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1. SEPARAT KONTO
Emissionslikviden från gröna obligationer ska krediteras ett separat konto (”Separat Konto”)
med syfte att finansiera Kommuninvests utbetalningar för Godtagbara Lån (såsom definierat
nedan). Så länge som gröna obligationer är utestående och medel från emissionslikvid finns
på Separat Konto ska Kommuninvest, i slutet av varje räkenskapskvartal, minska saldot på
Separat Konto med det belopp som motsvarar utbetalt belopp för Godtagbara Lån under det
aktuella räkenskapskvartalet. Ett belopp motsvarande saldot på Separat Konto får placeras i
kontanter, gröna obligationer, svenska säkerställda obligationer, kommunobligationer eller
statsobligationer, i samtliga fall under förutsättning att gäldenärerna har A- som lägsta
genomsnittlig rating från Standard & Poor’s eller motsvarande från annat
kreditvärderingsinstitut som godkänts av Kommuninvest.

2. GODTAGBARA LÅN
“Godtagbara Lån” är särskilt utvald utlåning avsedd att, helt eller delvis, finansiera projekt
hos Kommuninvests medlemskommuner och –landsting som huvudsakligen främjar
omställningen till koldioxidsnål och klimattålig tillväxt (”Godtagbara Projekt”). Godtagbara
Projekt ska ingå i det systematiska miljöarbetet i den ansökande kommunen/det ansökande
landstinget/regionen och relatera till nationella och regionala miljömål med syfte att (a)
minska klimatförändringar, inklusive investeringar i koldioxidsnåla och rena teknologier
såsom kollektivtrafiklösningar och program och projekt inom förnyelsebar energi, (b)
anpassningar till klimatförändringar, inklusive investeringar i ökad motståndskraft (resiliens)
samt (c) i mindre utsträckning (max 30 procent av den emitterade volymen) projekt som rör
miljöfrågor inom andra områden än klimatförändringar.

Godtagbara Projektkategorier är:


Produktion och distribution av förnybar energi – exempelvis vind-, våg-, sol- och vattenkraft,
geotermisk energi, bioenergi samt biogas från avfall – eller omställningar från fossilenergi till
förnyelsebar energi.
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Energieffektivisering inom energisystem – exempelvis fjärrvärme/-kyla, återvunnen energi,
energilagring och smarta nät.



Gröna byggnader och energieffektivisering:
1.

2.

Nya byggnader med minst 25 procent lägre energiförbrukning per kvadratmeter och år än
vad som krävs enligt gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR 21), och helst med
någon av följande certifieringar: 1) LEED gold, 2) BREEAM very good, 3) Miljöbyggnad
silver, 4) Svanen, 5) EU GreenBuilding eller 6) FEBY 12 (minienergihus).
Energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader, verksamheter och system och
åtgärder som leder till minst 25 procent lägre energiförbrukning.

3.








Större renoveringar av byggnader som leder till en minskning av energiförbrukningen med
minst 35 procent eller till överensstämmelse med gällande regelverk för nybyggnation
(Boverkets byggregler, BBR 21).
Kollektivtrafik (exempelvis tåg, tunnelbana, spårvagn, buss och infrastruktur som stödjer
lokaltrafik) samt andra hållbara transportmedel (exempelvis infrastruktur för cyklar,
fotgängare, elektriska fordon och logistiklösningar med begränsad miljöpåverkan för transport
av människor och gods).
Avfallshantering, minskningar av avfallets mängd och skadliga påverkan, ökad
återanvändning och återvinning av material och energi.
Vattenhantering (exempelvis vatteninfrastruktur, hantering av avloppsvatten och
reningsanläggningar).
Klimatanpassningsåtgärder i byggnader, infrastruktur och känsliga miljöer.
Miljöåtgärder på andra områden än minskad klimatpåverkan och klimatanpassning
(exempelvis naturvård, åtgärder som främjar biologisk mångfald, ett hållbart jordbruk och
förbättrade ekosystemtjänster).
Även om Kommuninvest medger finansiering av både nya och avslutade projekt, är
ambitionen att majoriteten av intäkterna från de Gröna obligationerna ska användas i nya
projekt (planerade, pågående eller sådana som avslutats inom nio månader före emissionen).
Den slutgiltiga fördelningen mellan nya och avslutade projekt kommer att göras tillgänglig för
investerare i det årliga investerarbrevet (se avsnitt 4 nedan).

3.

URVALSPROCESS FÖR GODTAGBARA LÅN
Godtagbara Projekt kommer löpande att:
1. identifieras och verifieras av miljöenheterna i Kommuninvests medlemskommuner
och/eller –landsting/region.
2. väljas ut av finansavdelningarna i Kommuninvests medlemskommuner och –
landsting/region
Godtagbara Projekt kommer löpande att:
3. godkännas av Kommuninvests utlåningsavdelning
och kvartalsvis att:
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4. granskas och slutgiltigt godkännas enhälligt av Kommuninvests miljökommitté för gröna
obligationer (”Miljökommittén”) vad gäller överensstämmelse med kriterierna för
Godtagbara Lån enligt definitionen i avsnitt 2 ovan. Miljökommittén består av
representanter från miljöenheterna inom minst två medlemskommuner eller –
landsting/regioner,
miljöexperter
från
andra
relevanta
offentliga
organisationer/universitet/icke-statliga organisationer samt Kommuninvests ledning.

4.

TRANSPARENS
För att möjliggöra för investerare att följa utvecklingen och ge inblick i prioriterade områden
kommer Kommuninvest att tillhandahålla ett årligt investerarbrev till investerarna som
innehåller 1) en lista över Godtagbara Lån/Projekt som överstiger 25 000 000 miljoner kronor,
2) ett urval av projekt och 3) en sammanfattning av utvecklingen hos Kommuninvests Gröna
obligationer.
Kommuninvest
uppmuntrar
och
främjar
användningen
av
miljökonsekvensanalyser (ex ante) och miljökonsekvensrapportering (ex post) i största möjliga
utsträckning. Miljökonsekvensanalyser och miljökonsekvensrapportering kommer att krävas för
projekt som i icke försumbar grad omfattar fossil energi; sådana projekt kan godkännas om de
har betydande positiv klimat- och/eller miljöpåverkan. Investerarbrevet kommer att
offentliggöras på Kommuninvests hemsida. Dessutom tillämpas Offentlighetsprincipen. Detta
kommer att ge såväl investerare som potentiella investerare god inblick.

Flödesschema för Kommuninvests urval av Projekt för Gröna Lån
Projektansökningar till Kommuninvest

Urvalsprocess i enlighet med
Kommuninvests
ramverk för
gröna
obligationer

Riktlinjer:
1. EU-lagstiftning
2. Miljöbalken
3. Sveriges 16 miljökvalitetsmål
4. Gällande miljöpolicyer i respektive kommun/landsting
/region
5. OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Urvalsprocesser sker i enlighet med:
1. Projekt definierade enligt ”Kommunivest - Ramverk för
Gröna obligationer”
2. Miljöenheter i Kommuninvests medlemskommuner och
–landsting/region
3. Finansavdelningar inom Kommuninvests
medlemskommuner och –landsting/region samt på
Kommuninvest
4. Kommuninvests Miljökommitté för Gröna obligationer

Kommuninvests portfölj för Gröna Lån

5.

GRANSKNING AV KOMMUNINVESTS RAMVERK FÖR GRÖNA OBLIGATIONER
Ramverket kommer att granskas årligen.

