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• Investeringsbehov: 1.000 

milliarder USD per år for å  

nå togradersmålet

• Finansmarkedene er på vei 

inn på banen som en 

partner for å lykkes:

• Egenkapital

• Fremmedkapital
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Utviklingen av grønne 

finansieringsløsninger

• «Green bonds»

• Grønne obligasjoner er øremerket 

klimariktige investeringer, det vil si at 

pengene som hentes inn må brukes til 

klimariktige prosjekter

• En måte for investorer til å investere i 

utelukkende grønne prosjekter 
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Starte generelt

Om green bonds

Hvorfor

Hvem

SEB

Cicero
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Et behov også 

for å sikre seg 

at pengene 

faktisk går til 

investeringer i 

grønne 

prosjekter

Cicero og DNV GL 

er ledende i verden 

på utstedelse av 

«second opinions»
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Relevansen for 

norske kommuner

• Investeringer hos 
kommuner og dets like 
verden rundt er 
avgjørende for å lykkes 
med å nå målsettingene 
om reduserte 
klimagassutslipp

• Noen må finansiere disse 
investeringene med 
fremmedkapital

• Løsningen vil bl.a. være å 
finne i internasjonale 
kapitalmarkeder
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Kommunalbankens grønne obligasjoner
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• Kommunalbanken har 

utstedt grønne obligasjoner 

siden 2010

• Obligasjoner listet på Oslo 

børs grønne liste for 1 mrd. 

dollar

• Totalt har kommunene lånt 

11 milliarder kroner i grønne 

lån hos Kommunalbanken. 



53% reduserte utslipp – Rådhuskvartalet i Kristiansand
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En merkostnad på ca 5% ga grunnlag for 

en reduksjon i margin med 0,1%-poeng



Hvorfor er Kommunalbanken 

opptatt av klima?
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• Rimelig og stabil tilgang til lån til 

kommunene

• Lav risiko og langsiktig perspektiv 

• Klimaendringer utgjør en stor risiko, denne 

risikoen kan reduseres. 

Vårt klimaengasjementet går hånd i hånd med 

vår samfunnsoppgave. 



Hvem i kommunen tenker på klima?

• De fleste kommuner tenker på klima

• Det finnes flere støtteordninger, samarbeidspartnere og produkter for å 

fremme klimavennlige investeringer

• Engasjementet for klima i kommunene bør eies av hele kommunen
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Vi ser en rolle i å knytte vårt engasjement for klima og det grønne skiftet opp mot 

økonomiavdelingene, som våre kontaktpersoner, og bidra til at også 

kommunenes økonomimiljø får en sentral rolle for å realisere klimamål



Grønn PT 1,55%

• Kommunene spiller en viktig folle for 

å redusere Norges samlede 

klimautslipp.

• Mange kommuner er ambisiøse og 

arbeider mot å bli 

lavutslippskommuner.

• Vi  heier på dere og tilbyr litt lavere 

rente til klimavennlige investeringer
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