POLITIK FOR FINANSIERING/INVESTERING OMFATTET AF
DANMARKS GRØNNE FREMTIDSFOND

1.

BAGGRUND OG FORMÅL

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
har truffet beslutning om at oprette Danmarks Grønne Fremtidsfond (”Fremtidsfonden”) med en samlet kapacitet på 25 mia. kr. Af disse er der allokeret 14 mia. kr. til
EKF - Danmarks Eksportkredit, 4 mia. kr. til Vækstfonden, 6 mia. kr. til Danmarks
Grønne Investeringsfond (DGIF) og 1 mia. kr. til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) (herefter samlet benævnt ”Institutionerne” eller ”Institutionen”, når der
tale om anliggende vedr. de enkelte institutioner).
Formålet med denne politik er at fastsætte rammerne for Institutionernes beslutninger om anvendelse af midler allokeret til Institutionerne til finansiering og/eller investering under Fremtidsfonden.
2.

FREMTIDSFONDENS FORMÅL

Fremtidsfonden har til formål via investering/finansiering fra Institutionerne at
fremme national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye
teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv
anvendelse af energi mv. og fremme af global eksport af grøn teknologi, eksempelvis
inden for vind og energieffektiviseringsløsninger. Fremtidsfondens investeringer/finansiering skal bidrage til opfyldelse af Parisaftalens temperaturmål samt realisering
af nationale klimamål og skal således aktivt finansiere og investere i tiltag, der reducerer belastningen for klima, natur og miljø, herunder tiltag rettet mod vandknaphed,
fødevaremangel og bæredygtig fødevareproduktion. Investering og finansiering foretaget ved anvendelse midler fra Fremtidsfonden skal endvidere bidrage til FN’s
Verdensmål, og der må ikke ske finansiering af eller investeres i virksomheder, der
har base i skattely i henhold til EU’s til enhver tid gældende beslutninger og retningslinjer herom.1

1

Der kan dermed ikke foretages investeringer/finansieringer i fonde eller virksomheder, der
på investeringstidspunktet er hjemmehørende i et land på EU’s liste over ikke samarbejds-
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3.

INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSKATEGORIER
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Institutionerne kan finansiere eller foretage investering i aktiviteter, der på investerings- eller finansieringstidspunktet, fremmer eller har tydeligt potentiale til at understøtte den grønne omstilling under samtidig overholdelse af den til enhver tid
gældende lovgivning for den pågældende aktivitet. Den forventede CO2e-reduktion af
de aktiviteter, der påtænkes finansieret eller investeret i, vil i alle relevante tilfælde
så vidt muligt indgå i vurderingen af, om aktiviteten falder inden for Fondens formål.
Fonden skal imidlertid også foretage finansieringer af eller investeringer i projekter,
der f.eks. fremmer grøn omstilling, bidrager til beskyttelse af natur, klima og miljø
og/eller er målrettet vandknaphed og fødevaremangel.
Institutionernes finansiering/investering omfatter to investerings- og finansieringskategorier:
Kategori 1 – Miljømæssigt bæredygtige aktiviteter.
Kategorien omfatter finansiering af eller investering i økonomiske aktiviteter,
der er kvalificeret som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-taksonomien.2
Kategori 2 – Øvrige grønne aktiviteter.
Kategorien omfatter finansiering af eller investering i de økonomiske aktiviteter, der ikke omfattes af kategori 1, men som i henhold til en række vurderingskriterier vurderes at fremme national eller global grøn omstilling.
Kategori 1 - Finansiering af eller investering i økonomiske aktiviteter, der er kvalificeret som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-taksonomien
EU’s taksonomi for bæredygtige investeringer stiller en række specifikke krav til finansiering af eller investeringer i økonomiske aktiviteter, der skal være opfyldt, førend løsningerne kan kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige.
En finansiering af eller investering i en økonomisk aktivitet kan således kvalificeres
som bæredygtig iht. EU-taksonomien, hvis den opfylder følgende fire betingelser:
a) Bidrager væsentligt til at nå et eller flere af nedenstående miljømål, der er
fastsat i forordningens artikel 9 i overensstemmelse med artikel 10-16
b) Ikke væsentligt skader de miljømål, der er fastsat i artikel 9 i overensstemmelse med artikel 17

villige skattejurisdiktioner eller forventer at anvende disse lande i forbindelse med struktureringen af deres investeringer, jf. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0227(01)&from=en.
2

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse
af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU)
2019/2088.

c)

Udøves i overensstemmelse med de minimumsgarantier, der er fastsat i ar-
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tikel 18, og
d) Opfylder de tekniske screeningskriterier, som Kommissionen fastsætter ved
delegerede retsakter.
Miljømålene i forordningen er følgende:
a) Modvirkning af klimaforandringer
b) Tilpasning til klimaforandringer
c) Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
d) Omstilling til en cirkulær økonomi
e) Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
f)

Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Hvis en økonomisk aktivitet er kvalificeret som miljømæssig bæredygtig iht. EU-taksonomien og falder inden for formålet af Fremtidsfonden, kan Institutionen lægge
denne kvalificering til grund for vurderingen af, hvorvidt aktiviteten omfattes af kategori 1.
Kategori 2 – Finansiering af eller investering i de økonomiske aktiviteter, der ikke
omfattes af kategori 1, men som i henhold til en række vurderingskriterier vurderes
at bidrage til national eller global grøn omstilling.
Enhver investering/finansiering skal vurderes i henhold til følgende sæt af vurderingskriterier:
Vurderingskriterie 1 - Kategorier
Hovedformålet med den økonomiske aktivitet, der er genstand for Institutionens finansiering/investering, skal understøtte Fremtidsfondens overordnede formål og
falde inden for mindst én af de seks
kategorier:
1.

Løsninger, som har potentiale til at reducere udledningen af drivhusgasser nationalt og/eller internationalt, idet tidspunktet for realisering af effekten inddrages
i vurderingen

2.

Løsninger, der kan forøge energi- og ressourceeffektiviteten i hele eller dele af
værdikæden, f.eks. via cirkulær økonomi

3.

Løsninger, der afkobler anvendelsen af fossile råstoffer og fossilt baserede materialer i hele eller dele af værdikæden

4.

Løsninger, der fremmer, beskytter og/eller understøtter klima-, miljø- og naturmæssige forhold, herunder brugen af vandressourcer, biodiversitet og andre økosystemtjenester

5.

Løsninger, der kan afhjælpe fødevaremangel og/eller vandknaphed og/eller andre klima-, miljø- og naturmæssige udfordringer i fødevare- og vandsektoren

6.

Understøttende løsninger, herunder symbioser og sektor-samarbejder, der muliggør eller accelererer andre grønne løsninger.

SEPTEMBER 2020

SIDE 4 AF 6

Vurderingskriterie 2 - Bidrage til mindst ét miljømål
Den økonomiske aktivitet, der er genstand for Institutionens finansiering/investering,
skal bidrage væsentligt til at nå minimum ét af følgende miljømål:
1.

Modvirkning af klimaforandringer

2.

Tilpasning til klimaforandringer

3.

Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

4.

Omstilling til en cirkulær økonomi

5.

Forebyggelse og bekæmpelse af forurening

6.

Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Vurderingskriterie 3 - Miljømæssigt bedre end alternativet, som fortrænges
Den økonomiske aktivitet, der er genstand for Institutionens finansiering/investering
skal være en mulighedsskabende eller understøttende aktivitet, som muliggør, at
andre grønne løsninger kan skaleres, eller den skal have unikke grønne aspekter, der
fører til et betydelig reduceret miljømæssigt fodaftryk i minimum ét led i værdikæden
sammenlignet med de alternative løsninger, der fortrænges.
Vurderingskriterie 4 - Ingen væsentlig skade på miljømål i øvrigt
Den økonomiske aktivitet, der er genstand for finansiering/investering, må ikke medføre væsentlig negativ indvirkning på noget miljømål, jf. vurderingskriterie 2.
Vurderingskriterie 5 - Efterlevelse af minimumsgarantier
Virksomheden, der udøver den økonomiske aktivitet, der er genstand for Institutionens finansiering/investering, skal have procedurer, der sikrer efterlevelse af relevante minimumsgarantier, jf. OECD-retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd,
FN’s vejledende principper for menneskerettigheder og erhverv, samt ILO-erklæringer om grundlæggende principper for arbejdet.
Institutionen foretager en dokumenteret vurdering af, hvorvidt en økonomisk aktivitet efterlever vurderingskriterie 1-5 ovenfor.
4.

DOKUMENTATION OG KONTROL

Ved fastsættelsen af krav og betingelser i relation til finansiering af eller investering
i økonomiske aktiviteter omfattet af kategori 1 eller 2 inddrager Institutionen proportionalitetsprincippet3 samt erfaringer og praksis fra de øvrige institutioner omfattet af Fremtidsfonden.
Institutionen udarbejder dokumentation som grundlag for finansiering af eller investering i økonomiske aktiviteter omfattet af kategori 1 eller kategori 2, der giver
3 I proportionalitetsprincippet ligger b.la., at der ikke må anvendes mere byrdefulde tiltag,
hvis mindre indgribende tiltag er tilstrækkelige, ligesom en given foranstaltning skal stå i rimeligt forhold til målet.
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Institutionen mulighed for at kontrollere, om vilkår og betingelser for finansiering
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eller investering til enhver tid er opfyldt.
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Institutionen foretager stikprøvekontrol af de foretagne finansieringer og investeringer med henblik på at kontrollere, at de aftalte vilkår og betingelser overholdes.
Hvor der er tale om investeringer i fonde, acceleratorer mv., skal den ansvarlige
institution som led i due diligenceprocessen betrygges i, at fonden kan spille en central rolle i fremme af virksomheder og projekter, der falder inden for EU’s taksonomi
for bæredygtige investeringer eller de supplerende vurderingskriterier listet ovenfor.
5.

RETNINGSLINJER, KOORDINERING OG RAPPORTERING

Der stilles i alle fire institutioner under Danmarks Grønne Fremtidsfond krav om, at
alle transaktioner følger FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv,
som definerer, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for at undgå samt håndtere
negativ indflydelse på menneskerettigheder.
Samtidig skal institutionerne følge FN’s Global Compact, som er verdens største initiativ for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Endelig skal alle fire institutioner følge OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, som angiver principper
og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd, herunder hvordan virksomhederne
bør minimere den negative indvirkning, deres aktiviteter kan have.
Institutionen koordinerer med de øvrige institutioner omfattet af Fremtidsfonden og
bidrager til en samlet erfaringsudveksling og rapportering til Advisory Board for
Fremtidsfonden. Som led i den årlige rapportering til Advisory Board, rapporterer
institutionerne om den samlede CO2e-effekt af institutionens aktiviteter i Fonden.
Der vil blive rapporteret separat for nationale og globale CO2e-effekter af de aktiviteter, som fondene finansierer.
Institutionerne rapporterer individuelt til deres respektive bestyrelser om finansiering/investering omfattet af denne politik. Institutionernes bestyrelser orienterer den
relevante minister i henhold til Institutionens forankring om finansiering/investering
omfattet af denne politik i overensstemmelse de almindelige regler i vedtægterne for
Institutionen.
Institutionernes bestyrelser evaluerer denne politik én gang årligt i lyset af Institutionens finansiering/investering omfattet af denne politik og fremlægger evt. forslag
til ændringer af politikken.

6.

IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRINGER

Denne politik træder i kraft den 14. september 2020 og finder anvendelse på Institutionernes beslutninger om investering/finansiering truffet efter denne dato.
Ændringer af politikken skal godkendes af Erhvervsministeren og Institutionernes
bestyrelser.
---o0o---
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