Systembetraktninger tilsier derfor at det i det minste bør 
oppstilles en unntaksregel for subjektivt prisavslag i fondsavtaleforhold 
hvor andelseieren er forbruker. Konklusjonen styrkes av at andelseierne 
i Skapindeksfond, hvor Høyesterett fremsetter obiter dictum-uttalelsen, 
var forbrukere.

Rettskildegrunnlaget er noe mer usikkert i tilfeller hvor andelseieren 
ikke er forbruker. Avtaler med næringsdrivende inngås ofte med rent 
kommersielle, økonomiske formål, i motsetning til forbrukeravtaler 
som ofte har grunnlag i personlig bruks- og nytteverdi, og forbruker-
vernhensyn gjør seg ikke gjeldende. Det tilsier i utgangspunktet at det 
ikke er behov for å verne ideelle interesser ved brudd på fondsavtaler 
når andelseieren er næringsdrivende.

Disse argumentene kan imidlertid etter min mening ikke tillegges 
avgjørende betydning. Det finnes spor av subjektivt prisavslag også i 
kontraktslovgivning som regulerer avtaleforhold med næringsdrivende, 
noe som tilsier at kommersielle, økonomiske formål i seg selv ikke vil 
stenge for en slik unntaksregel så lenge det foreligger et verneverdig 
behov.353 Den økende betydningen av og interessen for bærekraftig 
investering, også blant næringsdrivende og profesjonelle investorer, 
gir for øvrig grunn til å reflektere over hvor treffende det er å anta at 

352 Se forbrukerkjøpsloven § 31 første ledd, håndverkertjenesteloven § 25, 
bustadoppføringsloven § 33 jf. HR-2018-392-A og Høyesteretts resonnement 
i nevnte dom avsnitt 31-52.

353 Se eiendomsmeglingsloven § 7-7 jf. NOU 1987:14 side 88 og kjøpsloven § 38 
jf. Ot.prp. nr.80 (1986–1987) side 90 og NU 1984: 5.
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næringsdrivende ikke inngår investeringsbeslutninger på grunnlag av 
mer ideelle formål.

Det avgjørende må være at andelseieren uten unntaksregelen kan 
risikere å bli stående uten misligholdsanksjoner. Som de tidligere 
vurderingene i kapittel 7.2 har vist, er det kontraktsrettslige sanksjo-
neringsregime lite treffende for fondsavtaler og den type brudd som 
kan oppstå. Dersom prisavslag for subjektiv verdireduksjon blir 
avskåret, kan andelseieren befinne seg i en posisjon hvor heller ingen 
andre misligholdsanksjoner er tilgjengelige. Det strider både mot 
prisavslagets gjenopprettingsformål og grunnleggende kontraktsretts-
lige mekanismer. En slik rettstilstand vil også være svært uheldig for 
gjennomslagskraften til bærekraftig finans og formålet om å reallokere 
kapital til bærekraftige aktiviteter.

Argumentene tilsier etter min mening at det er tilstrekkelig retts-
kildemessig grunnlag for å oppstille en unntaksregel for subjektivt 
prisavslag i fondsavtaleforhold, uavhengig av om andelseieren er 
forbruker eller ikke. Det innebærer at fondsforvaltere kan risikere å 
bli møtt med prisavslagskrav dersom fond forvaltes i strid med klas-
sifiseringens vilkår, både i tilfeller hvor det kan påvises en objektiv 
verdireduksjon og en reduksjon i ideelle, ikke-økonomiske verdier.

7.2.4 Gir misligholdsbeføyelsene et effektivt vern?

Vurderingene i kapittel 7.2 har vist at andelseiere i enkelte tilfeller kan 
fremme privatrettslige krav mot fondsforvaltere som følge av brudd 
på klassifiseringens vilkår, enten i form av erstatning- eller prisavslags-
krav. Det synes likevel som at andelseiere har dårligere forutsetninger 
for å vinne frem med misligholdskrav enn det som gjerne er tilfellet 
ved mer tradisjonelle kontraktstyper. Det skyldes først og fremst at det 
kontraktsrettslige sanksjoneringsregimet og vurderingstemaene det 
legger opp til fremstår lite treffende for den type kontraktsbrudd som 
her vurderes, særlig vilkåret om økonomisk tap og objektiv verdireduk-
sjon. Hvorvidt disse vilkårene er oppfylt beror ikke utelukkende på 



146 PrivIus nr. 220

fondsforvalterens kontraktsbrudd; det kan også påvirkes av ytre  faktorer 
som i og for seg ikke har noe med fondsforvaltningen å gjøre, for 
eksempel markedsutvikling. For det andre legger vurderingstemaene 
opp til skjønnsmessige vurderinger som avhenger av den konkrete sak, 
noe som gjør det vanskelig for andelseiere å forutberegne sin retts-
stilling.354 Det utgjør en prosessrisiko, som kan bli forsterket i forbru-
kertilfeller hvor erstatning- og prisavslagskrav ikke nødvendigvis vil 
utgjøre bemerkelsesverdige beløp for den enkelte. Da vil andelseieren 
eventuelt være avhengig av at det fremmes gruppesøksmål, slik til fellet 
var i Skapindeksfond.

Storbritannia har til sammenligning et system hvor en finansiell 
ombudsmann kan pålegge finansinstitusjoner å tilbakebetale beløp 
direkte til kunden, uten at kunden behøver å gå veien gjennom dom-
stolene for å gjenopprette kontraktsbruddet.355 Systemet førte i 2018 
til at cirka 410 millioner kroner ble tilbakebetalt til fond og investorer 
som følge av at fond ikke ble forvaltet i tråd med investeringsstrate-
gien.356 Det finnes også konkrete eksempler på saker hvor kunder 
tilkjennes beløp som følge av at finansinstitusjonen handler i strid med 
kundens bærekraftspreferanser, se for eksempel en sak fra 2019 hvor 
en kvinne fikk tilbakebetalt tjenestehonorar og et beløp for «the distress 
caused» som følge av at hennes etiske investeringsønsker ikke ble tatt 
til følge.357 En slik løsning fremstår mer velegnet til å gjenopprette den 
type kontraktsbrudd avhandlingen vurderer, og sørger for effektive og 
avskrekkende sanksjonsmuligheter.

354 Se lignende betraktninger i Kjørven (2020) og Færstad (2021) side 257.
355 Se Financial Ombudsman Service (u.å.).
356 Kjørven (2020) punkt 4.
357 Financial Ombudsman Service (1. august 2019).



 Madeleine Østenstad 147

7.3 Krav fra øvrige markedsaktører

I et marked hvor etterspørselen etter artikkel 8- og 9-fond stadig øker358 
er det nærliggende at brudd på klassifiseringens vilkår resulterer i 
urettmessige konkurransefordeler. For eksempel kan et artikkel 9-fond 
som forvaltes i strid med klassifiseringen ha trukket til seg investorer 
på bekostning av artikkel 6- eller 8-fond, utelukkende fordi det feil aktig 
fremstod som et mer «bærekraftig» alternativ. Dette kapittelet vurde-
rer hvilke rettslige virkemidler markedsaktører kan benytte for å 
angripe slik grønnvasking.

Erstatning utenfor kontrakt er et alternativ, forutsatt at det fore ligger 
ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng.359 Profesjons-
ansvaret er utgangspunktet også for erstatning utenfor kontrakt, og 
den strenge aktsomhetsnormen må stadfestes ut i fra lovfestede 
handlenormer og forventninger til faglig forsvarlig fondsforvaltning, 
herunder kravet til god forretningsskikk i verdipapirfondloven § 2-15 
og AIF-loven § 3-5.360

Har fondsforvalteren opptrådt uaktsomt, blir neste spørsmål om 
markedsaktøren har blitt påført et økonomisk tap som følge av den 
erstatningsbetingende handlingen, det vil si grønnvaskingen. Det 
innebærer at markedsaktøren må ha lidt et økonomiske tap som følge 
av fondsforvalterens brudd på klassifiseringens vilkår, for eksempel i 
form av at investorer har valgt bort aktørens fond i den tro at fonds-
forvalterens fond var mer bærekraftig. Vilkårene kan imidlertid, som 
beskrevet i kapittel 7.2.2, reise intrikate bevisspørsmål. Det er vanskelig 
å bevise at investorer heller ville ha investert i den konkrete markeds-
aktørens fond dersom fondsforvalterens urettmessige konkurranse-

358 Se statistikken i kapittel 1.1.
359 Ny finansavtalelov § 3-49 vil regulere erstatning i og utenfor kontrakt, se 

Prop.92 LS (2019–2020) side 370.
360 Hagstrøm (2018) side 135, 139 og 142. Se også Prop.92 LS (2019–2020) side 

224.
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fordel tenkes bort, særlig i et fondslandskap som allerede består av et 
stort antall artikkel 8- og 9-fond med varierende ambisjonsnivå.

Et annet alternativ er å angripe grønnvaskingen med markeds-
føringslovens bestemmelser. Markedsføringsloven § 26 oppstiller som 
redegjort for i kapittel 6.3.1 et forbud mot å anvende en «uriktig eller 
av annen grunn villedende fremstilling» som er «egnet til å påvirke 
etterspørselen etter eller tilbudet av» tjenester eller ytelser. Forbudet 
kan påberopes av næringsdrivende som opplever at konkurrenter 
villeder andre næringsdrivende eller forbrukere, eller hvor den 
næringsdrivende blir villedet selv.361 Dersom fondsforvalteren har 
markedsført et fond som artikkel 8 eller 9 og det forvaltes i strid med 
klassifiseringens vilkår, eller fondsforvalteren har fremsatt andre 
bærekraftsrelaterte påstander som ikke kan dokumenteres, kan mar-
kedsaktører anføre brudd på markedsføringslovens § 26.

Brudd på markedsføringsloven § 26 kan klages inn til Forbruker-
tilsynet, eller det kan meldes inn til Næringslivets Konkurranseutvalg.362 
Sistnevnte er et tvisteløsningsorgan etablert av sentrale organisasjoner 
i næringslivet som i konkrete tvister kan gi uttalelser om markedsføring 
er i strid med markedsføringslovens kapittel 6.363 Markedsaktører kan 
også reise sak for domstolene med påstand om at praksisen må opphøre 
eller at det skal utmåles erstatning.364

Markedsføringsloven gjennomfører EU-direktiv 2005/29/EC om 
urimelig handelspraksis overfor forbrukere, og § 26 gjennomfører 
EU-direktiv 2006/114/EC om villedende og sammenlignende reklame. 
Førstnevnte direktiv avgrenser mot lovgivning om urimelig handels-
praksis som utelukkende skader konkurrenters økonomiske interesser, 
men omfatter urimelig handelspraksis som indirekte skader konkur-
renters økonomiske interesser dersom det også skader forbrukere, jf. 
fortalens avsnitt 6. Det må også ses hen til førstnevnte direktiv når 

361 Haug (2021) kommentar til § 26.
362 Haug (2021) kommentar til § 26.
363 Rognstad (2021) side 29 og Næringslivets Konkurranseutvalg (2017).
364 Haug (2021) kommentar til § 26.
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dokumentasjonsplikten i § 3 annet ledd vurderes.365 Begge direktiver 
er derfor relevante for markedsaktørers adgang til å rette krav mot en 
konkurrerende fondsforvalter som følge av villedende markedsføring.366

Direktivet om urimelig handelspraksis krever i likhet med den 
norske markedsføringsloven at bærekraftspåstander er korrekte, 
dokumenterbare, klare og presise.367 Fremsettes det villedende bære-
kraftspåstander, utgjør det urimelig handelspraksis i strid med direk-
tivets bestemmelser. I den sammenheng er det av interesse å bemerke 
en nylig avsagt dom i Italia fra november 2021. Saken er det første 
eksempelet på at italienske domstoler etter krav fra en konkurrent 
beordrer et selskap til å stoppe å fremsette «vague, false and non-
verifiable green claims» på grunnlag av at det utgjør urimelig handels-
praksis.368 Dommeren henviste i begrunnelsen blant annet til en «rapid 
expansion of the pathological phenomenon of greenwashing».369

Saken illustrer hvordan markedsføringsretten tilbyr konkurrenter 
en mulighet til å angripe grønnvaskingen til andre næringsdrivende. 
Ettersom den italienske domstolen forankrer avgjørelsen i de samme 
direktivbestemmelsene som markedsføringsloven gjennomfører og 
bygger på, vil den være av interesse også for norsk rett. Dersom fonds-
forvalterens brudd på klassifiseringens vilkår utgjør villedende han-
delspraksis i strid med markedsføringsloven § 26, foreligger det følgelig 
en risiko for at også konkurrerende markedsaktører kan rette privat-
rettslige krav mot fondsforvalteren.

365 Ot.prp. nr.55 (2007–2008) side 189 og Lunde (2019) side 79.
366 Rognstad (2021) side 275–276.
367 Commission Notice C/2021/9320 kapittel 4.1.
368 Se dommen omtalt i Fletcher (2022) og Garsten (2021).
369 Garsten (2021).
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8 Er klassifiseringssystemet vellykket?

Del II har vist at klassifiseringssystemet er ment å ha et bredt anven-
delsesområde. Klassifiseringene stiller i utgangspunktet ingen krav om 
hvilke investeringsstrategier som må anvendes, og artikkel 8-klassifi-
seringen stiller på avhandlingens tidspunkt heller ingen krav til 
investeringsresultat. Artikkel 9-klassifiseringen krever på sin side at 
alle investeringer er bærekraftige etter artikkel 2(17), men vilkårene 
overlapper hverken med taksonomiforordningens standard eller 
bærekraftsbegrepet. Klassifiseringssystemet i seg selv er derfor ikke 
egnet til å sikre bærekraftige investeringsresultater, men det er heller 
ikke offentliggjøringsforordningens formål. For at opplysningskravene 
skal redusere informasjonsasymmetri og motvirke grønnvasking, må 
de sikre dokumentasjon som underbygger alle former for bærekrafts-
påstander, uansett ambisjonsnivå. Klassifiseringssystemet er slikt ment 
å utgjøre en viktig forutsetning for at investorer skal kunne ta informerte 
investeringsbeslutninger med henblikk på å allokere kapital til bære-
kraftige prosjekter og løsninger.

Det brede anvendelsesområdet er imidlertid ikke uproblematisk. 
Den vage ordlyden til klassifiseringenes vilkår har for det første over-
latt store rom for subjektive vurderinger, med den konsekvens at 
markedsaktører tolker og anvender klassifiseringene ulikt. For eksem-
pel har enkelte fondsforvaltere reklassifisert fond etter artikkel 8 på 
grunnlag av totalomgjøringer av fondets investeringsstrategi, mens 
andre utelukkende fremhever eksklusjonskriterier fondet alltid har 
benyttet.370 Undersøkelsen foretatt av Riksen i Dagens Næringsliv har 
også vist at artikkel 9-fond har et 97% overlapp med en global aksje-
indeks; det vil si at fondsforvaltere har definert alle sektorer og alle 
selskaper i hele verden som bærekraftige etter artikkel 2(17).371 Det 

370 Morningstar (2022) side 11.
371 Riksen (2022). Nærmere omtalt i kapittel 3.3.
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kan ikke være riktig. Å tolke offentliggjøringsforordningen på en måte 
som lar fondsforvaltere pakke enhver investering inn i en «bære kraftig» 
fondspakke er i strid med offentliggjøringsforordningens formål, og 
vil i realiteten legge til rette for grønnvasking. Grønnvaskingsfaren 
indikerer sammen med den sprikende praksisen et tydelig behov for 
at EU nærmere spesifiserer hva klassifiseringen er ment å omfatte, og 
hvor grensen skal gå mellom de ulike klassifiseringene.

EU-kommisjonen har, som nevnt i kapittel 4.2.1, tatt grønnvas-
kingsbekymringen i betraktning ved å vurdere minimumskriterier for 
artikkel 8-fond. Det er et skritt i riktig retning, men det er grunn til å 
rette kritikk mot at det ikke vurderes minimumskriterier for artikkel 
9-fond, særlig i lys av Riksens undersøkelser. Når artikkel 2(17) hver-
ken sammenfaller med taksonomiforordningens standard eller 
bærekraftsbegrepet, innebærer det at fond kan ha den mest «bære-
kraftige» klassifiseringen uten å inneholde noen investeringer som er 
bærekraftige. Det medfører, i kombinasjon med det subjektive tolk-
ningsrommet vilkårene i artikkel 2(17) gir rom for, en grønnvaskings-
fare, som kunne blitt avdempet ved å for eksempel kreve en minste-
andel av investeringer som oppfyller taksonomiforordningens krite-
rier.372

Klassifiseringssystemet bygger for det andre på det premiss at 
investorer vil oppsøke og gjøre seg kjent med fondets investorinforma-
sjon og foreta investeringsbeslutninger på grunnlag av den. Leser ikke 
investorer denne informasjonen, vil heller ikke fondets reelle ambi-
sjonsnivå synliggjøres.

For profesjonelle investorer kan nok premisset forutsettes å stemme, 
i hvert fall i noen grad. En profesjonell investor antas å være velkjent 
med finansielle begreper og informasjonsdokumenter og å ha tid, 
ressurser og kompetanse til å foreta egne analyser og vurderinger. Den 
samme antakelsen kan imidlertid ikke uten videre legges til grunn for 
ikke-profesjonelle investorer. Ikke-profesjonelle investorer har dårligere 

372 Som også foreslått av en rekke NGO-er, se BEUC (2022) side 4.
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forutsetninger for å forstå betydningen av investorinformasjon, og 
undersøkelser viser at investorgruppen i stor grad blir påvirket og styrt 
av ESG-merking uten å foreta egne vurderinger av produktets bære-
kraftsegenskaper.373 Mye tyder på at den samme tendensen kan gjøre 
seg gjeldende i relasjon til artikkel 8- og 9-fond. Statistikken nevnt i 
kapittel 1.1 indikerer at klassifiseringene har fått stor betydning for 
investorer, og etterspørselen etter artikkel 8- og 9-fond øker stadig. 
Undersøkelser viser også at bare en tredjedel av investorer har planer 
om å beholde investeringene sine i artikkel 6-fond innen slutten av 
2022, og nesten halvparten er villige til å reallokere pengene sine 
dersom fond ikke reklassifiseres til artikkel 8 eller 9.374

Når klassifiseringssystemet i seg selv ikke er egnet til å identifisere 
bærekraftige investeringsalternativ er slike tendenser problematiske, 
og som ytterste konsekvens kan klassifiseringssystemet ende opp med 
å fasilitere grønnvasking. For en investor som ikke undersøker inves-
torinformasjon kan fond med samme klassifisering oppfattes som 
likestilte alternativer, selv om et fond i realiteten er mer bærekraftig 
enn det andre. For eksempel kan et artikkel 8-fond med 80% bære-
kraftige investeringer etter artikkel 2(17) oppfattes likestilt med et 
artikkel 8-fond som anvender eksklusjonskriterier, eller et artikkel 
9-fond som ikke innehar miljømessig bærekraftige investeringer kan 
oppfattes likestilt med et artikkel 9-fond med høy taksonomietterle-
velse. At klassifiseringssystemet ikke er ment som en merkeordning 
har ikke noe å si dersom investorer tillegger det den betydning i 
praksis, selv om det skulle bygge på en misforståelse av klassifiseringens 
funksjon.375

Dersom investorer først leser investorinformasjonen som opplys-
ningskravene krever fremlagt, har kapittel 5 vist at investorene i 
utgangspunktet vil få en detaljert og nyansert beskrivelse av hvordan 

373 Becker (2022) side 3.
374 Kolden (2022b).
375 Se Storvik (2022b).



 Madeleine Østenstad 153

fondet tar i betraktning ESG-forhold og i hvilken grad det foretar 
investeringer som er miljømessig bærekraftige etter taksonomiforord-
ningen. Også i denne sammenheng ble det imidlertid identifisert noen 
praktiske implikasjoner som kan hindre opplysningskravenes ivareta-
kelse av offentliggjøringsforordningens formål. Fondsforvaltere må 
potensielt drive omfattende informasjonsinnhenting for å i det hele 
tatt kunne etterleve opplysningskravene, og i tiden etter offentlig-
gjøringsforordningens anvendelse kan det vise seg vanskelig å få tak i 
informasjon av tilstrekkelig kvalitet. Får ikke fondsforvaltere tak i 
nødvendig informasjon kan heller ikke klassifiseringssystemet sikre 
investorer sammenlignbarhet og et godt beslutningsgrunnlag. Til det 
kommer også at offentliggjøringsforordningens manglende krav om 
tredjepartsverifisering utgjør en fare for opplysningenes pålitelighet, 
særlig når fondsforvaltere som følge av den sterke markedsetterspør-
selen har en sterk egen- og vinningsinteresse i å benytte klassifiserin-
gene og fremstå så bærekraftige som mulig. Samtidig er det viktig å 
poengtere at opplysningskravenes detaljnivå i praksis vil gjøre det 
vanskelig å gi inntrykk av at et fond er mer bærekraftig enn det i 
realiteten er.

Problemene som her har blitt trukket frem nyanseres noe når man 
ser klassifiseringssystemet i lys av de øvrige initiativene under EU sitt 
rammeverk for bærekraftig finans. Selv om klassifiseringene i liten 
grad overlapper med taksonomiforordningens standard, har avhand-
lingen ved flere tilfeller vist at taksonomiforordningens planlagte 
utvidelser kan få betydning for og skape klarhet ved klassifiserings-
systemet. Etter hvert som markedsaktører blir mer kjent med stand-
arden kan det også tenkes at taksonomietterlevelse blir en mer frem-
tredende preferanse enn det artikkel 8- og 9-klassifiseringen er i dag. 
MiFID II-rammeverkets obligatoriske vurderinger av bærekrafts-
preferanser er videre et viktig supplement, ettersom det skaper  insentiver 
for fondsforvaltere til å tilstrebe en høy andel bærekraftige investerin-
ger etter artikkel 2(17) og miljømessig bærekraftige investeringer etter 
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taksonomiforordningen, selv om det ikke er et krav for å anvende 
offentliggjøringsforordningens klassifiseringer.

Den kommende utvidelsen av EU sin Ecolabel må særskilt nevnes. 
Å få på plass en merkeordning for ikke-profesjonelle investorer som 
faktisk er tiltenkt å være en merkeordning kan avdempe betydningen 
som artikkel 8- og 9-klassifiseringen har fått i dagens marked, herunder 
ESG-merkefellen beskrevet ovenfor. Merkeordningen vil sannsynlig-
vis kreve en minsteandel av investeringer som oppfyller taksonomi-
forordningens kriterier, noe som i sammenheng med taksonomifor-
ordningens planlagte utvidelser kan være en årsak til at artikkel 
9-minstekrav ikke har blitt ansett nødvendig.

Avhandlingens vurdering av den tredje og siste problemstillingen 
i kapittel 6 og 7 har vist at fondsforvaltere kan risikere å bli møtt med 
både offentligrettslige og privatrettslige virkemidler dersom offentlig-
gjøringsforordningens opplysningskrav brytes eller fond forvaltes i 
strid med klassifiseringens vilkår. Det skaper i beste fall en preventiv 
effekt som styrker fondsforvalteres insentiv til å anvende klassifiserin-
gene korrekt og i tråd med offentliggjøringsforordningens formål. 
Sanksjoneringsregimene kan også utfylle og styrke hverandre. Tilsyns-
myndighetene synes å ha en nokså utstrakt kompetanse til å overvåke 
bruk av klassifiseringssystemet, men det er en svakhet at kompetansen 
ikke omfatter vurderinger av opplysningenes materielle innhold, sær-
lig når opplysningene heller ikke er gjenstand for tredjepartsverifika-
sjon. Dersom offentligrettslig håndheving skulle svikte, eller andelsei-
ere og markedsaktører ønsker direkte kompensasjon for brudd som 
oppstår, utgjør det privatrettslige regimet et viktig supplement som 
kan fylle tomrommet ved tilsynsmyndighetenes kompetanse.376

Vurderingene i kapittel 7 har samtidig vist at det privatrettslige 
sanksjoneringsregimet ikke alltid er helt treffende, og det kan i praksis 
være vanskelig å vinne frem med krav. Det gir grunn til å reflektere 
over hvor reell risikoen for å bli møtt med privatrettslige virkemidler 

376 Se Prop.92 LS (2020–2021) side 214 for lignende betraktninger.
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egentlig er. Et lite effektivt sanksjoneringsregime svekker den preven-
tive effekten, og kan avdempe klassifiseringssystemets gjennomslags-
kraft. Det er uheldig av hensyn til ønsket om å motvirke grønnvasking, 
og kan, i sammenheng med det at tilsynsmyndighetene ikke har 
kompetanse til å vurdere opplysningenes materielle innhold, gi grunn 
til å stille spørsmål om det EU- og EØS-rettslige effektivitetsprinsippet 
er oppfylt på en tilfredsstillende måte.377

Selv om det kan stilles spørsmål til effektiviteten av de tilgjengelige 
virkemidlene, er det fortsatt all grunn for fondsforvaltere til å opptre 
varsomt ved anvendelsen av klassifiseringssystemet og bærekraftspå-
stander. Grønnvasking er et problem som stadig får mer fokus, og det 
å bli «tatt» for grønnvasking kan lede til omdømmetap. Til det kommer 
også den rettsutviklingen man ser antydninger til flere steder i verden, 
jf. kapittel 7.2.2, hvor private aktører i økende grad blir holdt ansvarlig 
for skade på miljø og samfunn.

Problemene som har blitt sammenfattet i dette kapittelet gjør det 
etter min mening vanskelig å betegne klassifiseringssystemet som 
vellykket. Selv om klassifiseringenes opplysningskrav fremstår egnede 
og nødvendige for å tilrettelegge for bærekraftig kapitalallokering, 
synes det ikke som at forutsetningene for at klassifiseringssystemet 
skal fungere i praksis, i tråd med offentliggjøringsforordningens formål, 
er på plass enda. Disse problemene kan imidlertid avdempes med 
tiden. Offentliggjøringsforordningen og EU sitt rammeverk for bære-
kraftig finans er nytt og fortsatt under utvikling. Etter hvert som det 
fullstendige rammeverket kommer på plass vil det også komme 
nærmere avklaringer, og markedsaktører vil bli bedre kjent med 
vurderingene, de nye opplysningene og produkttypene. Det gjenstår 
derfor med tiden å se hvorvidt klassifiseringene lykkes i å utøve den 
funksjon og ivareta de formålene som systemet i utgangspunktet er 
tiltenkt.

377 Omtalt i kapittel 6.1.



156 PrivIus nr. 220

Litteraturliste

Norske rettskilder

Lover
2021 Lov 22. desember 2021 nr. 161 om offentliggjøring av 

bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk 
for bærekraftige investeringer [lov om bærekraftig finans].

2020 Lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler 
(finansavtaleloven). [ny finansavtalelov]

2015 Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og 
finanskonsern (finansforetaksloven).

2014 Lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative 
investeringsfond (AIF-loven).

2011 Lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond 
(verdipapirfondloven).

2009 Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og 
avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

2007 Lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) 
[opphevet].

2007 Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling 
(eiendomsmeglingsloven)

2002 Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp 
(forbrukerkjøpsloven).

1999 Lov 25. juni nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag 
(finansavtaleloven).

1998 Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. 
(regnskapsloven).



 Madeleine Østenstad 157

1997 Lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om 
oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

1989 Lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m for 
forbruker (håndverkertjenesteloven).

1988 Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven).

1956 Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak 
mv. (finanstilsynsloven).

Forarbeider
Innst. 104 L 
(2020–2021)

Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen om 
Lov om finansavtaler (finansavtaleloven)

Prop.208 LS 
(2020–2021)

Lov om offentliggjøring av bærekrafts informasjon 
i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige 
investeringer og samtykke til deltagelse i en 
beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i 
EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og 
forordning (EU) 2020/852.

Prop.92 LS 
(2019–2020)

Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og 
samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens 
beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 
2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i 
forbindelse med fast eiendom til boligformål 
(boliglåndirektivet) og delegert kommisjons-
forordning (EU) nr. 1125/2014.

Prop.77 L 
(2013–2014)

Lov om forvaltning av alternative 
investeringsfond.

Ot.prp. nr.55 
(2007–2008)

Om lov om kontroll med markedsføring og 
avtalevilkår mv. (markedsføringsloven).



158 PrivIus nr. 220

Ot.prp. nr.80 
(1986–1987)

Om A Kjøpslov B Lov om samtykke til ratifikasjon 
av FN-konvensjonen om kontrakter for 
internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11 april 1980.

Ot.prp. nr.68 
(1980–1981)

Om lov om aksjefond m.v.

NOU 1987:14 Eiendomsmegling

NU 1984: 5

Finanstilsynet 
(2020)

Finanstilsynet. Høringsnotat om gjennomføring av 
EU-regelverk om bærekraftig finans. Forslag til ny 
lov om opplysninger om bærekraft. 2020.

Rettspraksis
HR-2020-475-A Skapindeksdommen
HR-2018-392-A
Rt-2013-805
Rt-1997-825

Forvaltningspraksis
Forbrukertilsynet 
(2020)

Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynets veiledning 
om bruk av bærekraftspåstander i 
markedsføring, 2020. www.forbrukertilsynet.
no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/
forbrukertilsynets-veiledning-om-bruk-av-
baerekraftpastander-markedsforing.

Finanstilsynet 
(2019a)

Finanstilsynet. Rundskriv: Definisjonen av 
alterna tive investeringsfond og prosjekt-
finansieringsselskaper, 2019. www.
finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2019/
definisjonen-av-alternative-investeringsfond-
og-prosjektfinansieringsselskaper/#_4.

http://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-om-bruk-av-baerekraftpastander-markedsforing
http://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-om-bruk-av-baerekraftpastander-markedsforing
http://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-om-bruk-av-baerekraftpastander-markedsforing
http://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-om-bruk-av-baerekraftpastander-markedsforing
http://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2019/definisjonen-av-alternative-investeringsfond-og-prosjektfinansieringsselskaper/#_4
http://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2019/definisjonen-av-alternative-investeringsfond-og-prosjektfinansieringsselskaper/#_4
http://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2019/definisjonen-av-alternative-investeringsfond-og-prosjektfinansieringsselskaper/#_4
http://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2019/definisjonen-av-alternative-investeringsfond-og-prosjektfinansieringsselskaper/#_4


 Madeleine Østenstad 159

Forbrukertilsynet 
(13.01.2022)

Forbrukertilsynet. Vedtak om tvangsmulkt for å 
sikre at pålegg om å gi opplysninger etterkommes. 
Sak nr: 21/15121-11. www.forbrukertilsynet.
no/fov-2021-15121-bodyshapes-as.

Forbrukertilsynet 
(09.04.2021)

Forbrukertilsynet. Bruk av bærekraftspåstander 
i markedsføring av flyreiser. Sak nr: 20/2469-7. 
www.forbrukertilsynet.no/wp-content/
uploads/2021/04/Vedrorende-baerekrafts-
pastander-i-markedsforing-av-flyreiser-.pdf.

Finanstilsynet 
(02.03.2015)

Finanstilsynet. Forvaltning av aksjefond – 
pålegg om retting, 2. mars 2015. Referanse-
nummer 14/5784. www.finanstilsynet.no/ 
contentassets/cde7223850194bab80c6cf-
49c7c94e7d/merknader-dnb-02-03-2015.pdf.

Private regelverk og standarder
Løpende forpliktelser 
for børsnoterte 
selskaper (u.å.)

Oslo Børs. Løpende forpliktelser for børs-
noterte selskaper. (u.å.) [ikke lenger 
gjeldende].

NUES (2021) Norsk utvalg for eierstyring og selskaps-
ledelse (NUES). Norsk anbefaling eierstyring 
og selskapsledelse. 10. utg, 2021.

Næringslivets 
Konkurranseutvalg 
(2017)

Næringslivets Konkurranseutvalg. Vedtekter 
for Næringslivets Konkurranseutvalg. 2017. 
www.konkurranseutvalget.no/vedtekter/.

Oslo Regelbok II 
(2021)

Oslo Børs. Oslo Regelbok II – Utstederregler. 
Mars 2021.

http://www.forbrukertilsynet.no/fov-2021-15121-bodyshapes-as
http://www.forbrukertilsynet.no/fov-2021-15121-bodyshapes-as
http://www.forbrukertilsynet.no/wp-content/uploads/2021/04/Vedrorende-baerekraftspastander-i-markedsforing-av-flyreiser-.pdf
http://www.forbrukertilsynet.no/wp-content/uploads/2021/04/Vedrorende-baerekraftspastander-i-markedsforing-av-flyreiser-.pdf
http://www.forbrukertilsynet.no/wp-content/uploads/2021/04/Vedrorende-baerekraftspastander-i-markedsforing-av-flyreiser-.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/cde7223850194bab80c6cf49c7c94e7d/merknader-dnb-02-03-2015.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/cde7223850194bab80c6cf49c7c94e7d/merknader-dnb-02-03-2015.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/cde7223850194bab80c6cf49c7c94e7d/merknader-dnb-02-03-2015.pdf
http://www.konkurranseutvalget.no/vedtekter/


160 PrivIus nr. 220

EU- og EØS-rettskilder

Direktiver og forordninger
Forordning 
(EU) 
2021/1119

Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament 
and of the Council of 30 June 2021 establishing the 
framework for achieving climate neutrality and 
amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 
2018/1999 (‘European Climate Law’).

Forordning 
(EU) 
2020/852

Regulation (EU) 2020/852 of the European 
Parliament and of the Council of 18 June 2020 on 
the establishment of a framework to facilitate 
sustainable investment, and amending Regulation 
(EU) 2019/2088 (taksonomi forordningen).

Forordning 
(EU) 
2019/2089

Regulation (EU) 2019/2089 of the European 
Parliament and of the Council of 27 November 2019 
amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU 
Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned 
Benchmarks and sustainability- related disclosures for 
benchmarks. [klimareferanseverdi forordningen]

Forordning 
(EU) 
2019/2088

Regulation (EU) 2019/2088 of the European 
Parliament and of the Council of 27 November 2019 
on sustainability-related disclosures in the financial 
services sector (offentliggjørings forordningen).

Forordning 
(EU) 
2016/1011

Regulation (EU) 2016/1011 of the European 
Parliament and of the Council of 8 June 2016 
on indices used as benchmarks in financial 
instruments and financial contracts or to measure 
the performance of investment funds and amending 
Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and 
Regulation (EU) No 596/2015 
[referanseverdiforordningen].



 Madeleine Østenstad 161

Forordning 
(EU) No 
346/2013

Regulation (EU) No 346/2013 of the European 
Parliament and of the Council of 17 April 2013 on 
European social entrepreneurship funds.

Forordning 
(EU) No 
345/2013

Regulation (EU) No 345/2013 of the European 
Parliament and of the Council of 17 April 2013 on 
European venture capital funds.

Forordning 
(EU) No 
1095/2010

Regulation (EU) No 1095/2010 of the European 
Parliament and of the Council of 24 November 2010 
establishing a European Supervisory Authority 
(European Securities and Markets Authority) 
amending Decision No 716/2009/EC and repealing 
Commission Decision 2009/77/EC. [ESAs-
direktivene]

Forordning 
(EU) No 
1094/2010

Regulation (EU) No 1094/2010 of the European 
Parliament and of the Council of 24 November 2010 
establishing a European Supervisory Authority 
(European Insurance and Occupational Pensions 
Authority), amending Decision No 716/2009/EC 
and repealing Commission Decision 2009/79/EC. 
[ESAs-direktivene]

Forordning 
(EU) No 
1093/2010

Regulation (EU) No 1093/2010 of the European 
Parliament and of the Council of 24 November 2010 
establishing a European Supervisory Authority 
(European Banking Authority), amending Decision 
No 716/2009/EC and repealing Commission 
Decision 2009/78/EC. [ESAs-direktivene]

Forordning 
(EC) No 
66/2010

Regulation (EC) No 66/2010 of the European 
Parliament and of the Council of 25 November 2009 
on the EU Ecolabel.



162 PrivIus nr. 220

Direktiv (EU) 
2017/828

Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament 
and of the Council of 17 May 2017 amending 
Directive 2007/36/EC as regards the encouragement 
of long-term shareholder engagement 
(aksjonærrettighetsdirektivet).

Direktiv 
2014/95/EU

Directive 2014/95/EU of the European Parliament 
and of the Council of 22 October 2014 amending 
Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-
financial and diversity information by certain large 
undertakings and groups. (NFRD)

Direktiv 
2013/34/EU

Directive 2013/34/EU of the European Parliament 
and of the Council of 26 June 2013 on the annual 
financial statements, consolidated financial 
statements and related reports of certain types of 
undertakings, amending Directive 2006/43/EC of 
the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Directives 78/660/EEC and 
83/349/EEC. (regnskaps direktivet)

Direktiv 
2011/61/EU

Directive 2011/61/EU of the European Parliament 
and of the Council of 8 June 2011 on Alternative 
Investment Fund Managers and amending Directives 
2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) 
No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010. (AIFM-
direktivet)

Direktiv 
2009/65/EC

Directive 2009/65/EC of the European Parliament and 
of the Council of 13 July 2009 on the coordination of 
laws, regulations and administrative provisions 
relating to under takings for collective investment in 
transferable securities (UCITS). (UCITS-direktivet)



 Madeleine Østenstad 163

Direktiv 
2006/114/EC

Directive 2006/114/EC of the European Parliament 
and of the Council of 12 December 2006 concerning 
misleading and comparative advertising.

Direktiv 
2006/46/EC

Directive 2006/46/EC of the European Parliament and 
of the Council of 14 June 2006 amending Council 
Directives 78/660/EEC on the annual accounts of 
certain types of companies, 83/349/EEC on 
consolidated accounts, 86/635/EEC on the annual 
accounts and consolidated accounts of banks and 
other financial institutions and 91/674/EEC on the 
annual accounts and consolidated accounts of 
insurance undertakings.

Direktiv 
2005/29/EC

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and 
of the Council of 11 May 2005 concerning unfair 
business-to-consumer commercial practices in the 
internal market and amending Council Directive 
84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 
2002/65/EC of the European Parliament and of the 
Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the 
European Parliament and of the Council.

Direktiv 
2004/109/EC

Directive 2004/109/EC of the European Parliament 
and of the Council of 15 December 2004 on the 
harmonisation of transparency requirements in 
relation to information about issuers whose 
securities are admitted to trading on a regulated 
market and amending Directive 2001/34/EC. 
(transparensdirektivet)

Direktiv 
2004/25/EC

Directive 2004/25/EC of the European Parliament 
and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids. 
(takeoverdirektivet)



164 PrivIus nr. 220

Delegerte rettsakter
C(2022) 1931 
final

European Commission, Commission Delegated 
Regulation (EU) …/… of 6.4.2022 supplementing 
Regulation (EU) 2019/2088 of the European 
Parliament and of the Council with regard to 
regulatory technical standards specifying the details of 
the content and presentation of the information in 
relation to the principle of ‘do no significant harm’, 
specifying the content, methodologies and presentation 
of information in relation to sustainability indicators 
and adverse sustainability impacts, and the content 
and presentation of the information in relation to the 
promotion of environmental or social characteristics 
and sustainable investment objectives in 
precontractual documents, on websites and in periodic 
reports. [RTS] 6. april 2022.

C(2022) 
631/3

European Commission, Commission Delegated 
Regulation (EU) …/… of XXX amending Delegated 
Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic 
activities in certain energy sectors and Delegated 
Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public 
disclosures for those economic activities. Februar 
2022.

Delegert 
forordning 
(EU) 
2021/2178

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 
of 6 July 2021 supplementing Regulation (EU) 
2020/852 of the European Parliament and of the 
Council by specifying the content and presentation 
of information to be disclosed by undertakings 
subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/
EU concerning environmentally sustainable 
economic activities, and specifying the methodology 
to comply with that disclosure obligation.



 Madeleine Østenstad 165

Delegert 
forordning 
(EU) 
2021/2139

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 
4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 
2020/852 of the European Parliament and of the 
Council by establishing the technical screening 
criteria for determining the conditions under which 
an economic activity qualifies as contributing 
substantially to climate change mitigation or climate 
change adaptation and for determining whether that 
economic activity causes no significant harm to any 
of the other environ mental objectives. [tekniske 
screeningkriterier]

Delegert 
direktiv (EU) 
2021/1270

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1270 of 
21 April 2021 amending Directive 2010/43/EU as 
regards the sustainability risks and sustainability 
factors to be taken into account for Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities 
(UCITS).

Delegert 
forordning 
(EU) 
2021/1255

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1255 of 
21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 
No 231/2013 as regards the sustainability risks and 
sustainability factors to be taken into account by 
Alternative Investment Fund Managers.

Delegert 
forordning 
(EU) 
2021/1253

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1253 of 
21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 
2017/565 as regards the integration of sustainability 
factors, risks and preferences into certain 
organisational requirements and operating 
conditions for investment firms.



166 PrivIus nr. 220

Delegert 
forordning 
(EU) 
2020/1818

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 
of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 
2016/1011 of the European Parliament and of the 
Council as regards minimum standards for EU 
Climate Transition Benchmarks and EU Paris-
aligned Benchmarks.

Delegert 
forordning 
(EU) 
2017/565

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 
25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU 
of the European Parliament and of the Council as 
regards organisational requirements and operating 
conditions for investment firms and defined terms 
for the purposes of that Directive.

EU-praksis
Joint cases C-403/08 and C-429/08 ECLI:EU:C:2011:631.

C-149/96 Portugal v Council ECLI:EU:C:1999:574.

C-49/11 Content Services Ltd v 
Bundesarbeidskammer

ECLI:EU:C:2012:419

Recommendations, guidelines og Q&As
C(2022) 3051 
final

European Commission, Commission Decision of 
13.5.2022 on the adoption of the answers to be 
provided to questions submitted by the European 
Supervisory Authorities under Article 16b(5) of 
Regulation (EU) No 1093/2010, Regulation (EU) 
No 1094/2010 and Regulation (EU) No 1095/2010 
of the European Parliament and of the Council. 
[Q&A2] 13. mai 2022.



 Madeleine Østenstad 167

C(2021) 4858 
final

European Commission, Commission Decision of 
6.7.2021 on the adoption of the answers to be 
provided to questions submitted by the European 
Supervisory Authorities under Article 16b(5) of 
Regulation (EU) No 1093/2010, Regulation (EU) 
No 1094/2010, Regulation (EU) No 1095/2010 of 
the European Parliament and of the Council in 
the period from 1 January 2021 to 30 January 
2021. [Q&A1] 6. juli 2021.

Commission 
Notice 
C/2021/9320

European Commission, Commission Notice – 
Guidance on the interpretation and application of 
Directive 2005/29/EC of the European Parliament 
and of the Council concerning unfair business-to-
consumer commercial practices in the internal 
market. 29 desember 2021.

Commission 
Recommen dation 
2009/385/EC

Commission Recommendation of 30 April 2009 
complementing Recommendations 2004/913/EC 
and 2005/162/EC as regards the regime for the 
remuneration of directors of listed companies.

Commission 
Recommen dation 
2004/913/EC

Commission Recommendation of 14 December 
2004 fostering an appropriate regime for the 
remuneration of directors of listed companies.

ESMA (2013) European Securities and Market Authority, 
Guidelines on key concepts of the AIFMD. 13 
august 2013. www.esma.europa.eu/document/
key-concepts-aifmd.

http://www.esma.europa.eu/document/key-concepts-aifmd
http://www.esma.europa.eu/document/key-concepts-aifmd


168 PrivIus nr. 220

EU-beslutninger og forslag
Beslutning 
(EU) 
2022/591

Decision (EU) 2022/591 of the European Parliament 
and of the Council of 6 April 2022 on a General 
Union Environment Action Programme to 2030. 12 
april 2022.

COM(2022) 
71 final

European Commission, Proposal for a Directive of 
the European Parliament and of the Council on 
Corporate Sustainability Due Diligence and amending 
Directive (EU) 2019/1937. [aktsomhetsdirektivet] 23 
februar 2022.

COM(2021) 
390 final

European Commission, Communication from 
the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. 
Strategy for Financing the Transition to a Sustainable 
Economy. [strategiplanen] 6. juli 2021.

COM(2021) 
189 final

European Commission, Proposal for a Directive of 
the European Parliament and of the Council 
amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/
EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 
537/2014, as regards corporate sustainability 
reporting. [CSRD] 21 april 2021.

COM(2019) 
640 final

European Commission, Communication from the 
Commission to the European Parliament, the 
European Council, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions. The European Green Deal. (Green 
Deal) 11. desember 2019.



 Madeleine Østenstad 169

COM(2018) 
97 final

European Commission, Communication from the 
Commission to the European Parliament, the 
European Council, the Council, the European Central 
Bank, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. Action Plan: 
Financing Sustainable Growth. [handlingsplanen] 8 
mars 2018.

COM(2011) 
164 final

European Commission, Green Paper: The EU 
corporate governance framework. 5 april 2011.

COM(2003) 
284 final

Commission of the European Communities, 
Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament. Modernising Company 
Law and Enhancing Corporate Governance in the 
European Union – A Plan To Move Forward. 21 mai 
2003.

Øvrige EU-dokumenter
ESMA 
(2022a)

European Securities and Market Authority, 
Performance and Costs of EU Retail Investment 
Products. 5. april 2022. www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/esma_50-165-1710_asr_
performance_and_costs_of_eu_retail_investment_
products.pdf.

ESMA 
(2022b)

European Securities and Market Authority, 
Sustainable Finance Roadmap 2022–2024. 10. februar 
2022. www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/esma30-379-1051_sustainable_finance_
roadmap.pdf.

http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1710_asr_performance_and_costs_of_eu_retail_investment_products.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1710_asr_performance_and_costs_of_eu_retail_investment_products.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1710_asr_performance_and_costs_of_eu_retail_investment_products.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1710_asr_performance_and_costs_of_eu_retail_investment_products.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-1051_sustainable_finance_roadmap.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-1051_sustainable_finance_roadmap.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-1051_sustainable_finance_roadmap.pdf


170 PrivIus nr. 220

ESMA (2021) European Securities and Market Authority, Public 
Statement. European common enforcement priorities 
for 2021 annual financial reports. 29. oktober 2021. 
www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/
esma32-63-1186_public_statement_on_the_
european_common_enforcement_priorities_2021.
pdf.

EU- 
kommisjonen 
(2022a)

European Commission, Re: amendments to 
regulatory technical standards under the Sustainable 
Finance Disclosure Regulation 2019/2088. Ref. 
Ares(2022)2937873. 11. april 2022.

EU- 
kommisjonen 
(2022b)

European Commission, Re: amendments to 
regulatory technical standards under the Sustainable 
Finance Disclosure Regulation 2019/2088. Ref. 
Ares(2022) 2798608. 8. april 2022.

EU- 
kommisjonen 
(2021)

European Commission, Directorate-General for 
Financial Stability, Financial Services and Capital 
Markets Union, Study on sustainability-related 
ratings, data and research. 6 januar 2021.

EU- 
kommisjonen 
(2020)

European Commission, Directorate-General for 
Justice and Consumers, Study on directors’ duties and 
sustainable corporate governance: final report. 29 juli 
2020.

HLEG (2018) EU High-Level Expert Group on Sustainable 
Finance (HLEG), Financing a Sustainable European 
Economy. Final Report 2018. 31. januar 2018.

JC 2022 12 Joint Committee of the European Supervisory 
Authorities, Updated Joint ESA Supervisory 
Statement on the application of the Sustainable 
Finance Disclosure Regulation. 24 mars 2022.

http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
http://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf


 Madeleine Østenstad 171

JC 2021 50 Joint Committee of the European Supervisory 
Authorities (ESA), Final Report on draft Regulatory 
Technical Standards with regard to the content and 
presentation of disclosures pursuant to Article 8(4), 
9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088, 22. 
oktober 2021.

JC 2021 03 Joint Committee of the European Supervisory 
Authorities, Final Report on draft Regulatory 
Technical Standards with regard to the content 
methodologies and presentation of disclosures 
pursuant to Article 2a(3), Article 4(6) and (7), Article 
8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of 
Regulation (EU) 2019/2088. 2. februar 2021.

JC 2020 16 Joint Committee of the European Supervisory 
Authorities, Joint Consultation Paper: ESG 
disclosures. Draft regulatory standards with regard to 
the content, methodologies and presentation of 
disclosures pursuant to Article 2a, Article 4(6) and (7), 
Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 
11(4) of Regulation (EU) 2019/2088. 23 april 2020.

Joint 
 Research 
Centre (2021)

Joint Research Centre. JRC Technical Reports. 
Development of EU Ecolabel criteria for Retail 
Financial Products. Technical Report 4.0: Draft 
proposal for the product scope and criteria. 2021. 
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//
sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20
EUEL%20financial%20products%20-%20
Technical%20Report%204%20FINAL.pdf.

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20financial%20products%20-%20Technical%20Report%204%20FINAL.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20financial%20products%20-%20Technical%20Report%204%20FINAL.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20financial%20products%20-%20Technical%20Report%204%20FINAL.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20financial%20products%20-%20Technical%20Report%204%20FINAL.pdf


172 PrivIus nr. 220

PSF Subgroup 
3 (2022)

Platform on Sustainable Finance, Subgroup 3. The 
Extended Environmental Taxonomy: Final Report on 
Taxonomy extension options supporting a sustainable 
transition. Mars 2022.

PSF Subgroup 
4 (2022)

Platform on Sustainable Finance, Subgroup 4. Final 
Report on Social Taxonomy. Februar 2022.

EØS-akter
EØS-
komiteen 
(29. april 
2022)

Decision of the EEA Joint Committee No 151/2022 of 
20 April 2022 amending Annex IX (Financial services) 
and Protocol 37 (containing the list provided for in 
Article 101) to the EEA Agreement. 29. april 2022.

Utenlandske nasjonale rettskilder

Forarbeider
Prop. 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade 

upplysningar för vissa aktörer på finans-
marknadsområdet, 2020.

Praksis
Financial 
Ombuds man 
Service 
(1. august 2019)

Financial Ombudsman Service. Decision 
Referance DRN6714386. (1. august 2019)  
www.financial-ombudsman.org.uk/decision/
DRN6714386.pdf.

http://www.financial-ombudsman.org.uk/decision/DRN6714386.pdf
http://www.financial-ombudsman.org.uk/decision/DRN6714386.pdf


 Madeleine Østenstad 173

Milieudefensie 
et al. v Royal 
Dutch Shell plc 
(2021).

Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell plc [2021] 
NL:RBDHA:2021:5339 (The Hague District 
Court) Lest om i www.clearygottlieb.com/news-
and-insights/publication-listing/dutch-court-
orders-shell-to-reduce-emissions-in-first-
climate-change-ruling-against-company (30. juni 
2021) hentet 30.05.2022.

Standarder
Anbefalinger for 
god Selskabs-
ledelse (2020)

Komitéen for god Selskabsledelse. Anbefalinger 
for god Selskabsledelse (2020) https://
corporategovernance.dk/sites/default/files/
media/anbefalinger_for_god_selskabsledelse_
dansk_0.pdf.

The 2020 
Belgian Code on 
Corporate 
Governance 
(2020)

Corporate Governance Committee. The 2020 
Belgian Code on Corporate Governance (2020). 
www.corporategovernancecommittee.be/sites/
default/files/generated/files/page/2020_belgian_
code_on_corporate_governance.pdf.

Internasjonale rettskilder og standarder
EØS-avtalen Avtale om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde. Oporto, 2. mai 1992.

EMK Konvensjon om beskyttelse av menneske-
rettighetene og de grunnleggende friheter, 
Roma 4. november 1950.

FNs bærekrafts mål A/RES/70/1, Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustainable Development, 
25 september 2015.

http://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/dutch-court-orders-shell-to-reduce-emissions-in-first-climate-change-ruling-against-company
http://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/dutch-court-orders-shell-to-reduce-emissions-in-first-climate-change-ruling-against-company
http://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/dutch-court-orders-shell-to-reduce-emissions-in-first-climate-change-ruling-against-company
http://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/dutch-court-orders-shell-to-reduce-emissions-in-first-climate-change-ruling-against-company
https://corporategovernance.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_selskabsledelse_dansk_0.pdf
https://corporategovernance.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_selskabsledelse_dansk_0.pdf
https://corporategovernance.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_selskabsledelse_dansk_0.pdf
https://corporategovernance.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_selskabsledelse_dansk_0.pdf
http://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/2020_belgian_code_on_corporate_governance.pdf
http://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/2020_belgian_code_on_corporate_governance.pdf
http://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/2020_belgian_code_on_corporate_governance.pdf


174 PrivIus nr. 220

FNs veiledende 
prinsipper for 
næringsliv og 
menneske rettigheter

UNCHR, Guiding Principles on Business 
and Human Rights: Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” 
Framework, 2011.

OECDs retningslinjer 
for flernasjonale 
selskaper

OECD, OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, 2011.

Parisavtalen Parisavtalen, UNFCCC, New York, 
4 november 2016.

SP Den internasjonale konvensjonen om sivile 
og politiske rettigheter, 16 desember 1966.

TEU Traktaten om den Europæiske Union. 
Konsolidert udgave 2016 (EUT 2016/C 
202/01).

TEUF Traktaten om den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Konsolidert udgave 2016 
(EUT 2016/C 202/01).

Verdens erklæringen 
om menneske-
rettigheter

De forente nasjoners verdenserklæring om 
menneskerettigheter, Paris, 10 desember 
1948.

ØSK Den internasjonale konvensjonen om 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 
16 desember 1966.



 Madeleine Østenstad 175

Litteratur
Barne- og 
familie-
departementet 
(2021)

Barne- og familiedepartementet. Tildelingsbrev til 
forbrukertilsynet, 2021. www.regjeringen.no/conte
ntassets/929682b98fba4c788b1d65402677560d/
tildelingsbrev-til-forbrukertilsynet-2021-
sendt-ut-231220.pdf.

Becker (2022) Becker, Martin G., Fabio Martin og Andreas 
Walter. «The power of ESG transparency: the 
effect of the new SFDR sustainability labels on 
mutual funds and individual investors». Finance 
Research Letters (2022). https://doi.org/10.1016/j.
frl.2022.102708.

Bergström 
(2014)

Bergström, Carl Fredrik og Jörgen Hettne. 
Introduktion till EU-rätten. Lund: Student-
litteratur, 2014.

BEUC (2022) Bureau Européen des Unions de Consommateurs 
(BEUC), E3G, Finance Watch, ShareAction, 
Transport & Environment og World Wide Fund 
for Nature (WWF). Joint NGOs and consumer 
recommendations for minimum criteria for 
sustainable investments and products with ESG 
characteristics. 21 februar 2022.

Brundtland-
kommisjonen 
(1987)

World Commission on Environment and 
Development (Brundtlandkommisjonen) 
Our Common Future. A/42/427. New York: 
4. august 1987.

Bugge (2021) Bugge, Hans Christian (red.) Klimarett: 
Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 
2030. Oslo: Universitetsforlaget, 2021.

http://www.regjeringen.no/contentassets/929682b98fba4c788b1d65402677560d/tildelingsbrev-til-forbrukertilsynet-2021-sendt-ut-231220.pdf
http://www.regjeringen.no/contentassets/929682b98fba4c788b1d65402677560d/tildelingsbrev-til-forbrukertilsynet-2021-sendt-ut-231220.pdf
http://www.regjeringen.no/contentassets/929682b98fba4c788b1d65402677560d/tildelingsbrev-til-forbrukertilsynet-2021-sendt-ut-231220.pdf
http://www.regjeringen.no/contentassets/929682b98fba4c788b1d65402677560d/tildelingsbrev-til-forbrukertilsynet-2021-sendt-ut-231220.pdf
https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102708
https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102708


176 PrivIus nr. 220

Christiansen 
(2021a)

Christiansen, Lund Simon. «Efter afsløring af sort 
olie i grønne fonde slår tilsynet fast: Bæredygtige 
fonde skal investere bæredygtigt» (29 november 
2021) www.finanswatch.dk/Finansnyt/
kapitalforvaltning/article13479125.ece hentet 
22.04.2022.

Christiansen 
(2021b)

Christiansen, Lund Simon. «Danske Bank og 
Finans Danmark udfordrer tilsynet i spørgsmål 
om bæredygtige fonde» (10 desember 2021)  
www.finanswatch.dk/article13539300.ece hentet 
22.04.2022.

Cordero-Moss 
(2021)

Cordero-Moss, Guiditta. «Er sondringen mellom 
innsats- og resultatforpliktelser nyttig?» 
Jussens venner. Vol. 56 (4) (2021) side 267–298. 
[Lest på Idunn.no]

Danske 
Finanstilsynet 
(2021)

Danske Finanstilsynet, Finanstilsynets bære-
dygtighedsseminar. 8 desember 2021.  
www.finanstilsynet.dk/-/media/Tilsyn/
Baeredygtig_finansiering/Online_
bredygtighedsseminar_081221.pdf.

DNB (u.å.) DNB. «Fond med bærekraftstema» (u.å.) 
https://m.dnb.no/sparing/fond/klima-og-
miljofond hentet 30.05.2022.

EU- 
kommisjonen 
(u.å.)

European Commission. «Investment funds. 
EU laws and initiatives relating to collective 
investment funds» (u.å.) www.ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/growth-and-investment/
investment-funds_en#documents hentet 
14.01.2022.

http://www.finanswatch.dk/Finansnyt/kapitalforvaltning/article13479125.ece
http://www.finanswatch.dk/Finansnyt/kapitalforvaltning/article13479125.ece
http://www.finanswatch.dk/article13539300.ece
http://www.finanstilsynet.dk/-/media/Tilsyn/Baeredygtig_finansiering/Online_bredygtighedsseminar_081221.pdf
http://www.finanstilsynet.dk/-/media/Tilsyn/Baeredygtig_finansiering/Online_bredygtighedsseminar_081221.pdf
http://www.finanstilsynet.dk/-/media/Tilsyn/Baeredygtig_finansiering/Online_bredygtighedsseminar_081221.pdf
https://m.dnb.no/sparing/fond/klima-og-miljofond
https://m.dnb.no/sparing/fond/klima-og-miljofond
http://www.ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_en#documents
http://www.ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_en#documents
http://www.ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_en#documents


 Madeleine Østenstad 177

Eurosif (2022) European Sustainable Investment Forum. 
An update on Sustainable Finance Developments – 
April edition. [Videoklipp], (07.04.2022)  
www.youtube.com/watch?v=yCVugws5-g0.

Eurosif (2021) European Sustainable Investment Forum. 
«Responsible Investment Strategies» (2021)  
www.eurosif.org/responsible-investment-
strategies/ hentet 01.04.2022.

Eurosif (2018) European Sustainable Investment Forum. European 
SRI Study 2018. 19 november 2018. www.eurosif.
org/news/eurosif-2018-sri-study-is-out/.

Financial 
Ombudsman 
Service (u.å.)

Financial Ombudsman Service. «Who we are» 
(u.å.) www.financial-ombudsman.org.uk/who-
we-are hentet 30.05.2022.

Finans-
departementet 
(2022)

Finansdepartementet. «Forordninger om bære-
kraftig finans innlemmet i EØS-avtalen» (2022) 
www.regjeringen.no/no/aktuelt/forordninger-om-
barekraftig-finans-innlemmet-i-eos-avtalen/
id2910828/.

Finans-
departementet 
(2021a)

Finanstilsynet. Tilleggsmandat – Nye regler om 
bærekraftsrapportering. 11. oktober 2021.  
www.regjeringen.no/contentassets/827e85ab4099
4aa6b66761732a4bbd7a/2021-11-10-
tileggsmandat.pdf.

http://www.youtube.com/watch?v=yCVugws5-g0
http://www.eurosif.org/responsible-investment-strategies/
http://www.eurosif.org/responsible-investment-strategies/
http://www.eurosif.org/news/eurosif-2018-sri-study-is-out/
http://www.eurosif.org/news/eurosif-2018-sri-study-is-out/
http://www.financial-ombudsman.org.uk/who-we-are
http://www.financial-ombudsman.org.uk/who-we-are
http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forordninger-om-barekraftig-finans-innlemmet-i-eos-avtalen/id2910828
http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forordninger-om-barekraftig-finans-innlemmet-i-eos-avtalen/id2910828
http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forordninger-om-barekraftig-finans-innlemmet-i-eos-avtalen/id2910828
http://www.regjeringen.no/contentassets/827e85ab40994aa6b66761732a4bbd7a/2021-11-10-tileggsmandat.pdf
http://www.regjeringen.no/contentassets/827e85ab40994aa6b66761732a4bbd7a/2021-11-10-tileggsmandat.pdf
http://www.regjeringen.no/contentassets/827e85ab40994aa6b66761732a4bbd7a/2021-11-10-tileggsmandat.pdf


178 PrivIus nr. 220

Finans-
departementet 
(2021b)

Finansdepartementet. «Utvalg skal vurdere 
finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet» 
(2021) www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/
regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/
fin/pressemeldinger/2021/utvalg-skal-vurdere-
finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/
id2870183/?utm_source=regjeringen.no&utm_
medium=email&utm_campaign=nyhetsvar
sel20210903-12:24%20PM hentet 14.03.2022.

Finans-
inspektionen 
(2022)

Finansinspektionen. «FI granskar hållbara fonder» 
(2022) www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/
fi-granskar-hallbara-fonder/ hentet 27.04.2022.

Finans-
inspektionen 
(2021)

Finansinspektionen. «FI har kartlagt hur 
fondförvaltare redovisar hållbarhetsinformation» 
(2021) www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/
fi-har-kartlagt-hur-fondforvaltare-redovisar-
hallbarhetsinformation/ hentet 27.04.2022.

Finanstilsynet 
(2022)

Finanstilsynet. Alternative investeringsfond. 
Rapport per 31.12.2021. 4. mai 2022.  
www.finanstilsynet.no/contentassets/
c8edec1a945146c8b40271486d3ec2b9/rapport_
alternative_investeringsfond_2021.pdf.

Finanstilsynet 
(2021a)

Finanstilsynet. Kontroll av noterte foretaks 
 finansiell rapportering i 2021. Foretak notert på 
Oslo Børs og Euronext Expand som har Norge som 
hjemstat. 24 november 2021. www.finanstilsynet.
no/contentassets/dcec5ba3c1b34c06befe843c-
2ca706fa/kontroll-av-noterte-foretaks-finansielle-
rapportering-i-2021.pdf.

http://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/id2870183/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210903-12:24%20PM
http://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/id2870183/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210903-12:24%20PM
http://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/id2870183/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210903-12:24%20PM
http://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/id2870183/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210903-12:24%20PM
http://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/id2870183/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210903-12:24%20PM
http://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/id2870183/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210903-12:24%20PM
http://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/utvalg-skal-vurdere-finanstilsynsloven-og-finanstilsynets-virksomhet/id2870183/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210903-12:24%20PM
http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/fi-granskar-hallbara-fonder/
http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/fi-granskar-hallbara-fonder/
http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/fi-har-kartlagt-hur-fondforvaltare-redovisar-hallbarhetsinforma
http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/fi-har-kartlagt-hur-fondforvaltare-redovisar-hallbarhetsinforma
http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/fi-har-kartlagt-hur-fondforvaltare-redovisar-hallbarhetsinforma
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/c8edec1a945146c8b40271486d3ec2b9/rapport_alternative_investeringsfond_2021.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/c8edec1a945146c8b40271486d3ec2b9/rapport_alternative_investeringsfond_2021.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/c8edec1a945146c8b40271486d3ec2b9/rapport_alternative_investeringsfond_2021.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/dcec5ba3c1b34c06befe843c2ca706fa/kontroll-av-noterte-foretaks-finansielle-rapportering-i-2021.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/dcec5ba3c1b34c06befe843c2ca706fa/kontroll-av-noterte-foretaks-finansielle-rapportering-i-2021.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/dcec5ba3c1b34c06befe843c2ca706fa/kontroll-av-noterte-foretaks-finansielle-rapportering-i-2021.pdf
http://www.finanstilsynet.no/contentassets/dcec5ba3c1b34c06befe843c2ca706fa/kontroll-av-noterte-foretaks-finansielle-rapportering-i-2021.pdf


 Madeleine Østenstad 179

Finanstilsynet 
(2021b)

Finanstilsynet. «Gjennomføring av tilsyn. Banker» 
www.finanstilsynet.no/tilsyn/
banker/?header=Tematilsyn hentet 27.04.2022.

Finanstilsynet 
(u.å.)

Finanstilsynet. Tilsyn med Finansmarkedet. (u.å.) 
www.yumpu.com/no/document/read/20847223/
tilsyn-med-finansmarkedet-finanstilsynet hentet 
30.05.2022.

Fletcher (2022) Fletcher, Laurence og Joshua Oliver. «Green 
investing: the risk of a new mis-selling scandal». 
www.ft.com/content/ae78c05a-0481-4774-8f9b-
d3f02e4f2c6f hentet 01.05.2022.

Forbrukertilsynet 
(2021)

Forbrukertilsynet. Årsrapport 2020, mars 2021. 
www.forbrukertilsynet.no/wp-content/
uploads/2021/04/Arsrapport-for-
Forbrukertilsynet-2020.pdf.

Fredriksen 
(2022)

Fredriksen, Halvard Haukeland og Gjermund 
Mathisen EØS-rett. Bergen: Fagbokforlaget, 2022.

Færstad (2021) Færstad, Jan-Ove. «Privatrettslig forbrukervern 
ved investeringer i finansielle instrumenter» 
Tidsskrift for rettsvitenskap Vol. 134 side 164–260 
(2021) [Lest i idunn.no].

Garsten (2021) Garsten, Ed. «Alcantara Wins Major Court Battle 
Against Greenwashing» www.forbes.com/sites/
edgarsten/2021/12/08/alcantara-wins-major-
court-battle-against-
greenwashing/?sh=601a9521cb33 hentet 
01.05.2022.

http://www.finanstilsynet.no/tilsyn/banker/?header=Tematilsyn
http://www.finanstilsynet.no/tilsyn/banker/?header=Tematilsyn
http://www.yumpu.com/no/document/read/20847223/tilsyn-med-finansmarkedet-finanstilsynet
http://www.yumpu.com/no/document/read/20847223/tilsyn-med-finansmarkedet-finanstilsynet
http://www.ft.com/content/ae78c05a-0481-4774-8f9b-d3f02e4f2c6f
http://www.ft.com/content/ae78c05a-0481-4774-8f9b-d3f02e4f2c6f
http://www.forbrukertilsynet.no/wp-content/uploads/2021/04/Arsrapport-for-Forbrukertilsynet-2020.pdf
http://www.forbrukertilsynet.no/wp-content/uploads/2021/04/Arsrapport-for-Forbrukertilsynet-2020.pdf
http://www.forbrukertilsynet.no/wp-content/uploads/2021/04/Arsrapport-for-Forbrukertilsynet-2020.pdf
http://www.forbes.com/sites/edgarsten/2021/12/08/alcantara-wins-major-court-battle-against-greenwashing/?sh
http://www.forbes.com/sites/edgarsten/2021/12/08/alcantara-wins-major-court-battle-against-greenwashing/?sh
http://www.forbes.com/sites/edgarsten/2021/12/08/alcantara-wins-major-court-battle-against-greenwashing/?sh
http://www.forbes.com/sites/edgarsten/2021/12/08/alcantara-wins-major-court-battle-against-greenwashing/?sh


180 PrivIus nr. 220

GSIA (2020) Global Sustainable Investment Alliance. Global 
Sustainable Investment Review 2020. 2020. www.
gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/
GSIR-20201.pdf.

Haaskjold 
(2013)

Haaskjold, Erling. Kontraktsforpliktelser. 2 utg., 
Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013.

Hagstrøm 
(2021)

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. 3 utg., ved 
Herman Bruserud mfl., Oslo: Universitetsforlaget, 
2021.

Hagstrøm 
(2019)

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett. 
2 utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2019.

Haug (2021) Haug, Frode Elton. «Karnov lovkommentar til 
markedsføringsloven». I lovdata.no (2021) hentet 
20.02.2022.

Høgberg (2019) Høgberg, Alf Petter og Jørn Øyrehagen Sunde 
(red.) Juridisk Metode og Tenkemåte. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2019.

ILO (u.å.) ILO, «Conventions and Recommendations» (u.å.) 
www.ilo.org/global/standards/introduction-to-
international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm hentet 
29.05.2022.

IPCC (2022) Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Climate Change 2022: Mitigation of Climate 
Change. Working Group III contribution to the 
Sixth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. April 2022. www.ipcc.
ch/report/ar6/wg3/.

http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
http://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/


 Madeleine Østenstad 181

Kjørven (2020) Kjørven, Marte Eidsand. «Prisavslag for mangel-
full forvaltning av verdipapirfond. Høyesteretts 
dom 27. februar 2020 (HR-2020-475-A)» Nytt i 
Privatretten 2020-2 (2020) [Lest i rettsdata.no].

Kjørven (2017) Kjørven, Marte Eidsand. Ytelse av investerings-
tjenester til forbruker. Verdipapirrettslige, 
kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til 
adferd. Oslo: Universitetsforlaget, 2017.

Kolden (2022a) Kolden, Martin Fuglseth. «Finanstilsynet om 
SFDR: – Forventer at aktørene forbereder seg» 
(2022) www.finanswatch.no/nyheter/regulering/
article13626813.ece hentet 19.02.2022.

Kolden (2022b) Kolden, Martin Fuglseth. «Undersøkelse: Blir du 
under «artikkel 6» kan du miste investorene» (2022) 
www.finanswatch.no/nyheter/kapitalforvaltning/
article13692288.ece hentet 19.02.2022.

Latawiec (2015) Latawiec, Agnieszka og Dorice Agol. Sustainability 
Indicators in Practice. Warszawa: De Gruyter 
Open, 2015.

Leach (2013) Leach, Melissa, Kate Raworth og Johan Rockstöm. 
«Between social and planetary boundaries: 
Navigating pathways in the safe and just space for 
humanity». World Social Science Report 2013: 
Changing Global Environments (2013). https://doi.
org/10.1787/9789264203419-10-en.

Lunde (2019) Lunde, Tore og Terje Lundby Michaelsen. 
Markedsføringsloven med kommentarer. (3 utg.), 
Oslo: Gyldendal, 2019.

Moloney (2014) Moloney, Niamh. EU Securities and Financial 
Markets Regulation. Oxford: Oxford University 
Press, 2014.

http://www.finanswatch.no/nyheter/regulering/article13626813.ece
http://www.finanswatch.no/nyheter/regulering/article13626813.ece
http://www.finanswatch.no/nyheter/kapitalforvaltning/article13692288.ece
http://www.finanswatch.no/nyheter/kapitalforvaltning/article13692288.ece
https://doi.org/10.1787/9789264203419-10-en
https://doi.org/10.1787/9789264203419-10-en


182 PrivIus nr. 220

Morningstar 
(2022)

Morningstar. SFDR Article 8 and Article 9 funds: 
2021 in Review. A rapidly evolving landscape as 
assets hit EUR 4 trillion. 4 februar 2022.

Myklebust 
(2011)

Myklebust, Trude. Innføring i finansmarkeds rett. 
Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 
2011.

Nordea (u.å.) Nordea. Prospekt for verdipapirfondet NORDEA 
NORGE VERDI. u.å. www.morningstar.no/no/
funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHK
&tab=14&DocumentId=9559858408c820453bfce
a40505cb4d4&Format=PDF hentet 03.05.2022.

Raworth (2017) Raworth, Kate. Doughnut Economics: seven ways 
to think like a 21st century economist. London: 
Penguin Random House, 2017.

Riesenhuber 
(2021)

Riesenhuber, Karl (red.). European Legal 
Methodology. Cambridge: Intersentia, 2021.

Riksen (2022) Riksen, Trym. «Spaltist om fondsbransjen: «Alt er 
bærekraftig»» (2022) www.dn.no/marked/finans/
kapitalforvaltning/aksjefond/spaltist-om-
fondsbransjen-alt-er-barekraftig/2-1-1202672 
hentet 24.04.2022.

Rockström 
(2009)

Rockström, Johan mfl. «Planetary boundaries: 
exploring the safe operating space for humanity» 
Ecology and Society 14(2) (2009). www.
ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/.

Rognstad (2021) Rognstad, Ole Andreas mfl. Markedsrett. Innføring 
i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. 
Oslo: Universitetsforlaget, 2021.

http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHK&tab=14&DocumentId=9559858408c820453
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHK&tab=14&DocumentId=9559858408c820453
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHK&tab=14&DocumentId=9559858408c820453
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHK&tab=14&DocumentId=9559858408c820453
http://www.dn.no/marked/finans/kapitalforvaltning/aksjefond/spaltist-om-fondsbransjen-alt-er-barekraftig/2-1-1202672
http://www.dn.no/marked/finans/kapitalforvaltning/aksjefond/spaltist-om-fondsbransjen-alt-er-barekraftig/2-1-1202672
http://www.dn.no/marked/finans/kapitalforvaltning/aksjefond/spaltist-om-fondsbransjen-alt-er-barekraftig/2-1-1202672
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/


 Madeleine Østenstad 183

Rosén (2015) Rosén, Karl. Verdipapirfondloven med 
kommentarer. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015.

Schoenmaker 
(2019)

Schoenmaker, Dirk og William Schramade. 
Principles of Sustainable Finance. Oxford: Oxford 
University Press, 2019.

Silvola (2021) Silvola, Hanna og Tiina Landau. Sustainable 
Investing. Sveits: Palgrave Macmillan, 2021.

Sjåfjell (2022) Sjåfjell, Beate og Georgina Tsagas. «Integrating 
sustainable value creation in corporate governance. 
Company law, corporate governance codes and 
the constitution of the company» i Sustainable 
Value Creation in the European Union: Towards 
Pathways to a Sustainable Future through Crisis, 
Beate Sjåfjell, Georgina Tsagas and Charlotte 
Villiers red., Cambridge: Cambridge University 
Press, 2022, kapittel 9. [i print, forventet publisert 
oktober 2022].

Sjåfjell (2020) Sjåfjell, Beate, Tiina Häyhä og Sarah Cornell. 
«A Research-Based Approach to the UN 
Sustainable Development Goals. A prerequisite 
to Sustainable Business» Nordic & European 
Company Law LSN Research Paper Series No. 
21-12 (2020).

Sjåfjell (2019) Sjåfjell, Beate, Jukka Mähönen, Andrew Johnston 
og James Cullen. «Obstacles to Sustainable Global 
Business. Towards EU Policy Coherence for 
Sustainable Development» [SMART] Nordic & 
European Company Law LSN Research Paper 
Series No. 19-10 (2019).



184 PrivIus nr. 220

Sjåfjell (2018) Sjåfjell, Beate og Hanna Ahlström. «FNs 
bærekraftsmål, planetens tålegrenser og det 
sosiale fundamentet» (2018) www.jus.uio.no/
forskning/omrader/selskaper/aktuelle-saker/fns-
berekraftsmal-april-2018.html hentet 07.05.2022.

Sjåfjell (2016) Sjåfjell, Beate. «When the Solution Becomes the 
Problem: The Triple Failure of Corporate 
Governance Codes. Paper in the project of 
Sustainable Market Actors for Responsible Trade 
(SMART)» University of Oslo Faculty of Law Legal 
Studies Research Paper Series No. 2016-11 (2016).

Sjåfjell (2014) Sjåfjell, Beate. «The Legal Significance of Article 
11 TFEU for EU Institutions and Member States» 
i The Greening of European Business under EU 
Law: Taking Article 11 TFEU Seriously, Beate 
Sjåfjell og Anja Wiesbrock red., London: 
Routledge, 2015, s. 51–72.

Skjefstad (2018) Skjefstad, Arnt Erlend. «Metodiske utfordringer i 
erstatningsretten – noen grunntrekk og 
refleksjoner» Tidskrift for erstatningsrett, 
forsikringsrett og trygderett, Årgang 15 nr. 4 side 
220–260 (2018). https://doi.org/10.18261/
issn.2464-3378-2018-04-02.

Sonnerfeldt 
(2020)

Sonnerfeldt, Amanda Ling Li og Caroline 
Aggestam Pontoppidan «The Challenges of 
Assurance on Non-financial Reporting». 
Accounting, Economics and Law: A Convivium, 
Vol. 10 no. 2 (2020).

Steffen (2015) Steffen, Will mfl. «Planetary Boundaries: Guiding 
Human development on a changing planet» 
Science 347(6223) (2015). www.science.org/
doi/10.1126/science.1259855.

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/aktuelle-saker/fns-berekraftsmal-april-2018.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/aktuelle-saker/fns-berekraftsmal-april-2018.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/aktuelle-saker/fns-berekraftsmal-april-2018.html
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2018-04-02
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2018-04-02
http://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855
http://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855


 Madeleine Østenstad 185

Steuer (2022) Steuer, Sebastian og Tobias H. Tröger. «The Role 
of Disclosure in Green Finance» Journal of 
Financial Regulation (2022) side 1–50.

Storvik (2022a) Storvik, Anne Grete. «Forbrukertilsynet: Svært 
problematisk å markedsføre fond med påstanden 
«bærekraftig»» (2022) www.finanswatch.no/
nyheter/article13695082.ece hentet 17.02.2022.

Storvik (2022b) Storvik, Anne Grete. «Mener markedet kan ha 
misforstått hensikten med nytt bærekraft-
regelverk» (2022) www.finanswatch.no/nyheter/
article13684767.ece hentet 13.05.2022.

Storvik (2022c) Storvik, Anne Grete. «Bærekraftsleder frykter 
artikkel 8 blir «grønnvaskingsartikkel»» (2022) 
www.finanswatch.no/nyheter/article13674330.ece.

Verdipapir-
fondenes 
 forening (2022)

Verdipapirfondenes forening. Markedet for 
verdipapirfond 2021. 13 januar 2022. www.vff.no/
news/2022/arsstatistikk-2021-rekordhoy-sparing-
og-solid-avkastning-i-verdipapirfond-i-fjor.

Verney (2022) Verney, Paul. «Boards under fire on climate: Shell 
lawsuit & proxy firm opposition at energy giant 
Fortum» (2022) www.responsible-investor.com/
boards-under-fire-on-climate-shell-lawsuit-
proxy-firm-opposition-at-energy-giant-fortum/ 
hentet 01.05.2022.

http://www.finanswatch.no/nyheter/article13695082.ece
http://www.finanswatch.no/nyheter/article13695082.ece
http://www.finanswatch.no/nyheter/article13684767.ece
http://www.finanswatch.no/nyheter/article13684767.ece
http://www.finanswatch.no/nyheter/article13674330.ece
http://www.vff.no/news/2022/arsstatistikk-2021-rekordhoy-sparing-og-solid-avkastning-i-verdipapirfond-i-fjor
http://www.vff.no/news/2022/arsstatistikk-2021-rekordhoy-sparing-og-solid-avkastning-i-verdipapirfond-i-fjor
http://www.vff.no/news/2022/arsstatistikk-2021-rekordhoy-sparing-og-solid-avkastning-i-verdipapirfond-i-fjor
http://www.responsible-investor.com/boards-under-fire-on-climate-shell-lawsuit-proxy-firm-opposition-at-energy-giant-fortum/
http://www.responsible-investor.com/boards-under-fire-on-climate-shell-lawsuit-proxy-firm-opposition-at-energy-giant-fortum/
http://www.responsible-investor.com/boards-under-fire-on-climate-shell-lawsuit-proxy-firm-opposition-at-energy-giant-fortum/


Avhandlingen tar for seg offentliggjøringsforordningens klassifiseringssystem 
for såkalte «lysegrønne» og «mørkegrønne» fond etter dens artikkel 8 og 9. 

Problemstillingene som behandles er hvilke vilkår et fond må oppfylle 
for at det skal kunne klassifiseres som et artikkel 8- eller 9-fond, hvilke 
retts virkninger som følger en slik klassifisering og hvilke konsekvenser 
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 klassifiseringens vilkår og opplysningskrav. Gjennom disse problemstillingene 
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