
Gröna lån
Välj grön finansiering när ni investerar hållbart
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Kommuninvest i Sverige AB
• Kommuninvest finansierar kommunala investeringar i 

bostäder, energi, infrastruktur, lokaler m.m.

• Ägs och styrs av svenska kommuner och landsting. Av 
totalt 310 kommuner och landsting är 288 medlemmar. 

• Kommuninvest är största kreditgivare till Sveriges 
kommuner och landsting och en av Sveriges tio största 
finansiella aktörer. 

• Utlåning enbart till svensk kommunsektor.

• Står för 50 procent av kommunsektorns externa låneskuld

• Kommuninvest har inget vinstsyfte
Landstings-
medlemmar

Kommun-
medlemmar
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Välj grön finansiering när ni investerar hållbart
 Kommunsektorn står för en stor del av de 

investeringar som behöver göras för att ställa om 
samhället i en hållbar riktning. 

 Väljer ni Gröna lån för att finansiera hållbara 
investeringar kommer pengarna från placerare som 
vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för 
miljön. 

 Det är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma 
och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete 
mellan ekonomi- och miljöspecialister. 
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Ett grönt lån är projekt som:

Minskar 
klimatförändringar

Skapar klimat-
anpassningsåtgärder

Främjar
hållbar miljö
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Berättigade projekt och hållbarhetskriterier
Investeringsprojekt måste tillhöra någon av ramverkets åtta projektkategorier 

och uppfylla fördefinierade hållbarhetskriterier.



Ni får:
 Mycket enkel ansökningsprocess och 

återrapportering.

 Färdigt ramverk.

 Vi sköter all administration, som att 
sammanställa och återrapportera alla projekt 
till investerare.

 Publicitet i samband med att era projekt 
godkänns, när vi emitterar gröna obligationer 
och när vi publicerar investerarrapport.

 Information om ert projekt på vår hemsida.

 Bättre pris på lån med löptid över tre år.

Fördelar med att låna grönt genom Kommuninvest

Ni slipper:
 Sätta upp eget ramverk.

 Kostnad och administration för att få 
ramverket granskat och godkänt av extern 
part, exempelvis Cicero.

 Beräkna miljönyttan för projekten.

 Skriva investerarrapport.

 Kostnad och administration för att emittera 
egna obligationer.
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Miljökommitté validerar projekt

EXPERTOMRÅDEN
• Energi- och klimatstrategi
• Stadsplanering och -utveckling
• Avfallshantering och

kretsloppsekonomi
• Miljöledning
• Miljörapportering
• Hållbarhetsrapportering

UPPGIFTER
• Granska och slutligen godkänna 

ansökningar om Gröna lån
• Rådgivande organ 
• Granska och besluta om 

låntagarrapportering och 
återrapportering till investerare

• Delta i utvecklingen av 
Kommuninvests ramverk om Gröna 
obligationer.

LtR: Björn Söderlundh, Head of Lending, Kommuninvest; Marta Fallgren, Env. Mgr, 
Uppsala County Council; Sara Pettersson, Urban Development Officer, City of 

Gothenburg; Susanne Arneborg, Energy Coordinator, Municipality of Borås; Petra 
Mangnäs, Client Advisor, Kommuninvest; Hanna Arneson, Sustainability Mgr, 

Municipality of Örebro; Andreas Hagnell, Senior Advisor Environment and Energy, 
Swedish Association of Local Authorities and Regions.
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Har din kommun, landsting 
eller region ett Grönt lån?

~80 kommuner och landsting/regioner har valt Gröna lån



9

Så här enkelt är det att låna grönt

Ansök digitalt
Använd det enkla 

ansökningsformuläret på vår 
webbplats. Ansökan görs för 
ett helt projekt och innehåller 

enbart de nödvändigaste 
uppgifterna. Det viktigaste i 

ansökan är att beskriva 
projektets miljönytta.

Ansökan 
godkänns

Projekten bedöms och 
godkänns av vår 

miljökommitté med 
miljöexperter från kommuner, 
landsting/regioner och SKL.

Koppla lån
Till det godkända projektet 

kan ni koppla både befintliga 
och nya lån. Dessa lån 

märks som gröna. 

Återrapportera
En gång per år ska projektet 

återrapporteras. Ni får en 
länk med alla uppgifter som 
låg till grund för projektet. 

Har något ändrats så 
uppdaterar ni detta och väljer 

sedan att skicka in.
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En bra ansökan
/ Bra exempel /
Kommunbolaget Energi & Miljö AB bygger om ett 
reningsverk för att uppnå EU-krav för kväverening. 
Investeringen förväntas reducera kvävehalten från 
19 mg/l till 10 mg/l och ammoniumkväve-nivån från 
15 mg/l till 4 mg/l. Samtidigt utökas kapaciteten 
från 15000 pe (personekvivalenter) till 25000 pe

/Mindre bra exempel/
Kommunbolaget Energi & Miljö har bokförda 
anläggningstillgångar om 1356 mkr vid senaste 
årsskiftet, varav tillgångar i vattenkraftanläggningar 
om 256 mkr, kraftvärmeverk 392 mkr och va- verk 
och ledningar inkl reningsverk 301 mkr.

• Beskriv projektets huvudsakliga 
innehåll, kort och koncist

• Inkluderar konkret information 
om främsta klimat- och 
miljönytta.

• Klimat- och miljönytta bör om 
möjligt åskådliggöras med 
relevanta siffror.
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Gröna byggnader – att tänka på
• Vad handlar ansökan om? 
• Bostäder, lokaler, övrigt. Renovering eller energieffektivisering?
• Lokalisering
• BBR 25
• BEN, Boverkets föreskrifter om byggnaders energianvändning 

vid normal användning: VVC-förluster ska läggas till 
uppvärmning, schablonvärden för tappvarmvatten 

• Nyinvestering eller refinansiering?
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Trelleborg kommun

Några exempel på gröna projekt 
som finansierats av Kommuninvest

Region Gotland Jönköpings kommunSkellefteå kommunKarlstad kommun

Nyköpings 
kommunKarlskoga kommunFalu kommun Växjö kommun
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153
projekt

godkända för 
Gröna lån

27
miljarder

har beviljats i 
Gröna lån

80
Kommuner och 

landsting/regioner
har Gröna lån
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Vem investerar i våra gröna obligationer?

Pensionsfonder och försäkringsbolag
Centralbanker och offentliga institutioner
Banker
Kapitalförvaltare

Norden
Övriga europa
USA
Mellanöstern & afrika
Asien

Geografisk spridning Typ av investerare
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Grön finansieringsmodell 
gav FN-pris till svenska kommuner

• På klimattoppmötet i Bonn uppmärksammade 
FN 19 globala initiativ som kan vara förebilder 
i klimatomställningen.

• En av 2017 års pristagare var Kommuninvest. 

• De verkliga vinnarna är de 80-tal kommuner 
och landsting/regioner som tar gröna lån för 
att finansiera hållbara investeringar. unfccc.int
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Läs mer och ansök

• https://kommuninvest.se/for-kunder/vara-produkter/grona-lan/


