Kommissorium for arbejdsgruppe om en
CO2-model
1. Arbejdsgruppens formål og opgaver
Som opfølgning på anbefalingerne fra Forum for bæredygtig finans skal arbejdsgruppen med afsæt i de bedste eksisterende internationale metoder hurtigst muligt i 2020 udvikle en kvantitativ model for, hvordan danske banker, realkreditinstitutter og investeringsfonde kan opgøre CO2-aftrykket af de finansierede aktiviteter.
Arbejdsgruppen skal
•
•

•

•

•

•

•

hurtigt få et overblik over eksisterende metoder til opgørelse af CO2, som
kan danne baggrund for en metode for Finans Danmarks medlemmer
gå i dialog med relevante myndigheder og øvrige stakeholdere, bl.a. for
at sikre en model i tråd med erhvervslivets tilgang herunder større erhvervskunder, mhp. at få afdækket branchespecifikke aspekter
hurtigst muligt i løbet af 2020 udarbejde en kvantitativ model, som frivilligt kan bruges af Finans Danmarks medlemmer på både bank- og realkreditudlån samt investeringsprodukter under hensyntagen til de konkurrenceretlige regler
indrette modellen således, at den vil være baseret på sammenlignelige
opgørelser og har en fleksibilitet, der tager højde for proportionalitet og
forskelle institutterne imellem
sikre, at der kan offentliggøres en første udgave af modellen med fokus
på større aktiviteter inden for brancher af særlig betydning for udledningen af CO2, som medlemmerne i 2021 kan begynde at bruge til at kortlægge Co2-aftrykket af deres porteføljer
sikre, at modellen kan danne basis for, at medlemmerne kan udarbejde
en handlingsplan for reduktion af Co2-aftrykket for både investeringsprodukter (årsrapport 2021) og udlån (årsrapport 2022)
bidrage hvor muligt til, at Finans Danmark kan komme med konstruktive
bidrag til regeringens klimapartnerskaber fx vedr. reduktioner og barrierer
hhv. potentialer for yderligere reduktioner.

Arbejdsgruppen refererer til Finans Danmarks arbejdsgruppe for bæredygtig finans.

2. Arbejdsgruppens medlemmer
Medlemmerne af Finans Danmarks arbejdsgruppe for bæredygtig finans udpeger hver et eller flere medlemmer til arbejdsgruppen. Det er vigtigt, at arbejdsgruppen får kompetencer inden for både bank-, realkredit- samt investeringsvirksomhed. Arbejdsgruppen vil skulle arbejde med og kan have personsammenfald
med nogle af medlemmerne i Green mortgage arbejdsgruppen og udvalg for
bæredygtige investeringer.
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3. Arbejdsgruppens møder
Arbejdsgruppen vil have behov for at mødes hyppigt i 2020 både fysisk og via telefon/video, og der forventes løbende bidrag fra medlemmerne for at få løst opgaven hurtigt. Der vil efter behov blive afholdt workshops med henblik på at få
viden om eksisterende metoder mv.
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