Tværgående samarbejde:
Fælles metode til at opgøre CO2-udledninger
I Danmark har vi en fælles målsætning om at reducere den danske CO 2-udledning med 70 pct. frem mod 2030. For at nå
målet på en effektiv måde er det vigtigt at vide, hvilke udledninger de enkelte virksomheder og brancher står for, og hvordan de kan reduceres gennem konkrete investeringer og nye produktionsmetoder.
Alle virksomheder i alle brancher har kontakt med den finansielle sektor – og mange virksomheder med høje ambitioner
om en grøn omstilling af deres forretning har brug for ekstern finansiering af de nødvendige investeringer. Den finansielle
sektor og finansiering af bæredygtige investeringer er ligeledes centralt i EU’s arbejde med regulering af bæredygtige investeringer i både finansielle og ikke finansielle virksomheder. For når handling betyder mere end ord, er det ofte en klog
strategi at følge pengene.
Der er både nationalt og internationalt et stor arbejde i gang i forhold til hvordan virksomheder dokumenterer, hvor bæredygtige deres virksomhed og deres produkter er, herunder i forhold til at beregne CO2-udledning. Disse arbejder er der
behov for at få et overblik over og koordinere på tværs af klimapartnerskaber, brancheorganisationer og offentlige myndigheder, herunder Erhvervsministeriet. For markedsudviklingen, der går i retning af en mere bæredygtig økonomi, flere
krav fra investorer og regler fra offentlige myndigheder betyder, at virksomheder i Danmark og globalt over de kommende
år skal lære deres virksomheder at kende i forhold til, hvor bæredygtige de er.
Finanssektorens klimapartnerskab har med Finans Danmark i spidsen igangsat et projekt om at udarbejde en frivillig, kvantitativ model for, hvordan danske banker, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og investeringsfonde kan opgøre CO 2aftrykket af de aktiviteter, de finansierer. Flere klimapartnerskaber har i deres anbefalinger givet udtryk for et ønske om
en fælles metode til at opgøre CO2-udledninger.
Modellen vil afspejle de informationskrav om virksomhedernes CO 2-aftryk, som reguleringen kommer til at stille krav om
og som den finansielle sektor vil komme til at efterspørge hos kunderne, når de skal vurdere et lån eller en investering.
Modellen vil derfor kunne bruges i forbindelse med virksomheders kontakt med finanssektoren, men vil også kunne bruges
i virksomhedernes eget arbejde med at fastlægge en klimastrategi og i den forbindelse identificere de mest effektive
grønne investeringer. Dette vil bl.a. være en hjælp for SMV’er, hvis der er adgang til en fælles metode for opgørelse af CO 2udledninger. Opgaven kræver troværdige og ensartede oplysninger om CO 2-aftrykket i de danske virksomheder, den danske bygningsmasse mm. Derfor giver det god mening at gøre projektet til et tværgående projekt, der inkluderer andre klimapartnerskaber.
Følgende emner/spørgsmål kan tages op i samarbejdsprojektet:
 Hvordan matcher behovet for tilgængeligheden af data, og hvordan tilvejebringes der flere og mere relevante og sammenlignelige data?
 Hvordan kan virksomheder understøttes i at beregne deres CO2-udslip, og hvordan kan forskellige modeller bedst
understøtte hinanden?
Modellen skal udvikles i tæt samarbejde med relevante myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Energistyrelsen, og vil løbende blive justeret, så den afspejler de forventede reguleringsmæssige krav fra EU’s taksonomi til
fremme af bæredygtige investeringer og arbejdet med bæredygtighedsrelaterede oplysninger for finansielle tjenesteydelser såvel som ikke-finansielle virksomheder. Modellen vil ligeledes baseres på eksisterende internationale standarder og
opgørelsesmetoder.
Alle interesserede klimapartnerskaber, brancheorganisationer og offentlige myndigheder inviteres med ind i arbejdet, som
ledes af finanssektorens klimapartnerskab med Finans Danmark i spidsen i tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Energistyrelsen. Samarbejdsprojektet forventes at kunne iværksættes oktober 2020.

