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Gröna lån
För investeringsprojekt med klimat- och miljönytta

Gröna lån för hållbara investeringsprojekt 
Allt fler kommuner och regioner tar upp gröna lån för att finans- 
iera gröna investeringar, bl.a. i förnybar energi och utveckling av 
nya gröna stadsdelar och bostäder. På det viset kan finansiering 
erhållas från placerare som vill att deras förvaltade medel ska 
göra skillnad för miljön. Med Gröna lån stöder ni kommun-
sektorns övergång till ett mer hållbart samhälle. Idag har 151 
kommuner och regioner Gröna lån inom 355 beviljade projekt.

Gröna lån kan erhållas för att finansiera investeringsprojekt 
inom åtta projektkategorier. Ansökan om att få ett projekt 
godkänt för Gröna lån sker digitalt via vår hemsida. Alla projekt 
bedöms av vår miljökommitté och efter godkännande kan både 

befintliga och nya lån kopplas till projektet och märkas grönt.

För att bli godkänd för Gröna lån måste projektet:
    Främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga 
    utsläpp.
    Ingå i det systematiska miljöarbetet i den sökande  
    kommunen eller regionen.
    Vara förenligt med Sveriges miljömål eller regionala mål. 
    Ha som mål antingen en minskning eller anpassning till 
    klimatförändringen, eller vara ett projekt som handlar om 
    miljöhantering inom andra områden än klimatförändring.

För gröna byggnader och energieffektivisering i byggnader gäller 
dessutom ett antal ytterligare krav. Den informationen finns på 
vår hemsida.

Fem goda skäl att välja Gröna lån
• Lägre ränta på löptider längre än tre år.
• Tillgång till grön finansiering och gröna investerare utan 

behov av eget ramverk, administration, marknadsföring  
och rapportering.

• Enkel ansökan och återrapportering.
• ·Integrerar finansierings- och miljöfrågor på ett tydligt sätt.
• ·Kan fungera som katalysator för att ge flera goda  

miljöprojekt och öka ambitionerna. 

Vinnare av FN-pris
Vid FN:s miljötoppmöten delas priser ut till de aktörer som 
bidrar lite extra till att ställa om världen mot en kol-
dioxidsnål och motståndskraftig framtid. Kommuninvests  
gröna finansieringsmodell utsågs till en av 2017 års vinnare i 
kategoring Financing for Climate Friendly Investment.
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