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Agenda

Introduktion til bæredygtighed

Hvorfor er det relevant at arbejde med bæredygtighed?

Krav fra kunderne (fokus på scope 3)

Nye krav til rapportering

Hvad forventer vi

Hvordan forbereder du dig bedst

Fremtidens krav til finansiering

Hvad kan du forvente

Hvordan forbereder du dig bedst

Jyske Bank som samarbejdspartner
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Introduktion til 

bæredygtighed
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Introduktion til bæredygtighed

E S G
ENVIROMENT SOCIAL GOVERNANCE
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Hvorfor arbejde med bæredygtighed

Regulering Samfund

Jyske Bank Kunder

Virksomhed
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Det du lever I Det du lever af

Scope 1 
– jeres bæredygtighedsimpact
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Energirenovering

Isolering, skift af materialer (fx vinduer, døre)

Strøm, vand og varme

Forbrug, kilder, adfærd, automatik

Vask af køretøjer

Vandforbrug, kemikalier, brug af regnvand

Udendørsarealer

Vild natur, ‘pauserum’ for chauffører

Rejseaktivitet

Medarbejdertransport

Diversitet – plads til forskellighed 

Lavthængende frugter
Fokus på andre områder end bilpakken 
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2. del:

Nuværende 

og nye krav til 

rapportering
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Krav til rapportering om bæredygtighed
De nuværende krav, suppleres i 2022-2024 og erstattes af ny lovgivning i 2027

• Beskrivelse af ikke-finansielle nøgletal, risici og forretningsmodel

• Redegørelse for politikker for samfundsansvar eller begrundelse for fravalg

Årsregnskabsloven §99 – gældende fra 2009 (store C og D)

• Hvor mange procent af virksomhedens økonomiske aktiviteter er miljømæssigt 
bæredygtige

EU’s taksonomi – gældende fra 2022-2024 (store C og D)
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EU Taksonomi
Hvor mange procent af virksomhedens økonomiske aktiviteter er miljømæssigt bæredygtige?

Modvirkning af klimaændringer

Tilpasning til klimaændringer

Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

Omstilling til cirkulær økonomi

Forebyggelse og bekæmpelse af forurening

Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer
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Økonomisk aktivitet

Tekniske screeningskriterier: 

Har aktiviteten signifikant påvirkning på de øvrige 

miljøfaktorer?

Overholder aktiviteten lovgivning indenfor arbejdsvilkår 

og menneskerettigheder?

EU taksonomien
Bidrager aktiviteten væsentligt til et miljømæssigt mål?

Aktiviteten består ikke 

taksonomien og må 

derfor ikke tilbydes som 

miljømæssigt bæredygtig

Møder aktiviteten de tekniske 

screeningskriterier for det 

miljømæssige mål?

Består aktiviteten ‘do no 

significant harm’ (DNSH) 

vurderingen?

Består aktiviteten minimum 

sociale safeguards? 

Aktiviteten er taksonomi aligned

og kan kategoriseres som 

miljømæssigt bæredygtig

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Hvornår må du kalde dine serviceydelser miljømæssigt bæredygtige?
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Tekniske 
screeningskriterier
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50% 25% 25%

Vurdering af virksomhed X’s 
overensstemmelse med taksonomien

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Aktiviteter

Andel af 

omsætning

Godstransport 

med tog

Vejgods-

transport
Godstransport 

med fly

Kvalificerede 

aktiviteter ✔️✔️

75% af omsætningen er kvalificeret til screening

Teknisk 

screening

Minimumsgar

antier

50% af omsætningen efterlever de tekniske screeningskriterier

✔️

✔️

50% af aktiviteterne er taksonomi aligned
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EU kommissionen har vedtaget en lovpakke, som forventes at medføre 

betydeligt øgede krav til virksomheders rapportering af bæredygtighed

Erstatter det nuværende Non-Financial Reporting Directive (NFRD/ÅRL§99)

D og store C virksomheder skal afrapportere fra 2024 og øvrige fra 2027 

(inkl. scope 3)

Oplysninger skal skrives ind i virksomhedernes regnskab/årsrapport og 

digitaliseres gennem en EU database (ESAP)

Rapporteringen omfattes af revisionskrav

Yderligere krav til rapportering
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Hvordan påvirker I?

Hvordan påvirkes I?

Virksomhed

Planet & 

samfund
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CSRD rapporteringskrav
Hvad forventer vi, I bliver forpligtet til at rapportere på? 

Strategi og 
forretningsmodel

Bæredygtighedsmål                
og vejen dertil

Miljø-relaterede data 
(klimaregnskab)

Sociale faktorer 
(arbejdsvilkår, 

ligestillingstiltag)

Selskabsledelses faktorer 
(diversitet, lønforskelle)

Potentielle interne og 
eksterne risici relateret til 

bæredygtighed

Hvor stor en andel af de 
økonomiske aktiviteter 

er bæredygtige?

Information om hvordan 
data er fremskaffet
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Hvordan forbereder I 
jer bedst?

Skab et overblik: Lav en plan for hvad der skal sættes i 

gang/tidsplan

Har I nødvendige data? I den korrekte formel? 

Vær opmærksom på værdikæden

Opbyg systemer for datafangst og dataopbevaring

Overvej, hvilke mål i vil stræbe mod. Lav KPI’er for ESG’er

Hold jer opdateret – der kommer løbende nyt fra EU og 

Folketinget – hvad gør/siger jeres konkurrenter/kunder?
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3. del:

Fremtidens 

krav til 

finansiering
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Fremtidens krav til finansiering
Hvordan forbereder du dig bedst?
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Hvad kan vi tilbyde?

Værdiskabende rådgivning 
med specialister Grønne produkter Læring/informationer
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Spørgsmål

I er velkomne til at række ud til mig eller en af mine kollegaer i transport:

Katrine Ziska: kzis@jyskebank.dk | 89896814 | 21346815

Jesper Vinding: jsv@jyskebank.dk | 89898931 | 22130882

Bjarne Rasmussen: br@jyskebank.dk | 89898939 | 29372462
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mailto:jsv@jyskebank.dk
mailto:br@jyskebank.dk

