
Grønne obligasjoner



Agenda

- Hva er en grønn obligasjon?

- Hvorfor er klima blitt viktig i finans?

- Hva kreves, og hvorfor grønne 
obligasjoner aktuelt for kommunal sektor
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- Hva er en grønn obligasjon?

- Hvorfor er klima blitt viktig i finans?

- Hva kreves, og hvorfor grønne 
obligasjoner aktuelt for kommunal sektor



Obligasjon

• Løpetid 1-10 år

• Fast og flytende rente

• Avdragsfri

• Ikke prosjektspesifikk for en 
(fylkes)kommune

Grønn obligasjon

• Løpetid 3-10 år

• Fast og flytende rente

• Avdragsfri

• Prosjektspesifikk (må kunne vise til at 
kun investeringer som oppfyller kravene 
til grønt)

• Større dokumentasjonskrav:
• Beskrivelse av (fylkes)kommunens 

bærekraftstrategi og 
• Uavhengige vurderinger

Hva er en grønn obligasjon?



Agenda

- Hva er en grønn obligasjon?

- Hvorfor er klima blitt viktig i finans?

- Hva kreves og er grønne obligasjoner 
aktuelt for kommunal sektor?



Klima satt på agendaen

Kommunenes rolle

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Norges klimapolitikk

Klimaloven

Internasjonal avtale

Parisavtalen



Omstilling til lavutslippsøkonomi

• Krever store investeringer

• Gjøre kapital forenelig med reduksjon 
av klimagassutslipp og klimarobust 
utvikling

• Store offentlige investeringer

• Private kapitalstrømmer må vris i retning 
av bærekraftige investeringer

Taxonomi – et klassifiseringssystem

• EU-taksonomien er et 
klassifiseringssystem som etablerer en 
liste over miljømessig bærekraftige 
økonomiske aktiviteter. 

• EU-taksonomien vil gi selskaper, 
investorer og beslutningstakere 
passende definisjoner for hvilke 
økonomiske aktiviteter som kan anses 
som miljømessig bærekraftige

• skape trygghet for investorer (beskytte 
private investorer mot grønnvasking)

• hjelpe bedrifter til å bli mer 
klimavennlige

• dempe markedsfragmentering og bidra 
til å flytte investeringer dit det er mest 
behov for dem.

Eus handlingsplan for bærekraftig finans



Etterspørselsiden – investors perspektiv

Parisavtalen

Eus grønne giv

Norges 
utslippsforpliktelse

Investorenes rolle

• Hvem er investorene?
- Pensjonskasser
- Livforsikringsselskaper
- Fond, mfl.

• Rapporteringskrav for bærekraft
• Flytte investeringer til bærekraftige 

prosjekter

• Etterspørselen etter bærekraftige 
investeringer øker



Agenda

- Hva er en grønn obligasjon?

- Hvorfor er klima blitt viktig i finans?

- Hva kreves, og er grønne obligasjoner 
aktuelt for kommunal sektor?



Prosessen

• Rammeverk basert på green bond
principles (GBP) og dets 4 
kjernekomponenter:

• Bruk av midler
• Prosess for evaluering og utvelgelse av 

prosjekter
• Forvaltning av midler
• Rapportering

• Uavhengig rapport (utslipp)
• 2nd party opinion (SPO) bekrefter at 

obligasjonen er i tråd med de fire 
kjernekomponentene – utføres av en 
institusjon med ekspertise innen klima 
og miljø

Kategorier av grønne prosjekter

• Fornybar energi

• Energieffektivisering

• Grønne bygninger

• Lavslippstransport

• Bærekraftig forvaltning av vann og 
avløpsvann

• Tilpasning til klimaendringer

• Forurensningsvern og –kontroll

• Miljømessig bærekraftig forvaltning av 
levende naturressurser og bruk av 
landområder

• Bevaring av biologisk mangfold på land og 
til vanns

Hva kreves for å utstede en obligasjon som grønn



Er grønne obligasjoner aktuelt for kommunal sektor?

Klimamål
• Klimaplan
• Klimabudsjett
• Klimaregnskap

Prosjekter
• Grønne prosjektkategorier
• Klimakrav til leverandører

Sektoren har både klimaprofiler og enkeltprosjekter som passer inn for kriteriene for grønne 
obligasjoner.



Kommuner som 
tilbydere av 

grønn 
investering 

gjennom sine 
investeringer

Investorer 
etterspør 

obligasjoner 
med tydelig 

klimaprofil for å 
kunne oppfylle 

krav fra EU

Økt 
konkurranse og 

tilgang på 
kapital for 

kommunene



Synliggjøring av grønn profil 

Klimamål
• Klimaplan
• Klimabudsjett
• Klimaregnskap

Prosjekter
• Grønne 

prosjektkategorier
• Klimakrav til 

leverandører

Finansiering
• Grønn obligasjon


