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Besvarelse af spørgsmål 8 ad L 193 stillet af udvalget den 28. april 2021 

efter ønske fra Victoria Velasquez (EL). 

 
Spørgsmål: 
Vil ministeren give tilsagn om, at han har en intention om, at Den Grønne 
Fremtidsfonds og Vækstfondens aktiviteter og investeringer skal underlæg-
ges miljøoplysningsloven, Århuskonventionen og FN's retningslinjer for 
virksomhedernes menneskerettighedsansvar? 
 
Svar: 
Jeg kan bekræfte, at det er min intention, at Danmarks Grønne Investerings-
fond, samt øvrige aktiviteter udført under Danmarks Grønne Fremtidsfond, 
skal overholde FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv 
samt miljøoplysningsloven, herunder Århus-konventionen, i alle forhold, 
hvor det er forretningsmæssigt muligt.  
 
Kriterierne for Danmarks Grønne Fremtidsfonds investeringer fremgår af 
en fælles investeringspolitik. Efter aftale med de politiske partier bag fon-
den er politikken gældende på tværs af de fire institutioner, der hører under 
Fremtidsfonden, heriblandt også Danmarks Grønne Investeringsfond, og 
politikken er offentlig tilgængelig på Fremtidsfondens hjemmeside. 
 
Af politikken fremgår det, at "Der stilles i alle fire institutioner under Dan-

marks Grønne Fremtidsfond krav om, at alle transaktioner følger FN’s ret-
ningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, som definerer, hvad re-

geringer og virksomheder bør gøre for at undgå samt håndtere negativ ind-

flydelse på menneskerettigheder." 

 
Som det fremgår af aftalen om Finansloven for 2020, vil Danmarks Grønne 
Fremtidsfond, og dermed også Danmarks Grønne Investeringsfond, i ud-
gangspunktet være omfattet af miljøoplysnings- og offentlighedsloven. Det 
vil imidlertid være nødvendigt at undtage aktiviteter knyttet til institutio-
nerne i fondens finansieringsvirksomhed, idet den indebærer håndtering af 
virksomhedsfølsomme oplysninger, der skal kunne holdes fortrolige for at 
sikre, at virksomheder vil anvende ordningen og dermed gennemføre flere 
grønne projekter end ellers. 
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I miljøoplysningsloven er der taget højde for direktiv 2003/4/EF om offent-
lig adgang til miljøoplysninger, som bl.a. gennemfører Århus-konventio-
nens regler om indsigt i miljøoplysninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Simon Kollerup 
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