
EU’s
taksonomi

En guide til EU’s forordning om 
miljømæssigt bæredygtige
investeringer. 



Målbar identifikation af 
bæredygtighed

EU’s taksonomi er en del af 
omstillingen til et bæredygtigt og 
grønt samfund i EU.

Formålet er at få investeringer og 
økonomiske aktiviteter til at 
understøtte den grønne 
omstilling ved at sikre en 
ensartet og målbar identifikation 
af, hvad der er miljømæssigt 
bæredygtigt. 

Der er tale om et banebrydende 
regelsæt, som på tværs af 
sektorer og virksomheder 
definerer, hvornår en aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig.

Tekniske kriterier

Taksonomien opstiller tekniske 
kriterier for en lang række 
sektorers arbejde med 
bæredygtighed. Disse kriterier 
er baseret på anerkendte 
videnskabelige grundlag og 
repræsenterer best practice.
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Hvad er EU’s
taksonomi



Den bæredygtige fremtid

Klimaneutralitet er målet

Taksonomien er et centralt rammeværktøj fra EU for at opnå 
afgørende og helhedsorienterede bæredygtighedsmål, 
herunder:

• Agenda 2030 og FN’s 17 verdensmål

• Paris-aftalen

• Den europæiske grønne pagt

• EU’s Handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst

Målsætningen med at indføre taksonomien er at opnå 
klimaneutralitet og miljømæssig bæredygtighed samtidig med, 
at aktiviteter og investeringer ikke påfører skade på andre 
miljømæssige aspekter og ikke krænker 
menneskerettighederne.
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1.
Krav om afrapportering
EU’s taksonomi er en del af 
omstillingen til et bæredygtigt og 
grønt samfund i EU. Formålet er at få 
investeringer og økonomiske 
aktiviteter til at understøtte den 
grønne omstilling ved at sikre en 
ensartet og målbar identifikation af, 
hvad der er miljømæssigt 
bæredygtigt. 

Virksomheder skal afrapportere på 
deres økonomiske aktiviteter, og 
hvorvidt de overholder EU’s kriterier 
eller ej.
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Hvorfor er det
relevant for jer?

3.
Fremtidssikrer aktiver
Taksonomien fremtidssikrer 
markedsværdien af jeres aktiver. Det 
sker både ved at minimere risikoen 
for værdiforringelse og ved at forøge 
markedsværdien af grønne aktiver. 
Fremtidssikringen sker også rent 
fysisk gennem implementeringen af 
taksonomiens krav til klimatilpas-
ning, der øger levetiden af jeres 
aktiviteter og gør dem mere robuste 
overfor klimaforandringer.

2.
Best practice
Taksonomien gør det muligt at måle 
og sammenligne virksomheders 
miljømæssige bæredygtighedsaftryk. 
Det bliver dermed nemmere at forstå 
og arbejde med jeres 
bæredygtighedsaftryk samt at 
udvælge de løsninger, der 
understøtter miljømæssig 
bæredygtighed, og som er tilpasset 
fremtidens klimapåvirkninger. 

Taksonomien fremmer både 
gennemsigtighed og best practices i 
omstillingen til et bæredygtigt 
samfund.

4.
Adgang til finansiering
Grønne løsninger med et dokumen-
teret og målbart bæredygtigheds-
aftryk i overensstemmelse med 
taksonomien betyder øget adgang til 
fordelagtige investeringer og grønne 
lån.

Investorer kan på en transparent og 
overskuelig måde identificere 
investeringsmuligheder med et reelt 
miljømæssigt bæredygtigt aftryk på 
tværs af landegrænser og sektorer. 
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Taksonomiens opbygning

Væsentligt bidrag
til et af de seks
miljømål

Ingen væsentlig
skade på de 
andre fem 
miljømål

Sociale
minimums-
garantier UNGP & 
OECD MNE

OECD’s retningslinjer for multinationale 
virksomheder og FN’s vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder.

En økonomiske aktivitet – det kan være alt fra kystsikring og el-distribution til bygningsdrift og produktion
– skal overholde følgende krav:

Taksonomien er helhedsorienteret. En aktivitet med et væsentligt bidrag til et miljømål er derfor ikke i overensstemmelse 
med taksonomien, hvis det sker på bekostning af et af de andre miljømål eller de sociale minimumsgarantier. 

Tekniske screeningskriterier 
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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.



Der er på nuværende tidspunkt fastsat tekniske kriterier for de to 
første miljømål, der handler om klimaforebyggelse og
klimatilpasning. Disse tekniske screeningskriterier adresserer de 
sektorer i EU, der i dag står for omkring 80% af EU’s CO2

udledninger.

Kriterierne opstiller konkrete tiltag og grænseværdier for, hvornår
økonomiske aktiviteter indenfor disse sektorer er miljømæssigt
bæredygtige og har et væsentligt bidrag. 

Et eksempel er grænseværdier
for, hvornår en energi-
renovering af en bygning kan
have en positiv indflydelse på
klimaneutralitet. Eller hvordan
man kan sikre, at et nybyggeri
er klimatilpasset. 

Vores erfaringer er, at 
tærsklen er sat højt, dvs. at 
kun de ambitiøse og bedste
projekter vil slippe gennem
nåleøjet.

7

Tekniske kriterier for 
at opfylde målene
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Teknisk rådgivning Procedurer for
ansvarlig virksomhedsførelse

Ingen væsentlig skade
Swecos eksperter arbejder med alle seks 
miljømål, og vi kan derfor være med til at 
sikre, at dine aktiviteter ikke påfører 
væsentlig skade. 

Vores ydelser dækker bredt og inkluderer alt 
fra klimarisiko- og sårbarhedsvurderinger, 
cirkulære løsninger til korrekt håndtering af 
biodiversitets- og vandmiljøbeskyttelse. 

Væsentligt bidrag
Kortlægning af relevante og senere 
justerede aktiviteter er grundlaget for jeres 
implementering af taksonomien. Det kræver 
robuste procedurer og datahåndtering samt 
faglig indsigt. Swecos integrerede 
rådgivningsløsninger arbejder allerede med 
de bedste løsninger inden for 
klimaforebyggelse og klimatilpasning.
Vores ydelser dækker hele værdikæden fra 
projektering til drift af aktiviteter, der enten 
er eller kan optimeres til at være i 
overensstemmelse med taksonomien.

Ansvarlig virksomhedsførelse –
minimum sociale garantier
Vi kan hjælpe med at sikre, at jeres 
procedurer er i overensstemmelse med 
OECD’s retningslinjer for multinationale 
virksomheder og FN’s vejledende principper 
om erhvervslivet og menneskerettigheder, 
hvad end der er tale om porteføljestyring 
eller virksomhedsførelse.

Datavalidering
Hvordan dine assets er i overenstemmelse med taksonomien. Taksonomien kræver pålidelig dataindsamling 
og -håndtering på tværs af tekniske og finansielle parametre. Swecos ydelser kan bygge bro vha. digital 
understøttelse og intelligent digitalisering af jeres økonomiske aktiviteter og taksonomiens krav.

Det hjælper vi jer med Få hjælp til at forstå og arbejde med taksonomien. Vores forståelse af 
din forretning og et stærkt fagligt fundament udgør kernen i vores 
strategiske rådgivning ift. implementering af taksonomien hos jer. Vi 
kan hjælpe, hvis du er omfattet af afrapporteringskravene eller ønsker 
at øge din markedsværdi for grønne investorer.



Vi har solid erfaring indenfor alle de sektorer, som EU-
taksonomien berører. Vores tekniske viden gør os i stand til at 
forstå og arbejde med taksonomiens tekniske 
screeningskriterier. Samtidig betyder vores erfaring med 
dataopsamling- og håndtering, at vi kan garantere høj kvalitet og 
den rette datafangst for din afrapportering. 

Vores integrerede rådgivning sikrer, at du når i mål med alle 
taksonomiens krav i en helhedsorienteret løsning.

Om Sweco

Sammen med vores kunder og den samlede viden fra vores 
17.500 arkitekter, ingeniører og øvrige specialister skaber vi 
løsninger, der understøtter omstillingen til et bæredygtigt 
samfund og byer.
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Få hjælp til en helheds-
orienteret løsning



Kontakt

Signe Larsen Tannhof
Teamleder
+45 2723 4638

Signelarsen.tannhof@sweco.dk

Signe er teamleder for vores internationale team. 
Til daglig arbejder hun med grøn omstilling, ESG 
samt miljø og social bæredygtighed på 
internationale projekter og investeringer.
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Alexander Kaae Petersson
Projektleder
+45 5372 1239

Alexanderkaae.petersson@sweco.dk

Alexander har en baggrund i byggeriet, først som 
tømrer og senere som bygningskonstruktør med 
speciale i Facilities Management. De seneste otte år 
har han arbejdet som rådgiver om drift for 
ejendomsforvaltere i Danmark og internationalt.



Transforming
society
together




