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FAKTAARK 

FAKTAARK - 2021-status på pensionsbranchens tilsagn om 

yderligere 350 mia. DKK i grønne investeringer frem mod 2030 

 

Forsikring og Pension har opgjort 2021-status på efterlevelse af pensionsbran-

chens betingede tilsagn om at investere yderligere 350 mia. kr. i den grønne om-

stilling frem mod 2030.  

 

Den nye opgørelse over branchens grønne tilsagn viser, branchen har investeret 

for 72 mia. kr. i nye grønne investeringer siden juni 2020. Dette er – ligesom 

sidste år – væsentligt mere end den lineære målopfyldelse på 32 mia. kr. frem 

mod 2030, jf. figuren nedenfor.  

 

 
 

Danske pensionsselskaber har således medio 2021 i alt investeret 248 mia. kr. i 

grønne investereringer. Siden tilsagnet blev givet ved FN’s klimatopmøde i New 

York i september 2019, har branchen investeret i nye grønne investeringer for i 
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Side 2 

alt 122 mia. kr. På blot to år har branchen fordoblet sin beholdning af grønne 

investeringer og dette til trods for, at de sidste par år har været plaget af corona-

pandemien og uro på de finansielle markeder.  

 

Beholdning af pensionsbranchens grønne investeringer (mio. kr.) 

Investeringer Medio 2019 Medio 2020 Medio 2021 

Andre investeringer 4.100 8.700 5.900 

Grøn energiinfrastruktur – Emerging Markets 2.500 10.300 4.600 

Grøn energiinfrastruktur – OECD 53.900 49.700 61.000 

Grønne obligationer 6.500 25.800 61.100 

Klimavenlige investeringer i ejendomme mv. 26.400 35.300 47.800 

Noterede aktieinvesteringer 32.600 46.300 67.900 

Hovedtotal 126.000 176.100 248.300 

 

 

Investeringerne er foretaget i Danmark og udlandet og fordeler sig som vist i 

nedenstående tabel: 

 

Grønne investeringer fordelt på Danmark og udlandet medio 2021 (mio. kr.) 

Investeringer Danmark Udlandet 

Hovedtotal 87.600 160.700 

 

 

Eksempler på konkrete grønne investeringsprojekter gennemført i 2021 fremgår 

af tabellen nedenfor: 

 

Eksempler på nye grønne investeringsprojekter i DK og udlandet (mio. kr.) medio 
2021 

Etablering af solenergiparker 5.200 

Etablering af vindmølleparker 1.800 

Power-to-x 2.900 

Energieffektivering i bygninger 2.800 

 

 

Baggrund 

Pensionsbranchens opgørelse af grønne investeringer tager udgangspunkt i FN’s 

verdensmål 7 om bæredygtig energi og defineres som vedvarende energi, ener-

gieffektivisering og udvikling af relaterede downstreamsystemer. Dette vil f.eks. 

være investeringer i vindenergi-, solenergi, biomasse og lignende, energieffekti-

visering i bygninger m.m. samt energitransmission af el. 

 

Det er ikke udtømmende fastlagt, hvilke aktiver, der kan indgå i definitionen, men 

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

solenergi, biomasse o. lign., energieffektivisering i bygninger og ejendomme og 

energitransmission m.v. Selskabernes tal for grønne investeringer er således de 

faktiske opgørelser af de investeringer, selskaberne betegner som grønne ud fra 

den angivne definition.  
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Perioden, selskaberne opgør deres grønne investeringer for, løber fra 1. juli til og 

med 30. juni. Opgørelsen sker i forbindelse med selskabernes udarbejdelse af 

halvårsregnskab.  

 

Tilsagnet om de yderligere 350 mia. kr. i grønne investeringer frem mod 2030 er 

betinget. Det vil sige, at tilsagnet er betinget af dels markedsmæssige, dels sel-

skabsspecifikke og dels politiske omstændigheder.  

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

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

mange grønne aktiver til at møde efterspørgslen m.fl. 

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

det enkelte selskabs medlemmer til at investere grønt, at udviklingen i pensi-

onsind- og udbetalinger fortsætter i omtrent det forventede omfang samt, at 

reguleringen vedrørende garanterede produkter ikke tvinger selskaber til at 

reducere investeringer i unoterede aktiver og andre grønne investeringer. 

• Blandt de politiske betingelser er, at rammebetingelser og regulering under-

støtter grøn omstilling og gør grønne investeringer relativt attraktive, herunder 

gerne mindre risikable. Endvidere at den fælleseuropæiske regulering af pen-

sionsselskaber fortsat understøtter langfristede investeringer.  

 

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

for, om pensionsbranchen kan efterleve det fastsatte mål. Set ud fra branchens 

2021-status, tegner der sig et positivt billede af branchens målopfyldelse.  


