
 

ANSVARLIGE FINANSIERINGER I DANMARKS GRØNNE INVESTERINGSFOND  
 - TILLÆG TIL VÆKSTFONDENS POLITIK FOR SAMFUNDSANSVAR OG BÆREDYGTIGHED - 

Danmarks Grønne Investeringsfond har til formål ”at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne 

omstilling af samfundet.” Miljø- og klimamæssig bæredygtighed er således kernen i Danmarks Grønne 

Investeringsfonds forretning, og et ambitiøst bidrag til bl.a. CO2e-reduktion i samfundet er drivende for 

fondens forretninger. Danmarks Grønne Investeringsfond forpligter sig til årligt at sætte måltal for fondens 

forventede bidrag til reduktion i CO2e-aftryk fra fondens finansieringer og følge op herpå i fondens årsrapport. 

Danmarks Grønne Investeringsfond sekretariatbetjenes af Vækstfonden, og fondens rammer for ansvarlig 

forretningspraksis hviler derfor på Vækstfondens Politik for samfundsansvar og bæredygtighed, der er 

tilgængelig på Vækstfondens hjemmeside. Politikken angiver, hvordan Vækstfonden og dermed også 

Danmarks Grønne Investeringsfond skal agere som ansvarlige finansieringspartnere og medvirke til – gennem 

finansieringer – at bidrage til at påvirke erhvervslivet i en ansvarlig og bæredygtig retning. 

Dette tillæg til Vækstfondens Politik for samfundsansvar og bæredygtighed har til formål at angive de 

områder, hvor Danmarks Grønne Investeringsfond – qua fondens særlige fokus på grøn omstilling – stiller 

supplerende krav til klima- og miljømæssig bæredygtighed hos de virksomheder, den finansierer.  

Danmarks Grønne Investeringsfond er en del af mandatet under Danmarks Grønne Fremtidsfond, og fondens 

finansieringer er således underlagt Politik for finansiering/investering omfattet af Danmarks Grønne 

Fremtidsfond, der bl.a. har krav om væsentligt bidrag inden for miljøforhold (omfatter CO2e-reduktion, løft 

af biodiversitet, reduktion af vandforbrug, cirkularitet i ressourceanvendelsen m.v.), samtidig med, at der 

ikke må ske væsentlig skade på øvrige miljøforhold. Vurdering af, hvornår et projekt anses for at være 

tilstrækkeligt grønt, tager afsæt i principperne bag EU’s taksonomi for bæredygtige finansieringer, og 

taksonomien bringes i anvendelse i takt med implementering og relevans for de givne projekttyper. De i 

tillægget listede restriktioner skal således ses i lyset af de krav, der i Politik for finansiering/investering 

omfattet af Danmarks Grønne Fremtidsfond stilles til grøn bæredygtighed.  

 

Restriktioner på aktiviteter – tillæg til Vækstfondens negativliste 

❖ Selskaber hvis forretningsaktiviteter er relateret til eller baseret på anvendelse af kul, olie eller naturgas 

enten direkte eller i værdikæden. Undtaget er projekter, der har til formål betydeligt at reducere 

forbrug af og partikeludledning fra fossilt brændsel, eller som har til formål fuldt at afkoble brug af 

fossilt brændsel for en virksomhed. Ligeledes ses bort fra almindeligt energiforbrug og transport af fx 

varer, der sker i tilknytning til forretningen.  

 

Governance og rapportering 

Bestyrelsen i Danmarks Grønne Investeringsfond modtager årligt tillægget til godkendelse og modtager årligt 

rapportering fra Vækstfonden om efterlevelse af tillægget. Tillægget gøres tilgængeligt på Danmarks Grønne 

Investeringsfonds hjemmeside. Danmarks Grønne Investeringsfond rapporterer årligt om sit arbejde med 

samfundsansvar og bæredygtighed i fondens årsrapport, der godkendes af bestyrelsen.  


