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Kommuninvest: Sveriges kommungäld

• Grundat 1986 av tio kommuner. Nu 289 
medlemmar (av totalt 310), av vilka 277 är 
kommuner och 12 är regioner. 

• AAA/Aaa, stabila utsikter.  

• Balansräkning 2018: 417 mdkr

• Utlåningsportfölj 2018: 356 mdkr

• Upplåning på internationella och inhemska 
kapitalmarknader. Utlåning i Sverige, står för ~55 
procent av kommunsektorns finansiering.

• Syfte: ge medlemmarna tillgång till kostnads-
effektiv och stabil finansiering.
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Gröna lån för investeringar med miljö- & klimatnytta

Ramverk som uppfyller GBP-kraven
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Gröna lån hos 135 kommuner och regioner; 325 projekt

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.

Miljökommitté granskar och godkänner projekten
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Hållbarhetskrav

All projects must:

 Promote the transition to a low-carbon and 
climate-resilient society

 Be part of the systematic environmental work 
in the applicant municipality or county 
council/region

 Be related to Sweden’s national 
environmental objectives, or to regional 
environmental goals

 Target either mitigation of climate change, 
adaptation to climate change, or be a project 
related to environmental management in 
other areas than climate change.

Additional requirement for Green buildings and energy 
efficiency

1. Residential multi-family buildings: New or existing buildings with at least 15 
per cent less energy use per square metre and year than required by 
applicable regulation (Swedish Building Regulations (BBR 25)). 

2. Non-residential buildings: New or existing buildings with at least 20 per 
cent less energy use per square metre and year than required by 
applicable regulation (Swedish Building Regulations (BBR 25)). New 
buildings are encouraged to also have a minimum certification of either 1) 
LEED gold, 2) BREEAM very good, 3) Environmental Building 
(Miljöbyggnad silver), 4) the Nordic Swan Ecolabel, 5) EU Green Building, 
6) Feby-12 (Mini-energy building), or other certification of similar ambitions; 
however this is not a firm requirement.

3. Major renovations of buildings leading to a reduced energy use per square 
metre per year of at least 30 per cent or compliance with applicable 
regulations (Swedish Building Regulations (BBR 25)).

4. Energy efficiency measures in partial systems of existing buildings leading 
to at least 30 per cent less energy use.
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Stödjer medlemmars/kunders hållbara investeringar

Gröna lån till medlemmar/kunder från 2015
- Löptider från 3 - >20 år

- Ingen minsta lånestorlek eller –tak. 
Nuvarande portfölj: 0,3 mnkr  3,1 mdkr

Gröna obligationer sedan 2016
- Kommuninvest är Sveriges största 

emittent av gröna obligationer

- Leder nordiskt samarbete om 
effektrapportering för publika emittenter

Andel Gröna lån: 9 % (2019-09-30)
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