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Gröna lån – FAQ 
What’s in it for me? Är det mycket administration? 
Förutom att man gör miljömässigt gott så får man en mer priseffektiv finansiering. 
Dessutom vet vi att de flesta projekt som görs i den offentliga sektorn är gröna och detta 
är ett sätt att tydliggöra detta. Ansökan sker via hemsidan med en årlig uppföljning. 
Genom att använda Kommuninvest behöver man inget eget ramverk, administration, 
marknadsföring och rapportering. De flesta kunder vittnar om att såväl 
ansökningsförfarandet och återrapporteringen är smidig och inte särskilt tidskrävande. 

 
Hur många lånar grönt? Volym? Snittlöptid? 
I dagsläget har cirka 25 miljarder kronor beviljats till drygt 140 projekt i ett 80-tal 
kommuner och landsting/regioner. 

 
Lånar man annorlunda grönt än vad man lånar vanligt? Kort/långt, fast/rörligt? 
Det är valfritt med fast eller rörlig ränta men för att ta del utav prisjusteringen ska 
löptiden vara längre än 3 år.  

 

Är det dyrare att låna grönt? Lånar ni billigare eftersom ni prisjusterar grönt?  
Nej. Just nu är gröna lån 2 baspunkter billigare. Detta beror på en stark efterfrågan på 
våra gröna obligationer. Genom dessa obligationer så breddar vi också antalet 
investerare vilket är långsiktigt bra för vår totala upplåning.  

 

Kan man låna hur lite som helst? 
Ja, det finns inga volymbegränsningar.  

 

Hur vet man att ett projekt är grönt? 
Gröna investeringsprojekt är investeringsprojekt som har som mål att minska 
klimatförändringarna eller anpassa verksamheten efter dem, eller omfatta miljöåtgärder. 
Det är projekt som ska utgöra en del av sökandens systematiska miljöarbete och relatera 
till nationella och regionala miljömål. Projekten kan också möta andra särskilda krav i 
Kommuninvests ramverk.  
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Vilka projekt kan vara gröna? 
• Förnybar energi  
• Energieffektivisering inom huvudsakligen fossilbränslefria energisystem  
• Gröna byggnader och energieffektivisering  
• Kollektivtrafik  
• Avfallshantering  
• Vattenhantering  
• Anpassningsåtgärder i byggnader, infrastruktur och känsliga miljöer  
• Miljöåtgärder på andra områden än minskad klimatpåverkan och klimatanpassning  

 
Vilka investerar i era gröna obligationer?  
Merparten av investerarna klassificeras som ”gröna investerare”, dvs. har särskilda 
mandat för att placera de förvaltade medlen så att de gör positiva bidrag i en hållbar 
samhällsomställning. Typ av investerare fördels relativt jämt mellan pensionsfonder och 
försäkringsbolag, centralbanker och offentliga institutioner, banker samt 
kapitalförvaltare. Hälften av investerarna är placerade i norden och resterande utspridda 
i övriga världen.  

 

Hur bidrar Kommuninvests gröna lån till att uppfylla Parisavtalet?  
Kommunsektorn har ett stort ansvar i att vi ska nå målen i Parisavtalet, eftersom 
omställningen till ett globalt hållbart samhälle kräver stora offentliga investeringar. 
Kommunsektorn har många gröna investeringsprojekt och om man väljer att finansiera 
sina dessa projekt med gröna lån möjliggör det för Kommuninvest att emittera gröna 
obligationer som i sin tur gör det möjligt att nå ut till investerare med uttalad vilja 
och/eller särskilda mandat att stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Genom att finansiera fysiska gröna investeringsprojekten med grön finansiering skapas 
ett positivt kretslopp som gör att fler människor uppmärksammas på 
klimatproblematiken och engageras i arbetet för att nå de globala målen som fastställts i 
Parisavtalet. Den starkaste länken i denna kedja är Investeringsprojekten, utan dem så 
faller allt. Svenska kommuner och landsting, med sin mångfald av investeringsprojekt, 
är helt nödvändiga i omställningen.  

 

Använder Kommuninvest något ramverk 
Kommuninvest är medlem i Green Bond Principles sedan maj 2016 och tar en aktiv roll 
i utvecklingen av gemensamma standarder och ramverk avseende utgivning och 
rapportering kring gröna obligationer.  
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Vad är Kommuninvests miljökommitté? Vilka sitter i den? 
Kommuninvests miljökommitté är en rådgivande kommitté som bildats för att övervaka 
konceptet samt granska och godkänna låneansökningar. Kommittén träffas normalt 
kvartalsvis, eller oftare om så behövs.  Medlemmarna innefattar klimatexperter från den 
svenska kommunsektorn. 

 

Varför ska man återrapportera? Hur vet ni att det fortsätter vara grönt? 
(återrapportering/impact report) 
Kommuninvests Green Bonds Impact Report är en årlig återrapportering avseende 
effekten av de investeringsprojekt som finansieras med gröna obligationer. 
Kommuninvest publicerade sin första Green Bonds Impact Report i mars 2016.   
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