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Bakgrund – Klimatkommunernas arbete med gröna obligationer
2015 drev Klimatkommunerna projektet Gröna obligationer och ansvarsfulla investeringar för
att utbyta erfarenheter i arbetet med gröna finanser. Under projektet knöts kontakter med ett
antal kunniga och engagerade personer från kommuner, landsting, banker, investerare,
tredjepartsgranskare och andra organisationer, för att hjälpa fler kommuner, landsting och
regioner att förverkliga sina idéer om gröna obligationer och fossilfria placeringar. Efter
projektets slut har intresset för gröna obligationer bland våra medlemmar ökat och arbetet har
därför fortsatt.
Flera Klimatkommuner har emitterat gröna obligationer. På kommunernas hemsidor finns
information om de ramverk som skapats för att kunna avgöra vilka projekt som ska finansieras.
Våra medlemmar har sett hur intresset och marknaden för gröna obligationer växer snabbt.
År 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation. År 2016
presenterade Göteborgs stad för första gången en resultatrapport för den gröna obligationen,
en så kallad impact report. Då det inte finns någon standard för rapportering av klimat- och
miljöpåverkan av gröna obligationer är Göteborg en aktiv part i att utveckla och förbättra
metoder.
Andra av Klimatkommunernas medlemmar som emitterat gröna obligationer är Örebro, Lund,
Malmö, Uppsala och Region Skåne. Vidare har flera medlemmar emitterat gröna obligationer
genom Kommuninvest, såsom Borås, Karlstad, Eskilstuna och Skellefteå.
Arbetet med gröna obligationer har öppnat upp dialogen mellan miljöstrateger och
finansekonomer i kommunerna. Vi ser också en stor vinst i att samarbetet med relevanta
aktörer har fördjupats och därmed utvecklat marknaden.
Det är därför med stort intresse som vi har följt arbetet med utredningen och vi ser nu fram
emot att förslagen förverkligas.
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Kommentarer till utredningens förslag
Utrednings uppdrag var ”att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna
obligationer kan utvecklas. En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i
projekt som är miljövänliga, t.ex. i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet. Utredaren ska
ta fram exempel på projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer.
Granskning av en oberoende part är central för att öka förtroendet för gröna obligationer och
därför ska utredaren även analysera och lämna förslag på processer och rutiner för
tredjepartsvalidering. Slutligen ska utredaren analysera och lämna förslag på vilken
information som investerare behöver för att fatta välgrundade investeringsbeslut när det gäller
investeringar i gröna obligationer.”
Klimatkommunerna ställer sig positiva till samtliga förslag i utredningen och anser att analyser
är väl genomförda och belysta. Vi vill särskilt lyfta fram ett stöd för följande punkter:
Standardutveckling
Utredningens bedömning: Efter att ha beaktat alla ovan nämnda aktörers synpunkter är det
utredningens sammantagna bedömning att det finns ett övervägande stöd för GBP. GBP anses
fungera väl och fyller sitt syfte i att standardisera processer och rutiner för emission av gröna
obligationer. Den generella uppfattningen är att marknaden för gröna obligationer fortfarande
befinner sig i en utvecklingsfas där det är viktigt med den flexibilitet som GBP kan erbjuda. När
behov till justering har uppkommit har GBP uppdaterats följaktligen.
Green Bond Principles riktlinjer ger ett bra stöd till aktörerna på marknaden.
Klimatkommunerna delar utredningens uppfattning att arbetet med en gemensam standard
för gröna obligationer bör ske på en internationell nivå.
Statlig grön obligation
Utredningen föreslår: Svenska staten ska som en främjandeåtgärd för marknaden för gröna
obligationer ta fram ett ramverk och emittera gröna statsobligationer
Klimatkommunerna välkomnar staten som emittent och ser att staten tar en mer aktiv roll i
utvecklingen av ramverk och uppföljning genom att ge ut en statlig grön obligation som mycket
positivt.
Statliga bolag
Utredningen föreslår: Initiativ till en översyn av de statliga bolagens finansieringsverksamhet
ska tas och därigenom pröva om hela eller delar av den finansiering som bolagens
investeringsverksamhet ger upphov till skulle kunna försörjas med gröna obligationer.
Klimatkommunerna stödjer en översyn av de statliga bolagens finansieringsverksamhet och vill
samtidigt lyfta fram att staten efter genomförd översyn borde ge de statliga bolagen direktiv
som främjar att gröna obligationer används vid klimatinvesteringar.
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Om Klimatkommunerna
Klimatkommunerna är en förening med 36 kommuner och en region som medlemmar.
Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och
energimål och ambitiösa åtgärder.
Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige
genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en
pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder
och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.
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