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Kommuninvest – Sveriges kommungäld

• Grundas 1986 av tio kommuner. 

• Nu 289 medlemmar (totalt 310), varav 277 
kommuner och 12 regioner. 

• AAA/Aaa, stabila utsikter.  

• Balansräkning 2018: 417 mdkr

• Utlåningsportfölj 2018: 356 mdkr

• Upplåning på internationella och inhemska 
kapitalmarknader. Utlåning i Sverige. 

• Syfte: ge medlemmarna tillgång till 
kostnadseffektiv och stabil finansiering.
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Gröna lån för investeringar med miljö- & klimatnytta
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Utbetalt 2019-04-30:       
32,2 mdkr

Förnybar energi Energieffektivisering
Gröna byggnader Hållbara transporter
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Anpassningsåtgärder
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Trelleborg kommun

Gröna projekt som finansieras av Kommuninvest

Region Gotland Jönköpings kommunSkellefteå kommunKarlstad kommun

Nyköpings 
kommunKarlskoga kommunFalu kommun Växjö kommun
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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: från 500 tkr till 1,25 mdkr

 8 % av total utlåning är nu grön

Gröna obligationer sedan 2016
- Kommuninvest är Sveriges största emittent

av gröna obligationer

- Leder nordiskt samarbete om 
effektrapportering, för publika emittenter



Skövde: samarbete och helhetstänk ger 10x utväxling
• Fastighetsavdelningens krav på återbetalningstid för 

solcellsinvesteringar: <10 år 

 hinder för solceller, vars återbetalning något längre 
men där ekonomisk livslängd=30 år. 

• Reviderade interna regler och nya livscykelbaserade 
kalkyler: 

 solcellssatsning utökas från 700 kvm till 7 000 kvm. 

Slutsats:

 Samarbete mellan kommunernas ekonomi- och 
miljöfunktioner ger mer

 Hållbarhet är lönsamt för samhället, men krockar ibland 
med konventionell ekonomi och verksamhetsstyrning.

 Bra dialog och samarbete kan ge lösningar till praktiska 
problem som uppstår i hållbarhetsarbetet.

Skövde kommun 
Befolkning: 54 975 
Investeringsbudget 2018:       
1,1 mdkr
Extern skuld: 3,4 mdkr
Gröna lån: 1,6 mdkr
Balansräkning: 8,6 mdkr
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Effektrapportering: behov av harmonisering

Nordic Position 
Paper on Green 
Bonds Impact
Reporting
Principer för 
effektrapportering 
från nordiska 
emittenter



Mot LCA-baserade klimatkrav i bostadsproduktionen

• Allmännyttans Klimatinitiativ: Gemensamt upprop bland 
SABO-företagen för att minska utsläppen av växthusgaser. 
Mål: Fossilfri allmännytta senast år 2030; 30 procent 
minskad energianvändning (basår 2007).

• 170 SABO-företag, 665 000 bostäder

Fokusområde 2: Klimatkrav till rimlig kostnad
 Utveckla klimatkrav som kan användas vid 

förfrågningsunderlag för byggande av flerfamiljshus, och 
som kriterier för Gröna lån

 Digitaliserad process via Byggsektorns 
Miljöberäkningsverktyg, BM

 7-10 testpiloter (bostadsföretag + entreprenör) utvecklar 
krav gemensamt, med stöd och vägledning av projektet

Partners



Tack!

bjorn.bergstrand@kommuninvest.se
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