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Kommuninvest

Den gröna EU-taxonomin i skarpt läge:
Vad ska kommunsektorn planera för?

Björn Bergstrand, hållbarhetschef
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Grön agenda
Parisavtalet 2015

Mål 1 Begränsa den globala uppvärmningen
Mål 2 Anpassa samhället till klimatförändringar

Mål 3 Göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga 
utsläpp av växthusgaser och klimatresilient utveckling

EU:s handlingsplan för finansiering av 
hållbar tillväxt 2018

• Kapitalflödena ska främja en hållbar utveckling

• Hållbarhet ska integreras i riskhanteringen

• Transparens och långsiktighet ska främjas
EU-taxonomin
Samt relaterade regelverk

Kommuninvest
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Taxonomin…

Klassificeringssystem för miljömässigt hållbara aktiviteter

• Etablerar en europeisk samsyn om vad som är hållbart och 
vad som inte är det, för att

• underlätta för företag/organisationer som aktivt driver 
grön omställning att få tillgång till finansiering

Kommuninvest

Taxonomi-
förordningen Miljömål

1) Begränsning av klimatförändringar
2) Anpassning till klimatförändringar
3) Hållbar användning och skydd av 

vatten och marina resurser
4) Omställning till en cirkulär ekonomi
5) Förebyggande och begränsning av 

miljöföroreningar
6) Skydd och återställande av 

biologisk mångfald och ekosystem

Miljömässighet
För att klassas som miljömässigt 
hållbar ska aktiviteten:

• bidra väsentligt till minst ett 
av miljömålen

• inte orsaka betydande skada 
för något av de övriga målen

• uppfylla vissa minimikrav 
inom social hållbarhet
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…och relaterade regelverk
Kommuninvest

Taxonomi-
förordningen

Hållbarhetsrapportering
• Skarpare krav för fler genom CSRD
• Kommuninvest och ca 100 

kommunala bolag omfattas
• Implementering från 2024/2025

Kapitaltäckning – EBA
• Integrering och rapportering av ESG-risker i kreditprocess
• Utökad rapportering om utsläpp och andel grön utlåning
• Kommuninvest omfattas
• Implementering från början av 2023 och framåt

Europeisk standard för 
gröna obligationer
• EU-förhandling pågår

Upplysningsförordningen
• Fonder måste ange i vilken grad 

de beaktar hållbarhetsfaktorer
• Fondbolag måste redovisa 

taxonomiförenlighet
• Kommuninvest omfattas indirekt
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’Work in progress’ på Kommuninvest
Kommuninvest

Förbereder för utökad hållbarhetsrapportering
I ett första steg utifrån kapitaltäckning /EBA-riktlinjer, sedan även CSRD

Beslutat om successiv/partiell taxonomianpassning av Gröna lån
Viktigt att göra detta i en takt som passar kommunsektorn

Har börjat jobba med ESG-risker
Blir en integrerad del i kreditgivning och kreditriskövervakning

Kartlägger informationsbehov
I vilken grad kan rapporteringskrav på Kommuninvest hanteras med befintlig data/statistik?
Ambition att minimera behovet av utökad direktinformation från kunder/medlemmar

Ser över möjligheter till vägledning/stöd i taxonomianpassning i specifika branscher
Samverkan etablerad med t.ex. allmännyttan samt energi- och VA-branschen
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