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INLEDNING 

Vellinge kommuns finanspolicy anger att om det är möjlig ska emissioner av obligationer göras som Gröna 

Obligationer samt att kapitalförvaltningen ska följa principerna för ansvarsfulla placeringar. Vellinge 

kommun avser att emittera gröna obligationer för investeringar och refinansieringar som följer detta 

ramverk. Ramverket är utformat i enlighet med Green Bond Principles 20171. Vellinge kommun avser att 

följa utvecklingen av den gröna obligationsmarknaden i takt med att standarder utvecklas. 

SEPARAT KONTO 

Emissionslikviden från Gröna Obligationer ska krediteras ett Separat Konto till syfte att användas för att 

finansiera Vellinges kommuns Gröna Projekt (såsom definierats nedan). Så länge som Gröna Obligationer 

är utestående och medel från emissionslikviden finns på det Separata Kontot ska Vellinges kommun, i 

slutet av varje räkenskapskvartal, minska saldot på det Separata Kontot med det belopp som använts för 

att finansiera Gröna Projekt under det aktuella räkenskapskvartalet. Till dess att utbetalning till Gröna 

Projekt sker placeras medlen på det Separata Kontot som en del av likviditetsreserven.  

 

GRÖNA PROJEKT 

“Gröna Projekt” är särskilt utvalda projekt som, helt eller delvis, finansieras av Vellinges kommun och som 

har till syfte att främja omställningen till koldioxidsnål och hållbar utveckling.  

Gröna Projekt innefattar projekt som har till syfte att:  

a) minska utsläpp av växthusgaser inklusive investeringar i koldioxidsnåla och rena teknologier 

såsom energieffektivisering och förnybar energi,  

b) anpassa verksamhet till klimatförändringar, inklusive investeringar i ökad motståndskraft 

(resiliens). 

 

                                                           
1 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf 

 



 

 

Gröna Projektkategorier är: 

• Förnybar energi (vindkraft, solenergi, geotermisk energi samt bioenergi och biogas från 

jordbruksrester, skogsrester och andra restflöden). 

• Energieffektiviseringsåtgärder som leder till en energieffektivisering på minst 20%. 

• Avfallshantering (återvinning och återanvändning, efterbehandling av förorenad mark). 

• Hållbara, fossilfria transportsystem och transportlösningar av människor och gods. 

• Vatten- och avloppsvattenhantering. 

• Dagvattenhantering t ex skyfallsplan 

• Klimatanpassningsåtgärder i byggnader, infrastruktur och känsliga miljöer, åtgärder mot Höga 

havsnivåer  

• Gröna lokaler och bostäder: 

1. Nya och befintliga fastigheter med en energiförbrukning som är minst 25% lägre per m2 

Atemp och år än kraven i Boverkets byggregler (BBR) och gärna med en certifiering från 

Miljöbyggnad (silver eller bättre) eller Green Building enligt Sweden Green Building 

Council (SGBC) 

2. Nybyggnation av lokaler och bostäder ska, i tillägg till att möte kriterium 1 ovan, också 

följa reglerna för ”SundaHus Miljödata”, kategori A eller B. 

3. Större renoveringar som leder till en minskad energiförbrukning på minst 25 % per m2 

Atemp och år.  

Vellinges kommuns Gröna Obligationer kommer inte att finansiera kärnkraft eller fossilbränslebaserade 

projekt. 

Vellinges kommuns Gröna Obligationer kan användas för att finansiera nya projekt och för att refinansiera 

Gröna Projekt i enlighet med Ramverket för Gröna Obligationer. Ambitionen är att en majoritet av medlen 

ska finansiera nya projekt.2  

 

VAL AV GRÖNA PROJEKT  

Gröna Projekt väljs i konsensus av Kommunkontorets ekonomiavdelning och miljöenhet i samråd med de 

genomförande förvaltningarna och kommunägda bolagen. Endast projekt som med hög sannolikhet leder 

till positiva, långsiktiga nettoeffekter på miljön kommer att godkännas. Om ett projekt inte längre lever 

upp till kriterierna ovan kommer projektet att tas bort från portföljen av Gröna Projekt med finansiering 

med Vellinges Gröna Obligationer.  

 

 

 

                                                           
2 Nya projekt definieras som projekt som har avslutats under det senaste året före godkännandet av 
projektet för finansiering med medel från Vellinge kommuns Gröna Obligationer.  



 

TRANSPERENS 

För att möjliggöra för investerare att följa utvecklingen av Vellinges kommuns Gröna Projekt och få inblick 

i särskilda prioriterade områden kommer Vellinges kommun att tillhandahålla ett årligt investerarbrev 

som innehåller: 

1) en lista över finansierade Gröna Projekt inklusive allokerade medel,  en kort beskrivning av 

projekten och dess miljöefffekter 

2) en redogörelse för Vellinges kommuns utveckling av sitt arbete med Gröna Obligationer.  

 

Användningen av medlen från de Gröna Obligationerna, spårning och hantering av medlen rapporteras i 

årsredovisningen samt redovisas i en särskild årsrapport. Årsrapporten granskas av revisorerna som 

uttalar sig ett revisionsintyg, att använda medel följer ramverket för Grönaobligationer.  

Investerarbrevet kommer att publiceras på Vellinges kommuns hemsida. Vidare leder 

offentlighetsprincipen till att såväl investerare som potentiella investerare har god insyn i Vellinges 

kommuns verksamhet. 

Vellinge kommun kommer att uppdra åt Centre for International Climate and Environmental Research – 

Oslo (CICERO) att ge en Second Opinion på Ramverket för Gröna Obligationer. CICEROs Second Opinion, 

liksom Ramverkt, kommer att publiceras på Vellinge kommuns hemsida.  

 

Flödesschema för Vellinge kommuns urval av Gröna Projekt 

  

Gröna Projekt 

Urvalsprocess i enlighet med 
Vellinge kommuns 

ramverk för  
Gröna  

Obligationer 

Riktlinjer: 

1. EU-lagstiftning 
2. Miljöbalken 
3. Vellinge kommuns miljörelaterade program  

Alla projekt  

 

Urval av Gröna Projekt sker i enlighet med: 

1. Definitioner i ramverket för Gröna Obligationer 
2. Kommunens ekonomiavdelning och  

miljöenhet i samråd med de  
genomförande förvaltningarna och kommunägda  
bolagen 

 

 


