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FAKTAARK 2022-status på pensionsbranchens tilsagn 
om yderligere 350 mia. DKK i grønne investeringer frem 
mod 2030 
 
F&P har opgjort 2022-status på efterlevelse af pensionsbranchens betingede 
tilsagn fra 2019 om at investere yderligere 350 mia. kr. i den grønne omstil-
ling frem mod 2030.  
 
Den nye opgørelse over branchens grønne tilsagn viser, branchen har inve-
steret for 68 mia. kr. i nye grønne investeringer siden juli 2021. Trods den 
aktuelle økonomiske krise og volatile finansielle markeder, fortsætter den 
danske pensionsbranche med at investere i grønne projekter og virksomhe-
der. 
 

Totalbeholdning og nyinvestering 2022 
(mio. kr.) 

Investeringer Totalbeholdning 
medio 2022 

Nyinvesteringer 
medio 2021-2022 

Andre investeringer 13.837 5.253 

Grøn energiinfrastruktur – Emerging Markets 5.925 2.203 

Grøn energiinfrastruktur – OECD 64.642 14.765 

Grønne obligationer 41.283 25.979 

Klimavenlige investeringer i ejendomme mv. 54.023 15.509 

Noterede aktieinvesteringer 60.141 4.541 

Hovedtotal 239.851 68.251 

 
Branchens totale beholdning af grønne investeringer investereret inden for 
rammerne af verdensmål 7 om bæredygtig energi udgør pr. medio 2022 240 
mia. kr. Den markante tilgang i nye grønne investeringer betyder, at bran-
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Side 2 

chens samlede grønne investeringer i bæredygtig energi kun er faldet margi-
nalt fra 248 mia. kr. i 2021 til 240 mia. kr. i år - trods en betydelig uro på de 
finansielle verdensmarkeder.  
 

 
 
Faldet i branchens grønne beholdning skyldes først og fremmest kurstab som 
følge af nedgangen på de finansielle markeder. Derudover bidrager også fra-
salg og justering af opgørelsesmetoden til faldet. Samtidigt har flere selska-
ber valgt at overgå til EU's miljøtaksonomi, som også har påvirket rammerne 
for, hvad der kan opgøres som grønt.  
 
Branchens totale beholdning i nye grønne investeringer er således faldet 
marginalt og udgør medio 2022 114 mia. kr. Trods det lille fald i branchens 
samlede grønne investeringer, er det stadig realistisk at nå målsætningen om 
yderligere 350 mia. kr. i 2030, fordi branchen er foran den lineære målopfyl-
delse. 
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Danskerne store pensionsformue bidrager stadig i høj grad til at sikre den 
grønne omstilling i Danmark. Skønsmæssigt er ca. 40 pct. af de nye grønne 
68 mia. kr. investeret i Danmark mens de resterende fordeler sig i resten af 
verden. 
 
Pensionsselskabernes nye grønne investeringer er foretaget i Danmark og 
udlandet: 
 

Nye grønne investeringer fordelt på Danmark og udlandet medio 2021-2022  
(mio. kr.) 

Investeringer Danmark Udlandet 

Hovedtotal 29.455 38.795 

 
 
Pensionsbranchens totale beholdning af grønne investeringer i bæredygtig 
energi pr. medio 2022: 
 

Beholdning af pensionsbranchens grønne investeringer 2019-2022 
(mio. kr.) 

Investeringer Medio 2022 Medio 2021 Medio 2020 Medio 2019 

Andre investeringer 13.837 5.900 8.700 4.100 

Grøn energiinfrastruktur – Emerging Markets 5.925 4.600 10.300 2.500 

Grøn energiinfrastruktur – OECD 64.642 61.000 49.700 53.900 

Grønne obligationer 41.283 61.100 25.800 6.500 

Klimavenlige investeringer i ejendomme mv. 54.023 47.800 35.300 26.400 

Noterede aktieinvesteringer 60.141 67.900 46.300 32.600 

Hovedtotal 239.851 248.300 176.100 126.000 

 
 
Eksempler på konkrete grønne investeringsprojekter medio 2022: 
 

Eksempler på nye grønne investeringer i Danmark og udlandet medio 2022 (mio. kr.) 

Sol og vindenergi 2.519 

Energieffektivisering  2.300 

Bæredygtige ejendomme 2.880 

 
 
 
Baggrund 
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Pensionsbranchens opgørelse af grønne investeringer tager udgangspunkt i 
FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi og defineres som vedvarende 
energi, energieffektivisering og udvikling af relaterede downstreamsystemer. 
Dette vil f.eks. være investeringer i vindenergi-, solenergi, biomasse og lig-
nende, energieffektivisering 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 investe-
ringer er således de faktiske opgørelser af de investeringer, selskaberne be-
tegner som grønne ud fra den angivne definition.  
 
Perioden, selskaberne opgør deres grønne investeringer for, løber fra 1. juli 
til og med 30. juni. Opgørelsen sker i forbindelse med selskabernes udarbej-
delse 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 markedsmæs-
sige, dels selskabsspecifikke og dels politiske omstændigheder.  

• Blandt de markedsmæssige betingelser er, at der frem mod 2030 eksiste-
rer grønne investeringer, som giver fornuftige afkast og, at der findes til-
strækkelig 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 
pensionsind- og udbetalinger fortsætter i omtrent det forventede omfang 
samt, at reguleringen vedrørende garanterede produkter ikke tvinger sel-
skaber til at reducere investeringer i unoterede aktiver og andre grønne 
investeringer. 

• Blandt de politiske betingelser er, at rammebetingelser og regulering un-
derstøtter grøn omstilling og gør grønne investeringer relativt attraktive, 
herunder gerne mindre risikable. Endvidere at den fælleseuropæiske re-
gulering af pensionsselskaber fortsat understøtter langfristede investerin-
ger.  

 

Væsentlige ændringer fra det forventede i de nævnte forhold kan få betyd-
ning for, om pensionsbranchen kan efterleve det fastsatte mål.  

Tilsagnets overgang fra verdensmål 7 til EU's miljøtaksonomi 

Tilsagnet overgår til at blive afgrænset og opgjort efter EU-taksonomiens 
bestemmelser og kriterier. Taksonomiforordningen er en ny fælles referen-
ceramme og målestok, der primært har som formål at fastlægge, hvad der 
kan klassificeres som bæredygtige økonomiske aktiviteter. Taksonomien 
betyder, at EU får et fælles sprog for, hvad der er miljømæssigt bæredygtigt, 
men det er fortsat op til de enkelte selskaber at vurdere, hvilke investerin-
ger, de vil foretage. 
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Miljøtaksonomien er mere omfattende og detaljeret end verdensmål 7 om 
bæredygtig energi og danner en naturlig ramme for, hvordan tilsagnet frem-
adrettet skal opgøres og indberettes. Pr. 1. januar 2024 overgår tilsagnet til 
at være taksonomi-alignet eller taksonomi-nært baseret på pensionsselska-
bernes rapportering for året 2023. Pr. medio 2024 offentliggøres tilsagnet 
første gang efter den nye opgørelsesmetode baseret på taksonomien.  
 
F&P har i samarbejde med medlemmerne udarbejdet en køreplan for tilsag-
nets overgang til taksonomien.  
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