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Årlige fornybarinvesteringer i utviklingsland må syvdobles
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Kapitalen opptil syv ganger dyrere



Norfunds oppdrag: 
Skape jobber og bedre levekår ved å investere i 

bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling
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KPIer og addisjonalitetsrammeverk

ADDISJONELL

Investere der det er 
mangel på kapital

Bidra til verdiskapning 
gjennom kompetanse og 

påvirkning

Mer kapital og kompetanse der det vil ha størst effekt

KATALYTISK

Måle mobilisert kapital

Bane vei for at andre investorer investerer sammen 
med eller inspirert av oss
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Basert på OECDs definisjon av addisjonalitet



Investeringer i energi bidrar effektivt til jobber og bedre levekår

Capital

Input

Mobilisation of expertise 
and finance

ESG advice and active 
ownership

Increase in energy 
generation (SDG 7.2) OR 

Increase in sale of off-
grid solutions (SDG 7.1)

Output

Direct job creation

Taxes and fees

Outcome

Reduced power outage

Lower energy cost and 
prices

Avoidance of GHG 
emissions

Impact

Economic growth

Indirect job creation

Improved living 
standards



REN ENERGI
Øke energitilgang og produksjon

Våre ambisjoner 2021 - 23:

>2 millioner nye husstander har tilgang
til elektrisitet

8,000 MW ny kapasitet finansiert, 
hvorav >90% er fornybar

INVESTERE i nye kraftverk tilknyttet nettet, distribuert kraft og off-grid tilgang

71. Ambisjoner oppdatert i lys av salg av SN Power og reinvesteringsstrategien som ble etablert i etterkant
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Norfunds portefølje ved utgangen av 2020
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Ren energi

Vekstkraftige virksomheter - Fond

Vekstkraftige virksomheter -
Direkteinvesteringer

Finansinstitusjoner

Egenkapital

Lån

Indirekte egenkapital (fond)

Afrika

Asia

Latin-Amerika

Investeringsområde Region Instrument

100% = NOK 28.4 mrd



Vi investerer i land der vårt potensial for å bidra til utvikling er størst

9*Sårbare stater

Landkriterier
Addisjonalitet – Muligheter – Kunnskap

Våre måltall
33% i MUL - 50% in SSA

KJERNELAND; 29 land hvor Norfund:
• Aktivt bygger pipeline av investeringer og har dyp landkunnskap
• Søker direkte investeringer, for å styrke utviklingseffektene

SEKUNDÆR-LAND:
Investeringer kanaliseres gjennom anerkjente 
fond, strategiske partnere eller plattformer

SEKUNDÆR-LAND
Benin
Burkina Faso

Burundi*

Kamerun

Costa Rica
Guinea

Haiti*
India

Liberia*
Madagaskar

Mali*

Nepal
Niger
Panama

Filippinene

Sierra Leone
Somalia*

Sør-Sudan*

Swaziland
Togo*

KJERNELAND
MUL
Angola Myanmar
Bangladesh Rwanda
Kambodsja Senegal
Etiopia Tanzania
Laos Uganda
Lesotho Zambia
Malawi Zimbabwe
Mosambik

Andre SSA
Elfenbenskysten Kenya
Ghana Sør-Afrika
Nigeria

Andre land
Colombia Indonesia
Dominikanske Rep. Nicaragua

El Salvador Sri Lanka
Guatemala Vietnam
Honduras

Kjerneland Sekundær-land Sårbare stater
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CENTRAL SOLAR DE MOCUBA

Første store solkraftverket i Mosambik

ØKE FORNYBARANDELEN
Produksjon på 79 GWh årlig gir

75 000 tonn CO2 utslipp unngått

SKAPE JOBBER
Økt energisikkerhet gir jobber i lokalt

næringsliv

KAPITAL OG EKSPERTISE
Tidligfase prosjektutviklingsmidler, 

egenkapital, garantier og ESG-ekspertise

Kilder: Scatec Solar



D.LIGHT
- Tilgang til rimelig solenergi på landsbygda i Kenya

44 mill NOK egenkapital
122 mill NOK til innovativ ny

finansieringsløsning
Aktiv oppfølging på ESG

Erstatter parafinlamper – unngår 
helseplager og 600 000 tonn CO2

1,9 millioner får tilgang på
strøm og redusert utgifter til lys
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• 8 millioner tonn årlige unngåtte utslipp

• Tilsvarer 1/6 av Norges årlige utslipp

• 6,6 % årlig avkastning fra 
energiinvesteringene



Nytt klimainvesteringsfond administrert av Norfund
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Forslag til statsbudsjett for 2022:

• 2 milliarder settes av årlig i 5 år

– Én milliard “fra Norfunds overskuddskapital”

– 750 millioner kapitalinnskudd (“under streken”)

– 250 millioner risikokapital (bistandsbudsjettet)

• «Skal bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp fra 
kraftsektoren, særlig fra kullkraftverk»

• «Skal utløse investeringer som ellers ikke ville blitt 
realisert» - «i likhet med Norfunds ordinære mandat»

• «Skal foretas på kommersielt grunnlag» - «på tilsvarende 
vilkår som kommersielle medinvestorer»

• “Mandat, vedtekter og investeringsstrategi for 
klimainvesteringsfondet vil bli utarbeidet med sikte på at 
fondet er operativt i 2022”



Foreløpige planer for Klimainvesteringsfondet
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• Prioritere investeringer i kullintensive land 
som India, Vietnam, Indonesia og Sør-Afrika

• Storskala sol- og vind, og distribuerte 
løsninger

• Primært egenkapital

• Ticket size typisk 50-100 millioner USD

• Minoritetsaksjonær – typisk 1/3 av 
egenkapital

• Mobilisere kapital – med 1/3 av egenkapital 
og 70 % lånefinansiering kan fond på 10 
milliarder utløse 100 milliarder i investeringer




