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Impact analyse - Affald
Resumé
•
•
•
•

13% af Jyske Banks erhvervsudlån er til sektorer, hvor en stor mængde affald ikke genanvendes
Ca. 14% af de danske husstande er registreret som kunder i Jyske Bank. Ca. 50% af affaldet fra de
danske husstande sorteres ikke til genanvendelse.
Jyske Banks mulighed for påvirkning af ikke-genanvendt affald er begrænset til dialog og oplysning af
kunderne.
Yderligere kvantificering af Affald vil først være relevant at gennemføre, når der findes yderligere data
og KPI’er for impact området.

Indledning og metode
Som en del af implementeringen af UN Principles for Responsible Banking udarbejder Jyske Bank løbende
impact analyser for de mest betydende impact områder. I impact analysen offentliggjort i december 2020 blev
området Affald identificeret som et væsentligt impact område for Jyske Bank koncernen. Denne analyse er
først skridt i undersøgelsen af hvordan Jyske Bank påvirker affald gennem udlån og investeringer.
Jyske Banks metode er beskrevet i dokumentet PRB Impact analyse - Metode som findes på vores
hjemmeside 1.
Identificering af impact områder og vurdering af
deres relevans (trin 1-4) er beskrevet i
metodedokumentet, mens der i denne
indledende analyse af impact området Affald
fokuseres på at kvalificere impact området ved
fastlæggelse af de væsentligste impacts dvs.
hvordan påvirker Jyske Banks
forretningsomfang affald og hvordan kan det
kvantificeres (trin 5).
Til denne del tages der udgangspunkt i de
nøgletal for kvantificering af affald, som EU har
foreslået i Disclosureforordningen. Det drejer sig
om mængden af farligt affald og mængden af
ikke-genanvendt affald.
Identifikation af forretningsmuligheder (trin 6)
behandles kun perifert.
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Udlån
Der er taget udgangspunkt i internationale og nationale opgørelser af affald. Således anvendes Sustainable
Development Report 2020 2 og Affaldsstatistikken 2019 fra det danske Miljø og Fødevareministerium 3.
Sustainable Development Report konkluderer, at verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, er udfordret
i Danmark. Rapporten følger op på 6 nøgletal inden for verdensmål 12, elektronisk affald, importerede og
produktionsbaserede SO2 og nitrogen udledninger, samt ikke-genanvendt affald. Der oplyses ikke om
udviklingen i nøgletallene i Sustainable Development Report.
Affaldsstatistikken 2019 fra det danske Miljø og Fødevareministerium konkluderer, at en stor del af affaldet i
Danmark genanvendes, og at andelen af genanvendt affald i Danmark er stigende fra 2018 til 2019 samtidigt
med, at andelen af affald, der sendes til forbrænding, er stabil. Statistikken konkluderer yderligere, at mængden
af husholdningsaffald og lignende affald er steget pr. indbygger i samme periode.
Statistikken opgør mængden af genereret affald i Danmark fordelt på affaldstyper, behandlingsformer samt
affaldskilder. Opdelt på behandlingsformer ses det, at 28% af den samlede mængde affald i Danmark ikke
genanvendes. I statistikken opdelt på affaldstyper, ses det at 5% den samlede affaldsmængde i Danmark er
farligt affald.

Ikke-genanvendt affald

I Miljø og Fødevareministeriets statistik ses, at ikke-genanvendt affald primært kommer fra 2 affaldskilder,
husholdninger og servicesektoren. Husholdninger og servicesektoren genererer til sammen ca. 42% af den
samlede mængde affald i Danmark, hvoraf 50% af affaldet fra husholdninger og 41% af affaldet fra
servicesektoren ikke genanvendes.
Servicesektoren
I servicesektoren er andelen af affald, der genanvendes, steget fra 2018 til 2019, men 39% af affaldet
genanvendes stadig ikke. Der er stor spredning i hvor stor en andel af affaldet, der ikke genanvendes i
servicesektoren. Således er det primært 4 brancher i servicesektoren, der tegner sig for det ikke-genanvendte
affald:
• Offentlig forvaltning, undervisning, sundheds- og socialvæsen
• Hotel og restauranter
• Transport og godshåndtering
• Kommunikation, kultur, finans og private tjenesteydelser
I tabel 1 ses koncernens udlånsomfang til de nævnte brancher i servicesektoren, samt udlånsomfanget set i
forhold til det samlede udlån i Jyske Bank koncernen til erhvervskunder.
Tabel 1 - Udlån til erhvervskunder fordelt på udvalgte sektorer i servicesektoren

Offentlig forvaltning, undervisning og sundheds- og socialvæsen

Udlånsomfang
mio. kr.

Andel af
udlånsomfang

511

<1%

10.860

4%

13.302

Hotel og restauranter

Transport og godshåndtering

6.056

Kommunikation, kultur, finans og private tjenesteydelser
Udlån til øvrige brancher

210.873

Udlån til erhvervskunder i alt

241.600

6%
3%

87%

100%

Generelt består kundeporteføljen i Jyske Bank i de fire brancher af få store kunder og mange mindre kunder,
hvilket betyder, at dialog med forholdsvis få kunder, kan have betydelig effekt på mængden af ikke-genanvendt
affald for Jyske Banks udlånsportefølje.
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Husholdninger
Selvom det i Miljø og Fødevareministeriets affaldsstatistik er anført, at 50% af affaldet fra husholdninger
genanvendes, anfører statistikken også problematikker ved denne opgørelse. Andelen er i denne opgørelse
beregnet på baggrund af mængden af affald, der er sorteret til genanvendelse, men tager ikke højde for om
affaldet faktisk genanvendes. Fx kan affald, som er sorteret til genanvendelse, udsorteres til anden behandling
pga. fejlsorteringer og kvalitetskrav, og bliver derfor ikke genanvendt. Miljø og Fødevareministeriets
affaldsstatistik for 2020 forventes at tage hensyn til faktisk behandling af sorteret affald.
For husholdninger i Danmark gælder det, at muligheden for at sortere sit affald til genanvendelse, styres af
kommunerne. Det er kommunerne, som stiller spande til affaldssortering og genbrugsstationer til rådighed for
private borgere.
Den danske regering har i juni 2020 sammen med en lang række af de øvrige partier i Folketinget lavet Klimaplan
for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 4. Aftalen har til formål at øge genanvendelsen og nedbringe CO2udledningen som følge af afbrænding af affald. Aftalepartierne er enige om at strømline affaldsindsamlingen i
Danmark, og aftalen indfører yderligere krav til kommunerne om yderligere affaldssortering fra 1. juli 2021.
Da affaldssortering hos husholdningerne i Danmark foregår i offentligt regi, vurderer vi, at Jyske Banks mulighed
for at påvirke mængden af ikke-genanvendt affald fra husholdninger er begrænset til dialog og oplysning til
vores privatkunder. Vi har flere forskellige låntyper til privatkunder, men vi anser ikke udlån til private, som en
god indikator for vores mulighed for at påvirke andelen af ikke-genanvendt affald fra husholdninger, idet vores
privatkunder ikke nødvendigvis har et lån.
Antallet af husstande i forhold til antallet af husstande i Danmark vurderes at være en bedre indikator for vores
mulighed for gennem dialog og oplysning at påvirke mængden af ikke-genanvendt affald i Danmark.
Der findes ifølge Danmarks Statistik 2,8 mio. husstande i Danmark, hvoraf ca. 14% - i et eller andet omfang – er
kunder i Jyske Bank. Mange privatkunder har engagementer hos flere pengeinstitutter, og Jyske Bank vil derfor
ikke være det eneste institut der har mulighed for at påvirke de kunder, som er kunder hos os.

Farligt affald
I Miljø og Fødevareministeriets affaldsstatistik er det ikke muligt at aflæse hvilke sektorer, der genererer farligt
affald, da statistikken kun opdeler farligt affald i behandlingsform og affaldstyper. Statistikbanken, som drives af
Danmarks Statistik, indeholder heller ikke data om hvilke brancher, der har størst påvirkning på farligt affald i
Danmark, og det har derfor ikke været muligt for os på nuværende tidspunkt at vurdere Jyske Banks påvirkning
af farligt affald.

Investering
I kapitalforvaltningen er faktorer som ESG-ratings og FN’s verdensmål integreret i vores investeringsprocesser.
Integration af ESG-rating i investeringsbeslutningerne betyder, at faktorer som affald og farligt affald er med i
grundlaget for investeringsbeslutningerne for virksomheder i brancher, hvor affald udgør en væsentlig risiko.
Ligesom for udlånsområdet gælder det for investeringsområdet, at virksomheder i visse brancher har en
betydelig større påvirkning på mængden af affald og farligt affald end virksomheder i de øvrige brancher.
Kapitalforvaltningens arbejde med FN’s verdensmål betyder, at data for virksomheders grad af
overensstemmelse med de enkelte verdensmål er en del af den bæredygtighedsinformation, der betragtes i
forbindelse med investeringsbeslutninger. Flere verdensmål behandler affald, især mål 12, og dermed er affald
også med i investeringsbeslutningerne i Jyske Bank.
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Kommende aktiviteter
Indenfor udlån ser vi de største muligheder for tilføre viden i markedet om nedbringelse af mængden af affald,
genanvendelse og cirkulær økonomi ved at indgå i partnerskaber med vores erhvervskunder. Jyske Bank har
mange erhvervskunder, der understøtter den bæredygtige omstilling, og vi har, via partnerskaber, lavet flere
korte film om bæredygtighed i det format vi kalder ”Got a Minute? Bæredygtig Business”. I 2020 lavede vi fx en
film om Kingo Karlsen A/S, et dansk nedrivningsfirma, der genanvender 97% af de materialer de nedbryder 5.
I kapitalforvaltningen er der fokus på integration af bæredygtighedsoplysninger og rapportering på disse. Set i
lyset af affalds væsentlighed som impact område for Jyske Bank vil det i den sammenhæng blive vurderet
hvordan affald integreres.
Kombinationen af, at data og KPI’er for affald stadig er under udvikling, at vores muligheder for at påvirke affald
er begrænsede til dialog og oplysning, og at bæredygtighedsagendaen i Danmark for nuværende primært er
centreret om andre emner end affald betyder, at yderligere kvantificering af impact området Affald afventer
udviklingen i de kommende år.

5

www.jyskebank.tv/baeredygtig-business-kingo-karlsen

Jyske Bank / Impact analyse - Affald / Side 5

