Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Att. Mikkel Mejling Andersen (miman@kefm.dk)

Finans Danmark hilser Kommissionens
klimapagt velkommen
Finans Danmark støtter varmt Kommissionens fokus på at håndtere de klima- og
miljømæssige udfordringer, som vi står overfor. Det er senest udtrykt ved Kommis-
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sionens lancering af en europæisk klimapagt, som vi har følgende kommentarer
til:
6. januar 2021

Join us
Kommissionen inviterer den private sektor, virksomheder og den finansielle sektor
til at ”do well by doing good”. Finans Danmark har stort fokus på, at den danske
finansielle sektor aktivt skal bidrage til at nedbringe klimabelastningen. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at nævne nogle af tiltagene:
I 2020 har vi udviklet en model, som både Finans Danmarks og Forsikring & Pensions medlemmer kan anvende til at måle CO2-aftrykket på udlån og investeringer. Modellen giver også mulighed for at sætte mål for reduktioner i CO2-aftrykket i de kommende år på udlån og investeringer, hvilket Finans Danmark direkte
har anbefalet medlemmerne at gøre. Derudover har Investering Danmark på
vegne af sine medlemmer givet tilsagn om at reducere CO2-aftrykket for danskernes private investeringer, så det i 2030 er 75 pct. mindre end aftrykket for verdensaktieindekset i dag.
Samtidig har mange af regeringens klimapartnerskaber sat behovet for en ensartet måde at opgøre virksomhedernes CO2-aftryk på dagsordenen. Derfor har regeringen bedt finanssektorens klimapartnerskab med Finans Danmark om at stå i
spidsen for et bredt samarbejde om at udvikle en fælles metode til at opgøre
CO2-udledninger. Det kan virksomheden på den ene side bruge i sit eget arbejde med planer for at nedbringe sit CO2-aftryk, ligesom det kan indgå i virksomhedens dialog med den finansielle sektor. Samarbejdet planlægger at præsentere en række anbefalinger for Grønt Erhvervsforum i slutningen af marts.
Derudover har en række medlemmer forpligtet sig blandt andet gennem tilslutning til Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), Principles for
Responsible Investment (PRI) og Principles for Responsible Banking (PRB). Disse
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principper indebærer blandt andet, at medlemmerne forpligter sig til at indarbejde bæredygtighed i forretningsmodellen og have dialog med alle relevante
stakeholders herom.
Herudover er der løbende en dialog mellem medlemmerne og deres kunder
både virksomheder og husholdninger, hvor blandt andet energieffektivitet inddrages, jf. nedenfor. Finans Danmark har indgået et samarbejde med Energistyrelsen om kampagnen ”Byg om, så det kan mærkes”, hvis formål er at få flere
boligejere til at energirenovere.
Making the best use of digital tools
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Kommissionen fremhæver udnyttelse af teknologi som et fokusområde. Vi vil i
den forbindelse gerne fremhæve, at vi støtter etablering af et fælles ESG EU-dataregister. Det skal bestå af standardiserede og digitaliserede data om klima og
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miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (såkaldte ESG-data), og skal være let
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tilgængelig for alle interesserenter på tværs af landegrænser.
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Building on and supporting existing initiatives
Ifølge klimapagten vil Kommissionen bidrage med et overblik over tilgængelig finansiering eller finansieringsbehov for klimarelaterede initiativer, herunder små
græsrodsprojekter. Formålet er at støtte initiativer, som kun kræver få ressourcer,
men har potentiale til at udbredes og skabe positiv effekt. Finans Danmark synes
også, at det er vigtigt, og flere af medlemmerne bidrager aktivt i de finansielle
økosystemer for bæredygtige start-ups.
European Climate Pact Ambassadors
Finans Danmark vil gerne støtte initiativet med klimaambassadører, og vi er i
gang med at undersøge, om vi skal anbefale et medlem.
Green buildings
Energieffektiviseringer af bygninger er et vigtigt skridt i den bæredygtige omstilling af samfundet, da en stor del af energiforbruget stammer fra ejendomme.
Der er derfor et stort potentiale i at nedbringe det samlede energiforbrug – og
dermed også CO2-udledningen. Derfor er det positivt, at klimapagten skal understøtte energieffektiviseringer af bygninger i tråd med Kommissionens renoveringsbølge.
For at lykkes med den grønne omstilling af bygningsmassen er det vigtigt, at flere
tilskyndes til at energirenovere deres ejendomme. En barriere for flere energirenoveringer er, at mange ikke kender til den energimæssige stand af deres ejen-
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dom. Her har penge- og realkreditinstitutter en vigtig rolle at spille, og derfor bruger Finans Danmarks medlemmer de naturlige kontaktpunkter med kunderne, fx
ved låneomlægning at have en dialog om mulige energiforbedringer. Der er
dog behov for bedre data og redskaber. Det er vigtigt, at datagrundlaget for
energimærker og energiforbrug forbedres. Det kan blandt andet være ved øget
digitalisering, nemmere adgang til data og hyppigere opdatering af energimærker. Derudover er der brug for, at energimærkningsordningen er lettere at forstå
for ejeren, så den kan fungere som en konkret klimahandlingsplan for ejendommen.
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Med venlig hilsen
Anne Reinhold

6. januar 2021

Direkte: 3045 5383

Dok. nr.:

Mail: anr@fida.dk

FIDA-2060232074-690280-v1

Finans Danmark | Amaliegade 7 | 1256 København K | www.finansdanmark.dk

3

