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FAKTAARK 

2020-status på pensionsbranchens tilsagn om yderligere 350 

mia. kr. i grønne investeringer mod 2030 

 

Forsikring & Pension har opgjort 2020-status over branchens efterlevelse af det 

tilsagn om grønne investeringer, vi gav til klimatopmødet i New York i september 

2019. 

 

Opgørelsen viser, at de grønne investeringer er øget med 50 mia. kr. siden sep-

tember 2019. Det er væsentligt mere end den ”lineære målopfyldelse” på 32 mia. 

kr., jf. figuren neden for. 

 

   
Pensionsbranchen er dermed godt på vej til at opfylde tilsagnet. Det er bemær-

kelsesværdigt i et år, der er præget af corona-situationen og store udsving på de 

finansielle markeder.   
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Side 2 

Danske pensionsselskaber har således medio 2020 grønne investeringer for i alt 

176 mia. kr. 

 

Igangværende grønne investeringer medio 2020 (mia. kr.) 

Aktieinvesteringer 42,0 

Grøn energi infrastruktur – Emerging Markets 11,9 

Grøn energi infrastruktur – OECD 50,5 

Grønne obligationer 27,5 

Klimavenlige investeringer i ejendomme m.v. 38,6 

Andre investeringer 5,7 

I alt 176,2 

 

Eksempler på konkrete grønne investeringsprojekter gennemført i 2020 fremgår 

af tabellen nedenfor. 

  

Eksempler på grønne investeringsprojekter (mia. kr.)  

Produktion og transmission af off-shore vind i den tyske del af Nordsøen 2,0 

Etablering af ca. 900 ha solcellepark i USA 1,7 

Etablering af vindmøllepark med 65 landbaserede møller i USA 1,2 

Etablering af havvindmøllepark i Taiwan 1,0  

Energioptimering af 15.200 m2 kontorejendom til BR18 og DGNB Guld 0,3 

Baggrund 

Branchens opgørelse af grønne investeringer tager udgangspunkt i en definition 

af grøn energiomstilling i overensstemmelse med FN’s 7. verdensmål ”Affordable 

and clean energy”, som relaterer sig til udbredelse af vedvarende energi, energi-

effektivisering og udvikling af relaterede downstream-systemer.  

 

Det er ikke udtømmende klarlagt, hvilke aktiver der kan indgå i definitionen. Men 

der er et tydeligt mønster i, at selskaberne angiver fx investeringer i vindenergi, 

solenergi, biomasse og lignende, energieffektivisering i bygninger og energitrans-

mission m.v.  

 

Selskabernes tal for investeringer er således de faktiske opgørelser af de investe-

ringer, selskaberne betegner som grønne ud fra den angivne definition. 

 

Hovedparten af selskaberne har opgjort tallene pr. 30. juni i forbindelse med halv-

årsopgørelser. Enkelte selskaber kan afvige herfra, eventuelt hvad angår enkelte, 

særlige aktiver.  

 

Tilsagnet om 350 mia. kr. grønne investeringer i 2030 er betinget. Dels af mar-

kedsmæssige forhold, dels af selskabsspecifikke og politiske omstændigheder. 

  

• Blandt de markedsmæssige betingelser er, at der frem mod 2030 findes grønne 

investeringer, som giver fornuftige afkast, og at der findes tilstrækkelig mange 

grønne aktiver til at møde efterspørgslen  

• Blandt de selskabsspecifikke betingelser indgår, at der (fortsat) er opbakning 

fra det enkelte selskabs medlemmer til at investere grønt, at udviklingen i 

pensionsind- og udbetalinger fortsætter i omtrent det forventede omfang, at 
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Side 3 

bestande af produkter med garanti for udbetalingernes størrelse ikke hæmmer 

selskabet ift. til at investere i unoterede aktiver med lang tidshorisont (som 

passer til pensionsforpligtelserne)  

• Blandt de politiske betingelser er, at de samfundsøkonomiske rammebetingel-

ser fortsat understøtter grøn omstilling og gør grønne investeringer relativt 

attraktive, herunder gerne mindre risikable. Endvidere, at den fælleseuropæi-

ske regulering af pensionsselskaber fortsat understøtter langfristede investe-

ringer. 

 

Væsentlige ændringer i de nævnte forhold fra det forventede kan få betydning for 

mulighederne for at komme i mål med tilsagnet. Men ud fra 2020-status er ud-

sigterne for at nå i mål positive. 

 


