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Metodebeskrivelse 

I denne undersøgelse kigger vi på de danske pensionsselskabers investeringer i 

henholdsvis fossil og vedvarende energi. Undersøgelsen er den første af sin art 

gennemført blandt de danske pensionsselskaber. 

Forsikring & Pension har spurgt et repræsentativt udvalg af medlemsselskaberne 

svarende til 64,8 pct. af de danske pensionsselskaber og ud fra markedsandele 

for samtlige selskaber opregnet for hele branchen (ekskl. ATP, LD og pengeinsti-

tutterne).1 De spurgte selskaber omfatter de 5 største pensionsselskaber samt 

et bredt udvalg af de mellemstore og mindste selskaber målt på bruttopræmie-

indtægter. 

Investeringerne er opgjort efter følgende metode:  

Fossilt brændsel dvs. selskaber med primære aktiviteter indenfor 

udvinding af olie, kul og gas 

Vedvarende energi dvs. selskaber med primære aktiviteter inden-

for vedvarende/grønne energiformer samt direkte investeringer i 

vindmøller, solceller, biobrændselanlæg m.v. 

Der ses således bort fra investeringer i selskaber andre steder i værdikæden fx 

serviceselskaber eller forsyningsselskaber samt investeringer i produktionsvirk-

somheder, der har en relativ høj CO2-udledning, ligesom der ses bort fra inve-

steringer i klimainvesteringsfonde, grønne obligationer og investeringer i fx 

skov/bæredygtigt landbrug. 

 

Pensionsbranchen investerer næsten tre gange så meget i 

vedvarende energi som i fossilt brændsel 

I 2014 havde de danske pensionsselskaber investeret 42 mia. kr. i vedvarende 

energi. Til sammenligning var 15,7 mia. kr. investeret i fossilt brændsel. Dermed 

havde pensionsbranchen investeret næste tre gang så meget i grønenergi som i 

fossil energi.  

Investeringerne i fossilt brændsel svarer til 0,6 pct. af den samlede pensions-

formue på 2.700 mia. kr. (ekskl. ATP, LD og pengeinstitutterne), mens andelen 

investeret i vedvarende energi svarer til 1,6 pct. af formuen. 

  

                                                

1 De adspurgte selskaber er PFA, Danica, PensionDanmark, Nordea Liv & Pension, Sam-
pension, administrationsfællesskabet PKA, administrationsfællesskabet Unipension og PBU 
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Investeringer i vedvarende energi og fossilt brændsel, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Forsikring & Pension 

 

 
2014 

 
(mio. kr.) 

VEDVARENDE ENERGI 

 [Her menes investeringer i selskaber med primære aktiviteter in-

denfor vedvarende/grønne energiformer] 42.007 

  FOSSIL ENERGI 
 [Her menes investeringer i selskaber med primære aktiviteter in-

denfor udvinding af olie, kul og gas] 15.695 

  

  
SAMLET FORMUE UNDER FORVALTNING 2.701.452 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Vedvarende energi Fossilt brændsel

Mio. kr. 


