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Erhvervsstyrelsen 

Att. csr-rapportering@erst.dk 

 

29. november 2019 

 

Offentlig høring om virksomheders CSR-rapportering 

 

D. 31. oktober 2019 offentliggjorde erhvervsminister Simon Kollerup en høring om, hvordan der 

kan skabes mere værdi af redegørelsen for samfundsansvar, også kaldet CSR-rapporteringen. Hø-

ringen har til hensigt at undersøge, hvordan rapporteringen kan gøres mere sammenlignelig og 

transparent. En øget åbenhed om virksomhedernes samfundsansvar forventes bl.a. at kunne lette 

adgangen til investeringer for bæredygtige virksomheder samt at virksomhederne oplever en po-

sitiv værdi af deres CSR-rapportering. 

 

Dansk Erhverv har følgende bemærkninger. 

 

International og europæisk harmonisering 

Årsregnskabslovens §99a om virksomheders redegørelse for samfundsansvar baserer sig på NFI-

direktivet (jf. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-audit-

ing/company-reporting/non-financial-reporting_en). Dansk Erhverv støtter en ensartet imple-

mentering af direktivet i hele EU for at sikre lige konkurrencevilkår i praksis. Forskelle i national 

lovgivning kan blive en byrde for virksomheder, der opererer på tværs af grænser inden for EU. 

Dansk Erhverv støtter ikke strengere krav til danske virksomheder end hvad, der er gældende for 

resten af EU.  

 

Dansk Erhverv finder det afgørende, at anbefalingerne til virksomhederne harmoniseres med 

gældende internationale retningslinjer såsom GRI, CDP, FN’s Global Compact m.fl., så virksom-

heder ikke skal lave ’dobbelt-rapportering’ til en dansk kontekst.  

 

Balance imellem foruddefinerede rapporteringskrav og sammenlignelighed 

Det er vigtigt, at en given regulering er effektiv, herunder at omkostningerne er proportionale 

med fordelene. En virksomheds CSR-rapportering bør altid udføres skræddersyet til virksomhe-

den. Dels for at sikre en optimal brug af virksomhedens interne ressourcer og dels for at sikre, at 

de rapporterede data er relevante for virksomhedens interessenter. Dansk Erhverv finder på den 

baggrund ikke, at der er behov for mere specifikke eller foruddefinerede rapporterings-krav for 

danske virksomheder. Det er virksomhederne selv, der bedst kan vurdere, hvordan de bør arbejde 

med CSR inden for de givne internationale og nationale rammer og regulering.  

 

Dansk Erhverv mener dog samtidig, at transparens og sammenlignelighed af data med fordel kan 

understøttes for at optimere anvendelsen af oplysningerne blandt fx investorer og analytikere. 
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Dansk Erhverv ser således positivt på de fælles standarder for ESG-nøgletal og bæredygtige inve-

steringer, der blev lanceret af Finansforeningen, Nasdaq og FSR – danske revisorer i juni 2019 (jf. 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/nyt-initiativ-for-esg-nogletal-i-ars-

rapporten/).  

 

Tættere kobling til FNs Verdensmål 

I lyset af at kendskabet og anvendelse af FNs Verdensmål vinder frem blandt særlig de store 

virksomheder i Danmark (jf. https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downlo-

ads/analysenotater-2019/14.-alle-ombord---status-pa-virksomhedernes-arbejde-med-csr-og-fns-

verdensmal.pdf) vil en tættere kobling med den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar 

kunne skabe en større national og international sammenhæng.  

 

Branche-tilpasset vejledning til små -og mellemstore virksomheder  

Dansk Erhverv finder, at især små og mellemstore virksomheder har brug for bedre værktøjer og 

vejledning til at bistå dem, når de fx møder nye bæredygtighedskrav fra såvel danske, internatio-

nale eller europæiske kunder. Dansk Erhverv er tilfreds med, at SMV’er er undtaget for kravet om 

redegørelse for samfundsansvar, men forudser at denne gruppe af virksomheder alligevel vil blive 

indirekte påvirket af eventuelt nye CSR-rapporteringskrav, der resulterer i nye krav til for eksem-

pel underleverandører. Dansk Erhverv ser derfor behov og mulighed for at styrke små og mellem-

store virksomheder gennem fx branchespecifik vejledning og initiativer til støtte for disse virk-

somheder, når de støder på CSR-krav i deres værdikæde.  

 

Offentlige myndigheders efterspørgsel 

Dansk Erhverv anbefaler desuden Erhvervsstyrelsen parallelt at arbejde for at forbedre offentlige 

myndigheders efterspørgsel efter ansvarligt producerede varer og tjenester til støtte for et lokalt 

markedstræk, da dette formodes på en mere effektiv baggrund at fremme CSR og CSR-rapporte-

ring hos danske virksomheder. 

 

 

Med venlig hilsen 

Malene Thiele 

CSR Chef 
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