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Detta dokument är en översättning från 
engelska. Originalets titel är 
“Kommuninvest – Green Bonds 
Framework 21 May 2015”. Vid 
bristande överensstämmelse eller i 
händelse av osäkerhet avseende 
tolkning mellan den engelska 
originaltexten och denna svenska 
översättning, skall den på engelska 
språket avfattade originaltexten äga 
företräde. Exemplar av den engelska 
originaltexten av detta ramverk kan på 
begäran erhållas från Kommuninvest. 
 

Villkor för grönt lån (GL 01) 

 

1. BAKGRUND 

Kommuninvest i Sverige AB (“Kommuninvest”) är ett helägt dotterbolag till 

Kommuninvest ekonomisk förening, vars medlemmar utgörs av kommuner och landsting 

(“Kommun”). Kommuninvests verksamhet innefattar utlåning dels till Kommun, dels till 

företag, stiftelser och kommunalförbund över vilka en eller flera Kommuner direkt eller 

indirekt utövar ett bestämmande inflytande. Kommun samt företag, stiftelser och 

kommunalförbund som erhåller lån från Kommuninvest benämns nedan “Låntagare”. 

Låntagaren har begärt att Lånet (så som denna term definieras nedan) ska vara ett Grönt Lån 

(så som denna term definieras nedan) och därvid accepterat att underkasta sig dessa villkor 

(”Villkoren”). 

 
2. DEFINITIONER 

I dessa Villkor ska följande begrepp och uttryck ha följande innebörd: 

“Ansökan”  det ansökningsformulär som tillhandahålls av Kommuninvest och 

enligt vilken Låntagaren ansöker om att erhålla ett Grönt Lån, vari 

viss specificerad information om och syftet med det projekt som 

avses finansieras med Grönt Lån ska framgå; 

 

“Grönt Lån”  Lån som används för finansiering av ett Projekt som enligt 

Kommuninvests bedömning uppfyller Kriterierna; 

 

“Kriterierna”  kriterierna för gröna lån (eng. Eligible Loans) enligt Ramverket; 

 

“Lånet”  ett lån från Kommuninvest till Låntagaren vilket regleras av 

villkoren i ett separat låneavtal, vilket hänvisar till dessa Villkor, 

och därtill hörande allmänna villkor; 

   

“Projektet”  det projekt som beskrivs i Ansökan; 

 

“Ramverket”  Kommuninvests vid tidpunkten för inlämnande av Ansökan till 

Kommuninvest gällande ramverk för gröna obligationer (eng. 

Kommuninvest – Green Bonds Framework); och 

 

“Väsentlig Händelse”  en sådan händelse eller omständighet vilken ensam eller 

tillsammans med andra omständigheter kan innebära en väsentlig 

negativ inverkan på (i) Projektets förenlighet med Kriterierna, 

och/eller (ii) Låntagarens möjligheter att uppfylla Villkoren. 

 

3. GRÖNT LÅN 

Genom uppfyllande av dessa Villkor erhåller Låntagaren ett Grönt Lån från Kommuninvest. 
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4. ÅTAGANDEN 

Låntagaren åtar sig att använda de medel som utbetalats från Kommuninvest under Lånet för 

finansiering av Projektet och för det syfte som angivits i Ansökan. 

 
5. RAPPORTERING 

Låntagaren ska; 

(i) i enlighet med instruktion från Kommuninvest, på årsbasis rapportera viss av 

Kommuninvest från tid till annan specificerad information om Projektet och dess 

utveckling; 

(ii) skyndsamt informera Kommuninvest om en Väsentlig Händelse har inträffat; samt 

(iii) på begäran skyndsamt tillställa Kommuninvest all sådan övrig information om Projektet 

som, enligt Kommuninvests skäliga bedömning, är nödvändig för att Kommuninvest ska 

kunna göra en välgrundad bedömning av huruvida Projektet från tid till annan är förenligt 

med Kriterierna. 

Låntagaren medger att Kommuninvest i informations- och marknadsföringssyfte (exempelvis 

genom publicering på Kommuninvests hemsida) använder all sådan information som lämnats i 

Ansökan och enligt denna punkt 5. 

 

6. FÖRSÄKRAN 

Låntagaren försäkrar och ansvarar för att de uppgifter som lämnats i Ansökan och/eller enligt 

punkt 5 ovan, är korrekta, överensstämmer med faktiska förhållanden, och att ingenting har 

utelämnats som skulle kunna leda till att en lämnad uppgift blir felaktig eller missvisande. 

 
7. GILTIGHETSTID 

Dessa Villkor har samma giltighetstid som Lånet. När Lånet upphör att gälla (genom 

återbetalning eller på annat sätt) ska således dessa Villkor upphöra att gälla vid samma 

tidpunkt utan att uppsägning härav behöver ske. 

 
8. UPPHÖRANDE I FÖRTID 

Om Låntagen (i) inte uppfyller dessa Villkor, eller (ii) använder Lånet för finansiering av ett 

sådant Projekt som enligt Kommuninvests bedömning inte längre uppfyller Kriterierna, har 

Kommuninvest rätt att säga upp dessa Villkor till upphörande vid den tidpunkt som 

Kommuninvest bestämmer, varvid Låntagaren inte längre åtnjuter ett Grönt Lån från 

Kommuninvest.  

För undvikande av missförstånd innebär en uppsägning av dessa Villkor enligt denna punkt 8 

inte att Lånet sägs upp. 

___________________ 
 


