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Hvad er der 
i ”gære” i 
EU indenfor 
bæredygtig
hed? 



”
Data er det nye guld…

…og pt bygger EU nye 
motorveje for udveksling af 

ESG-data



ESG-nøgletal
Væsentlige ESG-nøgletal for alle brancher

• Scope 1
• Scope 2
• Scope 3
• Energiforbrug
• Vedvarende energi-andel

• Fuldtidsarbejdsstyrke 
• Kønsdiversitet 
• Kønsdiversitet for øvrige 

ledelseslag 
• Human rights policy 

• Omsætning 
• Capex/Opex
• Bestyrelsens kønsdiversitet 
• Tilstedeværelse til                 

bestyrelsesmøder 
• Antal bestyrelsesmøder 
• Whistleblowerordning 
• Antal tilfælde af cases med 

brud på menneske-rettigheder
og/eller miljømæssige forhold 

• Antal domme og bøder for 
korruption

• korruptionslove 
11. Code of Condt

Environmental

Social

Governance



Bæredygtighedsdata (ESG) - hvorfor er det 
vigtigt?



“short termism”

• Fra 1992-2018 steg de samlede aktionær-udbetalinger som andel af 
virksomhedens nettoresultat fra 20 pct. til 60 pct. i børsnoterede 
europæiske virksomheder 

• Samtidig er investeringerne – fx forsknings- og udviklingsudgifter - som 
andel af nettoresultatet faldet med 38 pct. 

Kilde: EU Kommissionens “Study on directors’ duties and sustainable corporate governance”

• Lorem

• Højt niveau af udbetaling til aktionærer og lavt niveau af re-investering:

Stærkt kritiseret 
analyse! 



Det var 
diagnosen. 
Hvad er 
kuren så?



Massiv EU-regulering af 
bæredygtigheden på vej – og alle 
kommer til at kunne mærke det…
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Læs mere 

2. De store selskaber (inkl. deres leverandører)…
• Direktiv for virksomhedernes 

bæredygtighedsrapportering (CSRD)
• Forslag om Due diligence og 

selskabsledelse 

1. Investorerne…
• Disclosure-forordning 
• Taksonomi-forordning

3. Leverandører til staten…

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/csr-2021-regeltsunami-fra-eu/


Derudover…
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Få overblikket her

EU-regulering af bæredygtighedsområdet –
hvor peger det hen? (danskerhverv.dk)

CSR 2021: Tsunami af regler fra EU 
(danskerhverv.dk)

Whistleblower (danskerhverv.dk)

1. Whistle-blower Directive
2. Kønsbalance i bestyrelserne 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/juni/eu-regulering-af-baredygtighedsomradet--hvor-peger-det-hen/
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/december/csr-2021-regeltsunami-fra-eu/
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/maj/nyt-lovforslag-om-beskyttelse-af-whistleblowere/


Bæredygtig 
finansiering



Bæredygtig finansiering

1.

Disclosure 
forordning

Forpligter finansielle 
virksomheder til at lave 
ikke-finansielle 
regnskaber. 
Art. 4 indeholder en 
pligt til due diligence.

2. 
Taksonomi 
forordning

Art. 8. 

NFRD-omfattede 
virksomheder skal 

screene deres 
økonomiske 

aktiviteter efter 
taksonomien

3.

CSRD 
(forh. 

NFRD)

Virksomheder skal lave 
bæredygtigheds-
regnskaber med 
tilnærmelsesvist samme 
kvalitet som finansielle

4. 
Sustainable
Corporate 

Governance

Selskabsledelse og 
due diligence



1. Disclosureforordningen

• Hvornår: Trådte i kraft den 10. marts 2021.

• Formål: At styrke investorernes muligheder for at sammenligne 
produkters og virksomheders performance indenfor 
bæredygtighed mhp. at øge investeringen i bæredygtige 
produkter. 

• Hvem: Aktører på de finansielle markeder, fx kreditinstitutter, 
banker, pensionsselskaber og andre, der yder 
investeringsrådgivning eller producerer finansielle produkter

• Hvad: De finansielle aktører pålægges bl.a. 
• at offentliggøre politikker for, hvordan deres investerings 

beslutningsproces integrerer bæredygtighedsrisici
• at beskrive om de tager hensyn til negative indvirkninger på 

bæredygtighedsfaktorer (~due diligence) 
• at beskrive hvordan bæredygtighedsrisici er integreret i deres 

investeringsbeslutninger
• at give en vurdering af den indvirkning, som disse risici kan 

have på afkastet af et produkt



2. EU-Taksonomien 

Hvornår: Løbende, men virkning allerede fra 
regnskabsåret 2021, dvs. ca. Q1-2022.

Formål: Klassifikationssystem som skal definere, 
hvornår en økonomisk aktivitet kan siges at 
miljø- og klimamæssigt bæredygtig og dermed 
modvirke ‘greenwashing’.

Opretter ‘Platform for bæredygtig finansiering’, 
som skal videreudvikle taksonomien, så den 
inden for de kommende år vil omfatte flere dele 
af bæredygtighedsagendaen end blot klima:
ESG (Environmental, social and governance)

Hvem: Finansielle aktører, men omfatter også 
rapporteringskrav til virksomheder 

4 betingelser for ‘taksonomi-compliance’:

1. Bidrage væsentligt til et eller flere af de 
seks miljømål (uddybes)

2. Overholde tekniske screeningskriterier 

3. Må ikke skade miljøet væsentligt (Do No 
Significant Harm-kriteriet)

4. Overholde nogle sociale 
minimumsstandarder (OECD’s 
retningslinjer og FN’s principper for 
Menneskerettigheder og Erhverv)



Taksonomiens 6 overordnede miljømål, for 
at en økonomiske aktivitet kan 
klassificeres som ‘grøn’:

1. forebyggelse af klimaforandringer 

2. tilpasning til klimaforandringer 

3. beskyttelse af vand eller andre ressourcer relateret til havet 

4. bidrage til overgangen til en cirkulær økonomi  

5. forebyggelse og bekæmpelse af forurening 

6. beskyttelse og genopbygning af biodiversitet 

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-
sustainable-finance-communication_en#taxonomy.

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#taxonomy


Hvornår træder EU-taksonomien i kraft?
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Juli 2020
EU-taksonomien trådte i 

kraft

November 2020
Høring over detailregulering (to 

første miljømål)

April 2021
De to første 

detailreguleringsværktøjer 
vedtaget

Forventet Q3/Q4 2021
Detailregulering for øvrige 
miljømål sendes i høring Januar 2022

Rapporteringsforpligtelse (for 
regnskabsåret 2021 (to første 

miljømål)

Januar 2023
Rapporteringsforpligtelse (for 

regnskabsåret 2022) (fire 
øvrige miljømål)

Maj 2021
Delegeret retsakt om 

Art. 8 i høring 



Taksonomiens art 8 

• Virksomheder, omfattet af CSRD, skal rapportere om i hvilket omfang deres aktiviteter kan kendetegnes 
som miljømæssigt bæredygtige jf. Taxonomien:

• 3 KPI’er

1. Andelen af omsætningen, der stammer fra produkter eller tjenesteydelser knyttet til taksonomien

2. Andelen af kapitaludgifterne (capex) knyttet til taksonomien

3. Andelen af deres driftsudgifter (opex) knyttet til taksonomien

Derudover skal flg. måske rapporteres

• En plan for hvordan virksomheden vil vækste sine taksonomi-tilpassede aktiviteter, eller for hvordan 
eksisterende aktiviteter vil blive tilpasset taksonomien, inden for en periode på fem år, m.m. en længere 
periode er objektivt begrundet.

• Andelen af virksomhedens økonomiske aktiviteter, der er dækket af Taksonomien, men som ikke lever 
op til de relevante tekniske screening kriterier, og andelen der ikke dækkes af Taksonomien

• Kvalitativ information om beregninger bag KPI’erne i rapporteringsperioden

Kilde: Download (efrag.org)

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520PTF-NFRS_A1_FINAL.pdf


Bæredygtig finansiering

Disclosure 
forordning

Forpligter finansielle 
virksomheder til at lave 
ikke-finansielle 
regnskaber. 
Art. 4 indeholder en 
pligt til due diligence.

Taksonomi 
forordning

Art. 8. 

NFRD-omfattede 
virksomheder skal 

screene efter 
taksonomien

CSRD 
(forh. 

NFRD)

Virksomheder skal lave 
bæredygtigheds-
regnskaber med 
tilnærmelsesvist samme 
kvalitet som finansielle

Sustainable
Corporate 

Governance

Selskabsledelse og 
due diligence



3. Nyt direktiv for bæredygtighedsrapportering (CSRD, 
forh. NFRD) 

• Omfatter virksomheder, der er noteret på et reguleret 
marked i EU og opfylder to af tre følgende 
tærskelværdier: 

1. Gnms. 250 fuldtidsansatte eller flere

2. En balancesum på mere end 20 millioner euro 

3. 40 millioner euro i eller mere i nettoomsætning 

• Der vil desuden skulle udvikles ”separate, 
proportionale” krav for børsnoterede SMV'er, som 
gives yderligere tre år til at blive klar.
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3. CSRD
Hvornår: Tidligst med forventet virkning for 
rapporter, der dækker regnskabsåret 2023.
Bemærk dog; forpligtelse via Art. 8 i 
Taksonomien

Formål: Det skal være nemmere at sammenligne 
virksomheders rapporter, ikke-finansielle data 
skal op på niveau med finansielle data dvs. 
større datakvalitet, og mere standardisering.

Hvem: Virksomheder, der er noteret på et 
reguleret marked i EU og opfylder to af tre 
følgende tærskelværdier: 
• Gnms. 250 fuldtidsansatte eller flere
• En balancesum på mere end 20 millioner euro 
• 40 millioner euro i eller mere i 

nettoomsætning 
På sigt også børsnoterede SMV’er

Q1 2022 Q1 2027Q1 2024

CSRD-virksomheder
Taksonomiforordning art. 8 
Data fra 2021

CSRD-virksomheder 
Data fra 2023, undt. 
Børsnoterede SMV’er

CSRD-virksomheder 
Data fra 2026, inkl. 
Børsnoterede SMV’er

Hvornår?



Andre opmærksomhedspunkter

• Kræver revision, som minimum med 
begrænset sikkerhed

• Obligatorisk EU-standard for 
bæredygtighedsrapportering forventes klar 
d 31. oktober 2021.

• Kræver "opmærkning" af de rapporterede 
oplysninger, så de er maskinlæsbare 

• Emneområder er de samme velkendte 4 
(miljø-, sociale og personaleforhold, 
respekt for menneskerettigheder, 
bekæmpelse af korruption og bestikkelse)

2
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Koblingen til forretningsmodellen

• Der skal gives en kort og præcis 
beskrivelse af virksomhedens 
forretningsmodel. 

• Der skal gives en kort beskrivelse af 
virksomhedens forretningsmodel og 
strategi, herunder: 

• modstandsdygtighed mod risici og 
muligheder i relation til 
bæredygtighedsforhold

• planer til sikring af, at forretningsmodel og 
strategi er forenelige med omstilling til en 
bæredygtig, økonomi og til begrænsning af 
global opvarmning til 1,5 C

• hvordan forretningsmodel og strategi tager 
hensyn til interessenter og påvirkning på 
bæredygtighedsforhold

• hvordan strategien har været gennemført.

2
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Mere detaljerede rapporteringskrav

• Det dobbelte væsentlighedsprincip 
konkretiseres

• Der indføres om information om bl.a.:
• strategi, mål, bestyrelsens og ledelsens rolle, 
• de væsentligste negative virkninger 

forbundet med virksomheden og dens 
værdikæde,

• immaterielle aktiver 
• hvordan de har identificeret de oplysninger, 

de rapporterer om.

• Derudover specificeres det, at virksomheder 
skal rapportere kvalitativ og kvantitativ 
information, fremadrettede og tilbageskuende 
oplysninger og oplysninger, der dækker kort, 
mellemlang og lang sigt, efter behov.

Kilde: Retningslinjer for ikke-finansiel rapportering: Tillæg om 
rapportering af klimarelaterede oplysninger, 2019



CSRD - timing og 
next steps 

• EU-Parlamentet og Rådet skal nu forhandle 
en endelig lovtekst på grundlag af 
Kommissionens forslag. 

• Hvis de når til enighed i første halvdel af 
2022, kan Kommissionen vedtage det første 
sæt rapporteringsstandarder iht. den nye 
lovgivning inden udgangen af 2022. 

• Det vil betyde, at virksomhederne vil 
anvende standarderne for første gang på 
rapporter offentliggjort i 2024, der dækker 
regnskabsåret 2023. 



Bæredygtig finansiering

Disclosure 
forordning

Forpligter finansielle 
virksomheder til at lave 
ikke-finansielle 
regnskaber. 
Art. 4 indeholder en 
pligt til due diligence.

Taksonomi 
forordning

Art. 8. 

NFRD-omfattede 
virksomheder skal 

screene efter 
taksonomien

CSRD 
(forh. 

NFRD)

Virksomheder skal lave 
bæredygtigheds-
regnskaber med 
tilnærmelsesvist samme 
kvalitet som finansielle

Sustainable
Corporate 

Governance

Selskabsledelse og 
due diligence



4. Sustainable Corporate Governance 



Hvem, hvad og hvornår

• Hvornår: Lovforslag forsinket til efteråret – skulle have været fremsat i Q2-2021, tidligst 
med virkning fra 2022

• Formål: At incentivere virksomhedernes bestyrelser til at integrere hensynet til alle 
interessenter, herunder bæredygtighedsrisici, afhængigheder, muligheder og negative 
påvirkninger i virksomhedens strategi og beslutninger 
• Hjælpe ledelsen træffe mere langsigtede beslutninger
• Skabe en ‘level playing field’ i EU

• Hvem: Virksomheder allerede omfattet af NFRD; dvs. fra +250 FTE, men potentielt set 
endnu bredere. Ikke nødvendigvis begrænset til noterede selskaber. 

• Hvad: 
• 2 forslag i ét 
1. Virksomheder forpligtes til at adressere evt. negative effekter på klima, miljø, 

menneskerettigheder i deres værdikæde (due diligence) 
2. Bestyrelsesmedlemmer forpligtes ift. bæredygtighed



Stærkt kritiseret 
studie og spørgeskema

• Analysen er fejlbehæftet

• Copenhagen Business School og 
Harvard Law School og Harvard 
Business School.

• Spørgeskemaet opstiller forkerte
præmisser

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/F594592
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/F594640


Hvad forslaget kan indeholde

1. Ledelsesansvaret 
• Bæredygtighedsrisici og –muligheder i forretningsstrategien
• Due diligence procedurer
• Mere klart juridisk ansvar for bestyrelsesmedlemmer

2. Håndhævelsen af ledelsesansvaret 
• Dem, der påvirkes negativt af virksomheden (fx miljø eller medarbejdere repr. ved NGO og 

fagbevægelse) skal have mulighed for at sagsøge ledelsen for manglende håndhævelse

3. Introduktion af bæredygtighedskomitéer
• Virksomheder forpligtes til dialog med interessenter, og komitéen skal tildeles rettigheder til 

at rådgive om bæredygtighedsstrategi

4. Bestyrelsens sammensætning
• En vis andel ledelsesmedlemmer skal have bæredygtighedskompetencer eller det skal indgå i 

selektionskriterier 

5. Ledelsesaflønningen
• Krav om KPI’er knyttet til bæredygtighed i ledelsens aflønning
• Regulering af variabel aflønning fx aktieoptioner eller af muligheder for udbytte



Mulige konsekvenser

❑ Mere personligt ansvar for 
bestyrelsesmedlemmer, fx for utilstrækkelig 
bæredygtig udvikling 

❑ Politisering af ledelsesgerningen med flere 
parallelle beslutningsspor

❑ Flere omkostninger til administration 

❑ Hæmmet konkurrenceevne i international 
kontekst pga. økonomiske virkemidler

❑ Øget administration og kontrol i forbindelse 
med indgåelse af leverandørkontrakter 

❑ Større dokumentationsbehov i 
leverandørkæden

❑ Ulige konkurrencevilkår for store vs. små 
virksomheder



Dansk Erhvervs position

• Dansk Erhverv arbejder for, at de to 
elementer i forslaget behandles separat og 
at især det påtænkte indgreb i reglerne for 
selskabsledelse frafaldes. 

• Derudover arbejder vi for, at Due Diligence 
kravet begrænses til leverandører med 
hvem selskabet har en direkte 
forretningsrelation, og for at der tages 
nødvendige proportionalitetshensyn til 
SMV’er.  

EU vil regulere om ’bæredygtig 
selskabsledelse’ (danskerhverv.dk)

26. Oktober 2021: #CSRdag2021

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/eu-vil-regulere-om-baredygtig-selskabsledelse2/


10. marts 2021
Europa-Parlamentets 
betænkning af MEP Lara 
Wolters (NL) blev stemt 
igennem (504 for, 79 imod, 112 
undlod at stemme)

8. februar 2021
Off. høring afsluttet
I alt 700 svar
Konstruktivt svar fra 
DK regering

Maj 
Forslag 

udskydes til 
efteråret pba. 

negativ 
udtalelse fra 

European 
Scutiny Board

26. februar 2021
Dansk non-paper i 
circulation blandt 
medlemsstater

EU-Proces og Dansk Erhvervs indsats

29. Jan 2020
Drøftelse med 
Magrethe 
Vestager

Løbende
Koordinering med Eurocommerce og 
Digital Europe
Støtte til EM vedr. non-paper
Dialog med MEP’er

25. Marts 2021 ->
EU- og Regelforum påtager 
sig at kortlægge ny 
bæredygtighedslovgivning

Det bliver muligt via 
“postkasse” at spille ind med 
problemstillinger

9. dec 2020
Fælles specialsvar 
med DI, SMV DK, 
Horesta m.fl

3. dec 2020
Orientering af 
Handelsudvalget

12. Marts 2021
Orientering af +100 
medlemmer

4. Februar 2021
10. Februar 2021
Orientering af +100 medlemmer

9. dec
2020



SMV’er? 
Reelt 
omfattes 
alle



Dansk Erhverv: 
Sammenhæng er alfa og 
omega



Tak!

abm@danskerhverv.dk

mth@danskerhverv.dk 


