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Høring - Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft 

Innledning. Høringsfrist og bakgrunn. 

Det vises til høring av forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft. Innspillet sendes i tråd 

med avtale om utsatt høringsfrist til mandag 11. januar 2021. 

 

Departementet viser til pågående prosess knyttet til delegert rettsakt om taksonomi under 

klassifiseringsforordningen1, og norsk innspill som ble sendt 18. desember 2020.2 

Regelverket er under utarbeidelse, og vil være av stor betydning for norsk energisektor. 

Høringsinnspillet må leses med dette utgangspunktet, og med forbehold for senere endringer 

og vurderinger. 

 

Tilsynsmyndighet 

Olje- og energidepartementet har innhentet synspunkter fra NVE, med vekt på 

Finanstilsynets omtale av tilsynsmyndighet i høringsnotatet. NVEs innspill ble mottatt 6. 

januar 2021. 

 

Som beskrevet i høringsnotatet stiller regelverket opplysningskrav til 

finansmarkedsdeltakere, finansmarkedsrådgivere og foretak som har plikt til å offentliggjøre 

ikke-finansiell informasjon om virksomheten. Departementet forstår at regelverket ikke anses 

å kreve kvalitativt tilsyn med opplysningene som legges frem i tråd med regelverkets krav, og 

støtter denne forståelsen. Regelverkets innretning synes å legge opp til at kvalitativ 

etterprøving av de opplysninger foretakene gir om bærekraftig virksomhet, skal ivaretas av 

aktørene, gjennom kravene til transparens.3 Tilsyns- og sanksjonsplikten som påhviler 

medlemsstatene gjelder kravene til å utøve transparens og til å gi visse typer informasjon, og 

 
1 2020/852/EU. 
2 Innspill til EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet - regjeringen.no 
3 Se klassifiseringsforordningen artikkel 5 til 8, jf. artikkel 21. 
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Side 2 
 

ikke det kvalitative innholdet i opplysningene som gis. Olje- og energidepartementet legger til 

grunn at Finanstilsynet vil utøve tilsyn innenfor sitt ansvarsområde, i samsvar med kravene 

som følger av offentliggjøringsforordningen4 og klassifiseringsforordningen. Det legges til 

grunn at dette vil oppfylle forordningenes krav til nasjonalt tilsyn.5 Lovforslaget anses derfor 

ikke å innebære utvidede tilsynsoppgaver innenfor OEDs ansvarsområder.  

 

Med hilsen 

 

 

Bjørn Haugstad (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Lisa Maria Løvold 

fagsjef 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 
4 2019/2088/EU. 
5 Se offentliggjøringsforordningen artikkel 14, jf. klassifiseringsforordningen artikkel 21. 
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