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Sammanfattning 
Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak Naturvårdsverkets 

åtgärdsförslag. 

FI bekräftar de hinder och utmaningar som problemanalysen belyser samt 

behovet av samverkan och informationsdelning som åtgärdsförslaget om 

nationell plattform för hållbar finansiering väntas bidra till att överkomma.  

FI saknar dock en utförlig beskrivning av bakomliggande analys samt 

konsekvenser av förslaget och förordar ytterligare beskrivning av förslagets 

praktiska funktion.  

FI bekräftar myndighetens behov av utökade resurser. FI:s synpunkter 

handlar om att i tillägg till denna åtgärdspunkt tydliggöra behovet med 

koppling till vårt uppdrag.  
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Finansinspektionens synpunkter 
Arbetet som följer av nya hållbarhetsrelaterade finansiella regler är 

omfattande för både branschen och myndigheterna och mycket mer är att 

vänta. För flera av regelverken återstår stora delar, samtidigt som nya 

regleringar är aviserade inom en rad områden. Att få de nya regelverken på 

plats i Sverige, samt att delta i internationellt arbete med regelutveckling 

och tillsynskonvergens är viktiga områden som bidrar till att överkomma de 

hinder som Naturvårdsverket belyser i förslaget.  

I det följande redovisar FI sina synpunkter avseende de specifika förslagen i 

punkten 17 i den remitterade rapporten.  

Den första punkten – nationell plattform 

Finansinspektionen delar Naturvårdsverkets bedömning att samverkan 

mellan stat, näringsliv och finansmarknaden behöver öka för att accelerera 

omställningen. Det kan åstadkommas på olika sätt. Naturvårdsverket 

föreslår en myndighetsledd nationell plattform för hållbar finansiering och 

denna plattform föreslås nu även utökas till att också omfatta 

data/expertkompetens och plattform för dialog med relevanta intressenter 

avseende alla de sex miljömål som EU-taxonomin omfattar. För att kunna ta 

ställning till om den föreslagna lösningen är den bästa för att möta 

identifierade behov krävs mer information om den bakomliggande analysen 

och en mer detaljerad beskrivning av förslagets praktiska funktion. Som 

nämns i problemanalysen pågår idag redan kunskapshöjande initiativ på 

internationell och nationell nivå som bör tas i beaktande. De redan nämnda 

samt andra initiativ verkar kompletterande och i viss mån motverkande till 

förslaget om nationell plattform, resurser bör därför fokuseras på de 

områden där information/kunskapsspridning inte redan finns idag. 

Den andra punkten - resursbehovet 

FI är ansvarig tillsynsmyndighet för en rad nya och omfattande 

hållbarhetsrelaterade regelverk som har sitt ursprung i EU:s handlingsplan 

för finansiering av hållbar tillväxt. Det innefattar behov av resurser inom 

tillsyn, kompetenshöjande insatser, regelimplementering och utveckling 

samt aktivt deltagande i harmonisering och utveckling av globala såväl som 

europeiska redovisningsstandarder för hållbarhetsredovisning.  

FI:s uppdrag och verksamhet på hållbarhetsområdet är mångfacetterat. Vi 

ser att det i det här skedet är särskilt viktigt att vägleda branschen med att 

uppfylla upplysningskrav och signalera förväntningar samt bidra med 
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finansiell folkbildning, där information om hållbara investeringar till 

konsumenter behöver förenklas. Parallellt arbetar vi med tillsynsstrategi och 

i aktivt deltagande internationellt utarbeta metoder, reglering och standarder 

för bättre informationsgivning och verktyg för tillsyn. För FI har det 

tillkommit nya tillsynsområden och tillsynsobjekt som medför ett behov av 

ytterligare resurser. Exempel på större regelverk som kräver mer omfattande 

insatser är: EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar på 

finansmarknaden1, Taxonomiförordningen2 och det nya direktivet om 

hållbarhetsredovisning3. 

Som FI lyft i tidigare remissvar om lagstiftningsåtgärder med anledning av 

EU:s gröna taxonomiförordning (dnr 21-5513) medför den förordningen 

särskilda krav på avancerad (miljö)kompetens som FI inte besitter idag. 

Även den del av tillsynen som innebär att granska upplysningskraven i 

förordningen kommer att medföra ett ökat behov av resurser hos FI. 

FINANSINSPEKTIONEN 

Johanna Fager Wettergren 

Hållbarhetschef 

Jannike Hising 

Analytiker 

 

I detta ärende har Johanna Fager Wettergren beslutat. Jannike Hising har 

varit föredragande. 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om 

hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en 

ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
3 Direktivet har ännu inte publicerats i EU:s officiella tidning, men direktivtexten finns tillgänglig här: 

https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/media/57644/st10835-xx22.pdf

