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Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
Yttrande över promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s
gröna taxonomiförordning (Fi2021/01011)
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket tillstyrker de lagstiftningsåtgärder som föreslås med anledning
av EU:s gröna taxonomiförordning.
Taxonomiförordningen ställer helt nya upplysningskrav på såväl finansiella som
icke-finansiella bolag. Naturvårdsverket framhåller därför vikten av att det finns
tillräcklig kompetens och kapacitet hos Finansinspektionen att, vid granskning,
säkerställa att den information som ges verkligen överensstämmer med de av
taxonomin föreskrivna kriterierna för vad som får definieras som hållbart. Det
finns annars en risk för att förtroendet för taxonomin, finansmarknadens aktörer
och för tillsynsmyndigheten urholkas. Det krävs till delar avancerad
miljökompetens för att tolka hur kompletta uppgifterna är gällande taxonomins
så kallade DNSH-kriterier. För miljöfarliga verksamheter finns kompetens hos
miljötillsynsmyndigheterna, varför Naturvårdsverket ser att samarbete mellan
länsstyrelserna och Finansinspektionen bör ske.
Delar av förslagen rör svenska tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som
har krav på årlig miljörapportering till länsstyrelserna. Av effektivitetsskäl och
för att minimera den administrativa bördan framförallt för mindre
verksamhetsutövare bör en samordning av uppgiftsinsamlingen ske i möjligaste
mån. Detta i enlighet med Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av
uppgifter från företag, och i linje med uppdraget till Myndigheten för digital
förvaltning (DIGG) att etablera en nationell digital infrastruktur för utbyte av
information och nyttjande av varandras tjänster.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Maria
Ohlman, föredragande, enhetschef Gunilla Sallhed, handläggare Olena Kashyna,
Flemming Hedén, Nadine Viel Lamare och Anna Otmalm.

B ES ÖK : S TOC KHOLM

– VIR KE S VÄGE N 2
– F ORS KARE NS VÄG 5, HUS UB
P OS T : 1 06 48 S TOC KHOLM
TE L : 01 0 -6 98 10 00
E - P OS T : RE GIS TR ATOR @ NATUR VAR DS VE R KE T . SE
INTE R NE T : WWW . NATUR VAR DS VER KE T . SE
ÖS TER S UND

2(2)

NAT URVÅRDSVERKET

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket

Björn Risinger
Maria Ohlman
Kopia till:
m.registrator@regeringskansliet.se
fi.fma.fpm@regeringskansliet.se

