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1. Forbered dig på krav fra kunder

2. Få bedre adgang til finansiering

3. Styrk dit brand

4. Følg med lovgivningen

5. Bidrag til den grønne omstilling

EU taksonomien

Hvorfor ”allerede” nu?
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EU Green Deal 

Will mobilize at least

EUR 1 trillion 
Of investments over the course of the 

next 10 years

- Ny klimalov

- Øget krav til reduktion GHG

- Handlingsplan for cirkulær økonomi

- Strategi for Bæredygtig mobilitet

- Strategi for Biodiversitet

- Strategi for Skovbrug

- Strategi for nul-forurening af luft, vand og jord

- Strategi for håndtering af kemikalier

Taksonomien i 

kontekst



Taksonomien er et klassificeringssystem, der 
fastsæ tter ensartede kriterier for virksomheders-
og investorers økonomiske aktiviteter, der kan 
betragtes som miljømæssigt bæredygtige. 

Dvs. at de økonomiske aktiviteter udgør et 
væsentligt bidrag til ét eller flere af EU’s klima- og 
miljømål (som f.eks. modvirkning af 
klimaændringer), samtidig med at de ikke er til 
væsentlig skade for nogen af de øvrige miljømål.

EU Taksonomien har til formål at øge 
gennemsigtigheden og begrænse risikoen for 
green washing.

EU taksonomien

Hvad er det?
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De 9 DGNB kriterier for Bygninger i Drift

2022-04-01
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ENV1-B
Klimaaktion og energiforbrug

ENV2-B
Vandforbrug

ENV3-B
Materialer og genbrug

ECO1-B
Drift- og vedligeholdsomkostninger

ECO2-B
Risikostyring og langsigtet ejendomsværdi

ECO3-B
Indkøb og drift

SOC3-B
Mobilitet

SOC2-B
Brugertilfredshed

SOC1-B
Indendørs komfort

Miljømæssig kvalitet 40%

Økonomisk kvalitet 30%

Social- og funktionel kvalitet 30%

Alle punkter som banken 

har fokus på i forvejen !



EU Taksonomien
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Modvirkning af 

klimaændringer 

Tilpasning til 

klimaændringer

Bæredygtig 

anvendelse og 

beskyttelse af vand-

og havressourcer

Omstilling til en 

cirkulær økonomi

Forebyggelse og 

bekæmpelse af 

forurening

Beskyttelse og

genopretning af biodiversitet 

og økosystemer

De seks
miljømål

Tekniske kriterier og vurderingsproces ligger fast 

for de to klimarelaterede miljømål.

Parametre for de sidste fire miljømål bliver i øjeblikket udarbejdet. Når de er 

vedtaget skal der også afrapporteres på dem. 

Taksonomiens krav og grænseværdier skal opdateres regelmæssigt. Der lægges op til, at de

tekniske screeningskriterier skal opdateres hvert tredje år.
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Hvem skal rapportere fra 2023

- Alle udbydere af finansielle produkter

- Alle virksomheder der i dag skal rapportere under NFRD el. Non 

Finansiel Reporting Directive. (Ca. 11.500 virksomheder)

Corporate & Investment Banking

Securitisation funds  

Venture capital and private equity funds 

Portfolio management 

Index funds  

Pensions and Asset Management:

UCITS funds 

Alternative Investment Funds (AIFs): 

Portfolio management (under Article 4(1) of MiFID II)

Pension products
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Nybyg Renovering Grønne enkelt investeringer Erhvervelse & ejerskab

EU Taksonomien /  ydelser /  byggeri og eksisterende ejendomme



EU Taksonomien

Eksempler fra Annex1 

Mitigation/  Klima 

modvirkning
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EU Taksonomien
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Spørgsmål
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