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Regnskabsaflæggelse for 2021 mv. 

 

7. Oplysningsforpligtelser under taksonomiforordningens artikel 8 

Klimaforandringer og bæredygtig finansiering er fortsat et vigtigt emne i den 

finansielle regulering og i Finanstilsynets arbejdsområde. En række oplys-

ningsforpligtelser indenfor bæredygtighedsområdet træder i kraft for visse 

kreditinstitutter i 2022 som følge af taksonomiforordningen1. Disse oplys-

ningsforpligtelser er beskrevet nærmere i afsnit 7.3. 

 

7.1. Seks klima- og miljømål  

Taksonomiforordningen klassificerer, hvilke økonomiske aktiviteter der kan 

karakteriseres som miljømæssigt bæredygtige. Forordningen definerer seks 

bæredygtige klima- og miljømål, som er:  

 

 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. 

 

7.2. Hvornår klassificeres en økonomisk aktivitet som miljømæssigt bæ-

redygtig? 

En økonomisk aktivitet vil ifølge taksonomiforordningen være miljømæssigt 

bæredygtig, hvis den opfylder følgende fire kriterier: 

 

 Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks 

klima- og miljømål. 

 Aktiviteten må ikke væsentligt skade de seks klima- og miljømål.  

 Aktiviteten skal overholde sociale minimumsgarantier.  

                                                   
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en 

ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088. EUR-

Lex - 32020R0852 - DA - EUR-Lex (europa.eu)  
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 Aktiviteten skal opfylde de tekniske screeningskriterier.  

 

Den konkrete definition af, hvornår en økonomisk aktivitet bidrager væsentligt 

til et klima- og miljømål og ikke skader de seks klima- og miljømål, defineres 

i de tekniske screeningskriterier. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 

tekniske screeningskriterier for de første to klimamål, som træder i kraft den 

1. januar 20222 (den delegerede retsakt til de to første klima- og miljømål). 

De tekniske screeningskriterier for de resterende fire klima- og miljømål er 

endnu ikke udarbejdet, men forventes at træde i kraft i 2023.   

 

7.3. Nye oplysningsforpligtelser for store kreditinstitutter i årsrapporten 

2021 

Kreditinstitutter omfattet af direktivet for ikkefinansiel rapportering3 (NFRD)4, 

skal fra 1. januar 2022 (i årsrapporten 2021) give en række yderligere oplys-

ninger i deres redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten i henhold til 

taksonomiforordningen5. Kravet gælder alene kreditinstitutter, som på balan-

cetidspunktet har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller 

derover (store kreditinstitutter) 6.  
 

Taksonomiforordningens artikel 8 pålægger enhver virksomhed omfattet af 

NFRD, herunder store kreditinstitutter, at oplyse om, hvordan og i hvilket om-

fang disse virksomheders aktiviteter er forbundet med økonomiske aktiviteter, 

                                                   
2 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2139 af 4. juni 2021 om supplerende 

regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 for så vidt angår fastsættelse 

af de tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk akti-

vitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til 

klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig 

grad skader nogle af de andre miljømål. EUR-Lex - L:2021:442:TOC - DA - EUR-Lex (europa.eu) 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 

2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om 

mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner (NFRD). EUR-Lex - 32014L0095 - DA - 

EUR-Lex (europa.eu)  

4 NFRD er for kreditinstitutter implementeret i § 135 b i bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. NFRD er under revision, og Kommissionen har i den 

forbindelse den 21. april 2021 fremsat et forslag ved navn Corporate Sustainability Reporting Di-

rective (”CSRD”), som vil ændre de eksisterende krav til bæredygtighedsrapportering i NFRD. Ikraft-

trædelsestidspunkt er endnu ikke afklaret. 

5 Redegørelsen for samfundsansvar skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen, som er en del af 

årsrapporten. Virksomheden kan dog i stedet vælge at give redegørelsen i en supplerende beret-

ning til årsrapporten, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller på virksomhedens hjemme-

side, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf. § 135 b, stk. 7, jf. § 135, stk. 4 i bekendtgørelse 

om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 

6 Dette følger af § 135 b i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæg-

lerselskaber m.fl. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095&qid=1636106931674
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095&qid=1636106931674
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der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige i henhold til taksonomiforord-

ningen. Med andre ord skal de store kreditinstitutter til at anvende de fire kri-

terier (jf. afsnit 6.2) på deres økonomiske forretningsaktiviteter og afgive disse 

informationer i deres redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten. Kra-

vene i taksonomiforordningens artikel 8 er udspecificeret i en delegeret for-

ordning, som finder anvendelse fra den 1. januar 20227.  

 

Det fremgår af den delegerede forordning til artikel 8, at de omfattede ikkefi-

nansielle virksomheder skal screene deres aktiviteter og rapportere på tre 

nøgleresultatindikatorer (omsætning, kapital- og driftsudgifter), der indikerer 

andelen af deres økonomiske aktiviteter, som kan kvalificeres som miljømæs-

sigt bæredygtige aktiviteter som defineret af taksonomiforordningen (jf. afsnit 

6.2). De ikkefinansielle virksomheders rapportering skal bl.a. muliggøre, at de 

finansielle markedsdeltagere får de oplysninger, som de har brug for, da de 

skal kunne opgøre, hvor bæredygtige deres finansielle produkter er.  

 

Derudover fremgår det af den delegerede forordning til artikel 8, at de omfat-

tede finansielle virksomheder, herunder store kreditinstitutter, skal rapportere 

på specifikke nøgleresultatindikatorer for bæredygtighed, som er tilpasset de 

forskellige typer virksomheders forretningsmodeller. Samtidig er de finan-

sielle virksomheder i deres opgørelse afhængige af de ikkefinansielle virk-

somheders indrapporteringer. De finansielle virksomheder har derfor indtil 

den 1. januar 2024 (dvs. for årsrapporten for 2023), før den fulde rapportering 

under taksonomiforordningens artikel 8 finder anvendelse. De ikkefinansielle 

virksomheder skal derimod allerede foretage en fuld rapportering i henhold til 

artikel 8 i taksonomiforordningen fra den 1. januar 2023 (regnskabsåret 

2022).   

 

De store kreditinstitutter skal rapportere efter kravene i artikel 8 i taksonomi-

forordningen, som udspecificeres i den delegerede forordning til artikel 8 i 

taksonomiforordningen, allerede fra den 1. januar 2022 (dvs. for årsrapporten 

for 2021). Det betyder, at de store kreditinstitutter skal medtage disse oplys-

ninger i deres årsrapport for 2021. I årsrapporten for 2021 og årsrapporten 

for 2022 skal de store kreditinstitutter navnlig rapportere om8:  

 

                                                   
7 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852, som præciserer indholdet og fremlæggelsen af 

de oplysninger, der skal offentliggøres af virksomheder, som er omfattet af artikel 19a eller 29a i 

direktiv 2013/34/EU, vedrørende miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og som præci-

serer metodologien til sikring af overholdelse af denne oplysningsforpligtelse. EUR-Lex - 

C(2021)4987 - DA - EUR-Lex (europa.eu) 

8 Oplysningsforpligtelserne, som de store kreditinstitutter skal medtage i deres årsrapport for 2021 og 

årsrapport for 2022, fremgår af artikel 10, stk. 2, i den delegerede retsakt til artikel 8 i taksonomi-

forordningen.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)4987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)4987
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 hvor stor en andel af deres samlede aktiviteter, der er hhv. omfattet 

og ikke omfattet af den delegerede retsakt til de to første klima- og 

miljømål, og 

 de kvalitative oplysninger af relevans herfor.  

Kort sagt omfatter det andelen af økonomiske aktiviteter, som potentielt 

kunne leve op til taksonomiforordningen. Den fulde rapportering i henhold til 

taksonomiforordningen træder dog først i kraft for finansielle virksomheder fra 

den 1. januar 2024 (dvs. for årsrapporten for 2023). De store kreditinstitutter 

skal derfor ikke i de første to år (dvs. for årsrapporterne for 2021 og 2022) 

opgøre, om de omfattede økonomiske aktiviteter også lever op til kravene for 

at være miljømæssigt bæredygtige.  

 

Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheders årsrapporter og 

dermed også de oplysninger om miljømæssig bæredygtighed, som taksono-

miforordningen definerer.  

 

Kommissionens arbejdsdokument om taksonomiforordningens artikel 8 kan 

læses her.  

  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0183&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0183&from=EN
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