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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Over the past number of years, interest in companies' social responsibility has increased substantially 
which has increased focus on sustainability reporting as it is important for companies to be able to 
document and communicate their efforts and results to the stakeholders. The hopes and efforts of 
bringing sustainability reporting to the same level as financial reporting have been immense and the 
initiative that has gained the broadest acceptance internationally is the Global Reporting Initiative's 
Sustainability Reporting Guidelines (GRI's Guidelines)  
 
This Thesis is the final assignment of my MSc in Business Economics and Auditing at Copenhagen 
Business School and it deals with the comparability of sustainability reports prepared in accordance 
with GRI's Guidelines. My analysis aims at investigating to which extend the comparability of ten 
sustainability reports from the European energy sector is feasible. 
 
According to the analysis, two tendencies somewhat impede the comparability of the sustainability 
reports. First, the completeness of the reports is fairly low in some cases. The material topics and 
indicators covered by the sustainability reports that should enable investors to evaluate the company's 
performance during the reporting period are partial.   
 
Secondly, the analysis reveals a lack of consistency in the information disclosed. This lack of 
consistency is the result of varying levels of details in the reports as well as deployment of diverse 
measures, basis for assessment of performance and methods. 
 
Hence the conclusion of the analysis is that comparison of sustainability reports is possible only to a 
certain extent. 
 
GRI might enhance comparability of sustainability reports by setting out unambiguous 
guidelines/accounting policies. However, as compliance with the guidelines is optional the primary 
effort to raise the level of comparability lies with the reporting companies. 
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KAPITEL 1 – INDLEDNING 
 
1 Problemfelt  

I takt med markedsøkonomiens udbredelse, globaliseringen samt fremkomsten af store multinationale 
virksomheder er deres indflydelse – positiv såvel som negativ – på samfundet øget markant. Denne ind-
flydelse gør sig gældende både i form af den effekt, det har, når virksomhederne rapporterer resultater, 
der driver aktiekurserne i en bestemt retning, og i situationer, hvor virksomheden påvirker miljø og 
mennesker. Med den øgede indflydelse følger en forpligtelse til at forholde sig til social ansvarlighed 
og til at agere på en socialt ansvarlig måde. Den samfundsmæssige opmærksomhed herom har været 
stigende. Mediernes søgelys har været rettet mod virksomheder, der har været beskyldt for at udvise 
manglende omtanke for forbrugerne og ligegyldighed overfor miljøet samt for at udnytte tredje-
verdenslande og for generelt at udvise uetisk opførelse. Det er i dag ilde set udelukkende at fokusere på 
profitmaksimering og på opfyldelse af aktionærernes interesser på bekostning af miljø, lokalsamfund, 
ansatte m.v. og virksomhederne erkender, at de i stigende grad må udvise ansvarlighed overfor et 
bredere spektrum af stakeholders.  
Som følge heraf har interessen for bæredygtighedsrapportering, eller CSR-rapportering m.fl., været 
stadig stigende, idet virksomhederne har brug for at dokumentere og formidle deres indsats og 
performance i relation til ansvarlighed til deres stakeholders.  
Der er gjort betydelige anstrengelser, og forhåbningerne om at bringe bæredygtighedsrapportering på 
niveau med den finansielle rapportering har været store. En flerhed af aktører, herunder politiske 
initiativer, virksomhedssammenslutninger og NGO’er, har spillet en væsentlig rolle i bæredygtigheds-
udviklingen. Det initiativ, der har vundet størst international anerkendelse, og som betragtes som den 
betydeligste drivkraft bag udbredelsen af TBL-rapportering, er Global Reporting Initiative's 
Sustainability Reporting Guidelines (1.000 rapporter er registreret i 2008).   
KPMG har siden 1993 hvert 3. år gennemført en international analyse i relation til virksomheders 
rapportering om CSR. Analysen udført i 2008 er baseret på data for 22 landes 100 største virksomheder 
(efter omsætning) samt verdens 250 største virksomheder (Global Fortune 250). Resultatet viser, at 79 
pct. af sidstnævnte virksomheder, mod 52 % i 2005, rapporterer om CSR [KPMG, 2008, 13]. KPMG 
taler ligefrem om, at CSR-rapportering er blevet mainstream. 
Samme analyse viser, at flertallet af de virksomheder der indgår heri og rapporterer om CSR, anvender 
GRIs retningslinier, 77 pct. og 69 pct. for de 250 henholdsvis 100 største virksomheder, som grundlag 
for deres rapportering. Endvidere tilkendegiver 39 pct. henholdsvis 35 pct. at deres rapportering lever 
op til det højeste niveau A+, dvs. opfylder alle kriterier samt er verificeret af en ekstern part [KPMG, 
2008, 37]. 
Analysen viser også, at danske virksomheder halter bagud hvad angår rapportering om CSR set i 
forhold til de 100 største virksomheder i de andre lande. Fx udarbejder 22 pct. af de 100 største danske 
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virksomheder særskilte CSR-rapporter, hvor gennemsnittet for de andre lande er 45 pct. [Frederiksen et 
al., 2009, 66].  
Bæredygtighedsrapporter anvendes bl.a. i forbindelse med en række forskellige analyser, hvis formål 
ofte er at benchmarke eller rangordne de respektive virksomheder. Genstandsfeltet for analyserne er 
enten kvaliteten af bæredygtighedsrapporten eller den faktiske performance, der afspejles i bæredygtig-
hedsrapporten. Benchmarking er især anvendt i relation til Socially Responsible Investment (SRI), hvor 
analysegrundlaget i vid udstrækning er baseret på bæredygtighedsrapporten. SRI betegner en tilgang, 
hvor investeringer foretages på baggrund af finansielle hensyn såvel som på baggrund af en række 
nærmere fastlagte etiske kriterier.  
En anden sammenhæng, hvori en vurdering og sammenligning af bæredygtighedsrapporter finder sted, 
er i relation til CSR-konkurrencer, fx uddeler Børsen i samarbejde med FSR hvert år en pris for bedste 
ikke-finansielle årsrapport. 
Princippet om sammenlignelighed i forhold til bæredygtighedsrapporter er således særdeles relevant. 
Imidlertid er opnåelse af sammenlignelighed også en stor udfordring. Fx viser en undersøgelse af 
virksomheders rapportering om CO2-emissioner, at der anvendes over 30 forskellige protokoller og 
guidelines1

Ansvarlig for KPMG’s Sustainability Services på global plan, Wim Bartels, har udtalt følgende i 
forbindelse med KPMG’s 2008-analyse: 

, hvilket er problematisk, da denne inkonsistens hæmmer sammenligneligheden og derfor er 
en standardisering af rapporteringen ønskværdig.  

   
"Credible reporting needs to be based on credible standards.  We value the increase in reports that 
are based on the GRI guidelines as this contributes to the comparability and professionalism of 
Corporate Responsibility Reporting. "2

 

  

Som det fremgår betragtes GRIs retningslinjer som en standard, der både er pålidelig og bidrager til 
sammenlignelighed. Ifølge GRI selv, kan bæredygtighedsrapporter udarbejdet i overensstemmelse med 
retningslinjerne ligeledes anvendes til at benchmarke og sammenligne præstationer i virksomheder og 
mellem virksomheder over tid [GRI, 2006, 3].  
 
  

                                                 
1 http://www.ethicalcorporationinstitute.com/docs/GHG_Report_Summary_2008.pdf Ethical Corporation Institute 
23.6.2009 
2 http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/Pressrelease_28_Oct_2008.htm  Global Reporting 
Initiative 9.7.2009  

http://www.ethicalcorporationinstitute.com/docs/GHG_Report_Summary_2008.pdf�
http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressResources/Pressrelease_28_Oct_2008.htm�
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2 Problemstillinger 

På baggrund af ovenstående redegørelse for problemfelt, finder jeg det interessant at behandle følgende 
problemformulering:  
 

 
 
 
 

 

Hensigten med afhandlingen er således at undersøge graden af sammenlignelighed i bæredygtigheds-
rapporter. Afhandlingens formål er dermed primært eksplorativt. Kendetegnet herfor er, at de forhold, 
der undersøges, er mindre kendte eller helt ukendte; at viden omkring forholdet er ringe eller ikke 
eksisterende [Andersen, 2006, 21]. Meningen hermed er at frembringe interessante spørgsmål til 
nærmere undersøgelse (der dog ikke blive nærmere undersøgt i denne afhandling). Afhandlingens 
formål indeholder desuden et forklarende element, idet det formodes, at undersøgelsen og resultatet 
heraf samtidig vil bidrage med forklaringer på, hvorfor det forholder sig som det gør vedrørende 
sammenligneligheden af bæredygtighedsrapporter. 
 
Mulige brugere, som kunne tænkes at finde denne afhandling interessant, omfatter investorer, der 
inkorporerer bæredygtighed i investeringsbeslutningen; virksomheder, primært indenfor den sektor, der 
behandles; den standardudviklende organisation Global Reporting Initiative; samt studerende og andre 
med interesse for genstandsfeltet. 
 

3 Underspørgsmål 

Besvarelsen af problemformuleringen vil ske gennem nedenstående underspørgsmål. Hvert under-
spørgsmål vil blive besvaret i separate kapitler, der munder ud i delkonklusioner, således at der fore-
kommer en løbende opsummering af væsentlige resultater.  
 

1 Hvad er bæredygtighedsrapportering? 

Hensigten med besvarelse af dette spørgsmål er at opnå en forståelse for begrebet bære-
dygtighedsrapportering. Indledningsvis defineres begrebet bæredygtighed. Med udgangspunkt 
heri redegøres for begrebet bæredygtighedsrapportering, herunder GRI's retningslinjer. End-
videre redegøres der for lovgivningen indenfor området. Afslutningsvis inddrages kritik heraf. 

Problemformulering 

I hvilken grad er bæredygtighedsrapporter, udarbejdet i overensstemmelse med GRI's 

Sustainability Reporting Guidelines, sammenlignelige? 
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Dette skal bidrage til at konkretisere genstandsfeltet for afhandlingen: bæredygtigheds-
rapportering.  
 

2 Hvad forstås ved sammenlignelighed? 

Formålet med dette spørgsmål er at redegøre for, hvad begrebet sammenlignelighed handler om, 
da dette, ligesom bæredygtighedsrapportering, er centralt for diskussionen af problemstillingen. 
Dette afsnit skal således bidrage til at opnå en forståelse af begrebet sammenlignelighed set i 
forhold til bæredygtighedsrapportering. Første del af afsnittet indeholder en redegørelse for, 
hvordan begrebet tager sig ud i teorien. Herefter belyses anvendelsen af begrebet i praksis, 
herunder hvorledes sammenlignelighed søges opnået, hvilke beslutninger denne sammenligne-
lighed er relevant for, samt hvem der har et behov for at foretage en sådan sammenligning.  
 

3 Hvordan og i hvilket omfang opfylder GRIs retningslinjer brugernes informations-

behov? 

Dette underspørgsmål skal dels belyse hvilke informationer vedrørende bæredygtighed 
brugerne efterspørger, og dels om GRIs retningslinjer afdækker dette behov. Hensigten er at 
udarbejde en model, der skal finde anvendes i den efterfølgende analyse  
 

4 Hvor sammenlignelige er bæredygtighedsrapporter i praksis? 

Formålet med dette spørgsmål er, ud fra en analyse af et nærmere bestemt antal bære-
dygtighedsrapporter, at redegøre for, i hvilket omfang en sammenligning heraf er mulig. Første 
del af afsnittet indeholder en kort beskrivelse af den sektor, som de udvalgte virksomheder be-
finder sig i. Dernæst finder analysemodellen anvendelse. På baggrund af modellens kompo-
nenter og de indsamlede data foretages analysen.  
 

4 Begrebsafklaring 

De centrale elementer i problemformuleringen er: bæredygtighedsrapport, GRI's Sustainability 
Reporting Guidelines og sammenlignelig. En præcisering af begreberne vil, som det fremgår af oven-
stående, blive behandlet i separate kapitler.  
 
 
5 Afgrænsning 

Som det fremgår af ovenstående, omfatter denne afhandling en analyse af bæredygtighedsrapporter. 
Dermed er der også foretaget et fravalg (afgrænsning) i forhold til måder, hvorpå ovennævnte problem-
stilling alternativt kunne undersøges. En anden tilgangsvinkel, som problemformuleringen lægger op 
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til, er at foretage en empirisk undersøgelse med henblik på at undersøge investorernes syn på, i hvilken 
grad bæredygtighedsrapporter er sammenlignelige, fx ved at udføre en spørgeskema-undersøgelse.  
 
Derudover er det fravalgt, at undersøge problemformuleringen ud fra andre synsvinkler end inve-
storernes. Dette fravalg begrundes med, at det i høj grad er investorer der har behov for at sammenligne 
virksomheders præstationer i relation til bæredygtighed. Desuden spiller investorerne en væsentlig rolle 
i forhold til virksomhedernes tilskyndelse til at udarbejde bæredygtighedsrapporter. Investorerne i dag 
består i høj grad af såkaldte institutionelle investorer, der er i besiddelse af enorme investeringsmidler. 
Institutionelle investorer omfatter pensionskasser og -fonde, forsikringsselskaber, finansielle investorer 
(banker, sparekasser og investeringsforeninger) samt offentlige fonde (ATP og LD). Kendetegnende 
for disse er, at de agerer på vegne af deres klienter, som således er de reelle investorer.  
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KAPITEL 2 – METODE 
 
Dette afsnit indeholder en gennemgang af de metodiske overvejelser, der er gjort i forbindelse med 
afhandlingen. Formålet med kapitlet er at redegøre for, hvorledes jeg vil undersøge problem-
formuleringen. Kapitlet omfatter en redegørelse for undersøgelsesdesign og dataindsamlingsteknikker, 
databehandling og –analyse, afhandlingens validitet, anvendt litteratur og afslutningsvis en grafisk 
illustration af afhandlingens design.  

 
1 Undersøgelsesdesign og dataindsamlingsteknikker 

Undersøgelsesdesignet dækker over den kombination af fremgangsmåder, der benyttes ved indsamling, 
analyse og tolkning af data [Andersen, 2006, 103]. Fastlæggelse af undersøgelsesdesign skal sikre, at 
den dokumentation, som der hermed opnås, muliggør en besvarelse af underspørgsmål og gør det 
muligt at nå en konklusion på problemformuleringen. 
Undersøgelsesdesignet er styret af problemformuleringen og formålet med afhandlingen, jf. ovenfor.  
 
Som fremgangsmåde anvender jeg induktion, som er kendetegnet ved, at der på baggrund af enkelte 
hændelser sluttes et princip eller en generel lovmæssighed [Andersen, 2006, 32]. Således vil der på 
baggrund af en analyse af et nærmere bestemt antal bæredygtighedsrapporter udledes en konklusion om 
graden, hvormed bæredygtighedsrapporter generelt kan sammenlignes.  
 
Afhandlingens første del består af en række teoretiske elementer, jf. nedenfor om teori og litteratur, 
som tilsammen skaber grundlaget for opstillingen af en analysemodel. 
Denne analysemodel finder anvendelse i afhandlingens anden del. Undersøgelsesenheden er 
bæredygtighedsrapporten. Der er udvalgt ti bæredygtighedsrapporter. De udvalgte rapporter er alle 
udarbejdet af virksomheder i energisektoren. Rapporterne er primært udvalgt på baggrund af en 
samfundsmæssig relevans: sektoren står for ¼ af verdens CO2 emissioner [IPCC, 2007, 253] - hvilket 
er et hot topic i skrivende stund - og har dermed en betydelig indvirkning på miljøet. Desuden er 
energisektoren valgt ud fra en a priori forventning om rimeligt ensartede forretningsområder/-
aktiviteter, hvilket betyder, at det der skal sammenlignes ikke er vidt forskelligt og at analysen dermed 
ikke bliver forstyrret af uensartede underliggende forhold.   
Rent praktisk er rapporterne udvalgt med udgangspunkt i GRI Reports List, der er et register ajourført 
af GRI indeholdende GRI-rapporter fra 1999 og frem. Registeret indeholder omkring 50 rapporter 
offentliggjort i 2008 indenfor sektoren Energy Utilities, hvilket vurderes at være for omfangsrigt set i 
forhold til afhandlingens rammestyringsfaktorer. For at indsnævre populationen, tages der 
udgangspunkt i en oversigt over DONG Energys konkurrenter på det europæiske marked. DONG 
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Energy er valgt, da virksomheden er Danmarks største indenfor sektoren og den eneste danske 
virksomhed indenfor sektoren, der har offentliggjort en GRI-rapport. Herefter frasorteres de rapporter, 
der ikke indeholder en erklæring om applikationsniveau (virksomheden skal ud fra nærmere fastlagte 
kriterier fastsætte et niveau, A, B eller C, som rapporten lever op til). Ved at kombinere GRI's liste med 
DONG Energys konkurrenter i forskellige europæiske lande, fremkommer det antal rapporter, der vil 
være genstand for undersøgelsen, jf. bilag 1. Det bemærkes, at Storbritannien ikke er repræsenteret på 
listen. 
De rapporter, der udgør datagrundlaget, er alle offentliggjort i 2008 og vedrører dermed et konkret, 
historisk tidspunkt; kalenderåret 2007, der er derfor tale om det der kaldes en statisk undersøgelse 
[Andersen, 2006, 105]. Endvidere er der tale om en delundersøgelse, dvs. at blot et udsnit af popu-
lationen undersøges. Undersøgelsen får dermed mest karakter af at være intensiv; idet den omfatter få 
undersøgelsesenheder; der studeres kun én egenskab/variabel ved enhederne, sammenligneligheden.   
 
Med fastlæggelse af undersøgelsesdesignet er dataindsamlingsteknikkerne i dette tilfælde også 
bestemt. Som nævnt består afhandlingens empiriske grundlag af bæredygtighedsrapporter. Der 
anvendes således et allerede eksisterende datamateriale, det vil sige data oparbejdet i anden forbindelse, 
hvilket også betegnes som sekundære data. Dataene kan have form af kvantitativ karakter (talmæssig) 
såvel som kvalitativ karakter (artsbestemt), idet rapporterne indeholder oplysninger, der kan opgøres i 
tal, fx CO2-emissioner opgjort i ton, men også deskriptive oplysninger, fx beretning fra virksomhedens 
administrerende direktør.  
 

2 Databehandling og dataanalyse 

Problemformuleringen er styrende for analysen, og oplysninger fra datamaterialet, som ikke anses for 
værende relevante for problemet, vil ikke blive behandlet.  
Afhandlingens datagrundlag er, som nævnt ovenfor, af sekundær karakter. Endvidere er datagrundlaget 
sammensat af kvantitative og, primært, kvalitative oplysninger. Hensigten er at bevare de kvalitative 
oplysninger i sin eksisterende form, idet det vanskeligt lader sig gøre og ikke vurderes formålstjenligt 
at transformere disse til tal.  
I analysen af data tilstræbes i så høj grad som muligt at bevare en objektivitet, således at datamaterialet 
ikke farves og dermed påvirker resultatet. Desuden forsøges det under hele forløbet at bevare en kritisk 
indstilling i forhold til datamaterialet. Der er en bevidsthed om, at faktuelle data kan være mere eller 
mindre præcise, som følge af aktørernes tolkninger – det vil her sige, den måde som virksomheden 
vælger at præsentere oplysningerne i rapporterne på. Dette ville oftest i en vis udstrækning under 
”normale” omstændigheder kræve krydstjek mellem forskellige datakilder, hvilket imidlertid ikke 
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anses for værende muligt i dette tilfælde, idet rapporterne bygger på interne registreringer og kilder. Jeg 
antager her dataene for værende pålidelige.  

3 Validitet og reliabilitet 

Validitet er afgørende for overensstemmelsen mellem de teoretiske begreber og empiriske variabler. 
Validitetsbegrebet indeholder to begreber: gyldighed og relevans. Gyldighed dækker over den generelle 
overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan. Relevansen siger noget om, hvor 
relevant det empiriske begrebsplan er for problemformuleringen [Andersen, 2006, 81]. Validitet 
handler således om, hvorvidt der er sammenhæng mellem den teori, der anvendes, og analysen, og 
hvorvidt det indsamlede datamateriale er relevant i forhold til den opstillede problemformulering.  
Gyldighed anses for at være opnået, idet de anvendte teorier danner grundlag for den efterfølgende 
analyse. Analysemodellen er opstillet med udgangspunkt i det teoretiske grundlag. Fremstillingen af 
analysemodellens komponenter sker med henblik på en afgrænsning af de bæredygtighedsrelaterede 
emner, der skal indgå i analysen.   
Relevansen, dvs. overensstemmelsen mellem problemformuleringen og det empiriske grundlag, anses 
ligeledes for værende opnået i og med at datamaterialet består af bæredygtighedsrapporter.  
Reliabilitet vedrører pålideligheden af de indsamlede data, eller med andre ord, hvor sikkert og præcist 
det der måles, rent faktisk måles. For at sikre at dataene er fri for unøjagtigheder og fejlregistrereinger, 
er der for det første tilstræbt en opstilling af tabeller, der ikke skaber tvivl om indholdet, og for det 
andet er dataene indsamlet ved først at anvende rapporternes GRI-indeks til opslag af de relevante 
afsnit og indikatorer. Derefter er der foretaget en søgning i PDF-versionen af dokumentet, og 
afslutningsvis er rapporterne gennemgået med henblik på identificering af relevante data, der enten 
ikke fremgår af GRI-indekset eller ikke fremkommer ved søgning.  
 
4 Anvendt teori og litteratur 

Det teoretiske grundlag for afhandlingen består primært af forskellige retningslinjer indenfor området. 
Retningslinjer, der inddrages, er GRI's Sustainability Reporting Guidelines (rapporteringsstandard, der 
søger at bringe bæredygtighedsrapportering på niveau med den finansielle rapportering), IASB’s 
Conceptual Framework for Financial Reporting (international begrebsramme for finansiel 
rapportering), samt Electric Utilities: Global Climate Disclosure Framework (definition af investorers 
forventninger til informationer vedrørende klimaforandringer indenfor energisektoren). Desuden 
inddrages lovgivning på området, i form af Årsregnskabsloven. 
 
Som det fremgår af litteraturlisten, er flertallet af de anvendte bøger minimum 5 år gamle. Dette 
skyldes, at der ikke foreligger nyere udgivelser eller opdateringer vedrørende rapportering om 
bæredygtighed. Bøgerne er anvendt i forbindelse med begrebsafklaring, hvorfor alderen ikke anses for  
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værende problematisk. Anvendte artikler er publiceret i anerkendte magasiner og tidsskrifter indenfor 
regnskab, revision og miljøledelse. 
Forfatterne, til såvel tidsskrifter som bøger, vurderes qua deres erhvervsmæssige virke som stats-
autoriserede revisorer, akademikere, forskere m.v. at have en høj grad af pålidelighed.  
Internettet er anvendt i stort omfang, både i forbindelse med søgning af specifikke rapporter, men også 
til mere generel litteratursøgning. Kilderne (web hosts) vurderes at besidde en forholdsvis høj grad af 
pålidelighed, idet de omfatter internationalt anerkendte organisationer og offentlige styrelser.  
 

5 Design 

Afhandlingens design er illustreret i nedenstående figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 – Afhandlingens design 



KAPITEL 2 – METODE 

 

 13 / 86 

Som det fremgår, er afhandlingen inddelt i fire hovedområder. Det første område omfatter indledning 
(problemstilling, afgrænsning og metode). Afhandlingens anden del indeholder det teoretiske grundlag 
og omfatter underspørgsmålene 1 og 2, jf. ovenfor. Afhandlingens tredje del er analyserende og dækker 
underspørgsmålene 3 og 4. Som det fjerde og sidste områder konkluderes der på analysen. 
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KAPITEL 3 – BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING 
 

Hensigten med dette kapitel er, at give et indblik i begrebet bæredygtighedsrapportering, idet dette er 
en grundlæggende forudsætning for den videre behandling af problemformuleringen.  
Indledningsvis redegøres der for det teoretiske begreb bæredygtighedsrapportering i form af TBL. 
Herefter vil fokus være på GRI's 2006-retningslinjer, også kaldet G3, som er den standard, der har 
vundet størst international udbredelse i forhold til bæredygtighedsrapportering. Dernæst følger en 
beskrivelse af dansk lovgivning, som med ændringen af årsregnskabsloven, med virkning fra 2009, 
afkræver en redegørelse for arbejde med samfundsansvar fra de største virksomheder. Kapitlet afsluttes 
med et par kritiske bemærkninger til rapporteringsformen. 
 
1 Rapportering om bæredygtighed – Tripple Bottom Line  
Som nævnt indledningsvis, har store multinationale virksomheder i stadig større omfang måtte forholde 
sig til social ansvarlighed, både på globalt og lokalt plan. Denne tendens kommer til udtryk i begreber 
som fx bæredygtighed, Corporate Responsibility (CR), Corporate Social Responsibility (CSR). 
Sidstnævnte kan defineres som:  
 

"CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns into their 
business operations and their interactions with their stakeholders on a voluntary basis. 
Thereby, the companies agree to go beyond the obligations derived from minimum legal 
requirements and wage agreements, in order to take social necessities into account"3

 
  

Dette er blot en ud af mange begrebsdefinitioner, men selve grundtanken går tilbage til Brundtland-
rapportens definition.  
Brundtlandrapporten, hvis formelle titel er Our Common Future, blev offentliggjort i 1987 af World 
Comission on Environment and Development (WCED). FN’s generalforsamling var kommet til 
erkendelsen af, at miljøproblemerne er globale og fastlagde, at det er i alle nationers fælles interesse, at 
etablere målsætninger for bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling blev i rapporten defineret 
således:     
 

"Sustainable development implies development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs" [FN, 1987] 
 

                                                 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:EN:PDF  EUR-Lex, 13.7.2009  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:EN:PDF�
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Dette er den mest anvendte definition på bæredygtighed, og en indlysende fortolkning heraf er i 
relation til miljøet; såfremt vor tids samfund vælger at dække sit behov ved at opbruge en 
naturressource, vil denne samme ressource følgelig ikke være til rådighed for fremtidige generationer. 
Således skal vi sørge for, at den vækst, vi har i dag, ikke bringer de kommende generationers 
vækstmuligheder i fare.  
Mange virksomheder fandt imidlertid denne bæredygtighedsfilosofi noget flygtig og havde derfor svært 
ved at omsætte begrebet til handling [Frederiksen et al., 2003, 43].  
I bestræbelse på at gøre begrebet håndterbart, introducerede Elkington i 1998, konceptet den 
tredobbelte bundlinie – Triple Bottom Line (TBL). Denne tilgang til bæredygtighedsbegrebet inde-
bærer en opdeling af bæredygtighed i tre dimensioner: en økonomisk, en miljømæssig og en social. 
Den tredobbelte bundlinje betegner en rapportering, hvor virksomheden redegør for sin effekt på 
omgivelserne i forhold til de tre dimensioner. Dermed blev begrebet gjort tilgængeligt for virk-
somhederne. World Business Counsil For Sustainable Development (WBCSD) definerer bære-
dygtighedsrapporter således: 
 

"We define sustainable development reports as public reports by companies to provide internal and 
external stakeholders with a picture of corporate position and activities on economic, environmental 
and social dimensions. In short, such reports attempt to describe the company's contribution toward 
sustainable development." [WBSCD, 2002, 7] 

 
Rationalet for opdelingen samt indholdet heraf kan sammenfattes således:  
 

BUNDLINIE BESKRIVELSESFELT INDHOLD 

Økonomi Virksomhedens 
økonomiske indvirkning 
på samfundet 

Denne bundlinje indeholder virksomhedens økonomiske indflydelse på 
dens stakeholdere og på de økonomiske systemer, som den er en del af 
– lokalt, nationalt og globalt. Grundlæggende kan man sige, at det hand-
ler om at følge pengestrømmen mellem virksomheden og dens om-
givelser; altså hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker den økono-
miske formåen hos dens stakeholdere. Derudover dækker begrebet 
virksomhedens egen økonomiske bæredygtighed, dvs. at tjene penge 
nok og forvalte pengene, så den sikrer langsigtet overlevelse. 

Miljø 
 

Virksomhedens 
påvirkning på miljøet 

Som følge af de begrænsede naturlige ressourcer samt betydningen af 
virksomhedernes udledninger til omverdenen, er det afgørende for en 
bæredygtig udvikling, at virksomhederne påtager sig et miljømæssigt 
medansvar. 
Bundlinjen omhandler virksomhedens indvirkning på levende og ikke-
levende naturlige systemer, dvs. økosystemer, land, luft og vand.  
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Social Virksomhedens 
påvirkning på samfundet i 
øvrigt 

Den sociale bundlinje er den bredeste i forhold til, hvad indholdet bør 
være. Tanken bag dimensionen er, at et bæredygtigt samfund kræver 
gode sociale forhold. Således beskriver bundlinjen, hvordan virksom-
hedens beslutninger påvirker det sociale system, virksomheden er en 
del af. Kan være på både lokalt, nationalt og globalt niveau. Indeholder 
virksomhedens stillingtagen til aspekter som børnearbejde, menneske-
rettigheder, oprindelige folks rettigheder, hiv/aids, ligestilling og diskri-
mination, tvangsarbejde, bestikkelse og korruption, produkt-ansvar, 
politiske donationer, organisationsfrihed etc. 

Tabel 1 - Rationalet for den tredobbelte bundlinje4

 
 

Som det fremgår af ovenstående, er der med denne definition af bæredygtighedsrapportering ikke tale 
om bundlinjer i traditionel forstand, hvor man sammenfatter en mængde numeriske data til et enkelt tal, 
der er afgørende for vurderingen af hvorvidt virksomhedens præstation er god eller ej. Den tredobbelte 
bundlinje er derimod en samling af forskellige indikatorer, der viser effekten af virksomhedens beslut-
ninger indenfor de tre dimensioner. En indikator kan i nærværende sammenhæng defineres som en 
størrelse, der har en formodet stærk sammenhæng med et af ovenstående tre forhold. En indikator 
anvendes, fordi det ikke er muligt direkte at måle det, som man gerne vil måle [Frederiksen et al., 2003, 
118]. Det er fx ikke muligt direkte at måle virksomhedens påvirkning på samfundet. I stedet kan man se 
på forskellige forhold, der indikerer noget om virksomhedens påvirkning på samfundet, eksempelvis se 
på hvordan virksomheden forholder sig til bestikkelse og korruption (qua tilslutning til FNs Global 
Compact, implementering af politikker herfor osv.).  
 
GRI's retningslinjer bygger på TBL-konceptet, idet indikatorerne er struktureret i overensstemmelse 
med en økonomisk, en miljømæssig og en social bundlinje. Retningslinjerne gennemgås umiddelbart 
nedenfor.  
  

2 GRI's Sustainability Reporting Guidelines  

GRI blev etableret i USA i 1997 i et samarbejde mellem UNEP (UN's Environment Programme) og 
CERES (the Coalition for Environmentally Responsible Economies). I 2002 blev GRI formelt etableret 
som en uafhængig og permanent institution.  
Formålet med etableringen af GRI var at udvikle globale retningslinier for rapportering af økonomisk, 
miljømæssig og social præstation, primært for virksomheder, men også for andre organisationer, her-
under offentlige virksomheder og nonprofitorganisationer [Frederiksen, 2003, 51]. 

                                                 
4 Hansen et al.(2002), s. 123 (med inspiration i) 
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GRI's vision er, at få rapportering om økonomiske, miljømæssige og sociale præstationer til at blive 
ligeså meget rutine og opnå samme grad af sammenlignelighed som finansiel rapportering5

Arbejdet med udviklingen af retningslinjerne startede i 1998 og kan beskrives som en kontinuerlig og 
global multi-stakeholder-proces baseret på gennemsigtighed og involvering. I udviklingsarbejdet ind-
drages således aktiv deltagelse af stakeholdervirksomheder, NGO'er, branchesammenslutninger og 
andre stakeholdere som revisionsfirmaer, konsulentvirksomheder, virksomhedsorganisationer, rege-
ringer og universiteter.  

. 

Institutionen består af flere organer: Bestyrelse (15 medlemmer), Stakeholderråd (49 medlemmer), 
Rådgivende udvalg (12 eksperter), registrerede stakeholders (flere hundrede) og et sekretariat (ca. 30 
ansatte) beliggende i Amsterdam.6

GRI er en not-for-profit organisation, som er afhængig af økonomisk støtte fra bidragsydere fra net-
værket. GRI modtager bl.a. støtte fra stakeholdervirksomheder, tilskud fra regeringer, fonde og 
internationale organisationer samt sponsorater.   

  

Retningslinjerne for bæredygtighedsrapportering blev offentliggjort i 2000. I 2002 blev retningslinjerne 
revideret og efterfølgende udkom anden udgave (G2). I 2006 udkom tredje udgave (G3), som er 
gældende i dag. Som nævnt indledningsvis har GRI været en betydelig drivkraft i forhold til 
udbredelsen af TBL-konceptet. 
 

2.1 Opbygning og indhold 

Dette afsnit indeholder en redegørelse for GRI's retningslinjer (opbygning og indhold). 
Retningslinjerne består af to dele; den første del definerer rapportens indhold, kvalitet samt 
afgrænsning. Den anden del består af krav til standardoplysninger. For overblik se figur 2. 

                                                 
5 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/ GRI 2.11.2008 
6 http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/ GRI 2.11.2008 
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Figur 2 – Overblik over GRIs retningslinjer 
 
 
2.1.1 Rapporteringsprincipper7

Første del af retningslinjerne, jf. øverste del af figur 2, skal hjælpe den rapporterende virksomhed med 
at fastlægge, hvilke emner der skal indgå i rapporteringen, sikre at kvaliteten er tilstrækkelig høj samt 
afgrænse bæredygtighedsrapporten.  

 

 
Principper for valg af indhold  

Retningslinjerne indeholder vejledning til, hvordan virksomheden udvælger de oplysninger, som 
rapporten skal omfatte, dvs. at virksomheden skal identificere emner og relaterede indikatorer på 
baggrund af principperne:  
 
  

                                                 
7 GRI (2006), s. 6-24 
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 Væsentlighed  
Princippet om væsentlighed skal sikre, at rapporten afdækker emner og indeholder indikatorer, 
der afspejler virksomhedens væsentlige økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger, 
eller har betydelig indflydelse på stakeholdernes vurderinger og beslutninger.  

 Involvering af stakeholdere 
Dette princip skal sikre, at den rapporterende virksomhed får identificeret dens stakeholders 
samt redegør for, hvorledes den har reageret på stakeholdernes rimelige forventninger og 
interesser. 

 Bæredygtighedskontekst  
Princippet skal sikre, at rapporten præsenterer virksomhedens præstation i en bæredygtigheds-
kontekst; altså at vise resultatet af virksomhedens handlinger i en kontekst af økonomisk, miljø-
mæssig og social bæredygtighed.  

 Fuldstændighed 

Princippet skal sikre, at alle oplysninger, som er væsentlige for brugerens bedømmelse af den 
rapporterende virksomheds forhold, skal indgå i rapporten på en måde, som er i overens-
stemmelse med rapportens erklærede afgrænsning, omfang og tidsramme.  

 
Kvalitetsprincipper  

Anden del af første sektion indeholder principper for kvaliteten af oplysningerne i rapporten. 
Principperne er: 
 
 Neutralitet/Balance 

Rapporten skal afspejle såvel positive som negative aspekter i forhold til den rapporterende 
virksomhed, således at der gives et afbalanceret billede af virksomhedens præstationer (uden 
bias). 

 Sammenlignelighed 

Information bør udvælges, indsamles og rapporteres på en konsistent måde, således at en 
sammenligning af rapporter over tid samt sammenligning af rapporter imellem muliggøres. 
Begrebet uddybes i kapitel 4 nedenfor. 

 Nøjagtighed  

Informationen bør være tilstrækkelig nøjagtig og detaljeret, således at stakeholderne kan 
bedømme den rapporterende virksomheds præstationer.  

 Rettidighed  

Information bør offentliggøres på faste tidspunkter og være tilgængelig i rette tid, således 
stakeholderne kan træffe kvalificerede beslutninger.  
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 Klarhed  

Information bør være forståelig og brugbar i forhold til stakeholdere, der anvender rapporten. 
 Pålidelighed  

Information bør indsamles, registreres, behandles, analyseres og offentliggøres på en måde, der 
kan klarlægges, og som fastslår kvaliteten og væsentligheden af informationen.  

 
Afgrænsning af rapporten 

Udover stillingtagen til rapportens indhold må virksomheden beslutte, hvilke enheders, fx associerede 
virksomheder og joint ventures, resultater der skal indgå i rapporten.  
Rapporten bør inkludere enheder, hvor virksomheden udøver kontrol eller som virksomheden har 
væsentlig indflydelse på. GRI definerer kontrol som evnen til at styre en virksomheds beslutninger 
omkring økonomiske og driftsmæssige politikker for at opnå gevinster gennem dennes aktiviteter. Dette 
svarer til den organisatoriske afgrænsning, der ofte anvendes i det finansielle regnskab. Væsentlig 
indflydelse defineres som evnen til at deltage i en virksomheds beslutninger omkring økonomiske og 
driftsmæssige politikker, men ikke til at udøve indflydelse på sådanne politikker. Sidstnævnte benævnes 
ofte operationel eller driftsmæssig afgrænsning, og inkluderer både direkte og indirekte påvirkere, 
opstrøms og nedstrøms, fx leverandører og kunder.  
 

2.1.2 Bæredygtighedsrapportens indhold 
Denne sektion specificerer kravet til det indhold, der skal fremgå af en bæredygtighedsrapport, jf. 
nederste del af figur 2. Indholdet er opdelt i tre forskellige elementer: profil, ledelsestilgang samt 
indikatorer. Elementerne gennemgås umiddelbart nedenfor.  
 

Profil 

Indholdet i forhold til en virksomheds profil bør omfatte oplysninger om virksomhedens strategi, 
organisationsprofil, rapportparametre samt ledelse, engagement og involvering af stakeholdere. 
 
Strategi og analyse: Formålet med disse oplysninger er at bidrage til et overordnet indblik i 
virksomhedens forhold til bæredygtighed, således at der skabes en kontekst for den efterfølgende og 
mere detaljerede rapportering ifølge retningslinjerne. 
Afsnittet skal omfatte en redegørelse fra den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden, og 
omhandle relevansen af bæredygtighed for virksomheden og dennes strategi. Afsnittet bør indeholde 
overordnet vision og strategi på kort, mellemlangt og langt sigt, især med fokus på håndtering af 
primære udfordringer i relation til økonomisk, miljømæssig og social performance. Endvidere skal 
afsnittet indeholde en beskrivelse af de vigtigste påvirkninger (både hvordan virksomheden påvirker 
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bæredygtighed samt hvordan virksomheden er påvirket af bæredygtighedstrends), risici og muligheder i 
forbindelse hermed.  
 
Organisationsprofil: Omfatter helt basale oplysninger vedrørende virksomheden, herunder pro-
dukter/ydelser, markeder, antal lande hvori virksomheden har aktiviteter, virksomhedens struktur, 
hovedkvarterets placering, ejerskabsforhold og selskabsform, størrelse (antal ansatte, nettoomsætning 
mv.) samt eventuelt modtagne anerkendelser og priser. 
 
Rapportparametre: Rapportparametre vedrører information i relation til selve rapporten samt 
udarbejdelsen heraf. Parametrene omfatter rapporteringsperiode, virksomhedens proces vedrørende 
bestemmelse af indhold (herunder væsentlighed), afgrænsning (jf. ovenfor), metoder til måling af data 
(og grundlaget for beregningerne, herunder underliggende forudsætninger og skøn), forklaring på 
tilpasning af information offentliggjort i tidligere rapporter og grundene til sådanne tilpasninger (fx 
fusioner/overtagelser, målingsmetoder).  
Rapportparametre omdatter desuden virksomhedens politik og praksis vedrørende ekstern verifikation 
af rapporten. Omfanget af og basis for ekstern verifikation skal forklares, ligesom der skal redegøres 
for forholdet mellem virksomheden og den verificerende tredjepart.  
Endvidere skal der udarbejdes et GRI-indeks, dvs. en tabel der viser, hvor standardoplysningerne er 
placeret i rapporten.   
 
Ledelse, engagement og stakeholderinvolvering: Denne del af retningslinjerne vedrører for det første 
corporate governance. Der bør gives oplysninger om virksomhedens ledelsesstruktur. Der bør 
redegøres for mekanismer i forhold til aktionærers og ansattes mulighed for at komme med 
anbefalinger eller anvisninger til det øverste ledelsesorgan, og virksomheden bør identificere emner 
relateret til økonomisk, miljømæssig og social performance der er opstået via disse mekanismer. Der 
bør ligeledes oplyses om sammenhæng mellem honorering af medlemmer i det/de øverste ledelses-
organ/er samt direktion, og virksomhedens performance (herunder social og miljømæssig perfor-
mance).  
Der bør oplyses om implementerede processer i forhold til at undgå interessekonflikter samt om 
processer til sikring af, at medlemmerne i det øverste ledelsesorgan har den ekspertise og de kvalifi-
kationer, der skal til for at vejlede om virksomhedens strategi i relation til økonomiske, miljømæssige 
og sociale emner. Der bør oplyses om virksomhedens mission og værdier, kodeks og principper, der er 
relevant for økonomisk, miljømæssig og social performance. Der bør oplyses om det øverste 
ledelsesorgans procedure for tilsyn med virksomhedens identifikation og styring af økonomisk, 
miljømæssig og social performance; herunder relevante risici og muligheder, og overholdelse eller 
efterlevelse af internationalt anerkendte standarder, principper og kodeks. Endvidere bør der oplyses 
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om processer for evaluering af det øverste ledelsesorgans egen performance, især i relation til 
økonomisk, miljømæssig of social performance. 
For det andet bør virksomheden oplyse om sit engagement i eksterne initiativer, dvs. økonomiske, 
miljømæssige og sociale kodeks, principper eller andre initiativer, som virksomheden støtter eller 
tilslutter sig. Endvidere bør der oplyses om medlemskab af sammenslutninger og/eller støtte-
organisationer, hvori virksomheden har poster i ledelsesorganer, deltager i projekter eller komiteer eller 
bidrager med væsentlig (økonomisk) støtte, udover normalt medlemskabskontingent, eller hvor 
virksomheden betragter medlemskabet som strategisk.  
For det tredje skal der gives information om virksomhedens involvering af stakeholders i løbet af 
rapporteringsperioden. En liste over de stakeholders, som virksomheden er involveret med (fx 
lokalsamfund, samfund, kunder, aktionærer, kapitalindskydere, leverandører og ansatte), samt grundlag 
for identifikation og udvælgelse heraf bør opgives. Desuden bør der oplyses om væsentlige emner og 
problemstillinger opstået i forbindelse med stakeholderinvolveringen, samt hvordan virksomheden har 
reageret herpå, herunder via rapporteringen.  
 

Ledelsestilgang 

Hver af de tre indikatorkategorier – økonomi, miljø og social - skal i tilknytning til indikatorerne, jf. 
nedenfor, indeholde oplysninger om ledelsestilgang. Oplysning herom skal bidrage til at skabe et over-
blik over virksomhedens tilgang i relation til de aspekter, der er defineret under hver indikatorkategori. 
Formålet med dette er at skabe en kontekst for forståelse af virksomhedens performance indenfor hvert 
aspekt.  
Virksomheden kan strukturere oplysninger om ledelsestilgang, så de enten dækker alle aspekter inden-
for hver kategori, eller for hvert aspekt separat, blot oplysningerne adresserer alle aspekter i relation til 
hver kategori.  
Under Profil (strategi og analyse), jf. ovenfor, skal der gives oplysninger, således at der skabes et 
overblik over risici og muligheder rettet mod virksomheden som helhed og dermed skabes en kontekst 
for forståelse af virksomhedens forhold til bæredygtighed på overordnet niveau. Nærværende krav til 
information om ledelsestilgang vedrører det næste og mere detaljerede niveau for virksomhedens 
tilgang til styring af bæredygtighedsemner i forbindelse med risici og muligheder.  
 
Indikatorer  
Formålet med indikatorerne er at frembringe sammenlignelig information i forhold til en virksomheds 
økonomiske, miljømæssige og sociale præstationer. Indikatorerne er et udtryk for de forhold og infor-
mationer, som stakeholderne finder væsentlige at måle og rapportere på. Indikatorerne er opsummeret i 
bilag 2. 
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Indikatorerne er inddelt i kategorierne økonomi, miljø og social ansvarlighed. Endvidere er 
indikatorerne inddelt i nøgleindikatorer henholdsvis supplerende indikatorer (fremgår ej af figuren). 
Nøgleindikatorerne vurderes at være væsentlige for flertallet af virksomheder, og virksomheden skal 
rapportere på nøgleindikatorerne, medmindre de vurderes for værende uvæsentlige. De supplerende 
indikatorer repræsenterer frembrydende principper eller er væsentlig for nogle virksomheder, men ikke 
alle.  
 
2.1.3 Applikationsniveau  
I forbindelse med færdiggørelse af rapporten bør virksomheden tilkendegive, i hvilken udstrækning 
GRI's retningslinjer er anvendt.  
For at imødekomme både nybegyndere og mere erfarne virksomheder, er der tre niveauer - benævnt A, 
B, og C. Virksomheden erklærer selv hvilket niveau rapporten lever op til baseret på egen vurdering af 
rapportens indhold i forhold til nærmere bestemte kriterier (GRI Application Levels). 
Endvidere kan virksomheden vælge enten at få en verificerende tredjepart til at afgive en vurdering 
vedrørende virksomhedens selverklærede niveau, eller anmode GRI om at foretage en kontrol heraf. 
Virksomheden kan tilføje et + på hvert niveau, såfremt der er anvendt ekstern verifikation.  
 

3 Lovgivning vedrørende ikke-finansiel rapportering 

Lovgivning indenfor ikke-finansiel rapportering er yderst begrænset. Nogle lande, herunder Danmark, 
har dog indført enkelte lovpligtige bestemmelser til rapporteringen. I det følgende vil dansk lovgivning 
blive gennemgået, og afsnittet afsluttes med et par kritiske bemærkninger hertil.  
 
I 1995 blev der indført lovkrav til visse typer af virksomheder om udarbejdelse og offentliggørelse af 
særskilte grønne regnskaber8

 

. Det er de såkaldte miljøtunge virksomheder, der er pålagt at udarbejde 
disse regnskaber, der opgør virksomhedens forbrug af energi, vand og råvarer samt udledninger af 
miljøfremmede stoffer. 

På baggrund af henstilling fra EU Kommissionen ændredes Årsregnskabsloven i 2001, hvilket med-
førte krav til indholdet af ledelsesberetningen samt lovfæstelse af begrebet supplerende beretninger.  
Ifølge § 99, stk. 1, nr. 7 og nr. 9, skal klasse C og D virksomheder i ledelsesberetningen beskrive 
virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening, samt 
beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion 
eller afhjælpning af skader herpå. Sidstnævnte anses for særligt relevant i miljøtunge virksomheder, 

                                                 
8 Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, BEK nr. 1515 af 14.12.2006 



KAPITEL 3 – BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING 

 

 24 / 86 

der i forvejen skal udarbejde grønne regnskaber, samt andre virksomheder, hvor miljøpåvirkningen er 
en væsentlig faktor ved driften. 
Ledelsesberetningen udgør en integreret del af årsrapporten og var indtil lovændringen i 2008 omfattet 
af revisionspligten. Ledelsesberetningen er omfattet af generalklausulen om det retvisende billede (§ 
11) samt lovens grundlæggende forudsætninger og kvalitetskrav (§§ 12-13). Det skal fremhæves, at det 
er virksomhedsledelsen, der fastlægger, hvad der er væsentligt. 
Årsregnskabsloven § 99, stk. 2 stiller krav til udarbejdelsen af supplerende beretninger, herunder 
bæredygtighedsrapporterne. Ifølge bestemmelsen skal redegørelsen i henhold til § 99, stk.1 suppleres 
med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for virksomhedens specifikke 
aktiviteter, herunder oplysninger om personale- og miljøforhold. Oplysninger om ikke-finansielle 
forhold skal kun gives i det omfang, de er nødvendige for at forstå virksomhedens udvikling, resultat 
og finansielle stilling.     
De supplerende beretninger er frivillige og ikke omfattet af revisionspligt (§ 135, stk. 5). Supplerende 
beretninger skal ligeledes give et retvisende billede, men indenfor rammerne af almindeligt anerkendte 
retningslinjer for sådanne beretninger (§ 14, stk. 1). Endvidere skal metoder og målegrundlag efter 
hvilke beretningerne er udarbejdet fremgå (§ 14, stk. 2). Ligeledes skal kvalitetskravene være opfyldt 
(§ 12, stk. 3), ligesom de grundlæggende forudsætninger, med de lempelser der følger af forholdets 
natur, skal være opfyldt (§ 13). 
 
Som led i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar blev der i maj 2008 fremsat 
lovforslag om indsættelse af § 99 a (redegørelse for samfundsansvar) i Årsregnskabsloven. Lov-
forslaget blev vedtaget af Folketinget i december, hvilket betyder, at det fra 1. januar 2009 er et 
lovkrav, at de største danske virksomheder redegør for deres arbejde med samfundsansvar i årsrap-
porten, nærmere bestemt i ledelsesberetningen.  
Ved samfundsansvar forstås i lovens § 99 a, stk. 1, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til 
blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse 
af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.  
 
Redegørelsen skal indeholde oplysning om følgende, jf. § 99 a, stk. 2: 
 

1. Virksomhedens politikker for samfundsansvar. Her ved forstås bredt interne retningslinjer, 
målsætninger, strategier eller andre dokumenter, der beskriver hvorledes virksomheden arbejder 
med samfundsansvar. Virksomheden skal ligeledes oplyse om eventuelle standarder, retnings-
linjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Politikkerne skal være 
nedskrevne. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal det oplyses i ledelses-
beretningen.  
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2. Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling. 
Herunder en redegørelse for eventuelle systemer eller procedurer herfor, eksempelvis ledelses-
systemer, kontrolsystemer, evalueringer eller andre procedurer, der systematisk gennemgår 
implementeringen af politikkerne. Dette omfatter også oplysning om eventuelle certificeringer 
for enten processer eller produkter. 

3. Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med 
samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet 
fremover.  

 
Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan vælge at placere 
redegørelsen i et bilag til ledelsesberetningen, som en supplerende beretning (fx en bæredygtigheds-
rapport der opfylder kravene i § 99 a) eller på virksomhedens website, hvortil der henvises i ledelses-
beretningen. Endvidere er det et lovkrav, at oplysningerne i redegørelsen skal offentliggøres samlet., 
dvs. at virksomheden ikke kan placere enkelte oplysninger i fx ledelsesberetningen og herefter henvise 
til websitet.  
 
Ovenstående gælder for klasse C (stor) samt klasse D virksomheder. Der er dog visse undtagelser i 
relation til virksomheder, der indgår i en koncern, fx kan en modervirksomhed undlade at redegøre for 
samfundsansvar i sin årsrapport, såfremt redegørelsen optræder i koncernårsrapporten.  
 
Bestemmelsen om oplysning om vidensressourcer og miljøforhold indført i Årsregnskabsloven 2001 
gav frie rammer med hensyn til indhold og udformning. Det fremgår hverken af loven eller i bemærk-
ningerne hertil, hvad der skal til for at give et retvisende billede.  
Lovændringen i 2001 medførte ikke den forventede udbredelse af de supplerende beretninger 
[Frederiksen, 2009, 30]. Resultatet af denne lovpligtige tilføjelse til ledelsesberetningen har været 
overordnede beskrivelser uden en egentlig stillingtagen til virksomhedens miljømæssige påvirkninger 
og opsamling af viden i virksomheden. Således er effekten i form af en ensartet og konsistent 
rapportering resulterende i større åbenhed udeblevet [Kaspersen, 2008, 1]. 
Med de i 2008 indførte krav lægges der op til udvidet brug af muligheden for at udarbejde supplerende 
beretninger. Lovgivningen indeholder ikke af en præcisering af, hvordan og i hvilket udstrækning, 
rapporteringen skal udformes, og meget kunne tyde på, at også regeringens nye udbygning af den 
lovpligtige rapportering risikerer at gå samme skæbne i møde [Kaspersen, 2008, 1]. 
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4 Kritik af bæredygtighedsrapportering  

Bæredygtighedsrapportering er imidlertid ikke uproblematisk, og kritikken heraf er da også til at tage 
og føle på.  
Et kritikpunkt, som har undergået stor opmærksomhed, vedrører fuldstændigheden af rapporteringen. 
Nogle kritikere mener netop, at fuldstændigheden, eller rettere manglen derpå, udgør det måske største 
problem ved rapporteringsformen. For at en rapport er fuldstændig, kræver det, at den dækker alle 
væsentlige aspekter set ud fra et stakeholderperspektiv, og således må stakeholderne inddrages for at 
sikre fuldstændigheden af rapporten [Adams, 2004, 732].  Imidlertid er rapporterne generelt set præget 
af en partiel og selektiv informationsudvælgelse [Owen, 2008, 246], både i form af manglende 
rapportering om nærmere bestemte emner og en uvilje til at rapportere om negative påvirkninger, samt 
en tendens til at udvælge emner ud fra nyhedens interesse [Gray et al., 2004, 72]. Endvidere er 
rapporterne ofte individuelle, ubalancerede, og de mangler konsistens og sammenlignelighed fra år til 
år [Adams et al., 2004, 24]. Dette ensidede syn på bæredygtighedsemner og den deraf manglende 
fuldstændighed betegnes af nogle som et portrayal gap [Adams, 2004, 734]. Brugeren efterlades med 
et mangelfuldt billede af virksomhedens præstation, og rapporteringsformen, som den tager sig ud i 
dag, fremstår derfor i højere grad som et led i virksomhedens markedsføring end en innovation 
indenfor rapportering [Cerin, 2002, 62]. Bæredygtighedsrapporters bæredygtighed afhænger derfor i 
høj grad af reducering af dette gap [Cerin, 2002, 62]. 
Ufuldstændigheden kan, udover den manglende involvering af stakeholders, forklares med den 
frivillighed og fleksibilitet, der er kendetegnet for rapporteringsformen [Archel et al., 2007, 106]. I 
modsætning til finansiel rapportering, der er strengt reguleret i lovgivning og standarder, er det frivilligt 
om eksisterende retningslinjer indenfor bæredygtighed følges. Ej heller er der krav om involvering af 
stakeholdere eller om verifikation eller revision af den rapporterede informationen eller virksomhedens 
processer [Adams, 2004, 749].  
Et andet kritikpunkt omhandler kvantificering/opgørelse af miljømæssig og social performance 
[Adams et al., 2004, 18].  Nogle kritikere mener, at TBL-rapportering skaber mere forvirring end 
klarhed, idet sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og tab der opstår ved en bestemt 
forretningsproces ikke blot kan opgøres [Zadek, 2001, citeret i Adams et al., 2004, 18]. En del af for-
klaringen herpå må igen findes i den frivillighed og fleksibilitet, der kendetegner rapporteringsformen. 
Der forekommer ikke at være nogle almindeligt anerkendte og udbredte standarder eller metoder til at 
gøre rede for eller måle virksomhedernes miljømæssige opgørelser og de sociale aktiviteter og den 
bredere økonomiske påvirkning [Adams et al., 2004, 20]. Imidlertid er der i nogle lande, bl.a. 
Danmark, jf. nedenfor, indført nogle lovpligtige rapporteringskrav, men der eksisterer ikke udførlig 
lovgivning vedrørende redegørelse for, rapportering om og revision af TLB [Adams et al., 2004, 23]. 
Endvidere har selve begrebet TBL været udsat for kritik. Ifølge nogle kritikere, lider 
bæredygtighedsrapporter af den fundmentale svaghed, at de siger lidt – eller, sædvanligvis, ingenting – 
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omkring bæredygtighed [Gray et al., 2004, 72]. TBL-rapportering repræsenterer blot en tilnærmelse til 
bæredygtighedsrapportering [Archel et al., 2007, 106], idet rapporteringsformen forudsætter en syste-
matisk tilgang, som de fleste virksomheder vil finde det vanskeligt at opnå [Gray et al., 2004, 76]. 
TBL-rapporter siger intet om, i hvilken udstrækning virksomheden bidrager til forbedring eller for-
ringelse af bæredygtighed, som følge af virksomhedens aktiviteter i regnskabsåret. Således må en 
seriøs bæredygtighedsrapport nødvendigvis inkludere rapportering om virksomhedens forbedring /for-
ringelse af miljømæssig og social bæredygtighed [Gray et al., 2004, 76]. 
 
Det største kritikpunkt, specifikt i forhold til GRI er, at GRI anvender TBL som ramme for rapportering 
om samfundsansvar, hvilket resulterer i, at rapporteringen begrænses til at omhandle en samling ikke-
integrerede indikatorer. Endvidere er udviklingen af måleinstrumenter i GRI's tilblivelsesproces vægtet 
højest på bekostning af opnåelsen af en forståelse for kernestakeholdernes krav og forventninger 
[Kaspersen, 2008, 1]. 
Et andet kritikpunkt går på GRI's krav om, at rapporteringen udarbejdes på grundlag af udvælgelse af 
og i samråd med virksomhedens væsentligste stakeholdere, men uden at redegøre nærmere for måden 
hvorpå dette kan gøres [Adams, 2004, 736]. 
Endvidere sættes der spørgsmålstegn ved udarbejdet i henhold til GRI-statusen. Nogle mener, at 
opnåelsen af dette label mere handler om image og omdømme end om en sikkerhed for rapportens 
kvalitet. Videre konkluderer samme, at virksomheder anvender bæredygtighedsrapporter strategisk, 
forkaster informationskrav og tilbageholder ellers relevant information [Archel et al., 2007, 115].  
Det er også anført, at det er muligt for en virksomhed at rapportere efter GRIs retningslinjer uden at 
forbedre sin ansvarlighed [Adams, 2004, 751].  
 
5 Delkonklusion  
Brundtlandrapportens definition af bæredygtighed repræsenterer grundtanken i bæredygtigheds-
begrebet. Begrebet er gjort tilgængeligt for virksomhederne i form af konceptet den tredobbelte 
bundlinje, der indebærer en opdeling af bæredygtighedsbegrebet i tre dimensioner: en økonomisk, en 
miljømæssig og en social. Der er ikke tale om bundlinjer i traditionel forstand, men om en samling af 
forskellige indikatorer, der viser effekten af virksomhedens beslutninger.  
GRI's retningslinjer bygger på den tredobbelte bundlinje, og indeholder rapporteringsprincipper for 
udvælgelse af indhold, rapportens kvalitet og rapportens indhold.  
Lovgivningen på området er af fleksibel karakter, idet virksomhederne har frie rammer med hensyn til 
rapporteringens indhold og udformning. Ændringen til Årsregnskabsloven vedtaget i 2008 i forsøg på 
at fremme virksomheders samfundsansvar, ledsages ikke af en præcisering af hvordan og i hvilken 
udstrækning, rapporteringen skal udformes.  
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Bæredygtighedsrapportering kritiseres for at give et ufuldstændigt billede af virksomhedens 
præstationer som følge af den frivillighed og fleksibilitet, der er kendetegnet herfor, samt manglende 
involvering af stakeholders. Endvidere kritiseres rapporteringsformen for faktisk ikke at sige noget om 
bæredygtighed overhovedet, men i højere grad at fungere som markedsføringsværktøj end en 
innovation indenfor rapportering.  
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KAPITEL 4 – SAMMENLIGNELIGHED 
 
Hensigten med dette kapitel er at bidrage med en begrebsafklaring vedrørende sammenlignelighed. 
Begrebet udgør et centralt element i problemstillingen og følgelig er forståelse heraf vigtigt i forhold til 
den videre afhandling.  
Indledningsvis redegøres for en mere overordnet definition af begrebet. Den amerikanske videnskabs-
teoretiker, -filosof og -historiker Thomas Kuhn har i forbindelse med sin paradigme teori formuleret 
følgende vedrørende sammenlignelighed: 

”Sammenligning af datamængder, som to teorier kan forklare, giver kun mening, hvis man 
tæller data på samme niveau. De sætninger, som udtrykker disse data, må have samme infor-
mationsværdi. Og for at to sætninger skal have samme informationsværdi, må de (i det 
mindste) være formuleret i det samme begrebsapparat” [Colin, 1993, 64] 

 
I denne afhandlings kontekst vil ovenstående citat henvise til, at en sammenligning af bæredygtigheds-
rapporternes oplysninger (datamængder) kun er meningsfuld, såfremt disse oplysninger er fremkommet 
på en ensartet måde (talt på samme niveau). Indikatorerne (sætninger der udtrykker data), må have den 
samme informationsværdi. For at opnå samme informationsværdi for to indikatorer, må de være 
defineret ensartet, fx ved anvendelse af GRI's retningslinjer (formuleret i det samme begrebsapparat).  
 
Umiddelbart nedenfor følger en redegørelse for sammenlignelighed set ud fra et teoretisk perspektiv. 
På baggrund heraf udledes en operationel definition af begrebet til brug for den videre behandling af 
problemformuleringen. Derefter følger en redegørelse for sammenlignelighed i praksis, i form af en 
beskrivelse af screeningvirksomheders/bæredygtighedsindeks tilgang til begrebet sammenlignelighed.   
 
1 Sammenlignelighed i teorien 

Dette afsnit omfatter en redegørelse for, hvorledes sammenlignelighed fremstår i teorien. Først 
gennemgås den regnskabsteoretiske definition af begrebet ifølge IASB’s begrebsramme, som er 
udgangspunkt for finansiel rapportering. Imidlertid er GRI's retningslinjer udarbejdet med inspiration i 
IASB’s kvalitetskrav, herunder kravet om sammenlignelighed. Derfor finder jeg det relevant at 
inddrage IASB’s begrebsramme til trods for, at den ikke som sådan er rettet mod bæredygtigheds-
rapportering. Efterfølgende gennemgås definitionen ifølge GRI's retningslinjer. Afslutningsvis følger 
den operationelle definition, dvs. en redegørelse for måden hvorpå sammenlignelighed opfattes i denne 
afhandlings kontekst.    
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1.1 Regnskabsteoretisk definition 

Dette delafsnit omfatter en redegørelse for den regnskabsmæssige definition af sammenlignelighed. 
Indledningsvis gennemgås definitionen ud fra en generel betragtning, hvorefter IASB's9

 

 definition 
inddrages. IASB's konceptuelle begrebsramme (Qualitative Characteristics) er på nuværende tidspunkt 
under revision. Den nye udgave er dog stort set færdigudarbejdet, og det er denne draft edition, der 
tages udgangspunkt i her.   

Formålet med det finansielle regnskab er at tilvejebringe information, der er relevant for de eksterne 
brugere, herunder nuværende og potentielle investorer samt långivere og andre kreditorer i beslutnings-
situationer i deres egenskab af kapitalindskydere. For at opfylde kravet om relevans i forhold til de 
eksterne brugeres beslutninger, må informationen omkring en virksomhed være sammenlignelig over 
tid samt sammenlignelig med information omkring andre virksomheder [Krisement, 1997, 465].  
For at være sammenlignelig, må al information referere til fakta af samme art. Dette betyder, at 
transaktioner og begivenheder, der påvirker aktiver og forpligtelser, den finansielle position og 
virksomhedens præstation, må klassificeres i grupper af tilsvarende begivenheder, således at den 
regnskabsmæssige behandling, eller nærmere resultatet heraf (den præsenterede information), af 
transaktioner og begivenheder af samme klasse kan sammenlignes [Krisement, 1997, 466]. 
I hvert tilfælde må sammenlignelighed af finansiel regnskabsmæssig information behandles på 
regnskabspostniveau og ikke på regnskabsniveau. 
I princippet er information om lignende transaktioner eller begivenheder sammenlignelige med 
hinanden, hvis de repræsenterer disse transaktioner eller begivenheder på samme måde – indsamlet og 
behandlet ved anvendelse af de samme regnskabsmetoder [Krisement, 1997, 467].   
 
Ifølge IASB er qualitive charateristics de egenskaber, der gør finansiel information anvendelig. Der 
skelnes mellem grundlæggende og forstærkende egenskaber, alt afhængig af hvilken indvirkning de har 
på informationens anvendelighed. De grundlæggende egenskaber omfatter relevans og troværdig 
repræsentation. De forstærkende egenskaber, herunder sammenlignelighed, supplerer de grund-
læggende egenskaber og adskiller mere brugbar information fra mindre brugbar information. I forhold 
til beslutningstageren forstærker disse egenskaber anvendeligheden af finansiel information, der er 
præsenteret relevant og pålideligt [IASB, 2008, 17].  
 
Essensen af at træffe beslutninger er at vælge imellem alternativer. Således er information om en enhed 
mere anvendelig, såfremt den kan sammenlignes med tilsvarende information om andre enheder og 
med tilsvarende information om den samme enhed for en anden periode. Sammenlignelighed er således 
                                                 
9 The International Accounting Standards Board, er en uafhængig organisation, hjemmehørende i London. IASBs formål er, 
at udvikle et sæt af kvalitetsmæssige, forståelige og globalt retskraftige regnskabsstandarder. 
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ikke en egenskab ved en individuel regnskabspost eller information, men snarere en egenskab i 
forholdet mellem to eller flere regnskabsposter eller information.  
I henhold til begrebsrammen er sammenlignelighed en egenskab ved information, der sætter brugerne i 
stand til at identificere ligheder og forskelle. Konsistens refererer til brug af de samme regnskabs-
principper og procedurer, enten fra periode til periode indenfor den samme enhed eller i en enkelt 
periode mellem enheder. Sammenlignelighed er målet, og konsistens er midlet der skal bidrage til at 
opnå målet [IASB, 2008, 20]. 
Det fastslås, at sammenlignelighed ikke bør forveksles med ensartethed. For at information skal være 
sammenlignelig, må ensartede ting fremstå ens og forskelligartede ting fremstå forskelligt. En over-
betoning af ensartethed kan reducere sammenligneligheden ved at få forskellige ting til at fremstå ens 
[IASB, 2008, 20].  
Nogen grad af sammenlignelighed bør opnås ved at maksimere de grundlæggende kvalitative 
egenskaber. Eksempelvis bør en pålidelig repræsentation af et finansielt forhold naturligvis besidde 
nogen grad af sammenlignelighed i forhold til en pålidelig repræsentation af et tilsvarende finansielt 
forhold fra en anden enhed. Selvom et finansielt forhold kan repræsenteres pålideligt på flere måder, vil 
tilladelse af alternative regnskabsmetoder for det samme finansielle forhold reducere sammen-
ligneligheden og er derfor ikke ønskværdig [IASB, 2008, 20].  
 

1.2 GRI's definition 

Ifølge GRI's retningslinjer indgår sammenlignelighed (comparability) som et princip, der skal være 
med til at sikre kvaliteten af bæredygtighedsrapporten.  
Den tidligere version af GRI's retningslinjer (G2) definerede begrebet sammenlignelighed således:  
 

"The reporting organization should maintain consistency in the boundary and scope of its 
reports, disclose any changes, and re-state previously reported information." [GRI, 2002, 29] 

 
Som det fremgår, lægges der her vægt på konsistens i afgrænsning og omfang af rapporten, samt at 
virksomheden oplyser om ændringer og foretager tilpasning af tidligere rapporterede oplysninger.  
Definitionen ifølge de gældende retningslinjer (G3) lyder som følger: 
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"Issues and information should be selected, compiled, and reported consistently. Reported 
information should be presented in a manner that enables stakeholders to analyze changes in 
the organization’s performance over time, and could support analysis relative to other 
organizations". [GRI, 2006, 14] 

 
Definition adskiller sig fra den tidligere definition, idet der er fokus på andre elementer. Definitionen 
ifølge G3 påpeger, at virksomhedens oplysninger bør være sammenligneligheden i forhold til andre 
virksomheders oplysninger, hvor den tidligere definition fokuserer mere på sammenligneligheden fra 
periode til periode.  Begge definitioner fremhæver konsistens – G2 i relation til rapportens afgrænsning 
og omfang, og G3 i relation til indsamling, bearbejdning og rapportering af oplysninger. Som det 
fremgår, er der således foretaget en specificering af, at det er konsistensen i anvendte metoder, der 
fremmer sammenligneligheden.    
 
Videre forklares i retningslinjerne (G3), at sammenlignelighed er nødvendigt, for at kunne evaluere 
virksomheders præstationer. Brugere af bæredygtighedsrapporten skal være i stand til at sammenligne 
oplysninger rapporteret ifølge økonomiske, miljømæssige og sociale præstationer i forhold til virksom-
hedens tidligere præstationer, dennes mål, og i det omfang det er muligt i forhold til andre 
virksomheders præstationer. Konsistens i rapporteringen bevirker, at interne og eksterne parter kan 
benchmarke præstationer og vurdere udviklingen i virksomhedens aktiviteter, investeringsbeslutninger 
mv. Sammenlignelighed rapporter imellem kræver følsomhed i relation til faktorer som fx organi-
satorisk størrelse, geografisk påvirkning og andre forhold der kan påvirke en virksomheds relative 
præstation. Hvor det er nødvendigt, må brugere, der foretager en sammenligning, inddrage konteksten, 
hvilket vil bidrage til at forstå faktorer, der kan medvirke til at skabe forskelligheder i præstationer 
virksomheder imellem.   
Opretholdelse af konsistens i metoder anvendt til at beregne data, rapportens layout, og redegørelse for 
anvendte metoder og antagelser anvendt i forbindelse med forberedelse af oplysninger, fremmer 
tilsammen sammenlignelighed over tid. Da relevansen af emner i forhold til en given virksomhed og 
dennes stakeholders ændrer sig over tid, vil rapportens indhold tilsvarende ændres.  
Virksomheder bør dog indenfor princippet om væsentligheds begrænsning tilstræbe konsistens i deres 
rapporter over tid. En virksomhed bør inkludere såvel totale tal (fx absolutte data som ton affald) som 
forholdstal (fx normaliserede data som affald pr produktionsenhed) for at muliggøre analytisk 
sammenligning. 
Når ændringer forekommer i afgrænsning, scope, rapporteringsperiodens længde eller indhold, bør den 
rapporterende virksomhed, når muligt, på ny fremsætte oplysninger sammen med historiske data (eller 
vice versa). Dette sikrer, at information og sammenligninger er både pålidelige og meningsfulde over 
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tid. Når sådanne tilpasninger ikke er tilvejebragt, bør grundene herfor forklares i rapporten samt 
implikationer for forståelse af de aktuelle oplysninger.  
 
1.3 Operationel definition 

På baggrund af ovenstående redegørelse for teoretiske begrebsdefinitioner udledes følgende 
begrebsafklaring til brug for den videre behandling af problemstillingen: 
For det første udledes det, at sammenlignelighed er en egenskab ved oplysninger, der skal sætte 
brugeren i stand til at identificere ligheder og forskelle. For det andet er sammenlignelighed en 
egenskab i forholdet mellem to eller flere oplysninger. 
Sammenlignelighed er målet, og midlet til opnåelse heraf er konsistens. Synonymer for konsistens er 
ensartethed og homogenitet. Konsistens i form af at oplysningerne indsamles, behandles og præsenteres 
ved anvendelse af ensartede metoder. Dette bevirker, at definitionen består af såkaldte erstatnings-
variable, dvs. indikatorer som har en formodet stærk sammenhæng med sammenlignelighed (fx er en 
ensartet udvælgelse af oplysninger indikator på sammenlignelighed). 
Afhandlingens operationelle definition, dvs. hvordan graden af sammenlignelighed måles, vil derfor 
omhandle 1) ensartetheden i de anvendte metoder for tilvejebringelse af information og 2) 
ensartetheden i indholdet og præsentationen af informationerne.  
Dette betyder, at det i afhandlingen undersøges, i hvilket omfang metoder, indhold og præsentation kan 
sammenlignes, og altså ikke om virksomhedernes påvirkning på bæredygtighed kan sammenlignes. 
Endvidere udledes det, at det i nogle tilfælde er nødvendigt at inddrage konteksten, idet virksomheder 
grundlæggende er forskellige.  
 
 
2 Sammenlignelighed i praksis 

I det følgende belyses begrebet sammenlignelighed ud fra en praktisk synsvinkel. Der tages 
udgangspunkt i investeringsstrategien screening og dennes tilgang til, hvorledes sammenlignelighed 
søges opnået. Efterfølgende redegøres der for, hvem bæredygtighedsindeksene henvender sig til, for at 
anskueliggøre, dels hvilke beslutninger sammenlignelighed er relevant for, og dels hvem der kan have 
et behov for at foretage en sammenligning.  
 
 
2.1 Screening og bæredygtighedsindeks  

I de senere år er en række bæredygtighedsindeks blevet introduceret på de internationale børser. Bære-
dygtighedsindeks adskiller sig fra traditionelle aktieindeks ved, at virksomhederne i indekset er udvalgt 
efter en række kriterier i relation til såvel deres økonomiske som sociale, miljømæssige og etiske profil.  
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Filosofien bag indeksene er at virksomheder, som har fokus på bæredygtighed, over tid vil have størst 
sandsynlighed for at give et godt afkast.  
Nogle indeks baserer sig primært på negativ screening (fravalg af virksomheder pga. forretnings-
aktiviteter som anses for værende kontroversielle), andre primært på positiv screening (tilvalg af 
virksomheder, der opfylder en række kriterier i relation til bæredygtighed) og nogle på en kombination 
af de to tilgange. I det følgende redegøres der for de to globale indeks Dow Jones Sustainability 
Indexes (DJSI) og FTSE4Good.  
Ud over en række faktuelle informationer omkring de to indeks gives der endvidere en præsentation af 
de kriterier og metoder, der ligger til grund for de respektive indeks. 
 
Dow Jones Sustainability Indexes udarbejdes af den amerikanske virksomhed Dow Jones, verdens 
største udbyder af finansiel information, og det schweiziske analysefirma Sustainability Asset 
Management (SAM). DJSI World blev offentliggjort i 1999, som det første benchmark i relation til at 
bedømme finansielle præstationer for ledende virksomheder indenfor bæredygtighed globalt set. I 2001 
blev det paneuropæsike benchmark DJSI STOXX offentliggjort.   
DJSI’s fokus er på de mest bæredygtige blandt de største virksomheder. Således anvendes en best in 
class tilgang, hvor de største virksomheder (markedsværdi) opdeles i industrigrupper og analyseres ud 
fra en række generelle og industrispecifikke kriterier relateret til deres økonomiske, sociale og 
miljømæssige bæredygtighed. De bedste 10 pct. fra hver industrigruppe optages i indekset. Ingen 
virksomheder udelukkes altså på grundlag af produkt eller ydelse. Der publiceres imidlertid, i tillæg til 
DJSI, andre indeks, hvor yderligere faktorer er medtaget, således det er muligt at vælge indeks, hvor 
producenter af tobak, alkohol, våben og gambling er ekskluderet.  
Undersøgelsen starter med at fastlægge bæredygtighedstrends, som SAM vurderer til at have en 
stigende indflydelse på virksomhedernes succes på lang sigt. Baseret på denne forståelse af den 
fremtidige økonomiske, miljømæssige og sociale udvikling, opstilles en samling af generelle og 
industrispecifikke kriterier til at vurdere virksomhederne ud fra, se tabel 2 nedenfor.   
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DIMENSION KRITERIER VÆGT (PCT) 

Økonomi Codes of Conduct / Compliance / Korruption og 
bestikkelse 5.5  

 Corporate Governance 6.0 
 Risiko- og krisestyring 6.0  
 Branchespecifikke kriterier Afhænger af branche 

Miljø  Miljømæssig præstation  7.0 

  Miljørapportering 3.0  

  Branchespecifikke kriterier Afhænger af branche 

Social Forhold til samfund / filantropi  3.5 

  Arbejdstagerforhold 5.0  

  Human Capital Development 5.5  

  Social rapportering 3.0  

  Tiltrækning og fastholdelse af talent 5.5  

  Branchespecifikke kriterier Afhænger af branche 

Tabel 2 – DJSI kriterier10

 

 

Virksomhederne tildeles ud fra ovenstående en score og rangordnes på baggrund heraf i de respektive 
brancher. De generelle kriterier tæller 50 pct. og de branchespecifikke kriterier ligeledes 50 pct.11

 

. Det 
bemærkes, at kriterierne er ulige fordelt mellem de tre dimensioner: økonomiske 17 pct., miljømæssige 
10 pct. og sociale 22,5 pct. – plus branchespecifikke kriterier.  Der er dog sket nogen udligning, idet 
vægten tidligere var placeret primært på den økonomiske dimension [Adams et al., 2004, 19]. 

FTSE blev etableret i 2001 som en joint venture mellem Financial Times og London Stock Exchange. 
FTSE udarbejder indeks i samarbejde med analysefirmaet EIRIS (Ethical Investment Research 
Service), der leverer analysen som ligger til grund for FTSE4good. 
FTSE4Good indeksene er udarbejdet med det formål at afspejle socialt ansvarlige virksomheders 
præstationer og understøtte investeringer i disse virksomheder. 
Der udarbejdes fem FTSE4Good indeks; Global, US, UK, Europe og Japan. Indeksene inkluderer de 
100 største virksomheder (markedsværdi) (gældende for Global og US) henholdsvis de 50 største 
virksomheder (UK, Europe og Japan).  
FTSE4Good ekskluderer enkelte brancher ud fra en rent etisk vurdering af forretningsområder (negativ 
screening). Dette gælder tobaksproducenter, virksomheder som producerer hele eller dele af våben- 

                                                 
10 http://www.sustainability-index.com/07_htmle/assessment/criteria.html Dow Jones 11.10.2008 
11 http://www.sustainability-index.com/djsi_pdf/publications/Guidebooks/DJSI_World_Guidebook_10_1.pdf Dow Jones, 
11.10.2008 

http://www.sustainability-index.com/07_htmle/assessment/criteria.html�
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eller atomvåbensystemer, ejere eller operatører af kernekraftværk, samt virksomheder der udvinder 
uran.  
Virksomhederne vurderes på baggrund af udvalgte kriterier, der er udformet med henblik på at afspejle 
hvad der, ud fra en bred konsensus globalt set, udgør god CSR. Hver virksomhed vurderes ud fra, hvor 
godt den imødekommer kriterier indenfor miljømæssig bæredygtighed, sociale forhold og forholdet til 
stakeholdere, samt menneskerettigheder. Kriterierne er sammenfattet i nedenstående tabel.  
 

POSITIVE SCREENINGKRITERIER 

Miljømæssig bæredygtighed For miljømæssig bæredygtighed rangeres virksomhederne efter 
hvilken påvirkning de har på miljøet (høj, middel eller lav på-
virkning). Der er opstillet indikatorer indenfor kategorierne 
miljøpolitikker, -ledelse og –rapportering. Kravene er størst til de 
virksomheder som i høj grad påvirker miljøet negativt. 

Sociale forhold og 
stakeholderrelationer 

For sociale forhold vurderes virksomhederne efter hvilke 
retningslinjer, rutiner og styringssystemer de har i forhold til 
varetagelse af forholdet til fx ansatte, myndigheder og lokal-
samfund. Indikatorerne indeholder temaer som ligestilling, 
sundhed og sikkerhed, uddannelse og udvikling samt donationer.   

Menneskerettigheder Det vurderes først for hvilke virksomheder menneskerettigheder 
kan blive et aktuelt tema. Disse virksomheder bedømmes efter i 
hvilken grad de lever op til internationale standarder i relation til 
menneske- og arbejdstagerrettigheder, og hvorvidt der er under-
skrevet frivillige globale initiativer på områder som fx FNs Global 
Compact, ILO’s standarder og Sullivan-principperne. 

Arbejdstagerrettigheder i 
leverandørkæden 

Gælder på nuværende tidspunkt kun for første led i leverandør-
kæden og kun for virksomheder, der er udsat for risici i relation 
hertil. Virksomhederne vurderes ud fra indikatorer indenfor 
kategorierne politikker, -ledelse og –rapportering. Indikatorerne 
indeholder emner som tvangsarbejde, børnearbejde, arbejdstid og 
lønforhold.   

Bekæmpelse af korruption/bestikkelse Gælder på nuværende tidspunkt kun for virksomheder, hvor 
bestikkelse anses for værende en potentiel risiko. Virksomhederne 
vurderes ud fra indikatorer indenfor kategorierne politikker, -
ledelse og –rapportering relevante for emnet.  

Tabel 3 – FTSE4Good kriterier (egen tilvirkning)12

 
 

                                                 
12 Egen tilvirkning, på baggrund af: 
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/Downloads/FTSE4Good_Inclusion_Criteria.pdf FTSE 12.10.2008 
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Virksomheder optages i indekset på baggrund af deres indsats i forhold til kriterierne. Såfremt 
virksomhederne opfylder kriterierne, kvalificerer de sig til optagelse på indekset, og de rangordnes 
efterfølgende i henhold til deres markedsværdi.  
 
Som det fremgår af ovenstående, er der nogle variationer mellem de kriterier og metoder, der anvendes 
i de to indeks. Der er imidlertid også et fællestræk, idet de metoder, der anvendes til at screene 
virksomheder og konstruere indeksene, er kendetegnet ved at bygge på en række andre værktøjer, dvs. 
ledelsesstandarder og -systemer, retningslinjer, principper m.fl., som fx FN’s Global Compact, ILO, 
Sullivan-principperne, FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, ISO 14001, EMAS mv.   
 
De informationskilder, som analysefirmaet SAM, anvender i screeningen af virksomhederne i DJSI er 
sammenfattet nedenfor:  
 

INFORMATIONSKILDER 

Spørgeskema SAMs spørgeskema, specifikt for hver af DJSI sektorerne, distribueres 
til CEOs og ansvarlige for Investor Relations. Spørgeskemaet er 
designet således, at objektivitet sikres ved at begrænse kvalitative svar 
gennem foruddefinerede multiple-choice spørgsmål. Det besvarede 
spørgeskema, underskrevet af en repræsentant fra virksomheden, er 
den vigtigste informationskilde for vurderingen. 

Dokumenter fra virksomheden Bæredygtighedsrapporter 
Miljørapporter 
Sundheds- og sikkerhedsrapporter 
Sociale rapporter 
Årsrapporter 
Andre rapporter (fx om intellektuel kapital og Corporate Governance) 
Anden information (fx intern dokumentation, brochurer og websider) 

Medier og anden offentlig tilgængelig 
information 

Analyser /undersøgelser 
Pressemeddelelser 
Artikler  
Kommentarer/reportager fra stakeholders 

Personlig kontakt med virksomheden SAM’s analytikere kontakter personligt hver virksomhed for afklaring 
af åbentstående punkter, opstået på baggrund af spørgeskemaet eller 
dokumenter fra virksomheden. Kontakten sker enten via telefon, besøg 
hos virksomheden eller møder med virksomheden enten hos SAM eller 
ved offentlige begivenheder.  

Tabel 4 – Informationskilder (egen tilvirkning) 13

Tilsvarende informationskilder anvendes af EIRIS og FTSE4Good

 

14

                                                 
13 

. Som det fremgår, er spørge-
skemaet den væsentligste informationskilde.  Dernæst kommer bæredygtighedsrapporten, som således 

http://www.sustainability-index.com/07_htmle/assessment/infosources.html Dow Jones, 7.12.2008 
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har en stor betydning for screeningen og den efterfølgende placering af virksomheden i indekset. 
Derefter følger anden information omhandlende virksomheden, udarbejdet af den selv.  
 
 
2.2 Behovet for sammenlignelighed 

Både DJSI og FTSE4Good opstod som et respons på den stigende interesse for etiske investeringer, 
også kaldet socially responsible investment (SRI). SRI er ligeledes en af de væsentligste drivkræfter 
bag udbredelsen af TBL-rapportering [Adams et al., 2004, 19]. 
Begrebet SRI kan spores flere hundrede år tilbage i tid, men med egentlig oprindelse i 1940'erne, hvor 
religiøst motiverede foreninger undlod at investere i syndige virksomheder med produktion af våben, 
alkohol og tobak. Siden da har såkaldte etiske investorer foretaget investeringer i henhold til forskellige 
etiske kriterier. Som eksempler herpå kan nævnes investorers fravalg af investeringer i virksomheder, 
der profiterede af Vietnam-krigen, i producenter af atomvåben samt i sydafrikanske virksomheder 
under apartheidstyret. Endvidere er kriterier som fx miljø, dyreforsøg, ligestilling, arbejdstager-
rettigheder og oprindelige folks rettigheder blevet inkorporeret af visse investorer.  
Som et dansk eksempel fra nyere tid, hvor investorer har stillet en virksomhed til ansvar for sine 
handlinger, kan nævnes ATP, der som aktionær i Cheminova afkrævede en uvildig undersøgelse af, 
hvorvidt kemivirksomheden levede op til sine egne løfter om at opføre sig socialt ansvarlig. 
Cheminova havde klaget til de brasilianske domstole over et potentielt forbud mod et giftigt 
sprøjtemiddel. Sprøjtemidlet har i årevis været forbudt både i Danmark og EU.15

 
  

En ud af en række definitioner på SRI er følgende:  
 

"SRI recognizes that corporate responsibility and societal concerns are valid parts of 
investment decisions. SRI considers both the investor's financial needs and an investment’s 
impact on society".16

 

 

Som det fremgår, anerkender SRI, at virksomheders sociale ansvar udgør en fuldgyldig del af 
investeringsbeslutningen, og SRI tager hensyn til såvel investorens finansielle behov som 
investeringens indvirkning på samfundet. Således er det de etisk bevidste investorers behov for at få 
oplysning om virksomheders finansielle præstationer, samt om i hvilket omfang virksomheder lever op 
til deres sociale ansvar, bæredygtighedsindeksene forsøger at afdække.  
 

                                                                                                                                                                        
14 http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/Downloads/FTSE4Good_Inclusion_Criteria.pdf FTSE, 
7.12.2008 
15 http://www.information.dk/163911 Information 14.7.2009 
16 http://www.socialinvest.org/resources/professionals.cfm Social Investment Forum 18.10.2008 
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Overordnet set falder argumenterne for SRI i to kategorier. For det første er der det etiske – eller 
politiske – argument. Her er udgangspunktet, at investorer på lige fod med andre aktører har et moralsk 
ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Repræsentant for denne tilgang er blandt andre FN, 
der taler for, at virksomheder, herunder finansvirksomheder, har et medansvar for at sikre en 
bæredygtig udvikling.  
For det andet er der det økonomiske argument, som kan opdeles i negative henholdsvis positive 
drivkræfter [WBSCD, 1997, 12]. De negative drivkræfter er relateret til de finansielle risici, som 
virksomheder, der ikke overholder lovgivningen eller som på anden vis udviser uforsvarlig adfærd i 
forhold til miljøet og sociale forhold, risikerer at udsætte sig for. Erfaringer viser, at virksomheder kan 
pådrage sig betydelige økonomiske tab, som følge af sociale og miljømæssige forurettelser. Der er en 
risiko for, at virksomhederne pådrager sig erstatningsansvar. Endvidere er der risici forbundet med et 
dårligt omdømme i form af faldende aktiekurser som reaktion på negative sociale og miljømæssige 
oplysninger [Solomon, 2007, 266]. Risikoaversion tilsiger således investorerne at være opmærksomme 
på og eventuelt stille krav til virksomheders miljøforhold.  
I relation til et bæredygtigt fokus som positiv drivkraft anføres det, at virksomheder, der agerer socialt 
og miljømæssigt forsvarligt, alt andet lige vil opnå bedre resultater rent økonomisk og dermed i sidste 
ende udgøre bedre investeringer. Argumenterne er, at virksomheder, der er på forkant med miljøforhold 
i produktionsproces og i produkter, kan opnå konkurrencefordele, og at de kan realisere besparelser 
som følge af ressourceoptimering. Ofte vil sådanne virksomheder være på forkant med ny teknologi, 
blandt andet fordi opmærksomheden omkring miljøforhold skaber innovation. Disse faktorer viser sig 
på bundlinjen og smitter af på værdien af virksomhedernes aktier.  
 
I relation til de institutionelle investorer er der flere faktorer, der driver SRI [Solomon, 2007, s. 279]. 
For det første er der en stigende interesse generelt i samfundet, for hvorledes borgernes/kundernes 
opsparing forvaltes. I og med at de institutionelle investorer administrerer en stor del af samfundets 
formue, spiller de en betydelig rolle – en rolle som offentligheden i stigende grad er blevet opmærksom 
på. En undersøgelse af danskernes holdning til etik i investering, foretaget af Forsikring & Pension, 
viser fx at 50 pct. af de adspurgte vægter etik og pensionens størrelse lige højt. 14 pct. finder at etiske 
hensyn er vigtigst og 28 pct. mener, at det er pensionens størrelse der er vigtigst (sidstnævnte benævnes 
etik-ignoranterne). Undersøgelsen konkluderer at etik ikke er noget, man kommer udenom – men hvis 
pensionsselskaberne kan tage højde for etik i investeringer i et omfang, så det ikke rammer kunderne 
negativt på pengepungen, så er det at foretrække.17

                                                 
17 

 

http://www.forsikringogpension.dk/Presse/nyheder/2009/Documents/ForsikringogPension_Etik-
undersøgelsen_191208.pdf Forsikring & Pension 13.7.2009  

http://www.forsikringogpension.dk/Presse/nyheder/2009/Documents/ForsikringogPension_Etik-undersøgelsen_191208.pdf�
http://www.forsikringogpension.dk/Presse/nyheder/2009/Documents/ForsikringogPension_Etik-undersøgelsen_191208.pdf�
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For det andet erkender de institutionelle investorer, at sociale og miljømæssige aspekter kan have 
betydelige økonomiske effekter på investeringsporteføljer, jf. ovenstående redegørelse for drivkræfter 
bag SRI.  
Ligeledes spiller politikere og myndigheder qua regulering og tilskyndelser en væsentlig rolle i 
udbredelsen af SRI.  
Eksempelvis tvinger lovgivningen i UK (The Pension Disclosure Regulation) og Australien (Financial 
Services Reform Act) pensionsfonde til at tage TBL-rapportering med i sine overvejelser [Adams et al., 
2004, 20]. Hensigten hermed er at motivere virksomhederne til at forholde sig aktivt til deres 
samfundsansvar.  
Set i et nationalt perspektiv har ændring af Årsregnskabsloven betydet, at en række af de største 
pensionsfonde, herunder PFA Pension, har tilsluttet sig FNs Principper for Ansvarlige Investeringer 
(PRI). Den indførte bestemmelse i Årsregnskabsloven medfører, at tilslutning til enten PRI eller FNs 
Global Compact og udarbejdelsen af en såkaldt fremskridtsrapport i forbindelse hermed, opfylder 
kravet til redegørelse for samfundsansvar (§ 99 a, stk. 7). Flere pensionsfonde forventes at tilslutte sig 
FNs principper som følge af lovændringen18

 
. 

3 Delkonklusion 
Teoretisk set er sammenlignelighed et kvalitetsprincip. Sammenlignelighed er ikke en individuel 
egenskab ved en oplysning, men derimod en egenskab i forholdet mellem to eller flere oplysninger. 
Konsistens er midlet, hvormed målet om sammenlignelighed skal opnås. Maksimering af de 
grundlæggende egenskaber bør i nogen grad bidrage til opnåelse af sammenlignelighed. Sammen-
lignelighed må ikke forveksles med ensartethed, da dette vil reducere sammenligneligheden. Endvidere 
fremhæver GRI, at brugeren i nogle tilfælde må inddrage konteksten i sin vurdering, idet virksomheder 
er forskelligartede. Desuden påpeges, at konsistensen må suppleres med forklaringer på underliggende 
metoder og antagelser, for at fremme sammenligneligheden. 
I praksis søges sammenlignelighed opnået ved hjælp af screening. Dette indebærer, at et nærmere 
bestemt antal af de største virksomheder analyseres ud fra en række fastlagte kriterier for 
bæredygtighed og efterfølgende rangordnes på baggrund heraf, enten indenfor den branche de tilhører 
(DJSI) eller i henhold til deres markedsværdi (FTSE4Good).  
Indeksene henvender sig til de socialt ansvarlige/etiske investorer. Det er således investorernes behov, 
for et sammenligningsgrundlag at foretage socialt ansvarlige investeringer ud fra, der afdækkes.  
Institutionelle investorer spiller en betydelig rolle i og med at de forvalter en væsentlig del af 
samfundets opsparing – en rolle der er kommet på opsparernes, politikkernes og de institutionelle 
investorers egen dagsorden. Deraf følger en øget interesse i SRI fra de institutionelle investorer og 
dermed et behov for at sammenligne virksomheders præstationer i relation til socialt ansvarlighed.  
                                                 
18 http://www.responsible-investor.com/home/article/news_denmark/  Responsible Investor 4.6.2009 
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KAPITEL 5 – INVESTORERNES INFORMATIONSBEHOV OG GRI 
 
I foregående kapitel blev der redegjort for hvilke investorer, der har behov for at få oplysninger 
omkring bæredygtighed samt i forbindelse med hvilke beslutninger. I forlængelse heraf vil jeg i dette 
kapitel belyse hvilke aspekter, som investorerne har behov for at få informationer om.  
Der tages udgangspunkt i begrebsrammen Electric Utilities: Climate Disclosure Framework, der er 
rettet specifikt mod energisektoren. Begrebsrammens formål er at give virksomheder i energisektoren 
en vejledning til at formidle oplysninger vedrørende implikationer af klimaforandringer, således der 
skabes et grundlag, hvorpå investorerne kan træffe kvalificerede beslutninger. 
Kapitlets anden del omfatter en sammenligning af begrebsrammen og GRI's retningslinjer. 
Sammenligningen har til formål at anskueliggøre i hvilket omfang, GRI's retningslinjer opfylder 
investorernes informationsbehov. Desuden er formålet at opstille en model, som analysen kan 
struktureres med udgangspunkt i.  
 
1 Electric Utilities: Global Climate Disclosure framework 19

Begrebsrammen er specifikt rettet mod energisektoren og definerer investorernes forventninger til 
sektorens oplysninger i relation til klimaforandringer. Begrebsrammen er udviklet i samarbejde mellem 
en række investororganisationer

 

20

Bevæggrundene for udvikling af en begrebsramme rettet specifikt mod energisektoren var, dels at 
sektoren står for en væsentlig andel af verdens CO2-emissioner, hvorfor muligheder og risici i forhold 
til reduktion af emissioner samt tilpasningsstrategier er betydelige. Endvidere viser erfaringer, at der er 
væsentlige forskelle og uoverensstemmelser i de oplysninger, som virksomhederne i sektoren 
rapporterer i relation til udledning af drivhusgasser og andre klimarelaterede problemstillinger. Dette 
gør det yderst vanskeligt for investorerne at bedømme risici og muligheder samt at opnå en forståelse af 
måden, hvorpå virksomhederne har struktureret forretningsstrategier og investeringsplaner i forhold til 
imødegåelse af klimaforandringer.   

 og CERES med udgangspunkt i et udkast udarbejdet af investorer og 
repræsentanter fra energisektoren. Formålet med udkastet var at indkredse problemstillinger i relation 
til klimaforandringer, som er relevante specifikt for energisektoren samt at bidrage med et layout, der 
præsenterer kvantitative informationer på en sammenhængende og konsistent måde.  

Virksomhederne opfordres til at anvende begrebsrammen igennem eksisterende rapporterings-
mekanismer, herunder årsrapporter, bæredygtighedsrapporter og GRI.  
Investorerne efterspørger information vedrørende to aspekter: virksomhedens strategi samt kvantitative 
data i relation til klimaforandringer. Aspekterne beskrives umiddelbart nedenfor.   

                                                 
19 IIGCC (2006), s. 4-10 
20 IIGCC (Europe), INCR (USA) og IGCC (Australien og Newzeeland). 
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1.1 Strategi 

Virksomheden bør bidrage med oplysninger, der skaber et overblik over virksomhedens strategi i 
forhold til klimaændringer samt over processer i relation til at håndtere risici og muligheder som følge 
af klimaforandringer.  
 
Vurdering af sandsynlige konsekvenser af klimalovgivning 

Virksomheden skal diskutere finansielle og strategiske implikationer af gældende og anticiperet 
lovgivning og regulering, lokalt, nationalt og internationalt, for virksomhedens forretningsaktiviteter på 
hvert marked, den befinder sig på. 
Virksomheden skal redegøre for sit syn på, hvordan energieffektiviserende tiltag rettet mod slutkunder 
og demand management kan påvirke efterspørgslen efter elektricitet og have finansiel indvirkning på 
virksomheden. Virksomheden skal oplyse i hvilken udstrækning, der eventuelt modtages finansielle 
incitamenter for at reducere kundernes forbrug af elektricitet.  
Virksomheden skal også oplyse om enhver mulighed, der eventuelt opstår som følge af politik 
vedrørende vedvarende energi (fx investeringer i vind, solar og/eller biomasse), eller lavemissions-
teknologier og de sandsynlige konsekvenser.  

 
Mål og strategi for reduktion af emissioner 

Virksomheden skal nærmere angive mål for reduktion af CO2-emissioner på koncernniveau, og hvor 
det er relevant på datterselskabs-/divisionsniveau. Målene skal udtrykkes i specifikke termer 
(emissioner pr genereret enhed af elektricitet) og inkludere en specifikation af udgangspunktet, som 
præstationer bedømmes ud fra. Virksomheden skal ligeledes oplyse om mål i absolutte termer (totale 
emissioner), hvor muligt.    
Virksomheden skal beskrive de handlinger, der foretages for at mindske og/eller neutralisere CO2-

emissionerne. Dette inkluderer eventuelt (men er ikke begrænset til) øgning i produktionseffektiviteten, 
ændring i brændstof, installering af ny produktionskapacitet, kvotehandel og deltagelse i Kyoto-
projekter. 
Virksomheden skal også diskutere, hvorvidt der investeres i forskning og udvikling, der eventuelt 
resulterer i reduktion af CO2-emissioner, fx CO2 Capture and Storage (CCS), clean coal technologies og 
lagring af energi. 

 
Konsekvenser af ændrede vejrforhold 

Virksomheden skal beskrive, hvordan ekstreme vejrlig har påvirket og eventuelt i fremtiden vil påvirke 
produktionskapaciteten og produktionen og deraf følgende finansielle konsekvenser. Beskrivelsen skal 
indeholde påvirkning som følge af oversvømmelse, tørke, hedebølger og storme (fx på 
elektricitetsproduktion med vandkraft og vindmølleparker). 
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Virksomheden skal beskrive, i hvilken grad temperaturændringer har påvirket eller evt. i fremtiden vil 
påvirke efterspørgslen, såvel som de finansielle konsekvenser heraf.  
Virksomheden skal også forklare hvilke foranstaltninger, der er på plads i forhold til at imødegå 
ændrede vejrforhold (fx forsikring, hedging og investeringer i ny teknologi). 

 
Prisen på CO2-kvoter og elektricitet 

Virksomheden skal oplyse om sit syn på, hvordan prisen på CO2-kvoter påvirker engros- og detailpriser 
på elektricitet på de forskellige markeder, virksomheden opererer på. Virksomheden skal også beskrive 
i hvilken grad CO2-kvoteprisen er, eller i fremtiden vil blive, afspejlet i elektricitetspriserne på de 
markeder virksomheden opererer på, baseret på gældende og planlagte lovmæssige bestemmelser og de 
finansielle implikationer heraf.  
 

1.2 Kvantitative data 

Virksomheden bør bidrage med kvantitative data (både historiske og projekterede) vedrørende 
kapacitetssammensætning, elektricitetsproduktion og CO2-emissioner, såvel som vedrørende CO2-
kvoter og andre former for anerkendelser i henhold til Kyoto-protokollen. 
Virksomheden bør angive, hvilken konsolideringsmetoder der er anvendt, vedrørende nedenfor anførte 
data. Virksomheden bør desuden anvende samme konsolideringsmetode for dataene (kapaciteter, 
produktion, emissioner og kvoter). 
 

Kapacitets- og produktionsdata  

Virksomheden skal give en detaljeret beskrivelse af historisk, aktuel og planlagt installeret kapacitet for 
hver brændstoftype. Projekteringer bør foretages fra år til år med en tidshorisont på 5 år og indeholde 
oplysning om følgende: 
 nyt produktionsudstyr, herunder nyinvesteringer samt forventede datoer for færdiggørelse af 

nye anlæg 
 planer for skift i brændstoftyper på eksisterende anlæg 
 lukning af eksisterende anlæg 

For hvert land, hvor virksomheden har væsentlige forretningsaktiviteter (fx udleder mere end 5 pct. af 
sine emissioner), bør der oplyses om historisk, aktuel og fremtidig installeret kapacitet (i megawatt, 
MW), samt om historisk produktion (i gigawatt hours, GWh). 
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CO2-emissioner  

Virksomhederne skal rapportere detaljerede oplysninger om CO2-emissioner, der viser historiske og 
aktuelle emissioner. Ideelt set bør historiske data gå tilbage til 2000, således investorerne har mulighed 
for at påvise væsentlige trends.  
 Oplysning om CO2-emissioner 

Virksomheden skal opgive CO2-emissioner i såvel specifikke termer (ton CO2 per MWh) som 
absolutte termer (total ton CO2). Dataene skal opgøres for hvert land, hvor virksomheden har 
væsentlige forretningsaktiviteter og pr. brændstoftype. 
Endvidere skal virksomheden forklare enhver ændring i emissionsprofiler (fx installation af ny 
produktionskapacitet, lukning af eksisterende anlæg og usædvanlige forhold som driftsstop eller 
ekstreme vejrhændelser). 

 Nøjagtigheden af de rapporterede emissioner  

Virksomheden skal oplyse, efter hvilken metode opgørelsen af CO2-emissioner er opgjort (fx 
The Greenhouse Gas Protocol eller EC Monitoring and Reporting Guidelines). Alternativt skal 
virksomheden forklare, hvilken metode der i stedet er anvendt samt forklare, hvordan de 
opgjorte emissioner afviger fra dem, som ville være opnået ved anvendelse af ovenfor anførte.  
Virksomheden skal også oplyse om niveauet af nøjagtigheden af rapportering om CO2-
emissionerne samt forklare, hvordan nøjagtigheden af dataene er sikret. Sidstnævnte kan være i 
form af en verifikation fra en tredjepart. Såfremt en tredjepart ikke har verificeret dataene, bør 
virksomheden bidrage med en detaljeret forklaring på, hvordan nøjagtigheden af opgørelserne 
er sikret.  

 
Tildelte CO2-kvoter  
Virksomhederne skal oplyse om følgende vedrørende kvoter og kreditter: 
 Mængden af tildelte kvoter og allokeringsmetoder vedrørende EU ETS21

Vedrørende aktiviteter omfattet af EU ETS, bør virksomheden oplyse om: 
 

- Mængden af kvoter (European Allowances/EUAs) modtaget i relation til Fase I (2005-
2007) af EU ETS for hvert af de lande, virksomheden opererer i.   

- Mængden af kvoter modtaget i relation til Fase II (2008-2012) af EU ETS. Såfremt 
oplysninger ikke er tilgængelige, bør virksomheden indikere de forudsætninger, der 
opstilles vedrørende antallet af kvoter, der forventes modtaget i relation til Fase II i de 
EU-lande, hvori den opererer.  

  

                                                 
21 European Union Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme. Verdens største kvotehandelsmarked, der har sit udspring i 
Kyoto-protokollen.  Omfatter EU- og EØS-landene, mere end 10.000 produktionsenheder, der står for 40 pct. af CO2-
udledningerne i EU. Heraf er 373 danske, og står for halvdelen af CO2-udledningerne i Danmark. 
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 Mængden af tildelte kvoter og allokeringsmetoder vedrørende andre kvotehandels-

systemer 
For aktiviteter omfattet af et kvotehandelssystem (ETS), bør virksomheden oplyse om: 

- Markedet der deltages i.  
- Mængden af kvoter der er modtaget eller forventes modtaget for hvert af de lande hvori 

der opereres.  
- Grundlag for allokering af kvoter 

Virksomheder der deltager i kvotehandelssystemer, såsom the Regional Greenhouse Gas 
Initiative (RGGI) i det nordøstlige USA eller nationale kvotehandelssystemer i New Zealand 
eller Australien bør oplyse om de potentielle mål for CO2-reduktioner, der sandsynligvis kræves 
af dem. Såfremt virksomheden opererer i stater, regioner eller lande, hvor kvotehandelssystemer 
er under udvikling, bør der oplyses om potentielle mål for reduktion af CO2-emissioner, der 
diskuteres, samt rimelige scenario analyser af potentielle konsekvenser for virksomheden. 

 Deltagelse i JI- og CDM-projekter22

Vedrørende Joint Implementation (JI) og/eller Clean Development Mechanism (CDM) 
projekter, bør virksomheden oplyse antallet af CO2-kreditter, der forventes modtaget eller købt 
indtil 2012.  

  

 Andre CO2- neutraliserende initiativer 

Endelig skal der gives oplysninger vedrørende deltagelse i andre CO2-neutraliserende 
initiativer.     

 

2 Investorernes informationsbehov og GRI's retningslinjer  

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af Electric Utilities: Global Climate Disclosure 
Framework (herefter benævnt begrebsrammen), fokuseres der på et begrænset antal klimarelaterede 
emner indenfor aspekterne strategi og kvantitative oplysninger. Til gengæld er detaljeringsgraden af de 
oplysningerne, der kræves vedrørende de to aspekter, relativt høj. 
Dette afsnit omfatter en sammenligning af investorernes informationsbehov, jf. begrebsrammen, og 
GRI's retningslinjer. Hensigten er, at bidrage med viden, om det portrayal gap, omtalt tidligere i 
forbindelse med kritik af bæredygtighedsrapportering, teoretisk set er til stede (afgrænset til 
energisektoren) eller om GRI's retningslinjer er i stand til at afdække investorernes informationsbehov. 
For at ridse op menes der med portrayal gap, eller forventningskløft, den kløft mellem på den ene side 

                                                 
22 Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, der tillader virksomheder i de industrialiserede lande, at udføre reduktions-
projekter i andre industrialiserede lande (JI) eller i udviklingslande (CDM) og til gengæld opnå de kvoter (kaldet kreditter) 
som er resultatet af projekterne. 
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fuldstændigheden af rapporteringen i form af stakeholdernes (i denne sammenhæng investorernes) 
forventninger hertil, og på den anden side de oplysninger, som virksomheden faktisk rapporterer. 
Endvidere er hensigten med dette afsnit at opstille en model, som analysen kan struktureres på 
baggrund af.   
Indledningsvis skal det nævnes, at GRI's retningslinjer udover den generelle del, som beskrevet i 
kapitel 3, yderligere omfatter såkaldte sektorspecifikke tillæg.  
Det sektorspecifikke tillæg for energisektoren (EUSS) blev offentliggjort i endelig version i april 2009. 
Tillæggets indhold er udviklet således, at det er globalt anvendeligt for energisektoren uanset 
produktionstype, størrelse, ejerforhold eller omfang af aktiviteter.  
Med udgangspunkt i GRI's retningslinjer bidrager det sektorspecifikke tillæg med vejledning til 
rapportering om væsentlige aspekter i forhold til performance indenfor bæredygtighed, der er 
meningsfyldte og relevante for energisektoren. Ifølge GRI gør rapportering i henhold til EUSS det 
muligt for stakeholdere at vurdere en forsyningsvirksomheds performance indenfor bæredygtighed, på 
en måde, der er sammenlignelig med andre forsyningsvirksomheders, der anvender samme. Tillægget 
gør det ligeledes muligt, at følge virksomhedens performance over tid.   
Sektorspecifik vejledning gives i form af kommentarer til indholdet af de generelle retningslinjer samt 
krav til (nye) sektorspecifikke oplysninger og indikatorer. Tillæggets indikatorer bør behandles som 
nøgleindikatorer. Samtlige aspekter i tillægget anses for værende væsentlige og relevante for 
forsyningsvirksomheder og bør således anvendes i forbindelse med bæredygtighedsrapportering 
indenfor sektoren. 
 
Begrebsrammen, som beskrevet ovenfor, er opsummeret og sammenholdt med GRI's retningslinjer i 
nedenstående tabel 5: 

Electric Utilities:  
Global Climate Disclosure Framework 

G3 & EUSS 

A. STRATEGI  
1 Vurdering af sandsynlige konsekvenser af 

klimalovgivning  
  1.1 Finansielle og strategiske implikationer af    

123gældende og anticiperet lovgivning  
Profil 1.2: beskrivelse af de væsentligste 
påvirkninger af bæredygtighedstendenser, risici og 
muligheder på lang sigt samt virksomhedens 
økonomiske resultater.                       

  
1.2 Muligheder, der opstår som følge af politik eller 
123low emission technology samt konsekvenser heraf 

  1.3 Midler til reduktion af slutbrugers energiforbrug 
121og  demand managements påvirkning på 
123efterspørgsel og  dermed på virksomheden 
123finansielt.  

  1.4 Finansielle.incitamenter til reducering af 
123slutkunders energiforbrug.  
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2 Mål og strategi for reduktion af emissioner   
  2.1 Mål for reduktion af CO2-emissioner (i specifikke 

123hhv. absolutte termer).  
EN18: Tiltag til reduktion af drivhusgasemissioner 
samt opnåede reduktioner (dette bør være en nøgle- 
indikator for sektoren).    
                                                                                                
EU7: Forsknings- og udviklingsaktiviteter rettet mod 
tilvejebringelse af driftssikker og prismæssig 
overkommelig elektricitet samt fremme af 
bæredygtig udvikling.  

  
2.2 Beskrivelse af handlinger der foretages for at 
211mindske og/eller neutralisere CO2-emissioner 

  2.3 Investeringer i forskning og udvikling, der 
123potentielt resulterer i reduktion af CO2-emissioner 

3 Konsekvenser af ændrede vejrforhold    
  3.1 Beskrivelse af, hvordan ekstreme vejrlig har 

311påvirket/evt. vil påvirke produktionen og deraf 
311afledte finansielle konsekvenser.  

 
EC2: Finansielle implikationer og andre risici og 
muligheder for virksomhedens aktiviteter som følge 
af klimaforandringer.   3.2 Beskrivelse af, i hvilken grad temperatur-

123ændringer har påvirket/evt vil påvirke 
123efterspørgslen og deraf afledte finansielle 
123konsekvenser 

  3.3 Foranstaltninger til imødegåelse af ændrede 
321vejrforhold (fx forsikring, hedging, investeringer i 
123ny teknologi) 

4 CO2-kvote- og energipriser   
  4.1 Syn på hvordan energipriser påvirkes af CO2-

123kvoteprisen.   
  

4.2 Beskrivelse af i hvilken grad kvotepriserne er eller 
123vil blive afspejlet i elektricitetspriserne, og deraf 
123afledte  finansielle konsekvenser 

 

B. KVANTITATIVE DATA 
1 Kapacitets- og produktionsdata   
  1.1 Detaljeret beskrivelse af historisk, aktuel og 

321planlagt produktionskapacitet, indeholdende 
321oplysning om: 

EU1: Installeret kapacitet (MW), fordelt på 
energikilde og på land eller lovreguleret område.    
 
EU9: Planlagt kapacitet (MW) i forhold til estimeret 
efterspørgsel efter elektricitet på langt sigt, opsplittet 
på kilde og på land eller lovreguleret område.  

  1.1  - Nyt produktionsudstyr 
  1.1  - Planer for skift i brændstoftyper  
  1.1  - Lukning af eksisterende anlæg 
  

1.2 For hvert land, hvor virksomheden har væsentlig 
321drift, bør der oplyses om historisk, aktuel og 
321fremtidig installeret kapacitet (MW), samt om 
321historisk produktion (GWh). 

2 CO2-emissioner   
  2.1 CO2-emissioner i såvel specifikke som absolutte 

123termer. Opgøres for hvert land (hvor 
123virksomheden har væsentlig drift) og pr 
213brændstoftype. Endvidere skal virksomheden 
123forklare enhver ændring i emissionsprofiler. 
 

EN16: Samlede direkte og indirekte CO2-emissioner 
opgjort i vægtenheder samt anvendt 
opgørelsesmetode. 
 
EU-specifikation; CO2-emission per MWh opsplittet 
på land eller lovreguleret område, for: 1) Produktion 
fra den totale produktionskapacitet; 2) Produktion 
fra al produktion fra fossile kilder; og 3) Estimeret 
levering til slutbrugere. Dette inkluderer emissioner 
fra egenproduktion såvel som tilkøbt elektricitet 
inklusiv tab i netværk.                                                

  2.2 Virksomheden skal oplyse efter hvilken metode 
321opgørelsen af CO2-emissioner er opgjort (fx 
321Greenhouse Gas Protokol), samt niveauet af 
321nøjagtigheden heraf og forklaring på hvordan 
321nøjagtigheden af dataene er sikret 
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3 Tildelte CO2-kvoter   
  3.1 Kvoter og allokeringsmetoder, EU ETS EU4: Allokerede CO2-kvoter, opsplittet på land eller 

lovreguleret område. 
  

3.2 Kvoter og allokeringsmetoder, andre ETS 

  3.3 Deltagelse i CDM- og JI-projekter 

  3.4 CO2-neutraliserende tiltag 

Tabel 5 – G3 versus investorernes informationsbehov23

 

 

Jf. tabellens højre kolonne dækker GRI's retningslinjer investorbehovet ved hjælp af tre elementer. For 
det første er der kravet om en overordnet redegørelse i form af profilafsnit 1.2. Derudover er der 
indikatorprotokollerne, her indenfor primært det miljømæssige aspekt, men også det økonomiske. 
Endelig indgår det sektorspecifikke tillæg EUSS, hvis formål det er at frembringe rapportering, der 
opfylder mere detaljerede krav specifikt for energisektoren. 
 
Som det fremgår af tabellen, er alle aspekter med undtagelse af A4 vedrørende CO2-kvote- og 
energipriser, i større eller mindre grad dækket af GRI's retningslinjer. Der er således ikke fuldstændig 
overensstemmelse mellem investorernes informationsbehov og GRI's retningslinjer, men dog 
tilnærmelsesvis overensstemmelse, hvorfor der teoretisk set ikke bør være tale om udtalt 
tilstedeværelse af en forventningskløft.  
Generelt set er investorbehovene i henhold til begrebsrammen væsentligt mere detaljerede end 
rapporteringskrav ifølge GRI's retningslinjer, der dog indeholder behovene, men er formuleret mere 
bredt.  At GRI's retningslinjer er mindre specifikke i sine formuleringer, kan imidlertid have en uheldig 
indvirkning på rapporteringen i praksis. Således kunne der tænkes at opstå en risiko for, at 
virksomheden ikke formår at rapportere brugbare oplysninger til nuværende og potentielle investorer til 
trods for, at virksomheden rapporterer i overensstemmelse med retningslinjerne. Desuden kunne der 
være en eventuel fare for, at virksomheden udelader væsentlige oplysninger, netop fordi rapportering 
herom ikke er et krav. Ligeledes er der en risiko for, at virksomheden ikke opfatter retningslinjerne på 
den måde, GRI havde tiltænkt, idet de ikke er specificeret klart og detaljeret nok.   
Omvendt kunne man også se den lavere detaljeringsgrad i GRI's retningslinjer som en nødvendighed, 
idet retningslinjerne er mere fleksible, og derved lader det være op til virksomheden, på baggrund af 
principperne væsentlighed og stakeholderinvolvering, at afgrænse rapporteringen til de oplysninger, 
som er relevante for den respektive virksomhed. Det må holdes for øje, at den generelle del af GRI's 
retningslinjer henvender sig til alle virksomheder, uagtet størrelse og sektor, hvorfor det vel vanskeligt 
lader sig gøre at oppebære et højt detaljeringsniveau. Detaljeringsgraden formodes i en vis udstrækning 
at være tilknyttet sektoren, og som det fremgår af tabel 5, er netop de sektorspecifikke indikatorer mest 
detaljerede. 

                                                 
23 Egen tilvirkning, med udgangspunkt i IIGCC (2006), Appendix 
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Ovenstående afsnit og indikatorer i henhold til GRI's retningslinjer (jf. tabellens højre kolonne), vil 
indgå i analysen.  
 

3 Delkonklusion 
I nærværende kapitel er der redegjort for investorernes informationsbehov med udgangspunkt i 
begrebsrammen Electric Utilities: Global Climate Disclosure Framework. Ifølge begrebsrammen har 
investorerne behov for oplysninger om to primære aspekter: virksomhedens strategi i forbindelse med 
klimaforandringer samt en række kvantitative oplysninger (kapacitet og produktion, CO2-emissioner 
samt tildelte CO2-kvoter). 
Kapitlet indeholder endvidere en analyse af, i hvilket omfang investorernes informationsbehov bliver 
dækket af GRIs retningslinjer. Det konstateredes her, at behovet dækkes tilnærmelsesvist. For det første 
dækker GRI ikke samtlige efterspurgte aspekter. For det andet er GRI's retningslinjer mindre specifikke 
i forhold til, hvad virksomheden skal rapportere på, hvilket bevirker, at investorbehovet bliver dækket 
på en mindre detaljeret måde. 
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KAPITEL 6 – BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING I 
ENERGISEKTOREN 
 
Dette kapitel omfatter selve analysen. Som tidligere beskrevet analyseres bæredygtighedsrapporter 
offentliggjort i 2008 af ti europæiske virksomheder indenfor energisektoren. Indledningsvis beskrives 
sektoren kort. Dernæst finder analysemodellen, der blev udformet i forrige kapitel, anvendelse. 
Formålet hermed er at redegøre for i hvilket omfang en sammenligning af bæredygtighedsrapporterne 
er mulig. 

 
1 Energisektoren  

Energisektoren består af offentligt eller privat ejede virksomheder med forretningsaktiviteter indenfor 
produktion, transmission og distribution af elektricitet, samt elektricitetsmarkedernes mæglere 
beskæftiget med køb og salg af elektricitet. 
Energisektoren har i de senere år undergået en liberaliseringsproces, hvilket har medført en øget 
koncentration af store virksomheder samt øget konkurrencen mellem virksomhederne.  
Som nævnt indledningsvis har energiproblemstillinger i de senere år været genstand for en stadig 
stigende politisk opmærksomhed, og der er efterhånden skabt konsensus om, at det er nødvendigt med 
en større indsats for at nedbringe det samlede energiforbrug, og at vedvarende energi skal udgøre en 
større andel af den samlede energiproduktion.  
Energisektoren er den mest kulstofintensive sektor og ansvarlig for ca. ¼ af alle CO2-emissioner 
[IPCC, 2007, 253].  
Elektricitet er en integreret og uundværlig del af hverdagen i den udviklede del af verden for 
virksomheder, husholdninger mv. Som det ser ud i dag, er energiforbruget, som følge af vores moderne 
livsform, stigende, og de bæredygtige vedvarende energikilder er ikke i stand til at imødekomme dette 
energibehov. Derfor er anvendelsen af fx kulkraftværker en nødvendighed, såfremt levestandarden skal 
opretholdes eller forbedres. Dette stiller energivirksomhederne overfor en række udfordringer, idet de 
samtidig er underlagt restriktioner i forhold til CO2-emissioner, fx EU ETS, samt offentlighedens krav 
om ansvarlig adfærd.  Således står energisektoren overfor udfordringen at takle sikringen af 
forsyningssikkerhed på den ene side, og hensyntagen til klimaforandringer på den anden. 
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2 Analyse af rapportering   

Dette afsnit indeholder selve analysen af de i kapitel 5 udvalgte afsnit og indikatorer i henhold til GRI's 
retningslinjer.  
Indledningsvis skal det nævnes, at der er visse grundlæggende forhold i relation til de udvalgte 
rapporter, som man må være opmærksom på, når man analyserer og fortolker de indsamlede data.  
Bæredygtighedsrapporterne omfattet af analysen befinder sig på applikationsniveau A, med undtagelse 
af DONG Energy og Nuon (applikationsniveau B), og det må forventes, at disse to virksomheders 
rapportering ikke i samme grad som de øvriges efterlever GRI's retningslinjer. 
Endvidere har GRI's sektorspecifikke tillæg (EUSS) indtil april 2009 kun været tilgængelig i en 
pilotudgave, hvorfor det må forventes, at kun et fåtal af virksomhederne rapporterer i henhold hertil.  
Som tidligere beskrevet er rapporterne bl.a. udvalgt på baggrund af sektor, idet det formodes, at 
virksomhedernes forretningsområder/-aktiviteter er forholdsvis ensartede. Imidlertid vil det sand-
synligvis i nogle tilfælde være nødvendigt at inddrage konteksten, da der i sagens natur altid vil være 
forskelle virksomhederne imellem, selvom de opererer indenfor samme sektor. Eksempelvis kan det 
nævnes, at de af analysen omfattede virksomheder formentligt har forskellige forudsætninger og 
prioriteter for så vidt angår sammensætning af produktionskapacitet.  
 
Afsnittet er opbygget således, at hvert af de seks emner relateret til investorernes informationsbehov 
behandles i separate afsnit, der omfatter den eller de relevante indikatorer.  For hver indikator 
redegøres der indledningsvist for relevans og regnskabspraksis i henhold til GRI's retningslinjer. 
Herefter beskrives virksomhedernes rapporteringer i praksis og efterfølgende foretages analyse/fortolk-
ning af oplysningerne.  
Selve datamaterialet er placeret i bilagene 3-10, da det er forholdsvist omfangsrigt. Dataene, der frem-
går af bilagene, er en sammenfatning af de i rapporterne beskrevne forhold. Endvidere er dataene egen 
oversættelse, da alle rapporter, bortset fra DONG Energys, er forfattet på engelsk.  
 

2.1 Risici, muligheder og finansielle implikationer 

Som en del af bæredygtighedsrapportens standardoplysninger ifølge GRI's retningslinjer (Profil 1.2, 
afsnit 2) indgår en beskrivelse af de væsentligste påvirkninger af bæredygtighedstendenser, risici og 
muligheder på lang sigt såvel som virksomhedens økonomiske resultater. Der skal fokuseres især på 
oplysninger, der er relevante for finansielle interessenter, eller som kunne blive det i fremtiden. 
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Beskrivelsen skal indeholde følgende:  
 En beskrivelse af virksomhedens væsentligste risici og muligheder, der måtte opstå på basis af 

bæredygtighedsudviklingen.  
 En prioritering af de vigtigste bæredygtighedsemner såsom risici og muligheder i henhold til 

relevansen for den langsigtede organisationsstrategi, konkurrencesituationen, kvalitative og (om 
muligt) kvantitative økonomiske værdifaktorer. 

 Opsummerende tabeller: 
- Målsætninger, resultater i forhold til målsætninger og erfaringer opnået i 

rapporteringsperioden. 
- Målsætninger for den næste rapporteringsperiode og formål og mål på mellemlangt sigt 

(f.eks. 3-5 år), relateret til væsentlige risici og muligheder. 
 En kortfattet beskrivelse af fastlagte mekanismer til at styre sådanne risici og muligheder, og til 

identificering af andre relaterede risici og muligheder. 
 
Praksis 
De indsamlede data fremgår af BILAG 3. De oplysninger, der fremgår af bæredygtighedsrapporterne i 
relation til profilafsnit 1.2, er, som det fremgår af bilaget, noget varierende.  
 
Tre ud af de ti virksomheder nævner muligheder på et (meget) overordnet niveau: E.ON betragter den 
aktuelle offentlige debat vedrørende energiproblemstillinger som en mulighed for at spille en ny rolle 
og genvinde stakeholdernes tillid; Endesa ser en mulighed for at skabe værdi for samfundet; og 
Iberdrola Renovables ses en glimrende mulighed for udvikling.  
 
Halvdelen af virksomhederne omtaler aspektet risici. To af virksomheder (EVN og E.ON) nævner, at 
der er risici, men undlader at specificere hvilke. Fx EVN:  

 
"EVN is subject to a whole series of business, operational, financial and result risks." [EVN, 2008, 
28]. 

 

EVN nævner, at risiciene samtidig repræsenterer muligheder. Det øgede omfang af projektorienterede 
opgaver i energisektoren, der inkluderer omfattende aktiviteter indenfor vedvarende energikilder samt 
en generel stigning i differentieringen af aktivitetsporteføljen har samlet set haft en positiv indvirkning 
på den samlede risiko på koncernniveau.   
De resterende tre virksomheder (Endesa, Iberdrola Renovables og REE) er mere specifikke i deres 
oplysninger vedrørende risici, fx nævner Iberdrola Renovables miljømæssige risici som følge af 
bæredygtighedsudviklingen:  
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"…the Comprehensive Risk System is used to verify, on the one hand, that the activities of 
IBERDROLA RENOVABLES are subject to a wide range of laws and regulations, which 
require that environmental impact studies be performed and licenses and permits be secured 
in compliance with environmental requirements, and on the other hand, that there are other 
…environmental risks inherent in the Company’s activities that could have environmental or 
other effects on biodiversity, which might give rise to claims for damages and proceedings for 
the imposition of penalties and harm the Company’s image and reputation." [Iberdrola 
Renovables, 2008, 38]. 

 
REE nævner ligeledes regulatoriske risici som følge af, at virksomhedens aktiviteter er underlagt 
regulering/lovgivning. Endesa oplyser, at der vedrørende udfordringer/risici er fokus på klima-
forandringer og virksomhedens positionering, troværdighed og legitimitet i de områder hvor 
virksomheden opererer.  
 
Vedrørende rapportering om implementerede mekanismer til styring af risici og muligheder, findes 
dette aspekt i syv ud af de ti rapporter (ikke hos DONG Energy, Nuon og Vattenfall). En gennem-
gående tendens for rapportering herom er, at virksomhederne oplyser om deres risikostyringsproces 
generelt og ikke specifikt om styring af risici og muligheder i relation til bæredygtighed. Dette er 
gældende for seks af virksomhederne. Eksempelvis oplyser Enel følgende: 
 

"Enel SpA’s Auditing Department periodically assesses the main risks for the Group, 
specifying the criteria for measuring, managing, and monitoring them. This activity is 
carried out in compliance with the Self-regulation Code promoted by Borsa Italiana SpA and 
the requirements of the Sarbanes-Oxley Act (SOA). Risk assessment enables the Company to 
identify and evaluate the risks that can prejudice the achievement of corporate objectives, 
pinpoint the way to manage the risks, evaluate the control system in place, identify actions for 
mitigating potential risks, and identify the remaining risks and ascertain whether or not they 
are compatible with the sound and proper management of the Company." [Enel, 2008, 39] 

 

Endesa er den eneste virksomhed, der inkluderer oplysninger om risikostyring i forhold til 
bæredygtighed [Endesa, 2008, 99]: 

"Implementation of systematized risk analysis in all countries in which the company operates 
in relation to the principles of the UN Global Compact."  



KAPITEL 6 – BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING I ENERGISEKTOREN 

 

 54 / 86 

Global Compact indeholder ti principper fordelt på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø 
og antikorruption, og FN’s hensigt med principperne er, at få virksomhederne til at indarbejde disse i 
deres forretningsaktiviteter og strategier24

I forhold til retningslinjernes krav om opstilling af tabeller, der sammenfatter virksomhedens mål, 
erfaringer og resultater i rapporteringsperioden samt mål for næste rapporteringsperiode og på 
mellemlangt sigt, er Nuon den eneste virksomhed, der i nogen grad opfylder dette krav. Nuon har 
opstillet CR-mål for organisationen som helhed, opdelt på aspekterne Sustainable Energy, Responsible 
Operations og Community Involvement [Nuon, 2008, Committed to the Future]. Virksomheden oplyser 
dog ikke om mål på længere sigt.  

. Endesa fremkommer imidlertid ikke med yderligere 
oplysninger end ovenstående.  

Fortolkning 
Som det fremgår af ovenstående, er der to forhold, der vanskeliggør sammenligneligheden i relation til 
rapportering om profilafsnit 1.2. Dette skyldes dels, at ikke alle virksomheder rapporterer i 
overensstemmelse med GRI's retningslinjer, dvs. at oplysninger ikke forefindes til trods for krav 
herom, og dels, at detaljeringsgraden i de rapporterede oplysninger er uensartet.  
Hensigten med denne afhandling er ikke at undersøge, hvorvidt bæredygtighedsrapporterne efterlever 
GRI's retningslinjer. Imidlertid konstateres det, noget mod forventning, at rapporterne omfattet af 
afhandlingens analyse, ikke alle lever op til de krav GRI, har opstillet for standardindhold (der er taget 
højde for de to virksomheder, der anvender et lavere applikationsniveau i denne betragtning).  
 
En mulig forklaring herpå er, at GRI's retningslinjer ikke er tilstrækkeligt specifikke, og at de 
rapporterende virksomheder som en konsekvens heraf, har vanskeligt ved at udlede af principper for 
profilafsnittet, de præcise krav til rapportering. I dette tilfælde kunne det fx være vanskeligheder ved at 
forstå, hvad GRI mener med bæredygtighedsudviklingen. Endvidere er der et muligt overlap mellem 
profilafsnit 1.2 og indikator EC2 (behandles i afsnit 2.3). Forskellen mellem profilafsnittet og EC2 er 
aggregeringsniveauet. Hvor profilafsnittet skal give et overordnet indblik i virksomheden og dennes 
forhold generelt til bæredygtighed, er EC2 en indikator og omhandler specifikt klimaforandringer.  
 
Det bemærkes, at virksomhederne kun rapporterer i begrænset omfang i relation til risici og muligheder 
og kun i ringe grad rapporterer om mål, men når det kommer til (generel) håndtering af risici, er 
rapporteringshyppigheden større. Med andre ord, er rapportering om aspekter der potentielt udgør en 
trussel for virksomheden eller måtte forpligte virksomheden nedprioriteret, mens håndtering af risici er 
et aspekt, der undergår betydelig opmærksomhed.   

                                                 
24 http://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/  UN Global Compact 30.6.2009 

http://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/�
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Manglende fuldstændig og lav detaljeringsgrad er ikke fremmende for sammenligneligheden af de 
rapporterede oplysninger, og det gør det vanskeligt for investorerne at foretage en vurdering heraf, idet 
det i sagens natur ikke er muligt at sammenligne oplysninger, der er ikke-eksisterende eller befinder sig 
på uensartede detaljeringsniveauer.  

  
2.2 Reduktion af emissioner  

Investorbehovet vedrørende oplysninger om emissioner dækkes af indikatorerne EN18 og EU7. 
Relevansen af EN18 begrundes med, at drivhusgasudledninger, som er den primære årsag til 
klimaforandringer, er underlagt UNFCC25

 

 og Kyoto-protokollen. Som følge heraf søger nationale og 
internationale regulativer og incitamentsordninger at begrænse drivhusgasudledninger og belønne 
virksomheder, der opnår reduktion heraf. Sammen med EN16 og EN17 kan indikatoren bruges til at 
opstille og overvåge reduktionsmålsætninger.  

Vedrørende dataindsamling bør virksomheden følge nedenstående guideline: 
 
 Identificér reduktioner i udledninger fra alle kilder, der ejes eller styres af den rapporterende 

organisation som oplyst under EN16, og som er resultat af brugen af indirekte energi samt af 
virksomhedens aktiviteter, som oplyst under EN17. Skelne mellem påbudte og frivillige 
udledningsreduktioner. 

 Oplys om initiativer til at reducere drivhusgasudledninger, herunder de områder hvor initiativer 
er blevet implementeret. 

 Oplys størrelsen af reduktionen af drivhusgasudledninger opnået i rapporteringsperioden der 
skal ses som et direkte resultat af initiativet i ton CO2-ækvivalenter. 

 

I tillæg til ovenstående inddrages oplysninger om mål for reduktion af emissioner. Oplysninger herom 
er ikke et krav i henhold til GRI, men et aspekt, som investorerne finder relevant, at virksomhederne 
rapporterer om. Oplysning om mål for reduktioner anses endvidere for yderst oplagt at inddrage i 
sammenhæng med denne indikator, idet virksomheden med fastsættelse af mål, for det første 
forpligtiger sig til at leve op hertil, og for det andet, fastlægger udgangspunktet for måling af de 
opnåede reduktioner som følge af de foretagne tiltag.  
 
Sektorspecifik indikator EU7 vedrører forsknings- og udviklingsaktiviteter rettet mod tilvejebringelse 
af driftssikker og prismæssig overkommelig elektricitet samt fremme af bæredygtig udvikling.  

                                                 
25 FN’s rammekonvention om klimaændringer 



KAPITEL 6 – BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING I ENERGISEKTOREN 

 

 56 / 86 

Vedrørende dataindsamling skal virksomheden oplyse om direkte udgifter og forskningssamarbejder 
indenfor området. Eksempelvis stigende operationel effektivitet, teknologier indenfor vedvarende 
energikilder, avanceret produktion samt andre innovative teknologier, der fremmer bæredygtig 
udvikling.  
 
Praksis 
Indsamlede data vedrørende EN18 er fremstillet i BILAG 4. Ni ud af de ti virksomheder oplyser om 
tiltag til reduktion af emissioner og detaljeringsgraden er i de fleste tilfælde høj. Tiltag omfatter bl.a. 
effektivisering af nuværende produktionsenheder, udvidet anvendelse af vedvarende energikilder, 
forskning og udvikling indenfor vedvarende energi og teknologi for lagring af CO2 i undergrunden 
samt deltagelse i CDM/JI-projekter.  
 
I forhold til opnåede reduktioner er der syv virksomheder, der rapporterer herom. DONG Energy 
rapporterer om en reduktion på 30 pct. fra 1990-2007. EDP oplyser om reduktioner på 1,1 Mt (-4 pct.) i 
forhold til 2006. Endesa har opnået en reduktion i sine emissioner på 37 pct. siden 1990. Enel har 
ligeledes siden 1990 opnået reduktion fra 618 til 496 tCO2/kWh. EVN oplyser om reduktioner fra 
0,516 til 0,444 tCO2/MWh fra 2002/03 til 2007/08. Vattenfall rapporterer om en reduktion på 30 pct. 
pr kWh sammenlignet med 1990. E.ON oplyser, at E.ON UK har opnået en reduktion i emissioner på 
administrationssiden på 12 pct.  
 
I relation til oplysninger om mål er der seks virksomheder, der rapporterer herpå. Tre virksomheder har 
som mål at halvere sine emissioner i 2030 set i forhold til 1990 (E.ON, Nuon og Vattenfall). EDP 
oplyser om mål om en reducering på 35 pct. i 2010 i forhold til 2006, og Enel og Vattenfall oplyser om 
nul emissioner i 2020 henholdsvis 2050. DONG Energy skiller sig ud, idet virksomheden som mål 
nævner reducering af energiforbruget fra administration og transport med 1 ton pr. medarbejder inden 
2012 samt investering i JI/CDM projekter, der resulterer i mindst 10 mio. ton mindre CO2 i 2012.  
 
De indsamlede data vedrørende EU7, forsknings- og udviklingsaktiviteter, er opsummeret i BILAG 
5. Kun tre virksomheder tilkendegiver, at de rapporterer efter EUSS, og alligevel giver flertallet 
oplysninger omkring forskning og udvikling, hvilket sandsynligvis skyldes, at R&D betragtes som et 
tiltag til reduktion af CO2-emissioner, jf. ovenfor. Virksomhederne udfører forsknings- og udviklings-
aktiviteter indenfor områder som CCS-teknologi, alternative energikilder som vind-, sol- og bølge-
energi samt biomasse m.fl. Endvidere oplyses der om forskningssamarbejder med universiteter og 
andre virksomheder indenfor sektoren. Tre af virksomhederne oplyser, hvilke beløb der er investeret i 
forskning og udvikling i 2007; mellem EUR 8 og 83 mio.  
 



KAPITEL 6 – BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING I ENERGISEKTOREN 

 

 57 / 86 

Fortolkning 
Vedrørende rapportering om tiltag til reduktion af emissioner er der umiddelbart ingen forhold der er til 
hinder for sammenligneligheden af oplysningerne. Såvel fuldstændighed som ensartethed er i dette 
tilfælde til stede.  
 
Ifølge GRI skal der blot oplyses om opnåede reduktioner i rapporteringsperioden, hvilket betyder, at 
der er fleksibilitet både med hensyn til måleenhed og udgangspunkt (hvad emissionerne måles i forhold 
til).  Denne fleksibilitet afspejles, som det fremgår af ovenstående, i de oplysninger, der fremgår af 
rapporterne, i og med ensartetheden i oplysningerne er begrænset. Fire virksomheder rapporterer med 
udgangspunkt i 1990, en i 2006 og en i 2002/03. Måleenheden er ligeledes varierende, dvs. der 
rapporteres både i pct. og i specifikke termer. E.ON afviger fra de resterende virksomheder ved kun at 
oplyse reduktion på administrationssiden og kun i E.ON UK.  
Det bemærkes, at to ud af de tre virksomheder, der ikke (ifølge de oplysninger GRI-indexet henviser 
til) rapporterer om opnåede reduktioner, tilsyneladende har øget deres CO2-emissioner. REEs 
reduktioner af CO2 fremgår indirekte af oplysning om EN16 og viser en stigning på 48.320 tons 
ækvivalenter siden 2005. Tilsvarende kan udledes vedrørende Nuon (ikke muligt at beregne stigningen 
i ækvivalenter, da der af oplysninger om EN16 ikke fremgår sammenligningstal, dog oplyses 
virksomhedens CO2-emissioner andetsteds i kton, og her ses en stigning på 3.074 siden 2006). Dette 
kan muligvis betragtes som en indikation på en uvillighed i forhold til rapportering om negative 
aspekter. Der kan imidlertid være flere fornuftige forklaringer på stigningen. Eksempelvis voksende 
energiproduktion, enten med det eksisterende produktionsapparat, eller som følge af opkøb af/fusion 
med andre virksomheder. Reelt set kan emissionerne også være faldet. Dette ville fremgå såfremt 
oplysninger om emissioner pr. produceret kWh eller en beskrivende forklaring forefandtes. Dette er 
ikke tilfældet og investor kan derfor kun gisne herom.   
 
Oplysning om mål for reduktion af CO2-emissioner er, som nævnt, ikke et krav i henhold til GRI's 
retningslinjer. Det til trods rapporterer syv ud af ti virksomheder herom. Dette anses for værende et 
positivt træk, idet virksomhederne dermed rapporterer om forhold, der faktisk forpligter dem til at 
agere på en måde, så de kan nå de opstillede mål.  
 
På baggrund af ovenstående bemærkes det, at virksomhedernes villighed til at rapportere om tiltag til 
reduktion er stor, men når det kommer til oplysninger vedrørende faktisk opnåede reduktioner og i 
nogen grad opstillede mål for reduktioner, er billedet et lidt andet. Virksomhederne oplyser således i 
stort omfang om allerede iværksatte og fremtidige tiltag, men er mere tilbageholdende, når det drejer 
sig om mål og resultater, dvs. de aspekter der forpligter virksomheden.  
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Det formodes, at GRI med en specificering af indikatoren ville kunne øge konsistensen i de 
rapporterede oplysninger. Her tænkes primært på måleenheder og udgangspunkter, der som følge af 
fleksibilitet i indikatoren er præget af uensartethed i rapporteringen. Dette er dog kun den ene side af 
sagen. Frivilligheden ved rapporteringsformen bevirker, at nogle virksomheder undlader at rapportere 
på dele af indikatoren, og dermed går fuldstændigheden tabt. Dermed hæmmes sammenligneligheden 
af rapporterne, og investors mulighed for at foretage en kvalificeret vurdering heraf.  
 
Vedrørende EU7 er ensartetheden i de rapporterede oplysninger stor, hvorfor graden af sammen-
lignelighed vurderes som værende relativt høj.   
 

2.3 Konsekvenser af klimaforandringer 

Dette aspekt dækkes af indikatoren EC2. GRI begrunder relevansen af indikatoren med, at 
klimaforandringer medfører såvel risici som muligheder for virksomheden og dennes stakeholdere. 
Fysiske risici som følge af klimaforandringer omfatter bl.a. risici forbundet med følgerne af vold-
somme uvejr, ændringer i havvandsstande, temperaturer og adgang til vand, helbredsmæssige 
påvirkninger af arbejdsstyrken eller behovet for at flytte virksomhedens driftssteder.  
I takt med at der indføres regulering af aktiviteter, der forårsager klimaforandringer, må virksomheder, 
der er direkte eller indirekte ansvarlige for udledninger, endvidere imødese en risiko for stigende 
omkostninger eller andre faktorer, der kan påvirke konkurrenceevnen. Begrænsninger i udledningen af 
drivhusgasser kan også skabe nye muligheder for virksomheden, idet nye teknologier bliver til, og nye 
markeder opstår.  
 

Vedrørende dataindsamling skal virksomheden oplyse, om det øverste ledende organ har taget 
klimaforandringer og de risici og muligheder, de udgør for organisationen, i betragtning.  
Derudover skal virksomheden oplyse om risici og/eller muligheder, der opstår som følge af klima-
forandringer, der har potentielle økonomiske følger for organisationen, herunder: 
 Risici ved fysiske forandringer i forbindelse med klimaforandringer (f.eks. følgerne af ændrede 

vejrmønstre og varmerelaterede sygdomme). 
 Risici i forbindelse med ny lovgivning (fx omkostninger til aktiviteter og anlæg, der skal sikre 

overholdelse af nye love). 
 Muligheder for at levere nye teknologier, produkter eller tjenesteydelser, der skal tage hånd om 

udfordringerne i forbindelse med klimaforandringer. 
 Potentielle konkurrencemæssige fordele for organisationen, som følge af lovgivningsmæssige 

eller teknologiske ændringer i forbindelse med klimaforandringer. 
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Endvidere skal det oplyses, om ledelsen har fået udarbejdet et kvantitativt skøn over klima-
forandringernes økonomiske konsekvenser (f.eks. udgifter til forsikring og CO2-kvoter) for 
virksomheden. Det vil være en fordel om muligt at kvantificere disse konsekvenser, og i givet fald skal 
de økonomiske følger og de metoder, der er benyttet til kvantificeringen, oplyses. 
 
Praksis 
Virksomhedernes rapportering herom er opsummeret i BILAG 6. Nuon oplyser, at der ikke rapporteres 
på indikatoren. Ingen oplysninger forefindes i Iberdrola Renovables rapport.  
De resterende otte virksomheder rapporterer mere eller mindre fyldestgørende på indikatoren. 
Således er der blot to virksomheder, der nævner fysiske risici i forbindelse med klimaforandringer. 
Enel nævner, at en reduktion i nedbør vil medføre et fald i den hydroelektriske produktion. Ifølge 
Vattenfall inkluderer fysiske risici ændring i vejrmønstre: knaphed på vand og højere vandtemperatur 
kan påvirke afkøling af forbrændingsanlæg; hyppigere og mere intensive storme kan have en 
indvirkning på transmissions- og distributionsnetværk; og et højere nedbørsniveau vil påvirke 
sikkerheden i relation til dæmninger.  
 
Vedrørende risici i relation til (ny) lovgivning er der fem virksomheder, der oplyser herom. E.ON 
oplyser, at EU ETS har ændret grundreglerne for energiproduktion og –handel, værdien af nogle af 
virksomhedens aktiver og således forretningen i Europa og andre steder. Ligeledes nævner Enel, at der 
er risici forbundet med EU ETS (mængden af kvoter og fleksibiliteten vedrørende kreditter); risici som 
følge af behovet for at erhverve Renevable Energy Certificates (RECs) og energieffektivitets-
certifikater. EVN nævner ligeledes EU-kravet om reduktion af CO2-emissioner. Kvoterne er nedsat 
yderligere, hvilket betyder yderligere udfordringer for energisektoren i forhold til reduktion af 
emissioner og den finansielle byrde som følge af nødvendigheden for køb af manglede certifikater.  
Herudover nævner Endesa politiske initiativer i form af SEER (Strategic European Energy Review), 
EUs Grønbog og Kyoto-protokollen, men berører ikke nærmere risici i forbindelse hermed. Vattenfall 
nævner, at EU ETS vil have en indvirkning på virksomhedens langsigtede investeringer.   
 
Vedrørende muligheder og potentielle konkurrencemæssige fordele, rapporterer seks ud af de ti 
virksomheder herom. Enel betragter kampen mod klimaforandringer som en vigtig mulighed for 
konkurrencemæssig vækst, idet udviklingen af ny teknologi, investering i vedvarende energi og 
forbedring af miljømæssig performance medfører en optimering af virksomhedens ressourcer. DONG 
Energy nævner blot muligheder i form af nye effektive kulkraftværker og vedvarende energikilder. 
E.ON ser muligheder i udvikling af vedvarende energikilder og R&D som et middel til opnåelse af 
konkurrencemæssige fordele. EDP oplyser, at øgede investeringer i vedvarende energikilder og 
diversificering af produktionsporteføljen udgør en vigtig konkurrencemæssig fordel. Virksomheden gør 
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stigende brug af renere termiske produktionsprocesser, som CCGTs eller anvender såkaldt clean coal, 
med CO2-opsamling og sekvestrering. På aftagersiden tilbydes service med henblik på at fremme øget 
energieffektivitet, hvilket betragtes som en ny forretningsmulighed. Vattenfall oplyser vedrørende 
finansielle muligheder, at fokus på klimaforandringer sandsynligvis vil resultere i stigende 
efterspørgsel efter bæredygtige og effektive energisystemer. Evnen til at levere effektiv energi samt 
potentialet for bæredygtig produktionsteknologi kan vise sig at være en konkurrencemæssig fordel. Der 
investeres kraftigt i vedvarende energikilder, og disse betragtes som en signifikant konkurrencemæssig 
mulighed. CCS-teknologiens kommercielle succes vil bidrage med en renæssance for kraftværker der 
anvender brunkul som brændstof. Vattenfall er førende i sektoren indenfor CCS-teknologi og besidder 
brunkulminer. Dette kan vise sig ikke kun at være god forretning, men også en profitabel måde at 
bygge bro til fremtidige energiløsninger. Derudover er værktøjer der kan nedsætte kundernes 
energiforbrug et mindre forretningsområde i dag, men Vattenfall er ved at undersøge muligheden for 
ekspansion på dette område.   
Endesa implementerede (allerede) i 2003 en klima strategi og definerede mål for reduktion af CO2-
emissioner, hvilket virksomheden ser som en konkurrencemæssig fordel i dag.  
 

Fortolkning 
Vedrørende rapportering om risici som følge af ny lovgivning og teknologi er fuldstændigheden 
begrænset og der er forskelle i detaljeringsniveauet af virksomhedernes oplysninger. Det samme gør sig 
gældende vedrørende oplysninger om muligheder. 
Som det fremgår af ovenstående, er virksomhedernes rapportering på indikatoren således noget 
varierende. Nogle virksomheder rapporterer fyldestgørende på nogle af emnerne, men kun i ringe grad 
på andre emner. To af virksomhederne (Nuon og Iberdrola Renovablés) rapporterer slet ikke på 
indikatoren. Må igen konstatere, at fuldstændigheden af rapporteringen, som en grundlæggende 
egenskab, ikke er til stede, og at detaljeringsgraden er uensartet, hvilket vanskeliggør 
sammenligneligheden af rapporterne.   
 

2.4 Kapacitets- og produktionsdata 

Kapacitets- og produktionsdata dækkes af EU1 samt EU9. Sektorspecifik indikator EU1 vedrører 
installeret kapacitet (MW), opsplittet på kilde og på land eller reguleret område.   
I EU9 kræves der oplysning om planlagt kapacitet (MW) i forhold til estimeret efterspørgsel efter 
elektricitet på langt sigt, opsplittet på kilde og på land eller reguleret område. Virksomheden skal 
oplyse om planlagt kapacitet (MW), opsplittet på kilde, over en periode på ti år eller længere. 
Rapporteringen skal indeholde oplysninger om fx nye anlæg, teknologiske opgraderinger og 
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effektivitetsforbedringer. Virksomheden skal foretage en sammenligning af den planlagte kapacitet 
med estimeret efterspørgsel over den samme tidsperiode.  
Reguleret område refererer til lokalt, nationalt eller regionalt område, hvor der er et sæt af fælles 
regulatoriske/lovgivningsmæssige retningslinjer.  
 
Praksis 
De indsamlede oplysninger fremgår af BILAG 7. Som det fremgår af ovenstående, rapporterer seks af 
virksomhederne på EU1. Heraf rapporterer E.ON i GW og ikke MW, som GRI kræver. Til gengæld er 
kapaciteten procentmæssigt opsplittet på kilder. Endesa og Iberdrola Renovables rapporterer i MW som 
foreskrevet. Nuon fremfører, at en opdeling af kapaciteten på brændstoftype ikke altid er mulig, og 
rapporterer i stedet om fordelingen på elektricitet henholdsvis varme. EVN er den eneste der oplyser 
både om installeret kapacitet og opdeling på kilder. DONG Energys oplysninger findes kun på 
virksomhedens website.  
 
Fortolkning 
Fuldstændigheden i forhold til indikatoren er relativt lav, da kun fire virksomheder rapporterer på 
indikatoren i selve rapporten og heraf er der kun to der oplyser om sammensætningen af kapaciteten.  
En sammenligning af vurderes derfor for værende vanskelig. 
 
Ingen virksomheder rapporterer i selve rapporten på EN9, hvorfor sammenligneligheden i relation til 
indikatoren følgelig ikke er mulig at vurdere.   
 

2.5 CO2-emissioner 

Oplysninger om CO2-emissioner dækkes af EN16 samt EUSS-specifikation hertil. Samme begrundelse 
for relevans som for EN18, jf. ovenfor. Indikatoren kan sammen med EN17 anvendes til at forklare 
målsætninger for regulativer eller handelsordninger på internationalt eller nationalt niveau. 
Kombinationen af direkte og indirekte udledninger giver også indblik i de potentielle omkostninger ved 
at indføre skatter eller kvote-/handelsordninger for virksomheden.  
Der skal oplyses om anvendt metode til opgørelse af emissionerne samt om emissionerne i absolutte 
tal.  
Vedrørende dataindsamling bør virksomheden anvende følgende fremgangsmåde: 

1 Der findes flere forskellige omregningsmetoder til at beregne mængden af drivhusgasudledning 
pr. kilde. Virksomheden skal oplyse om hvilken standard, der er anvendt og hvilken metode, der 
anvendes for hvilke data og henvise til en af følgende kategorier: 
 Direkte måling (fx løbende online analyseværktøjer) 
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 Beregninger baseret på specifikke data for lokaliteten (fx for analyse af brændsels-
sammensætning) 

 Beregninger baseret på standarddata 
 Estimater. Hvis organisationen benytter sig af estimater, skal det oplyses, på hvilket 

grundlag disse data indhentet. 
GRI henviser til, at yderligere detaljer vedrørende indsamling af data kan indhentes fra 
WRI/WBCSD GHG-protokollen samt i IPCC-dokumentet26

2 Identificér direkte drivhusgasudledninger
. 

27

Udledninger fra forbrændingsprocesser og -kilder svarer til den direkte primære energi fra ikke-
vedvarende og vedvarende kilder som anført under EN3.  

 fra alle kilder, der ejes eller kontrolleres af den 
rapporterende virksomhed, herunder produktion af elektricitet, varme eller damp (som anført 
under EN3); andre forbrændingsprocesser (fx flaring); fysisk eller kemisk bearbejdning; 
transport af materialer, produkter og affald; aftræk; samt flygtige udledninger. 

3 Identificér indirekte drivhusgasudledninger28

4 Oplys samlede drivhusgasudledninger som summen af direkte og indirekte udledninger 
(identificeret under 2 og 3) i ton CO2-ækvivalenter. CO2(kuldioxid)-ækvivalenter er et mål, der 
bruges til at sammenligne udledninger fra forskellige drivhusgasser baseret på deres globale 
opvarmningspotentiale (GWP). CO2-ækvivalenten for en gas opnås ved at gange antal ton gas 
med gassens GWP. 

 som stammer fra produktion af købt elektricitet, 
varme eller damp (svarende til energiforbruget som er indberettet under EN4). Andre indirekte 
udledninger (f.eks. fra rejseaktivitet) medtages ikke her, men under EN17. 

 
Praksis 
De indsamlede data vedrørende EN16s oplysningskrav om anvendt metode fremgår af BILAG 8. Som 
det fremgår af bilaget, giver virksomhedernes oplysninger et noget blandet billede i forhold til de 
metoder, der anvendes i opgørelsen af CO2-emissioner.  
Ud af de ti virksomheder oplyser to slet ikke om anvendte metoder (Endesa og EVN), og E.ON 
henviser blot til website.  
De resterende syv virksomheders oplysninger om hvilke metoder, der er anvendt, viser, at der er stor 
variation heri.  

                                                 
26 FNs klimapanels, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), rapport “Climate Change 2001, Working Group I: 
The Scientific Basis”.  
27 Udledninger fra kilder der ejes eller styres af virksomheden. For eksempel vil forbrænding af brændstoffer til udvinding 
af energi inden for virksomhedens driftsområde føre til direkte udledninger. 
28 Udledninger der stammer fra virksomhedens aktiviteter, men skabes ved kilder der ejes eller styres af en anden end 
virksomheden.  
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DONG Energy skelner mellem kvotebelagte og ikke-kvotebelagte emissioner, og henviser til Lov om 
CO2-kvoter. EDP oplyser, at CO2-emissioner udelukkende beregnes på baggrund af kulstofindholdet i 
kul. Enel henviser til, at beregning af kvotebelagte emissioner sker i overensstemmelse med parametre 
afledt fra analyser (kulstofindholdet i brændstoffet, varmeværdi, kulstofindholdet i asken) foretaget på 
enkelte partier af brændstof. Iberdrola refererer til the International Energy Agency’s 2007 Report, 
Nuon oplyser om anvendelse af Greenhouse Gas Protocol og REE henviser til begge. Vattenfalls 
beregninger er foretaget på baggrund af brændstofforbrug og bemærker desuden, at beregningsmetoder 
er specificeret i national lovgivning eller EU ETS, hvorfor de varierer fra land til land.  
 
Data vedrørende virksomhedernes CO2-emissioner er sammenfattet i BILAG 9. Samtlige 
virksomheder rapporterer på denne del af indikatoren. Ifølge GRI's retningslinjer skal CO2-emissioner 
oplyses i absolutte termer, dvs. i totale ton, hvilket også otte ud af de ti virksomheder gør (Endesa og 
EVN oplyser ikke herom).   
Virksomhederne anvender ikke samme måleenhed, og oplyser således om emissionerne i ton, mio. 
metric tonnes henholdsvis ktonnes. Endvidere er det uklart, hvorvidt der i samtlige tilfælde er tale om 
CO2 ækvivalenter eller blot ton.  Fire af virksomhederne opgiver desuden emissioner i specifikke 
termer, dvs. emission pr kWh.  
 
To ud af de tre virksomheder der rapporterer på EUSS, henviser til deres website, og en virksomhed 
oplyser, at der ikke rapporteres på specifikationen til EN16. Sammenligneligheden af indikatoren kan 
derfor ikke bedømmes.  
 
Fortolkning 
Udover ovennævnte oplysninger i relation til anvendt metode, fremgår der ikke yderligere, dvs. både 
fuldstændigheden i forhold til GRI's retningslinjer samt detaljeringsgraden er forholdsvis lav.  
Med det forbehold, at indholdet af GHG-protokollen og International Energy Agencys rapport er mig 
ubekendt, er ensartetheden i de anvendte metoder umiddelbart begrænset. I hvert fald kræver 
sammenligning heraf, at investor har en viden om de forskellige metoder til beregning af CO2-
emissioner, da det ikke på baggrund af oplysningerne kan konkluderes, at CO2-emissionerne er opgjort 
på en konsistent måde.  
 
I forhold til oplysninger om emissioner er fuldstændigheden høj. Det bemærkes, at der er store 
forskelle i oplysningerne, for så vidt angår emissionernes størrelse, hvilket understreger, at det i nogle 
tilfælde er nødvendigt at inddrage konteksten, når en sammenligning foretages. I relation til 
nærværende indikator må den anvendte beregningsmetode, men eksempelvis også virksomhedernes 
produktionskapacitet og sammensætningen heraf, indgå i vurderingen af emissionerne.  
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Nedenfor fremgår to virksomheders oplysninger om emissioner: 
 

DONG Energy:  14.010.997 ton CO2 ækvivalenter 
REE:    84.519 ton CO2 ækvivalenter 

 
Som det fremgår, er der betydelig forskel i DONG Energys og REEs CO2-emissioner. Den store 
afvigelse skyldes imidlertid, at REE ikke producerer elektricitet, men udelukkende har 
forretningsaktiviteter indenfor drift af elektricitetssystemer og transmission af elektricitet mellem 
produktionsanlæg og distributionsområder [REE, 2008, 12].  
 
Oplysninger vedrørende virksomhedernes CO2-emissioner opgives i forskellige måleenheder og det er 
desuden uklart, hvorvidt der i samtlige tilfælde er tale om CO2-ækvivalenter eller blot tons. Dette 
vanskeliggør sammenligneligheden.   
Enkelte virksomheder oplyser om emissioner pr. kWh, hvilket fremmer sammenligneligheden, idet 
emissionerne sættes i forhold til virksomhedernes produktion.  
 

2.6 Tildelte CO2-kvoter 

Den sektorspecifikke indikator EU4 vedrører allokering af tildelte CO2-kvoter, opdelt på lande eller 
regulatoriske områder. Virksomheden skal endvidere oplyse i hvilket omfang, den er omfattet af 
kvotehandelssystemer eller alternativt bestemmelser i relation til kontrol af CO2-emissioner. Dette bør 
inkludere en diskussion af potentielle allokeringer af CO2-kvoter eller krav til mål for reduktion af 
emissioner.  
 
Praksis 
Data vedrørende CO2-kvoter fremgår af BILAG 10. Som det fremgår heraf, henviser to af de tre 
virksomheder, der tilkendegiver at rapportere på EUSS (Dong Energy, E.ON og Nuon), til deres 
website, således er det blot Nuon, der rapporterer på indikatoren i selve rapporten. Udover Nuon er der 
yderligere tre virksomheder, der i rapporten oplyser om allokerede kvoter. To virksomheder oplyser 
mængden af allokerede kvoter pr. 2007 og en for perioden 2008-2012. Nuon oplyser om mængden af 
totale tildelte kvoter, men det er uvist om dette vedrører 2007, fase I (2005-2007) og/eller fase II 
(2008-2012). 
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Fortolkning 
Hermed er der flere faktorer, der udfordrer sammenligneligheden af rapporteringen. For det første 
henvises der til virksomhedernes websites, hvorfor rapporten, som selvstændigt rapporteringsværktøj, 
fremstår ufuldstændig, idet oplysninger er sorteret fra og placeret andetsteds. For det andet er det 
vedrørende Nuons oplysninger uklart, hvilken periode de allokerede kvoter vedrører, dvs. præsen-
tationen er uensartet, hvilket sandsynligvis skyldes, at indikatoren ikke er specifik herom. 
 

3 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det overordnet udledes, at virksomhedernes rapportering, 
indenfor flertallet af de analyserede afsnit og indikatorer, er præget af to gennemgående tendenser.  
For det første er princippet om fuldstændighed i mindre grad opfyldt, og for det andet er de 
rapporterede oplysninger i en vis udstrækning uensartede.  
Analysen viser, at ikke alle rapporteringerne efterlever GRIs retningslinjer, dvs. at der ikke rapporteres 
i overensstemmelse med GRIs krav, og at virksomhederne i nogle tilfælde vælger enten at placere de 
krævede oplysninger på deres websites eller simpelthen at undlade rapportering. Dermed er det 
grundlæggende princip om fuldstændighed kun i mindre grad efterlevet, hvilket bevirker at 
sammenligneligheden vanskeliggøres.  
Den manglende fuldstændighed kan muligvis tilskrives den frivillighed, der er karakteristisk for 
rapporteringsformen. Imidlertid tilkendegiver flertallet af virksomhederne, at deres rapport lever op til 
det højeste rapporteringsniveau A, hvorfor konstateringen af manglende fuldstændighed er ikke 
forventelig.  
Den manglende ensartethed, der præger virksomhedernes rapportering, skyldes forskelle i detaljerings-
niveauet for så vidt angår rapporternes indhold. Detaljeringsgraden af virksomhedernes oplysninger 
varierer – der rapporteres fyldestgørende på nogle emner, men kun i ringe grad på andre, enten indenfor 
den sammen rapport eller rapporterne imellem. Den manglende ensartethed kommer desuden til udtryk 
i virksomhedernes anvendelse af forskellige måleenheder og udgangspunkter for måling af opnåede 
resultater. Dette medfører, at præsentationen af oplysningerne fremstår uensartet. Endelig er der 
konstateret manglende ensartethed vedrørende anvendt metode.  
En mulig forklaring på den manglende ensartethed, der tilsyneladende præger virksomhedernes 
rapportering, er, at GRI's retningslinjer ikke er tilstrækkeligt specifikke – lav detaljeringsgrad i 
regnskabspraksis. Det at der ikke foreligger klare og tydelige normer for rapporteringen, kan bevirke at 
virksomhederne i et vist omfang kan rapportere efter egen fortolkning (fleksibilitet), eller at 
virksomhederne fejlfortolker retningslinjerne.  
Endeligt er der foretaget nogle generelle betragtninger i forbindelse med analysen. Det bemærkes, at 
virksomhederne udviser stor villighed til at oplyse om tiltag til forbedringer og (generel) håndtering af 
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risici, men er mere tilbageholdende, når det drejer sig om oplysninger om mål og resultater samt risici, 
dvs. de aspekter der forpligter, samt forhold der udgør en potentiel trussel for virksomheden.   
Endvidere bemærkes det, at to virksomheder, der ikke direkte tilkendegiver at rapportere om opnåede 
reduktioner, tilsyneladende har øget deres CO2-emissioner, hvilket muligvis kan tolkes som en 
uvillighed i forhold til rapportering om negative aspekter.  
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KAPITEL 7 – KONKLUSION 
 
Der har i den senere årrække været et øget fokus på bæredygtig udvikling og virksomheders sociale 
ansvar. Som følge heraf, har interessen for bæredygtighedsrapportering været stadig stigende, idet 
virksomhederne har brug for at dokumentere og formidle deres indsats på området. Der er gjort 
betydelige anstrengelser indenfor området, og forhåbningerne om at bringe bæredygtighedsrapportering 
på niveau med den finansielle rapportering har været store. Det initiativ, der har vundet størst 
international anerkendelse, er GRI's retningslinjer for bæredygtighedsrapportering. En af drivkræfterne 
bag udbredelsen af retningslinjerne er de såkaldte socialt ansvarlige investorer, der vurderer og 
sammenligner virksomhedernes indsats og resultater i relation til social ansvarlighed som et led i 
investeringsbeslutningen.  
Afhandlingens formål er, på baggrund af en analyse af ti bæredygtighedsrapporter udarbejdet i 
overensstemmelse med GRI's retningslinjer, at drage en konklusion om, i hvilken grad disse rapporter 
er sammenlignelige. 
 
I bestræbelse på at besvare problemformuleringen har jeg fundet det relevant først at konkretisere 
genstandsfeltet for afhandlingen bæredygtighedsrapportering. Bæredygtighedsrapportering er udbredt i 
form af den tredobbelte bundlinje, der indebærer en opdeling af bæredygtighedsbegrebet i en 
økonomisk, en miljømæssig og en social dimension. Der er ikke tale om bundlinjer i traditionel 
forstand, men om en række indikatorer, der viser effekten af virksomhedens beslutninger. GRI spiller 
en væsentlig rolle i udbredelsen af rapporteringsformen.  

 
Endvidere har jeg fundet det nødvendigt at præcisere begrebet sammenlignelighed i relation til 
gennemførelse af analysen. Sammenlignelighed er en egenskab ved oplysninger, der skal sætte 
brugeren i stand til at identificere ligheder og forskelle mellem to eller flere oplysninger. Midlet, 
hvormed sammenlignelighed opnås, er qua konsistens i anvendte metoder til tilvejebringelse af 
oplysninger samt konsistens i indhold og præsentation af oplysningerne. Om nødvendigt må 
konsistensen suppleres med forklaringer på underliggende metoder og antagelser samt inddragelse af 
kontekst.    

 

Med det formål, at udvikle en struktur for analysen, er der foretaget en redegørelse for hvilke 
informationsbehov investorerne har i relation til virksomhedernes rapportering. Denne viser, at 
investorerne har behov for oplysninger om to primære aspekter; virksomhedens strategi samt 
forskellige kvantitative oplysninger. En sammenligning af investorbehovet og GRI's retningslinjer 
fastslog, at GRI opfylder investorbehovet tilnærmelsesvist, idet retningslinjerne generelt set er mindre 
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specifikke i sine krav. Sammenligningen førte endvidere til en afgrænsning af afsnit og indikatorer 
ifølge GRI's retningsliner til brug for analysen.  
 
Endelig har jeg analyseret sammenligneligheden af de udvalgte bæredygtighedsrapporter. Analysen 
viser, at kvalitetsprincippet kun i nogen grad er efterlevet.  
Dette skyldes for det første, at princippet om fuldstændighed i mindre grad er opfyldt, og for det andet 
at de rapporterede oplysninger i en vis udstrækning er uensartede.  
Analysen resulterede i en konstatering af, at ikke alle rapporteringer efterlever GRI's retningslinjer, 
dvs. de ikke rapporterer i overensstemmelse med GRI's krav, og at virksomhederne i nogle tilfælde 
vælger at placere de krævede oplysninger på deres websider.  Dermed er det grundlæggende princip om 
fuldstændighed kun i mindre grad efterlevet, hvilket vanskeliggør sammenligneligheden. 
På baggrund af analysen kan det endvidere udledes, at den manglende ensartethed, der præger 
virksomhedernes rapportering, skyldes forskelle i detaljeringsniveauet for så vidt angår rapporternes 
indhold – der rapporteres fyldestgørende på nogle aspekter, men kun i ringe grad på andre aspekter. 
Den manglende ensartethed kommer desuden til udtryk i virksomhedernes anvendelse af forskellige 
måleenheder og udgangspunkter for måling af opnåede resultater, hvilket bevirker, at præsentationen af 
oplysningerne fremstår uensartet. Endelig er der konstateret manglende ensartethed vedrørende anvendt 
metode.  
Ovennævnte konstateringer bevirker, at sammenligneligheden af bæredygtighedsrapporterne 
vanskeliggøres. Konklusionen på afhandlingens problemformulering må derfor være, at bæredygtig-
hedsrapporterne, udarbejdet i overensstemmelse med GRI's retningslinjer, kun i nogen grad er 
sammenlignelige.  
En mulig forklaring på den manglende fuldstændighed og ensartethed er, at GRI's retningslinjer ikke er 
tilstrækkeligt specifikke – lav detaljeringsgrad i regnskabspraksis. Det at der ikke foreligger klare og 
tydelige normer for rapporteringen, kan bevirke at virksomhederne i et vist omfang kan rapportere i 
henhold til egne tolkninger (fleksibilitet), eller at virksomhederne fejlfortolker retningslinjerne.  
En anden mulig forklaring er den frivillighed, der karakteriserer rapporteringsformen – der er få 
lovkrav til rapporteringen og ingen lovkrav om revision/verifikation heraf.  
 
Skal der fremover skabes en forankring af kvalitetsprincippet sammenlignelighed i bære-
dygtighedsrapporterne og dermed et forbedret grundlag for investorerne at træffe beslutninger ud fra, 
vurderes det, at GRI med en yderligere detaljering i relation til dele af retningslinjerne ville kunne 
bidrage til en mere konsistent rapportering. Endvidere vurderes det, at det primært er op til 
virksomhederne i højere grad at efterleve GRI's retningslinjer – eventuelt tilskyndet af præciseret 
lovgivning på området.  
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Oversigt over Dong Energy’s konkurrenter29

 
: 

 

                                                 
29 http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/452E0D93-D74A-4C49-8743-8AB427F92833/0/4KnudPedersen.pdf November 
2008.  Fra præsentation af Vice President i Dong Energy, november 2006.   
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GRI-rapporter fra den europæiske region og fra sektoren Energy Utilities30

 

: 

 

 
 
Organization Report Title 

Publication 
Year Guidelines 

Application 
Level Country 

Axpo Nachhaltigkeitsbericht 2007 2008 G3 C+ Switzerland 
DONG Energy A/S CSR Report 2007 2008 G3 B+ Denmark 
E.ON  CR Report 2007 2008 G3 A+  Germany 
EDP (Energias de Portugal) Sustainability Report 2007 2008 G3 A+ Portugal 
EKZ (Elektrizitätswerke des 
Kantons Zürich) 

Geschaftsbericht 2006/2007 2008 G3 C Switzerland 

Elcogas Memoria de Sostenibilidad 2006 2008 G3 A+ Spain 
Enagas Informe Anual 2007 2008 G3 B Spain 
ENBW 06/07 Sustainability Report 2008 G3 B Germany 
Endesa Spain Informe de Sostenibilidad 2007 2008 G3 A+ Spain 
ENEL Sustainability Report 2007 2008 G3 A+ Italy 
EVN Sustainability Report 2006/2007 2008 G3 A+ Austria 
Feda CSR Annual Report 2007 CSR 2008 G3 B+ Andorra 
Gamesa Sustainability Report 2008 G3 A+ Spain 
Grupo Iride 2007 Bilancio di Sostenibilita 2008 G3 B+ Italy 
Iberdrola Renovables Sustainability Report 2007 2008 G3 A+ Spain 
Iberdrola S.A. Sustainability Report 2007 2008 G3 A+ Spain 

Nuon 
Corporate Responsibility Report 
2007 2008 G3 B+ Netherlands 

Red Electrica de Espana CSR Report 2008 G3 A+ Spain 
Reddes Energeticas 
Nacionais 

Relatorio de Sustenabilidad 2006 2008 G3 C+ Portugal 

REN  Report 2008 G3 B+ Portugal 

Solarworld 
Annual Group Report 2007 and 
integrated Sustainability Report 2008 G3 A+ Germany 

Terna Spa Sustainability report 2007 2008 G3 B+ Italy 
Union Fenosa Sustainability Report 2008 G3 A+ Spain 
Vattenfall Report 2008 G3 A Sweden 
Verbund Report 2008 G3 A+ Austria 

 

  = udvalgte rapporter 

  

                                                 
30 http://www.globalreporting.org/GRIReports/GRIReportsList/  07.06.2009 
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BILAG 2 – INDIKATORER 
 
 

KATEGORI ASPEKT 

 
Økonomi 
 

Economic performance 
Market presence 
Indirect economic impacts 

 
Miljø 
 

Materials 
Energy 
Water 
Biodiversity 
Emissions, influents and waste 
Products and services 
Compliance 
Transport 
Overall 

So
ci

al
 

Menneskerettigheder (HR) Investment and Procurement Practices 
Non-discrimination 
Freedom of Association and Collective Bargaining 
Child Labor 
Forced and Compulsory Labor 
Security Practices 
Indigenous Rights 

Labour Practice and decent work (LA) Employment 
Labor/Management Relations 
Occupational Health and Safety 
Training and Education 
Diversity and Equal Opportunity 

Produktansvar (PR) Customer Health and Safety 
Product and Service Labeling 
Marketing Communications 
Customer Privacy 
Compliance 

Society (SO) Community 
Corruption 
Public Policy 
Anti-Competitive Behavior 
Compliance 

  



BILAG 3 – PROFIL 1.2 

 

 75 / 86 

BILAG 3 – PROFIL 1.2 
 

PROFIL 1.2  
1. DONG Energy 
Vedrørende prioriteter oplyses det blot, at ansvarlig adfærd er højt prioriteret. I 2007 har virksomheden udarbejdet en ny 
klima- og miljøstrategi og der er ifølge virksomheden sat ambitiøse miljømål (2-3). Endvidere henvises der til den finansielle 
årsrapport.  
2. E.ON 
Virksomheden nævner, at der er risici forbundet med bæredygtighedsudviklingen, men ej hvilke (8-19). Virksomheden 
betragter den aktuelle offentlige debat vedrørende energiproblemstillinger, som en mulighed for at spille en ny rolle – en 
mulighed for at genvinde stakeholdernes tillid (2).  
Har under sin CR-strategi området manage, hvor målet er, at identificere CR-relevante risici på et tidligt tidspunkt og at 
identificere foranstaltninger til at forhindre eller mindske disse risici. Virksomheden har etableret en række retningslinjer, 
baseret på UN’s Global Compact, for at gøre ansvarlighed en permanent del at de daglige rutiner. Endvidere er CR inddraget i 
organisationen; der er nedsat et CR Råd og en Risiko-komite og der er etableret afdelinger indenfor CR-relevante områder, 
der styres af en Chief Responsible Officer. Der er etableret risikostyringssystemer til identificering af potentielle risici tidligt; 
via guidelines, strategi, planlægnings- og controlling-processer samt udarbejdelse af risikorapporter. Virksomhedens mål er 
at blive verdens førende energivirksomhed, hvilket ifølge virksomheden kun kan ske via ansvarlig forretningsførelse.  
3. EDP (Energias de Portugal) 
EDPs fokusområder/prioriteter i 2007 har været vedvarende energikilder, ny teknologi og mikro-produktion, traditionel 
produktion og reduktion af den miljømæssige påvirkning, elektricitetsdistribution, netværk og processer og informations-
systemer og intern vidensdeling til EDP-ansatte. Omkring EUR 13 mio. blev investeret i forskellige projekter (42). 
Virksomheden har defineret en politik for risikostyring og etableret en risiko-komite i relation til styringen af risici.  I 2006 
har virksomheden implementeret en risiko-portal, der betragtes som værende det vigtigste risk management værktøj i hele 
organisationen EDP. Portalen giver et overblik over de forskellige risici, som virksomheden potentielt står overfor, og gør det 
muligt at kontrollere dem på en hensigtsmæssig måde. Relevante tiltag identificeres for hver risici og registreres i Portalen 
(32). Vedrørende risici og muligheder rapporteres der specifikt i henhold til klimaforandringer, jf. oplysninger EC2.  
4. Endesa 
I forhold til nye udfordringer/risici, har virksomheden fokus på klimaforandringer og virksomhedens positionering, 
troværdighed og legitimitet i de områder hvor den har aktiviteter (25). Virksomheden betragter disse udfordringer som en 
mulighed for at skabe værdi for samfundet (4). Virksomheden reagerer på risici og muligheder ved klimaforandringer ved at 
være proaktiv på det regulatoriske område, søge muligheder relateret til energieffektivitet, udfører MDL projekter og øger 
brugen af vedvarende energikilder, og implementerer nye teknologier vedrørende minimering af drivhusgasser (114).   
Virksomheden har implementeret systematiserede risikoanalyser i relation til UN’s Global Compacts principper, i lande hvor 
virksomheden opererer (99).  
5. Enel 
Enel vurderer periodevis de væsentligste risici, og specificerer kriterier for måling, styring og overvågning af dem (39). 
Virksomhedens CR-afdeling og Business Analysis and Risk Control afdeling samarbejder med henblik på at hjælpe 
virksomhedens øverste ledelse med at fastlægge prioriteter og mål i relation til bæredygtighed. Bæredygtig udvikling er en 
integreret del af virksomhedens strategi, politikker og processer (53).    
6. EVN 
EVNs førsteprioritet er at sikre en rimelig og fornuftig balance af alle stakeholdersbehov (EVN Corporate Policy Statement). 
EVN er, som international leverandør af energi, genstand for en række forretningsmæssige, operationelle, finansielle og 
resultatrelaterede risici.  
EVN kontrollerer sådanne risici gennem en multi-phase risk organisation og risikostyringssystem. EVN er således i en position hvor 
den har aktiv indflydelse på risiciene. Risici som samtidig repræsenterer muligheder: ekstensive aktiviteter på området for alternative 
energikilder og den generelle stigning i spredningen af aktiviteter har haft en positiv effekt på risiciene på koncernniveau. Endvidere 
henvises der til den finansielle årsrapport (28). 
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7. Iberdrola Renovables 
Det nuværende energy environment giver branchen en glimrende mulighed for udvikling (Letter from the chair-man). Nævner 
”miljømæssige risici” som en følge af bæredygtighedsudviklingen (38), fx iboende risici (i relation til virksomhedens 
aktiviteter) i forhold til miljø eller biodiversitet, som kan resultere i øgede erstatningskrav og sagsanlæg samt skade 
virksomhedens image og omdømme.   
Virksomheden har indført en risiko-politik. Politikken og dens grundlæggende principper udgør et omfattende kontrol- og 
ledelsessystem, som bl.a. inkluderer identifikation af risici; vurdering af sådanne risici; etablering af mekanismer til 
håndtering af risiciene; løbende vurdering af hensigtsmæssigheden og effektiviteten af systemet samt overvågning heraf (89). 
8. Nuon 
”Corporate Responsibility ambitions of Nuon organisation”; virksomhedens mål, indsats og resultater for perioden 
opsummeret i skematisk form (Committed to the Future).  
9. REE (Red Eléctrica de España) 
Virksomheden nævner regulatoriske risci, da virksomhedens aktiviteter er underlagt lovgivning. Virksomheden har etableret 
et Risk Control System, som indebærer, at hver organisatorisk enhed identificerer risici i relation til deres 
processer/projekter. Der foretages en risikoanalyse, herunder en vurdering af sandsynligheden for at risikoen indtræffer og 
indvirkning hvis den gør (26-29). CR-strategi implementeret samt etableret en CR Management Committee, en særlig enhed 
og et panel (32). 
10. Vattenfall 
N/A  
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BILAG 4 – EN18 
 
EN 18 
1. DONG Energy 

M
ål

 Virksomheden oplyser at den har fastsat mål om reducering af energiforbrug fra administration og transport med 1 ton pr. 
medarbejder inden 2012, og at investering i projekter (JI/CDM) i andre lande, der skal resultere i mindst 10 mio. ton mindre 
CO2 i 2012 (9-11).  

Ti
lta

g Der henvises til www. Se dog bilag 5 omhandlende forsknings- og udviklingsaktiviteter. Investerer desuden i udlandet med 
henblik på at udbrede brugen af effektive teknologier (11).  

Re
d.

 Der henvises til www. Har reduceret CO2-udledningen med 30 % pr. produceret kWh (fra 900 til 650 gCO2/kWh) fra 1990 til 
2007 (6). 

2. E.ON 

M
ål

 

Halvering af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990 (til 360 gCO2/ kWh) (21). 

Ti
lta

g 

Forbedring af termisk effektivitet på værker der anvender fossilt brændstof. Ny organisatorisk enhed Climate & Renewables, 
januar 2008, der skal være ansvarlig for styring af hovedparten af produktionskapaciteten vedrørende vedvarende energi-
kilder, varetage globale investeringer i vedvarende energi og koordinere deltagelse i klimabeskyttelsesprojekter rundt om i 
verden. Enheden skal hjælpe til at opnå opstillede mål vedrørende CO2-reduktioner. Initiativ Erdgas.ON, med fokus på at 
erstatte naturgas med biogas. Investering i vedvarende energi fordoblet til EUR 6 mia. indtil 2010. Anskaffelse af 
vindkraftkapacitet i 2007. Den første ud af en serie på mange biogas-kraftværker taget i drift. Yder støtte til opførelse af 
atomkraftværk i Finland (s. 26). Alle nye kulkraftværker er gjort CCS-klare. Planlægger nye og mere effektive kulkraft- og 
gasværker (21 -26).  
Virksomheden har udarbejdet en carbon-strategi: Det fastsatte mål vedrørende reduktion af CO2 er forankret i virksomhedens 
standardiserede multi-tier beslutningsprocesser. Alle væsentlige investeringer og erhvervelser evalueres i forhold til deres 
påvirkning på målet (22). Har i overensstemmelse med carbon-strategien også tilrettet produktionsstrategien, hvilket betyder 
tiltag indenfor fem hovedområder: 1) øgede investeringer i vedvarende energi, 2) forbedring af effektiviteten af 
produktionskapaciteten, 3) udnytte CCS teknologi på kulkraftværker, 4) spille en større rolle i forbindelse med at støtte 
atomkraft, and 5) øgede investeringer i R&D og i demonstrationsprojekter (23).  

Re
d.

 

E.ON UK har opnået en reduktion på 12 pct. på administrationssiden (45).  

3. EDP (Energias de Portugal) 

M
ål

 

Reduktion af CO2-emissionerne med 35 % i 2010 (i forhold til 2006) (26). 

Ti
lta

g 

Virksomheden deltager i CDM-projekter i bl.a. Brasilien. EDP deltager (frivilligt) i det brasilianske kvotehandelsmarked og har 
genereret ca. 130 t. tons VERer (Verified Emission Reductions). EDP udfører et CO2-opsamlingsprojekt som har ført til 
opsamling af ca. 12.450 ton CO2 ækv. i 2006 and 2007. Endvidere effektiviseres produktionsprocesser (46). EDP oplyser 
desuden, at ældre køretøjer erstattes med nye og mere effektive, herunder hybridbiler og anvendelse af alkohol, en 
brændstoftype med lav emissionsfaktor, er øget (47).   

Re
d.

 

Reduktion på ca. 1.1 Mt CO2 (-4 %) i forhold til 2006 (47). 

4. Endesa 

M
ål

 

N/A 
 
ENDESAs miljø-investeringspolitik fokuserer på gradvis reducering af emissioner ved hjælp af konstant forbedring af 
effektiviteten af virksomhedens faciliteter. Abaco teknologi, der forbedrer energieffektiviteten på store forbrændingsanlæg, er 
et eksempel på en sådan investering. Et andet mål med politikken er, at installere ny kapacitet ved brug af vedvarende 
produktionsteknologier og CCGT (115).  
 
Reduktion i emissioner fra 695 i 1990 til 441 g CO2/kWh in 2007, 36.5 % (117). 

Ti
lta

g 
   

   R
ed

.   
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5. Enel 
M

ål
 

Nul emissioner i 2020 (76).  

Ti
lta

g Indgik i 2000 en frivillig aftale med daværende "Miljø- henholdsvis Industriministerier" vedrørende reduktion af 
drivhusgasser. Tiltag iværksat på produktionsanlæggene, i distributionsnetværkene og på aftagersiden. Der gøres brug af 
Kyoto-protokollens mekanismer, deltagelse i CDM og JI projekter. Der er sket en udvidelse af miljøledelsessystemer til også at 
omfatte administrative bygninger, dermed plan for reducering energiforbrug fra kontoraktiviteter. Endvidere er der sket 
reduktion som følge af anvendelse af vedvarende energikilder og atomkraft (100). Der investeres i vedvarende energi, 6,8 mia. 
på en 5-års periode; kraftværker, vind, geotermisk, vand og solar (81).  
 
Har opnåede en reduktion fra 618g/KWh (1990) til 496 g/kWh (2007). Svarer i specifikke termer til 11,5 mio. tons. (100).  

   
  R

ed
. 

6. EVN 

M
ål

 

N/A 

Ti
lta

g 

Tiltag omfatter forsknings- og udviklingsaktiviteter, se bilag 5. Tiltag omfatter også substitution af energi produceret med 
fossilt brændstof med biomasse og vedvarende energikilder som vind- og vandkraft, anvendelse af overskudsvarme og 
forbedret energieffektivitet (4). Kundeservice i form af rådgivning omkring energibesparelse. Promovering af alternative 
brændstoftyper som komprimeret naturgas (CNG) og biogas. Udbygning, modernisering og effektivitetsforbedringer  af anlæg 
der anvender vedvarende energikilder (7). 

Re
d.

 

Faldet fra 0,516 til 0,444 tonCO2/MWh fra 2003/2004 til 2006/2007 (64). 

7. Iberdrola Renovables 

  
N/A 

  8. Nuon 

M
ål

 

Halvering af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990 (til 360 gCO2/kWh) (21). 

Ti
lta

g 

Fokus på nedsættelse af kundernes forbrug. Begrænsning af efterspørgsel en effektiv måde, at lette presset vedrørende 
forsyningssikkerheden. Vurderer at adfærdsændring hos husholdninger er opnået som følge af kampagner, og i stedet 
fokuseres der på adfærdsændring hos detail- og industrielle kunder. Endvidere omfatter tiltag innovation indenfor teknologi 
og konstruktionsforbedringer (Energy saving and Customers).  

Re
d.

 

N/A 

9. REE (Red Eléctrica de España) 

M
ål

 

N/A 

Ti
lta

g 

Tiltag til reduktion af CO2-emissioner omfatter præventiv og forbedrende vedligeholdelse af produktionsudstyr, indførelse af 
best practise vedrørende håndtering og genanvendelse den størst mulige mængde af gas – primære direkte emissioner er 
gassen SF6 (107). Forbedring af integral management af SF6, medfører reduktion i emissionerne. REEs aktiviteter er 
forbundet med en række af bade direkte og indirekte emissioner, og de mest relevante er overvåget med henblik på 
udarbejdelse af handlingsplaner til at reducere dem (129).  

Re
d  N/A 

10. Vattenfall 

M
ål

 Mål om reducering af CO2-emissioner med 3 mio. ton i 2010. Mål om reducering af CO2-emissioner pr. produceret enhed med 
50 % i 2030 (set i forhold til 1990). Det ultimative mål er nul emissioner i 2050 (11).   

Ti
lta

g 

Virksomheden har implementeret tre primære tiltag til reduktion af CO2-emissionerne: l) Optimering af eksisterende 
teknologi med henblik på at øge effektiviteten. 2) Øget anvendelse af energikilder med lave CO2-emissioner, som investeringer 
I atom- og vindkraft og skift af brændstoftype fra fossile typer til biomasse. 3) Opsamling og permanent lagring af CO2 fra 
fossile kraftværker (21).  

Re
d.

 

Reduktion af CO2-emissioner i 2007 pr. produceret kWh på 30 % (set i forhold til 1990) (11).  
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BILAG 5 – EU7 
 
EU7 
1. DONG Energy* 
Forsknings- og udviklingsindsats bred; vind, vand og jord samt mindre kendte (fx bølgeenergi). R&D budget i vækst; 350 mio. 
afsat i 2008. Investerer desuden i udlandet med henblik på at udbrede brugen af effektive teknologier. Forsknings- og 
udviklingsaktiviteter inden for kul-teknologi og det oplyses at virksomheden har en lang erfaring med reducering af CO2 fra 
kraftværkerne. Forskning i CCS - teknologi hvor CO2 fra el-produktion kan opsamles og lagres i undergrunden. Forventes 
udviklet om 10-15 år. Dette vil reducere CO2-udledningen (6-11). 
2. E.ON* 
Aktiviteterne benævnes RD&D (Research, Development and Demonstration). Virksomheden har etableret The E.ON Energy 
Research Center hvor der samarbejdes med Aachen Universitet, har iværksat forskningsinitiativet innovate.on med fokus 
primært på implementering af ny teknologi og yder desuden støtte til forskning på universiteter og videnskabelige 
institutioner. Udvikling af 50plus teknologi kulkraftværk, CCS teknologi samt forskning indenfor bølge- og vindenergi, samt i 
biogas. Deltager i et forskningskonsortium, der tester muligheden for lagring af spent nuclear fuel rods i underjordiske klippe-
formationer. Udfører også anden forskning indenfor atomkraft. Har investeret EUR 83 mio. i forskning og udvikling i 2007 
(26, 29-33).  
3. EDP (Energias de Portugal) 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter udføres med focus på virksomhedens hovedområder, som i 2007 var vedvarende 
energier, ny teknologi og mikro-produktion, traditionel produktion og reduktion af miljøpåvirkninger, distributionsnet og  
-processer. Ca. EUR 13 mio. blev investeret i forskellige projekter i 2007 (42). 

4. Endesa 
Endesa er medlem af Cenit (National Strategic Consortium for Technical CO2 Research), som er Spaniens væsentligste initiativ 
i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer. I dette regi deltager virksomheden i en række projekter. Der forskes og 
udvikles indenfor områderne vind, photovoltaic solar facilities, biodiesel, vand samt CCS-teknologi. EUR 41 mio. blev 
investeret i forskning og udvikling i 2007 (143).   

5. Enel 
Udvikling af vedvarende energikilder, øget energieffektivitet på ænlæg og i netværk, RD&D vedrørende CCS og andre 
teknologier vedrørende vedvarende energi (76). Udviklingsprojekter vedrørende zero-emissions kraftværker, spredning og 
anvendelse af ny teknologi vedrørende vedvarende energikilder samt udvikling i distribution og effektivitet hos slutbrugerne 
(82).  
6. EVN 
Deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på effektivisering af værker igennem teknologiske 
forbedringer samt CCS teknologi. Deltager i initiativet AFI, samarbejder med det østrigske transportministerium og andre 
virksomheder i branchen. Engageret i udvikling af alternative brændstoftyper til biler (30-31). 
7. Iberdrola Renovables 
Virksomhedens R&D-projekter vedrører 1) maksimering af effektiv anvendelse af tilgængelige ressourcer, samt 2) udvikling 
af andre alternative energikilder, som vind, thermosolar, biomasse, ocean power og hydrogen (147-149). Deltager endvidere i 
en række R&D-projekter i internationalt regi (99). Stigende investeringer i R&D (mere end EUR 8 mio. i 2007, stigning på 12,5 
pct. i forhold til 2006) (22).   

8. Nuon* 
Øget fokus på innovation. Deltagelse i en række projekter samt egenudvikling indenfor energiproduktion og energibesparing 
for kunder. Forsker og udvikler innovative løsninger for bæredygtig energiudvikling indenfor flere områder; finansielle 
strategier for energibesparing, plastik rørledninger til varmenetværk, CO2-capture; Nuon Magnum gasification power station 
samt fleksible solceller (Innovation). Endvidere forskes der i biodiesel og brug af cooling water fra sø (District Heating and 
Cooling). 
9. REE (Red Eléctrica de España) 
N/A 
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10. Vattenfall* 
Vattenfall udfører aktiviteter inden for hele værdikæden med det formal, at forbedre energi- og ressource-effektivitet og supportere 
bæredygtig udvikling. Aktiviteterne inkluderer interne initiativer såvel som samarbejder med forskere og industrielle parter. 
Vattenfall støtter også akademisk forskning indenfor disse områder. Forskning vedrørende bølge- og solenergi.  
Planlagt pilot-anlæg til for-tørring af brunkul er sidste skridt i udviklingen af en ny teknologi, der når den er blevet en realitet, 
yderligere vil forbedre energieffektiviteten vedrørende afbrænding af brunkul på store kraftværker (60).  

 
*Tilkendegiver at rapportere i overensstemmelse med EUSS. Vattenfall oplyser at der kun rapporteres i de tilfælde, hvor oplysninger har 
været let tilgængelige og mulige at indsamle.   
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BILAG 6 – EC2 
 

EC2 
1. DONG Energy 
Muligheder ved ny teknologi indebærer effektive kraftværker og vedvarende energikilder (6-11). Endvidere henvises der til 
www.  
2. E.ON 
Risici som følge af EUs Grønbog for Climate Protection; indebærer en udfasning af kulstofintensive produktionsteknologier, 
som følge af EU ETS, der giver lav-emissions- eller nul-emissionsanlæg en konkurrencemæssig fordel. Ser det som den rigtige 
løsning på langt sigt, men mener nye anlæg bør introduceres gradvist, så eksisterende produktionskapacitet ikke med et 
stoppe, med strandede aktiver til følge. Kvotehandel har i høj grad ændret grundreglerne for elektricitetsproduktion og  
-handel, værdien af nogle af virksomhedens aktiver og således forretningen i Europa og andre steder.  Ser en mulighed for 
udvidelse af den vedvarende kapacitet, især vind og biomasse, og nye teknologisk avancerede atomkraftværker. RD&D sætter 
virksomheden i stand til at opnå afgørende konkurrencemæssig fordele (20-33). Endvidere henvises der til www.  

3. EDP (Energias de Portugal) 
Virksomheden oplyser om følgende risici: mængden af CO2-kvoter er faldende; produktionsomkostningerne stigende (og 
dermed stigende priser på elektricitet); og anvendelsen af CDM-mekanismer begrænses til nuværende niveau. Virksomheden 
er involveret i EU ETS der med indgangen til Kyote-periode (2008-2012) medfører strengere betingelser. Allokerede kvoter 
til EDP falder med 30 pct. EDP har anvendt en proaktiv strategi for at anticipere disse risici; det primære mål er at reducere 
CO2-emissionerne med 35 pct. i 2010.  
Virksomheden er opmærksom på at dette scenarie også skaber nye muligheder. På den ene side udgør øgede investeringer i 
vedvarende energi og spredning af produktionsporteføljen en vigtig konkurrencemæssig fordel. På den anden side øges 
anvendelsen af renere termiske produktionsprocesser, som CCGTs eller anvendelse af såkaldt clean coal, med CO2-opsamling 
og sekvestrering. Til aftagersiden ydes energi-service for at øge energieffektiviteten er både en måde at reducere CO2-
emissionerne på og samtidig skabes en ny forretningsmulighed (26). 
EDPs forretningsplan 2007-10 anticiperer en gardering mod de identificerede risici og adressere ligeledes mulighederne. 
Planen omfatter følgende mål: Progressiv reduktion i produktionstid for anlæg i Portugal der fyrer med olie og planer for 
deres hurtige nedlukning (i 2012); styring af CO2-behovet ved at investere i Carbon Fonde, deltage i CDM-projekter og 
muligvis køb af yderligere udledningsrettigheder; forbedre energieffektiviteten vedrørende tekniske tab i distributionen, 
fremme mikro-produktion og energiservice og reduktion af emissioner fra EDPs køretøjer (27).  

4. Endesa 
Implementerede (allerede) i 2003 en klima strategi og definerede mål for reduktion af CO2-emissioner, hvilket virksomheden 
ser som en konkurrencemæssig fordel. Nævner politiske initiativer i form af SEER (Strategic European Energy Review), EU’s 
Grønbog og Kyoto-protokollen, men ikke risici i forbindelse hermed (116-131). 
5. Enel 
Virksomheden oplyser om følgende risici: stigende produktionsomkostninger som følge af behovet for at forbedre den 
generelle miljømæssige performance, forøgelse af effektiviteten på værkerne og produktion med et mix af kilder der 
inkluderer mere vedvarende energi og mindre CO2-udledende; regulatoriske risici i relation til EU ETS (mængden af kvoter og 
fleksibiliteten vedrørende kreditter); og regulatoriske risici som følge af behovet for at erhverve Green Certificates gennem 
produktion fra vedvarende kilder eller køb i markedet som del af det obligatoriske system for producenter og importører af 
energi fra ikke-vedvarende kilder. 
Virksomheden ser endvidere kampen mod klimaforandringer som en væsentlig mulighed for konkurrencemæssig vækst. Med 
udvikling af ny teknologi, investering i vedvarende energikilder og forbedring af performance, følger en optimering af 
virksomheden ressourcer. Kan endvidere opnå fordele ved incitamentsordninger og til at imødegå markedets behov og 
stakeholdernes generelt set (59). 
6. EVN 
EU kræver en betydelig reduktion i drivhusgasudledningerne. Mængden af kvoter er nedsat fra 32,8 mio. til 30,33 mio. For 
energisektoren betyder dette yderligere udfordringer i relation til reduktion af emissioner og en finansiel byrder afledt fra 
behovet for at købe de manglende certifikater. For perioden 2008–2012 kommer EVN til at mangle 500 – 800 t. tons pr. år, 
som enten skal spares eller købes (4). 
7. Iberdrola Renovables 
GRI-indekset henviser til rapportens s. 88, men ingen oplysninger relevante for indikatoren forefindes her.  
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8. Nuon 
Der er ikke rapporteret herpå (GRI-indeks).  

9. REE (Red Eléctrica de España) 
Aspekter relateret til risici i relation til klimaforandringer: integration af vedvarende energi i det elektriske system; løsning af 
tekniske problemer i inkorporering af vindenergi; stigning i vedvarende energikilder, forbedring af energieffektivitet samt 
demand managment er en del af energiens bæredygtighed og udfordringen ved klimaforandringer. Programme for Renewable 
Energies med formål at øge produktionen fra vedvarende energikilder med 39,4 pct. i 2010; arbejder på forskellige 
alternativer, herunder vindenergi. Udvikling af demand management systemer (28, 49-50) 
10. Vattenfall 
Finansielle muligheder: Fokus på klimaforandringer vil sandsynligvis resultere i stigende efterspørgsel efter bæredygtige og 
effektive energisystemer. Evnen til at levere effektiv energi samt potentialet for ren og bæredygtig produktionsteknologi kan 
vise sig at være en konkurrencemæssig fordel. Der investeres kraftigt i vedvarende energikilder og dette betragtes som en 
signifikant konkurrencemæssig mulighed. CCS-teknologiens kommercielle succes vil bidrage med en renæssance for 
brunkulsfyrende kraftværker. Vattenfall er førende indenfor CCS-teknologi i sektoren og besidder brunkulsminer. Dette kan 
vise sig ikke kun at være god forretning, men også en profitabel måde at bygge bro til fremtidige energiløsninger. Derudover 
er værktøjer der kan nedsætte kundernes energiforbrug et mindre forretningsområde i dag, men Vattenfall er ved at 
undersøge muligheden for ekspansion på dette område. 
Eksempler på fysiske risici inkluderer ændringer i vejrmønstre; knaphed på vand og højere vandtemperaturer, der kan 
påvirker afkøling af forbrændingsanlæg, hyppigere og mere intensive storme kan have en indvirkning på transmission og 
distributionsnetværk og sikkerheden i relation til dæmninger ved produktion med vandkraft, der kan blive påvirket af højere 
nedbørsniveau. Et eksempel på en regulatorisk risiko er EU ETS, der vil påvirke de langsigtede investeringer. Vattenfall 
analyserer løbende fremtidige energipriser og CO2-kvotepriser. Disse forudsætninger anvendes i investeringskalkuler. 
Således er miljømæssige aspekter direkte forbundet med langsigtede investeringer og forretningsstrategien (63).  
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BILAG 7 – EU1 
 
EU1 EU9 
1. DONG Energy* 
www www 

2. E.ON* 
Installeret kapacitet 90 GW. Heraf gas/olie 40 %, kul 30 %, 
vedvarende energikilder 11 %, vand 7 % og atomkraft 10 % (24).  www 

3. EDP (Energias de Portugal) 
N/A N/A 

4. Endesa 
24.490 MW (11).  N/A 

5. Enel 
N/A N/A 

6. EVN 
Total kapacitet 1.734 MW, fordelt på termisk 1.382, vand 226, vind 
116 og biomasse 10 (32).  N/A 

7. Iberdrola Renovables 
Næsten 8.000 MW installeret kapacitet ved udgangen af 2007 
(Letter from the Chairman).  N/A 

8. Nuon* 
Oplyser at en opdeling på brændstoftype ikke altid er muligt, som 
følge af kombinerett anvendlse af brændstof (Gri-indeks). Total 
installeret kapacitet: elektricitet 3.735 Mwe og varme 2.531 MWth 
(Production of electricity).  

Rapporterer ikke herpå. 

9. REE (Red Eléctrica de España) 
N/A N/A 

10. Vattenfall* 
N/A N/A 
   

*Tilkendegiver at rapportere i overensstemmelse med EUSS. Vattenfall oplyser at der kun rapporteres i de tilfælde, hvor oplysninger har 
været let tilgængelige og mulige at indsamle. 
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BILAG 8 – EN16 (METODE) 
 
EN16: ANVENDT METODE (Herunder oplysninger fra Profil 3.9) 
1. DONG Energy 
Beregning af kvotebelagte CO2-emissioner udføres på de kvotebelagte anlæg i overensstemmelse med de metoder, der er 
angivet i lov om CO2-kvoter. Ikke kvotebelagte CO2-emissioner fra andre processer mv. ved distribution af el og gas mv. 
opgøres med anvendelse af værksspecifikke emissionsfaktorer eller standardfaktorer fra Energistyrelsen, Danmarks 
Miljøundersøgelser m.fl. Opgørelse af data beregnes på baggrund af forbruget af naturgas og olieprodukter. På andre offshore 
olie og gas produktionsanlæg der ikke er omfattet af lov om CO2-kvoter anvendes sektorspecifikke emissionsfaktorer fra OGP 
(1995). Emissioner fra eget el- og varmeforbrug er ikke medtaget i opgørelsen (s. 46). 
2. E.ON 
www 

3. EDP (Energias de Portugal) 
CO2-emissioner beregnes udelukkende på grundlag af kulstofindholdet for kul (110). 

4. Endesa 
 N/A  

5. Enel 
Tidligere kalkulationer baseredes på IPCC 1996 guidelines. Siden direktiv 2003/87/EC og kvotehandelssystemet, beregnes 
emissioner i overensstemmelse med parametre afledt fra analyser (brændstoffets kulstofindhold, varmeværdi, kulstofindhold 
i asken) foretaget på enkelte partier af brændstof (97). 

6. EVN 
N/A 

7. Iberdrola Renovables 
Der henvises til International Energy Agency's 2007 Report (154). 

8. Nuon 
Der henvises til Greenhouse Gas Protocol (a Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)) (Carbon Dioxide). 

9. REE (Red Eléctrica de España) 
Beregninger er baseret på GHG Protocol Initiative (emissioner i relation til virksomhedens køretøjer), samt International 
Energy Agency 2006 (udledninger i relation til forbrug af elektricitet) (107).   

10. Vattenfall 
CO2-emissions beregnes på baggrund af forbrug af brændstof. Det bemærkes, at beregningsmetoder varierer fra land til land, 
idet beregningsmetoder er fastlagt i national lovgivning inter alia i ETS (9).  
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BILAG 9 – EN16 (EMISSIONER) 
 

EN16: CO2-EMISSIONER EUSS Specifikation 
1. DONG Energy* 
14.010.997 ton CO2 ækv. målt/beregnet (50). 700 gCO2/kWh 
(7). www 

2. E.ON* 
121,3 mio. metric tons fra produktion af elektricitet (22). www 

3. EDP (Energias de Portugal) 
23.422 ktonnes (13). N/A 

4. Endesa 
0,44 kgCO2/kWh (37).  N/A 

5. Enel 
694 g/kWh og 46,8 mio. ton (italienske værker). Endvidere er 
emissioner opgjort for Slovakiet, Bulgarien og Iberia; 1.019 - 
1.385 g/kWh og total 4,1 - 4,8 mio. ton. (99). 

N/A 

6. EVN 
0,444 tn/MWh (s. 60) N/A 

7. Iberdrola Renovables 
0,6 mio ton (s. 108). Tons of CO2/MWh: Spain 0,394; USA 
0,573; UK 0,473; Greece 0,776; Poland 0,659; France 0,091; 
Germany 0,349; Brazil 0,084 og Portugal 0,498 (109) 

N/A 

8. Nuon* 
15.246 ktonnes (Carbon Dioxide). Rapporterer ikke herpå. 

9. REE (Red Eléctrica de España) 
84.519 ton. CO2 ækv. (s. 107) / TDE (Bolovia) 385.609 ton. 
CO2 ækv. (s. 120) / RESEDUR (Peru) 2.263 ton. CO2 ækv. 
(121).  

N/A 

10. Vattenfall* 
84.537 kilotonnes. Er endvidere opgjort pr. land: Sverige 339; 
Finland 328; Danmark 6.130; Tyskland 71.600; samt Polen 
6.140 ktonnes) (22). 

N/A 

 
*Tilkendegiver at rapportere i overensstemmelse med EUSS. Vattenfall oplyser at der kun rapporteres i de tilfælde, hvor oplysninger har 
været let tilgængelige og mulige at indsamle.   
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BILAG 10 – EU4 
 

EU4 
1. DONG Energy* 
www 

2. E.ON* 
www 

3. EDP (Energias de Portugal) 
2. 862.485 tCO2ækv. (27). 

4. Endesa 
Gennemsnitlige årlige allokerede kvoter 24,3 mio. ton CO2 (121).  

5. Enel 
N/A 

6. EVN 
Kvoter for perioden 2008–2012 1,58 mio. tons (4).  

7. Iberdrola Renovables 
N/A 

8. Nuon* 
9.109.159 (GRI-indeks). 

9. REE (Red Eléctrica de España) 
N/A 

10. Vattenfall* 
N/A 

 
*Tilkendegiver at rapportere i overensstemmelse med EUSS. Vattenfall oplyser at der kun rapporteres i de tilfælde, hvor oplysninger har 
været let tilgængelige og mulige at indsamle. 
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