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Kapitalmarknaden
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Principles for Responsible Investment

Juni 2017: TCFD 

Om rapportering av 

klimatrelaterade 

finansiella risker

Jan 2018: HLEG 

Förslag till åtgärder 

för hållbart 

finansiellt system 

inom EU

Incorporate ESG into investment analysis and decision making process1

Incorporate ESG into ownership policies and practices2

Seek appropriate disclosure on ESG by entities in which we invest3

Promote acceptance and implementation of the Principles within the industry4

Work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles5

Report our activities and progress towards implementing the Principles6
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Finanser för en mer hållbar värld

Åtgärd 1: Ett enhetligt klassifikationssystem för hållbar verksamhet 
Lagstiftningsförslag Q2-2018

Första taxonomi Q1-2019

Åtgärd 2: Utveckla standarder och märkning för gröna finansiella produkter EU-standard för gröna obligationer Q2-2019

Åtgärd 3: Främja investeringar i hållbara projekt Ytterligare åtgärder, ej tidssatt

Åtgärd 4: Beakta hållbarhet i samband med finansiell rådgivning  Justera i MiFID2 och IDD Q2-2018

Åtgärd 5: Utveckla riktmärken för hållbarhet (benchmarks)
Anta delegerade akter Q2-2018, riktmärke för 

låga CO2-utsläpp Q2-2019

Åtgärd 6: Bättre integrering av hållbar utveckling i kreditbetyg och 

marknadsforskning 

Ändra förordningen om kreditvärderingsinstitut? 

Q2-2019 

Åtgärd 7: Tydligare skyldigheter för institutionella investerare och 

kapitalförvaltare

Lagförslag som klargör institutionella investerares 

och fondförvaltares skyldigheter när det gäller 

hållbarhet. Q2-2018

Åtgärd 8: Att göra hållbarhetsaspekter till en integrerad del av 

tillsynskraven
Löpande till 2019

Åtgärd 9: Skärpta informationskrav om hållbarhet och mer robusta 

redovisningsbestämmelser
Löpande till 2019

Åtgärd 10: Främja hållbar företagsstyrning och minska de negativa 

verkningarna av kortsiktighet på kapitalmarknaderna
Löpande till 2019



Kommunsektorn
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• Investeringsvolymerna har ökat med cirka 

50 mdkr sedan 2010. 

• Ökningstakten är cirka 7 procent per år

• Ökningen sker både i den skatte- och 

intäktsfinansierade sektorerna
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Kommunkoncernernas investeringar Landstings-/regionkoncerners investeringar



Gröna lån och gröna obligationer:  

finansiering av hållbar omställning
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• Någon typ av obligationsinstrument:

- där likviden uteslutande används för att, helt eller 

delvis, finansiera eller refinansiera nya och/eller 

befintliga kvalificerade gröna projekt (ex. förnybar 

energi, gröna byggnader, vattenhantering, etc)

- som uppfyller de fyra grundkraven i principerna för 

gröna obligationer (Green Bond Principles):

1) Emissionslikvidens användning

2) Process för utvärdering och val av projekt

3) Förvaltning av emissionslikvid

4) Rapportering
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YTD: End of 1Q18
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Trelleborg kommun

Region Gotland Jönköpings kommunSkellefteå kommunKarlstad kommun

Nyköpings 

kommunKarlskoga kommunFalu kommun Växjö kommun
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Minskar 

klimatförändringar

Skapar klimat-

anpassningsåtgärder

Främjar

hållbar miljö
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Samtliga projekt måste:

✓ främja 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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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.



Ni får:

✓ Mycket enkel ansökningsprocess och 

återrapportering.

✓ Färdigt ramverk.

✓ Vi sköter all administration, som att 

sammanställa och återrapportera alla projekt 

till investerare.

✓ Publicitet i samband med att era projekt 

godkänns, när vi emitterar gröna obligationer 

och när vi publicerar investerarrapport.

✓ Information om ert projekt på vår hemsida.

✓ Bättre pris på lån med löptid över tre år.

Ni slipper:

✓ Sätta upp eget ramverk.

✓ Kostnad och administration för att få 

ramverket granskat och godkänt av extern 

part, exempelvis Cicero.

✓ Beräkna miljönyttan för projekten.

✓ Skriva investerarrapport.

✓ Kostnad och administration för att emittera 

egna obligationer.
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Pensionsfonder och försäkringsbolag

Centralbanker och offentliga institutioner

Banker

Kapitalförvaltare

Norden
Övriga europa
USA
Mellanöstern & afrika
Asien

Geografisk spridning Typ av investerare
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146
Gröna investerings-
projekt

Sparad / undvikt
energiförbrukning

137105
MWh per år

4
Gröna
obligationer

26
Mdkr i beviljade
Gröna lån

Förnybar
energiproduktion

2 059
GWh per år

Besparade & undvikta
utsläpp

515 000
tCO₂
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Full report available for  

download at:

kommuninvest.se/greenbonds
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• “Position Paper on Green Bonds Impact Reporting” utvecklat

av tio nordiska emittenter av gröna obligationer

• Gemensamma ståndpunkter rörande Finansiella, Miljömässiga

och Processmässiga aspekter av effektrapportering

• Lanserat vid OECD Green Investment Financing Forum i Paris I 

oktober 2017 och vid evenemang i London, Stockholm, Oslo 

och Helsingfors. 
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• På klimattoppmötet i Bonn uppmärksammade 

FN 19 globala initiativ som kan vara förebilder 

i klimatomställningen.

• En av 2017 års pristagare var Kommuninvest. 

• De verkliga vinnarna är de 80-tal kommuner 

och landsting/regioner som tar gröna lån för 

att finansiera hållbara investeringar. unfccc.int




