
november 2021 

  

Faktaark: Dansk stop for offentlig finansiering og eksportfremmeydelser til fossile 
brændsler i energisektoren i udlandet 

Som bidrag til at øge de globale klimaambitioner og vende finansieringsstrømmene fra sort 
til grøn har regeringen besluttet et stop for ny offentlig dansk finansiering og 
eksportfremmeydelser til fossile brændsler i energisektoren i udlandet, bortset fra i særlige 
tilfælde i en overgangsperiode. Stoppet træder senest i kraft primo 2022. 
 
Den fossile energisektor der omfattes af stoppet defineres som: 

 Fossilt fyrede kraftværker; 

 Boring, undersøgelser, udvinding, raffinering og salg af råolie, naturgas og termisk 
kul; 

 Lagring, understøttende infrastruktur (rørledninger mv.), transport/logistik, 
services, der primært er til fossile brændsler. 

Stoppet gælder for eksportfinansiering via EKF Danmarks Eksportkredit, eksportfremme 
via Trade Council, den danske linje i de multilaterale banker og investeringer via IFU 
Investeringsfonden for udviklingslande. Stoppet giver en konsistent dansk linje på tværs af 
såvel de nationale som internationale instrumenter på området. 
 
Der vil i forlængelse af regeringens beslutning blive udarbejdet guidelines, der kan bistå 
implementeringen. 
 
Undtagelser og betingelser 
I en overgangsperiode frem til 20251 gøres der visse undtagelser i særlige tilfælde under 
betingelse af, at en række krav er opfyldt. Undtagelserne er: 

1. Naturgasfyrede kraftværksprojekter i særligt udfordrede lande2 på betingelse af, at der kan 
redegøres for, at følgende forhold er opfyldt: 

a) Investeringen bidrager substantielt til implementering af landets NDC (Nationally Determined 
Contribution) og fremtidige, mere ambitiøse NDC’er, og dermed til at understøtte landets 
transition mod klimaneutralitet i overensstemmelse med Parisaftalen. 

b) Investeringen forsinker ikke overgangen til vedvarende energi, og risikoen for lock-in i 
fossile brændsler vurderes minimal. 

c) Alternative vedvarende energiløsninger er grundigt undersøgt og kan ikke lade sig gøre af 
tekniske eller økonomiske årsager. 

d) Projektet vurderes ikke at være i risiko for at ende som et strandet aktiv. 

e) Projektet anvender den bedst tilgængelige teknik (Best Available Technology) og følger best 
practice inden for miljømæssige og sociale standarder, herunder indeholder foranstaltninger 
for at minimere metanudslip. 

2. Understøttende infrastruktur – transport, transmission, lagring og distribution – kan 
undtagelsesvist støttes såfremt projektet understøtter naturgasbaseret elproduktion i et 
særligt udfordret land jf. punkt 1. Infrastrukturen skal være direkte forbundet med 
anvendelse af gas i et nationalt kraftværk. LNG-terminaler til eksport støttes ikke. 
Endvidere skal betingelserne a-e) under punkt 1 være opfyldt. 

3. Eksportrelaterede projekter, hvor naturgas indgår som et element i en overgangsløsning, på 
betingelse af, at målet for projektet er klimaneutralitet i 2050, og projektet over sin 
samlede levetid reducerer udledningerne betragteligt, fx ved at der overgås til mindre 

                                           
1 Undtagelserne udløber primo 2025 for eksportfremme, de multilaterale banker og IFU, og medio 2025 for tilgang af 
nye ansøgninger til EKF. 
2 Særligt udfordrede lande defineres som de fattigste udviklingslande (IDA-og ADF-lande)   
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kulstofintensive brændsler, når disse bliver tilgængelige i større skala. Endvidere skal 
betingelserne a-e) under punkt 1 være opfyldt.  

4. Støtte til gasbaserede løsninger målrettet madlavning og opvarmning i områder i de fattigste 
lande, hvor der ikke er andre muligheder for at levere energi, og hvor ledningsnettet ikke 
er tilgængeligt eller ustabilt. Dette skal ses i sammenhæng med de negative 
sundhedsmæssige, sociale og naturmæssige konsekvenser forbundet med indendørs 
anvendelse af forurenende energi i form af ikke-bæredygtig fast biomasse, kul og olie. 

 

Områder der ikke er omfattet af stoppet 
Stoppet omfatter ikke projekter, investeringer og aktiviteter relateret til fossile brændsler 
uden for energisektoren, bl.a. tung industri med behov for høje temperaturer (fx cement- 
og stålproduktion), eller i forbindelse med CO2-transport og lagring, herunder 
genanvendelse af olie- og gasinfrastruktur. Dertil er projekter relateret til 
dekommissionering af eksisterende fossile energianlæg ikke omfattet. 

Endvidere omfatter stoppet ikke eksportydelser og -finansiering, der understøtter den 
grønne omstilling af eksisterende anlæg samt bidrager til energi- og klimaoptimering af 
eksisterende anlæg og produktionsfaciliteter. Dette dog på betingelse af, at levetiden ikke 
forlænges, og produktionskapaciteten ikke øges. 

Stoppet betyder, at Trade Council ikke kan engagere sig i rådgivning og bistand relateret til 
promovering, markedsføring og salg af services og produkter til fossilt relaterede 
energiprojekter. Berørte virksomheder vil dog fortsat kunne modtage anden rådgivning og 
bistand eks. til kommercielle tvister, faktuel markedsinformation, toldteknisk assistance 
mv. Dertil vil virksomhederne kunne få rådgivning i ikke-fossile sager som hidtil. 

 


