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Opfordring til implementering af anbefalinger 

fra Forum for Bæredygtig Finans 
 

Som opfølgning på anbefalingerne fra Forum for Bæredygtig Finans, har Finans 

Danmarks bestyrelse besluttet at opfordre medlemmerne - under hensyn til pro-

portionalitet og væsentlighed – til at gøre følgende: 

 

1. Integrere bæredygtighed i forretningsmodellen og processer 

Det skal ske i alle grene af forretningsmodellen, både på strategisk og operati-

onelt niveau. Dette indebærer blandt andet, at institutterne i deres risikosty-

ring skal tage højde for de risici, der følger med klimaforandringerne. Det kan 

for eksempel ske med afsæt i anbefalingerne fra Task Force on Climate-rela-

ted Financial Disclosures (TCFD). Samtidig opfordres medlemmerne til at ind-

drage bæredygtighed i rådgivningen på en måde, der understøtter og an-

sporer både private og erhvervskunder i den omstilling, de står overfor. 

 

2. Få flere produkter på hylden både låne- og investeringsprodukter til grønne 

og bæredygtige aktiviteter 

Målet er, at bæredygtige produkter bliver standardtilbuddet til kunderne sna-

rere end nicheprodukter for de særligt interesserede. I den forbindelse er klar 

og troværdig kommunikation afgørende. 

 

3. Gennemføre bæredygtighed i egen forretning 

Medlemmerne screener og optimerer deres interne processer og ressource-

forbrug i forhold til bæredygtighed med henblik på at minimere egen belast-

ning; for eksempel energiforbrug i forbindelse med håndteringen af stadig 

større datamængder og energiforbrug i egne bygninger. 

 

4. Have klar og troværdig dokumentation og kommunikation om bæredygtig-

hed 

Medlemmerne kommunikerer bredt og troværdigt om bæredygtighed og ri-

sici. Det bør ske ved brug af sammenlignelige og underbyggede opgørelses-

metoder med afsæt i relevant national lovgivning, EU-lovgivning og internati-

onale standarder. 

 

5. Offentliggøre CO2-aftryk og fastlægge mål for fremtidige reduktioner 

I 2021 vil der foreligge en første udgave af en frivillig model fra Finans Dan-

mark for, hvordan danske banker, realkreditinstitutter og investeringsfonde 

kan opgøre CO2-aftrykket af de større aktiviteter inden for brancher med akti-

viteter af særlig betydning for udledningen af CO2. Medlemmerne opfordres 

til at fremlægge en årlig handlingsplan for reduktion af CO2-aftrykket af deres 

investeringsprodukter senest i forbindelse med fremlæggelse af deres årsrap-

port for 2021og en årlig handlingsplan for reduktion af CO2-aftrykket for udlån 

senest med fremlæggelse af deres årsrapport for 2022. 

 

6. Foretage en ambitiøs CO2-screening 

Medlemmerne foretager en vurdering af større engagementer ved antagelse 

om, at CO2-udslip i stigende grad beskattes og reguleres. 

 

Du kan læse lidt mere om baggrunden i vedhæftede bilag. Har du spørgsmål er 

du velkommen til at kontakte Birgitte Søgaard Holm på bsh@fida.dk eller 3016 

1031. 

 

Med venlig hilsen 

Finans Danmark 
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Bilag  

I januar 2019 oprettede Finans Danmark Forum for Bæredygtig Finans, som skulle 

kortlægge og komme med anbefalinger til, hvordan sektoren kan bidrage til en 

bæredygtig omstilling af økonomien. 

 

Forum bestod af små og store virksomheder, NGO’er og tænketanke inden for 

områderne byggeri, landbrug, transport og industri samt eksperter med særlig 

indsigt i klima, CO2-udslip og de forhold, der er vigtige for en bæredygtig omstil-

ling. Hertil kom medlemmer fra den finansielle sektor. Formand for Forum var An-

ders Eldrup. 

 

Forums opgaver var  

- at dele konkret viden og praktiske erfaringer 

- at hente inspiration og input ved dialog og debat fra markedsaktører, 

eksperter, politikere og myndigheder fra Danmark og udlandet 

- at fremlægge konkrete anbefalinger til Finans Danmark med udgangen 

af 2019 

 

I løbet af 2019 afholdt Forum for Bæredygtig Finans fem møder, fire konferencer 

samt faciliterede seks workshops mv. 

 

Den 2. december afleverede Forum for Bæredygtig Finans 20 anbefalinger til, 

hvordan den finansielle sektor i Danmark kan styrke sin rolle i den bæredygtige 

omstilling (se anbefalinger her: Forum for Bæredygtig Finans’ anbefalinger). An-

befalingerne kan opdeles i tre grupper: 

1. Anbefalinger til finanssektoren  

2. Anbefalinger rettet mod finansiering af brancher med særlig relevans for 

klimaudfordringen og den bæredygtige omstilling (byggeri, landbrug og 

transport) 

3. Anbefalinger til regering og myndigheder. 

 

Opfordringen i denne direktionsskrivelse omhandler anbefalinger rettet mod fi-

nanssektoren. Finans Danmark vil løbende orientere om arbejdet med relevante 

øvrige anbefalinger. 

https://epaper.dk/finansdanmark/forum-for-b%C3%A6redygtig-finans-20-anbefalinger-til-finans-danmark/

