
Gröna lån
Välj grön finansiering när ni investerar hållbart
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Sveriges kommungäld
• Grundas 1986 av tio kommuner och ett landsting. 

För närvarande 290 medlemmar (totalt 310), av vilka 
278 är kommuner och 12 är regioner. 

• AAA/Aaa, stabila utsikter.  

• Balansomslutning: ~470 mdr SEK, 
Utlåningsportfölj: ~385 mdr SEK

• Upplåning på internationella och inhemska 
kapitalmarknader. 

• Utlåning medlemskommunerna och dess majoritetsägda bolag. 

• Syfte: att ge medlemmarna tillgång till kostnads-
effektiv och stabil investeringsfinansiering.

• Inget vinstsyfte
2019-06-30

Presentatör
Presentationsanteckningar
Balansräkning och utlåningsportfölj från delårsrapporten 2018-12-31.
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Vad handlar det om?

2.Grönt lån

1.Grönt 
projekt

Kan vara både 
nya, pågående 

och 
färdigställda 

projekt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Allt går in i varandra, men fokus nu är de gröna projekten och de gröna lånen – det är dom som är det gröna. Finansieringen kommer i nästa steg. Vi kommer att ”fylla upp” vår gröna utlåning med grön upplåning; grön obligationTryck på att vi kan märka om befintliga lån – så länge som projektet uppfyller Ramverkets kriterier så kan vi göra om befintliga lån. Det gäller både projekt som är pågående, men även tex ett vindkraftverk som redan tagits i bruk. 
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Berättigade projekt och hållbarhetskriterier
Investeringsprojekt måste tillhöra någon av ramverkets åtta projektkategorier 

och uppfylla fördefinierade hållbarhetskriterier.

Presentatör
Presentationsanteckningar
I samarbete med experter från sektorn har vi utvecklat ett ramverk för grön finansiering, med åtta projektkategorier för att svara upp mot behov. Detta är flera av er säkert väl bekanta med, men låt oss ändå repetera några av de grundläggande aspekterna:A. De åtta kategorierna är valda för att svara upp mot de viktigaste åtgärderna kommuner vidtar för att nå sina miljömål.B. För att kunna erhålla gröna lån behöver samtliga projekt uppfylla ett antal grundläggande hållbarhetskriteria. Projekten ska:1) främja övergången till koldioxidsnål och klimattålig tillväxt2) utgöra en del av sökandens systematiska miljöarbete 3) relatera till nationella och regionala miljömål 4) ha som mål att antingen minska klimatförändringarna eller anpassa verksamheten efter dem, alternativt omfatta miljöåtgärder på andra områden än klimatförändringDärutöver: kvantitativa krav för gröna byggnaderC. Miljökommitté med oberoende experter granska och godkänner projektenD. Lägre ränta på löptider över 3 årEnergieffektivisering:  fjärrvärmeledning, Rökgaskondensering (ökar effektiviteten i värmecentralen)Avfallshantering: Optisk sopsortering, avfallsanläggningKollektivtrafik  Regionaltåg, elbussarFörnyelsebar energi: vindkraft biogasanläggning, sollcellerGröna byggnader: skolor bostäder mm Anpassningsåtgärder: Tex skyddsvallar i Kristianstad för att skydda mot översvämningarVattenhantering: Avloppsreningsverk, dricksvatten försörjningHållbar miljö tex Deponi, Sanering och stadsdelsutveckling
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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.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det viktiga i ansökan är att beskriva projektets miljönytta och att miljökommittén förstår vad ansökan gällerAnsökningar om gröna lån granskas och godkänns av en rådgivande kommitté med klimatspecialister från svenska kommuner och regioner. Kommittén har möten varannan månad. 
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https://kommuninvest.se/for-kunder/vara-
produkter/grona-lan/

Presentatör
Presentationsanteckningar


https://kommuninvest.se/for-kunder/vara-produkter/grona-lan/
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Stort intresse runt om i landet

projekt 
godkända 

för Gröna lån

miljarder har 
beviljats

i Gröna lån

325 135
kommuner & 

regioner 
har Gröna lån

60

Presentatör
Presentationsanteckningar
Intresset för Gröna lån är fortsatt stort. Hittills i år har vi beviljat nya hållbara investeringsprojekt på totalt 20,5 mdkr.Miljökommitte 5 dec 21 projekt ca 1,5 mdrVäljer ni Gröna lån för att finansiera gröna investeringar kommer pengarna från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön.Processen för att ansöka och få sitt lån grönt är relativt enkelt. Ansökningen sker digitalt på vår hemsida där det framgår vilka uppgifter som behöver tas med. Ta kontakt med din kundansvarig så guidar vi er i detta.De nya kommuner som beviljats grönt under 2019Beslutade  2019-03-04: Oxelösund, Piteå, Region Sörmland, ÄÄngelholm och ÖckeröBeslutade 2019-04-10 Grums, Härjedalen, Kramfors, MellerudBeslutade 2019-06-13 Gällivare, Laxå, Smedjebacken, Söderköping, TibroBeslutade 2019-09-11 Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Region Västerbotten, Region Blekinge, Strängnäs, Sävsjö, ÅtvidabergBeslutade 2019-10-23 Båstad, Hörby och Uddevalla
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Effektrapportering 31 dec 2018

227
Gröna Investerings-

projekt

39,7
Mdkr i beviljade

Gröna lån

5
Gröna obligationer

Besparade & 
undvikta utsläpp

662 390
tCO₂

Sparad / undvikt
energiförbrukning

144 706
MWh per år

Förnybar
energiproduktion

3 032 
GWh per år

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi publicerar årligen en rapport, en Green Bonds Impact Report, som åskådliggör effekten av de gröna investeringsprojekt som vi finansierar.Impact report 2018-12-31Undvikta CO2 utsläpp 662 390 ton motsvarar utsläppen från ca 448 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per årMWh= megawattimme=1000 KWhGWh=gigawattimme=1000 MWh
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