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Über den Einfluss des atmosfärischen

Kohlensäuregehalts auf die Temperatur 

der Erdoberfläche (1896)

Only One Earth – UN Conference on the 

Human Environment (1972)
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FNs första internationella

miljökonferens (Stockholm, 1972)

Brundtland-rapporten:  Our

Common Future (1987)

Earth Summit (Rio 1992). UNFCCC 

etableras

COP 3  (Kyoto 1997): 

Kyotoprotokollet

COP 15  (Köpenhamn, 2009): 

Misslyckas förlänga Kyotoprotokollet

FN antar Agenda 2030 (2015): 17 Sustainable 

Development Goals att nås t 2030

COP 21 (Paris 2015): Nytt

globalt klimatavtal
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CO2-koncentration idag och historiskt
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Den globala uppvärmningen
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Källa: NASA: Goddard Institute for Space Studies (GISS)
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Jakobshavn Isbræ, Grönland 
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Löftet (Artikel 2)
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1) Global average temperatures at well below 2 °C above pre-

industrial levels, striving for 1.5 °C

2) Increase ability to adapt to the adverse impacts of climate 

change, foster climate resilience and low greenhouse gas emissions 

development, in manner that does not threaten food production 

3) Make finance flows consistent with a pathway towards low 

greenhouse gas emissions and climate-resilient development
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Utmaningen

Source: Nasa Earth Observatory

Enorm omställning behövs

• Konsumentbeteende

• Livsstilspreferenser

• Hållbara företag

• Transport och logistiklösningar

• Hållbara städer

• Hållbart lantbruk

Transformations

• Energiinfrastruktur

• Bostäder och fastigheter

• Miljöledning och -styrning

• Anpassningsåtgärder

• Kollektivtrafik

• Avfalls- och vattenhantering
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Sverige och hållbar utveckling

• Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria 

välfärdsländer. 

• Nuvarande nationell agenda – antagen av Riksdagen – bygger på 

ett generationsmål, 16 kvalitetsmål och 24 etappmål. 
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Environmental Performance Index 2016 – topp-50-länder
Källa: Environmental Performance Index, utvecklat av Yale University & Columbia University
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• Kommunerna driver Sveriges gröna satsningar

• >90% av alla kommuner har fastställt gröna mål 

eller antagit nationella eller regionala mål.

Kommunernas roll
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Gröna emittenter

Förvaltaren, Sundbyberg | Göteborg Stad | 

Kommuninvest | Lunds kommun |

Norrköpings kommun | Region Skåne | 

Stockholms läns landsting | Stångåstaden, 

Linköping | Uppsalahem, Uppsala | Västerås 

Stad | Örebro kommun
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Den gröna obligationsmarknaden
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Source: Bloomberg, Crédit Agricole CIB (As of January 18th, 2017)
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Gröna lån för miljöprojekt
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Assurance:

• Utlåtande från Cicero

• Revisionsgranskning enligt 

SNT4400

Ramverk för Gröna obligationer
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1. Användning av medel
Finansierar kommunala 

investeringsprojekt som främjar 

omställningen till koldioxidsnål och 

klimattålig tillväxt.

Ansluter sig till de fyra grundstenarna i Green Bond Principles

2. Urvalsprocess
i. Projekt identifieras och verifieras 

av miljö- och finansavdelningarna 

hos Kommuninvests medlemmar;

ii. godtagbara projekt godkänns 

löpande av Kommuninvests 

utlåningsavdelning  

kreditperspektiv;

iii. kvartalsvis granskning och 

slutgiltigt godkännande av 

Kommuninvests miljökommitté.

4. Rapportering
i) Årlig impact report till investerare;

ii) Årlig hållbarhetsrapportering.

3. Hantering av upplånade medel
Separat konto för att öronmärka 

upplånade medel. Grön utlåning 

föregår emission av grön obligation.
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Utlåtande från Cicero
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“Overall, Kommuninvest’s Green Bond 

framework and environmental policies 

provide a progressive, clear and sound 

framework for climate‐friendly invest-

ments. The green bond framework lists 

eligible projects that are supportive of 

the objective of promoting a transition 

to low‐carbon and climate‐resilient 

growth and is supported by a strong 

governance structure in 

Kommuninvest.

It’s a clear strength that Kommuninvest 

in their selection of eligible loans puts 

strong emphasis on environmental 

competence. This is of particular 

importance since the framework covers 

many eligible project categories, some 

with a broad scope.”

Center for International Climate and Environmental 

Research (Cicero), 25 January 2016 

Renewable energy

Wind Dark green

Solar Dark green

Hydro Dark green

Bioenergy and biogas Medium green

Geothermal Dark green

Conversion from fossil Dark green

to renewable

Energy efficiency Dark green

Public transport Medium green

Waste management Medium green

Green buildings Medium green

Water management Dark green

Adaptation measures Dark green

Environmental mgmt Medium green
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Sad

Vår process
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Gröna investeringsprojekt
Kommunala investeringsprojekt som främjar övergången till koldioxidsnål och 

klimattålig tillväxt. Gröna investeringsprojekt skall: 

• utgöra en del av sökandens systematiska miljöarbete 

• relatera till nationella och regionala miljömål 

• ha som mål att minska klimatförändringarna eller anpassa verksamheten 

efter dem, eller omfatta miljöåtgärder.

Gröna obligationer
• Huvuddelen av upplånade medel 

från Gröna obligationer går till nya 

projekt (pågående, planerade 

eller genomförda max nio 

månader före emissionen). 

• Gröna obligationer kan emitteras 

mot högst 75 % av portföljen med 

lån som uppfyller kraven.

Gröna lån
• Låneansökan måste 

undertecknas av sökandens 

finansavdelning och miljöenhet 

• Granskning och preliminärt 

godkännande av Kommuninvests 

utlåningsavdelning

• Kvartalsvis: De projekt som 

uppfyller kraven granskas och 

godkänns slutligen enhälligt av 

Kommuninvests miljökommitté för 

gröna obligationer. 
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Miljökommitté validerar projekten
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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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Hållbarhetskriteria
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Samtliga projekt måste:

 främjar övergången till koldioxidsnål och klimattålig tillväxt

 utgöra en del av sökandens systematiska miljöarbete 

 relatera till nationella och regionala miljömål 

 ha som mål att antingen minska klimatförändringarna eller anpassa 

verksamheten efter dem, alternativt omfatta miljöåtgärder på andra 

områden än klimatförändring.

Ytterligare krav för Gröna byggnader och energieffektivisering

Antingen:

1. 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 Green Building eller 6) 

FEBY 12 (minienergihus).

2. 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).
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Herrestaskolan i Järfälla
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Sveriges första skola byggd i massivträ. Miljöcertifiering Guld

Committed funds Whereof disbursed Project start Project completion Category

SEK 317 million SEK 300 million 1 Jan. 2014 15 Nov 2015 Green Buildings

• Part of Barkarbystaden, the largest urban development in Stockholm area – a new city 

within the city with 18,000 new housing units and workspaces for 10,000 people. 

• Nursery school for 100 children, school for 300 children ages 6-11, approx 8,500 sq.m.

• Built according to specifications for Environmental Building (Miljöbyggnad) Gold

• Energy use for building estimated at 57 kWh per sq.m, nearly CO2 –neutral. Solar 

panels on roof provides electricity amounting to 16 kWh per sq.m. 

• One of Sweden’s contributions at the 2014 World Sustainable Building Conference
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Sobacken i Borås
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Nytt bioenergibaserat kraftvärmeverk & nytt avloppsreningsverk

Committed funds Whereof disbursed Project start Project completion Category

SEK 2.5 billion SEK 1.0 billion Sept 2015 Jan 2018 Renewable Energy & Water Mgmt

• Objectives: 1) Safeguard delivery of district heating and wastewater purification 2) 

meet regulatory emissions standards for wastewater 3) allow the city to grow 4) 

contribute to vision of becoming fossile-free.

• Co-localization of wastewater treatment plant and combined power and heating plant, 

together with recycling center and biogas production facility, creates synergy effects. 

• Climate benefits:

- Significant increase in renewable energy, both heating and electricity (electricity ~80 

GWh/year). 

- Nitrogen and 

phosphorus emissions 

as well as BOD7 to be 

reduced; N from 16 

mg/litre to 8 mg/litre, 

equivalent to 

wastewater from 25,400 

people. 

- Increased efficiency 

- Reduced amount of 

transports in the city.
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Vår gröna resa hittills
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• SEK ~20 billion in Green Loan

commitments

• ~100 projects in seven different project

categories

• >50 municipalities across Sweden

• Pricing incentive for maturities >3 yrs

• Inaugural $600m Green Bond issued

in March 2016, largest Green Bond to 

date from Nordic issuer.

• SEK 5 bn Green Bond issued in 

October 2016, largest Green Bond to 

date denominated in Swedish krona.

• Third Green Bond announced May 10, 

2017

• First impact report published end-

March 2017.

Sustainable & Responsible Capital 

Markets awards 2016, nominations for:

• Most impressive Government 

Bond Agency Green/SRI issuer 

• Public sector Green/SRI Bond 

Deal of the Year
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Impact Report, December 2016
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Renewable energy | SEK 8.6 bn, 27 projects

 1.7 TWh of annual renewable energy generation through 

financing new and existing renewable energy infrastructure |           

~ 400,000 tonnes in CO2 emissions avoided annually.

Green buildings | SEK 6.6 bn, 41 projects

 14.8 GWh of energy savings through construction of low-energy 

residential and commercial property | ~ 2,000 tonnes in CO2

emissions saved annually.

Energy efficiency in energy systems | SEK 0.2 bn, 3 projects

 ~ 21,000 tonnes in annual CO2 emissions savings through 

energy efficiency measures in local energy systems.

Water/wastewater, public transport, waste | SEK 2.4 bn, 10 

projects | broadbased impact, including:

 reduction in harmful substances from wastewater treatment + 

expansion of access to municipal wastewater for additional 23,000 

people (PEs)  

 increased capacity of local public transport networks, 6 million 

car kilometres avoided

 improved waste mgmt & energy extraction by optical sorting.

Our Green Bonds Impact

Report, including a description

of the methodology for 

calculating climate impact, is 

available for download at:

kommuninvest.se/greenbonds



Bloomberg ticker: KOMINS

Nytta för kommunsektorn
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• Tillgång till grön finansiering och gröna investerare, 

utan behov av eget ramverk, administration, 

marknadsföring och rapportering.

• Integrerar finansierings- och miljöfrågor på ett tydligt

sätt, ökar ömsesidig förståelse och kan driva på

utveckling. Ökar fokus på miljöfrågan/skapar

engagemang.

• Ökar användning av grön finansiering i samhället, i

linje med önskemål från G20-möte i Kina 2016. Kan

inspirera offentlig sektor i andra länder.

• Kan fungera som katalysator för att ge fler goda

miljöprojekt och öka ambitionerna.


