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Net zero i 2045
EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) understøtter dansk eksport og danske virksomheder ved at finansiere, afdække og
mitigere de risici, der kan være forbundet med at eksportere til og investere i andre lande. Dermed bidrager EKF til at
muliggøre og mobilisere international handel, investeringer og projekter.
En stor andel af EKF’s eksportfinansiering går i dag til at støtte klimarelateret eksport. Garantier til grønne projekter
udgjorde således i 2020 godt 70 % af EKF’s samlede forretninger. EKF er dermed et af de grønneste eksportkreditinstitutter i verden.
Det er et godt udgangspunkt i en verden, hvor den globale klimakrise udgør en markant risiko, som også påvirker EKF’s
samlede risikobillede. Klimakrisen udgør samtidig også en unik mulighed for EKF i forhold til fortsat at understøtte danske eksportører i den grønne omstilling.
EKF’s klimapolitik skal derfor sikre, at:
✓
✓
✓
✓

EKF opererer i overensstemmelse med de internationale og nationale klimamål.
EKF udviser globalt lederskab for ambitiøse internationale rammer for eksportfinansiering og klima.
Afdækning af klimarelaterede risici integreres i hele EKF’s forretningsmodel.
EKF som forretning støtter danske styrkepositioner inden for grøn teknologi, samt danske eksportørers ambitioner
om, og bidrag til, en grøn transition på globalt plan.

Internationalt fokus i eksportfinansiering
EKF’s klimapolitik bygger på Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til halvanden grads
temperaturstigning og på Danmarks målsætning om at opnå 70 % reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 ift. 1990
og klimaneutralitet i senest 2050.
Offentlig eksportfinansiering kan spille en vigtig rolle i at fremme og støtte et skift i finansieringsmønstre mod flere klimaneutrale projekter. Denne type finansiering kan løfte de teknologiske og finansielle risici ud af projekterne og derved
fremme den grønne transition. EKF har stor erfaring med klimafinansiering og holder hånden under tusindvis af grønne,
danske arbejdspladser.
Derudover har EKF/Danmark stor indflydelse på de internationale rammer og regler for klimaeksportfinansiering og går
forrest i EU og OECD i forhold til at skabe internationale aftaler om eksportfinansiering og klima.

Definitioner i klimapolitikken
I politikken anvendes forskellige klimamæssige begreber. De defineres på følgende måde:

Net-zero emissions

For at globale drivhusgasudledninger går ”i nul” – ofte refereret til som ”net-zero emissions”
eller ”nuludledning” – kræver det, at enhver given mængde drivhusgas, der udledes i atmosfæren, skal afbalanceres af en tilsvarende mængde, der fjernes. Net-zero refererer altså til
en tilstand, hvor drivhusgasserne der kommer ind i atmosfæren, afbalanceres ved at fjerne
drivhusgasserne fra atmosfæren. Udtrykket net-zero er vigtigt i sammenhæng med klimaforandringerne, fordi det netop er den tilstand, hvor den globale opvarmning stopper.

Grønne projekter

EKF anvender EU’s taksonomi til klassifikation af grønne projekter. Se Taksonomi-kompasset her: EU Taxonomy Compass
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TCFD

”Task Force on Climate-Related Financial Disclosures” (TCFD) præsenterede i juni 2017 en
række anbefalinger til rapportering om klimarisici og muligheder.
Anbefalingerne består af fire overordnede rapporteringsparametre, som forretningen skal
forholde sig til og oplyse om i sin ikke-finansielle rapportering.

EKF’s fire principper
EKF vil opnå ”net-zero emissions” i EKF’s portefølje i 2045 eller tidligere, og i perioden 2022-2030 sigter EKF mod at
udstede garantier og lån til grønne projekter til en samlet værdi af mindst DKK 160 mia.1
EKF vil fokusere på fire overordnede principper, at:
•
•
•
•

fastholde sin position inden for grønne vedvarende energiløsninger, særligt i lyset af den skærpede, globale konkurrence på området.
udvise globalt lederskab i det internationale arbejde med klima og eksportfinansiering.
være forrest i forhold til at udvikle finansielle løsninger og specifikke instrumenter, der kan løfte den grønne transition i de svært-dekarboniserbare sektorer.
udfase finansiering til projekter, der er uforlignelige med den grønne omstilling, og arbejde for internationale aftaler
om denne udfasning, så danske virksomheder bliver ligestillet med deres udenlandske konkurrenter.

Vejen til net zero 2045
For at nå målsætningerne vil EKF på kortere sigt:
•

Integrere EKF’s klimaaftryk i EKF’s risikovurderinger, kreditpolitik og beslutningsproces med specifikke klimapejlemærker for vores engagement, herunder udvikling af pejlemærker mod ”net-zero emissions” i 2045 eller tidligere.

•

Fortsætte det ambitiøse arbejde med at finansiere den globale udbygning af vedvarende energi ved at understøtte
udrulningen af renere energi og transportformer, bl.a. gennem:
•
Mobiliseringen af den private finansielle sektor
•
Udvikling af markedskonforme grønne finansieringsprodukter.

•

Bidrage til omstilling af industrier med et stærkt klimaftryk, særligt de industrier, som er afhængige af fossile brændsler gennem, bl.a. gennem:
•
Samarbejde med de energitunge, danske virksomheder om deres transition
•
Udvikling af incitamenter, der kan motivere og understøtte den tunge industri mod en grøn omstilling.

•

Fastholde stop for eksportfinansiering til termisk kuludvinding, termisk kullogistik og kulfyrede kraftværker.

•

Fra starten af 2022 udfases eksportfinansiering af fossile brændsler i energisektoren i udlandet. Dette
indebærer,
•
Fossilt fyrede kraftværker
•
Boring, undersøgelser, udvinding, raffinering og salg af råolie, naturgas og termisk kul2
•
Lagring, understøttende infrastruktur (rørledninger mv.), transport/logistik, der primært er knyttet til fossile brændsler.
En række projekter relateret til gas undtages restriktionerne i en overgangsperiode. Undtagelserne udløber medio 2025 for tilgang af nye ansøgninger til EKF. Ansøgninger i EKF’s pipeline

1
2

EKF anvender EU’s Taksonomi til klassifikation af grønne projekter
Fsva. kulkraft og termisk kul blev der truffet GU-beslutning om stop for eksportfinansiering i september 2020.
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kan færdigbehandles og evt. juridisk bindende tilbud kan afgives frem til ultimo 2026 med mulighed for, at tilbuddet kan accepteres frem til ultimo 2027.
•

Fortsætte et grønt dansk lederskab i de internationale forhandlinger om klima og eksportfinansiering, med fokus
på at
•
Udvikle flere finansielle incitamenter til vedvarende energi og transitionsprojekter
•
Udvise lederskab i relevante internationale partnerskaber og initiativer, herunder klima- alliancen Export
Finance For Future (E3F)
•
Skærpe de internationale restriktioner for finansiering af fossile brændsler i tråd med EKF’s klimapolitik.

•

Styrke EKF’s eksterne klimarapportering yderligere ved fra 2022 at rapportere i overensstemmelse med TCFDanbefalingerne om rapportering af klimarisici. Frem mod rapporteringen for 2022 fortsætter EKF med at rapportere
klimaaftryk og bidrag til CO2-mitigering i både den finansielle årsrapport og bæredygtighedsrapporten. Opgørelse
og rapportering af undgåede CO2-udledninger bliver revideret af uafhængig tredjepart.

EKF vil styrke sin klimaledelse ved at integrere klimarelateret ansvar på tværs af organisationen, herunder på øverste
ledelses- og bestyrelsesniveau. Desuden vil EKF engagere medarbejderne i implementeringen af klimapolitikken. Medarbejdere spiller en stor rolle i at skabe den ønskede effekt, og EKF vil sikre, at vores medarbejdere har den nødvendige
viden til at efterleve politikken og kan bidrage til at nå målene. Endelig vil EKF inddrage sine eksterne interessenter;
herunder erhvervslivet, NGO’er og civilsamfundet for at hjælpe med at forme og understøtte udmøntningen af vores
politik.

Retfærdig og omkostningseffektiv omstilling
EKF understøtter danske arbejdspladser i alle sektorer, også de svært-dekarboniserbare, der står overfor en stejl transition. EKF ønsker at bidrage til at sikre regeringens ambitioner om en fair transition uden tab af danske arbejdspladser.
Generelt er den grønne omstilling i fuld gang hos mange virksomheder. Mens nye løsninger udvikles, kan eksportfinansiering spille en vigtig rolle ved at finansiere både nuværende energiintensiv kerneforretning, energieffektiviseringsforretninger og nye grønne satsningsområder. Mange virksomheder kan ikke foretage de teknologiske satsninger, der skal til uden
finansiering.
EKF ønsker at begrænse klimaaftrykket i de projekter, vi deltager i. Derfor integreres klimaaftryk i EKF’s risikovurderinger
og beslutningsproces, og specifikke klimapejlemærker for vores engagement indføres. Derudover fortsætter EKF sit ambitiøse due diligence-arbejde på transaktionsbasis for på den måde at forebygge forurening, beskytte økosystemer og
biodiversitet og styrke bæredygtig udnyttelse af energi i de projekter, EKF deltager i. De transaktioner, EKF deltager i,
skal være i overensstemmelse med EKF’s ESG-politik og EKF’s internationale forpligtelser i forhold til standarder for miljø
og menneskerettigheder.
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