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Hvordan jobber Kommunalbanken 
for at grønn finansiering skal bli mer 
attraktive for kommunene? 



100 % 45 %

Vi låner inn penger fra 
hele verden…

…og låner dem ut igjen til 
norske kommuner og 

fylkeskommuner
Skoler

Sykehjem

VAR

Veier

Barnehager

Klimatilpasning

mrd. kroner utestående 
i grønne lån

av landets kommuner har 
lån i Kommunalbanken

av kommunesektorens gjeld er 
lånt i Kommunalbanken

41320
mrd. kroner utlånt til 

kommunal sektor



Grønne lån siden 2010

Går til prosjekter med en 
tydelig miljø- og klimaambisjon

Lavere rente

Finansiert via det 
grønne obligasjonsmarkedet

Rapporteres i en årlig miljøeffektrapport

- 0,10% 



Prosjektstart Ferdigstillelse



Prosjektstart Ferdigstillelse



11 %

89 %

Grønne lån
Utlån



Vann og avløp utgjør circa 12 % / 4,6 mrd kr av 
den grønne porteføljen
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Hva kvalifiserer til grønn finansiering

■ Separering av spillvann og overvann

■ Energiutvinning eller -produksjon

■ Energieffektivisering – minst 20 %

■ Klimatilpasningsbehov

■ Gjenvinning av fosfor

■ Reduksjon av lekkasjer, forurensning 

eller kjemikaliebruk



Hva som ikke kvalifiserer

■ Tiltak for beredskap

■ Utbygging på grunn av befolkningsvekst
■ Investeringer i anlegg som ikke kan 

dokumentere noen av følgende: 

a) 20% energiforbedring

b) Imøtekommer 

klimatilpasningsbehov

c) Reduserer bruk av kjemikalier

d) Reduserer forurensning



Utvikling

Øke kunnskap om samsvar med Taksonomien

Kartlegge hva som er lovpålagt – hvem strekker seg lenger? 
Hvor ligger det riktige nivået for grønne lån?

Fortsette dialogen med kunder og myndigheter, for eksempel 
Miljødirektoratet



VAR-lån 

Hva
■ Et lån som benytter samme rente som 

«selvkostforskriften» sier du skal bruke 
på selvkost området

Hvorfor
■ Sikring mot swaprenten i 

selvkostforskriften.

Grønt?
■Mulig å kombinere med grønn 

renterabatt









Hvordan sikre grønn finansiering til prosjektene?

Dialog i forkant av låneopptak

Samarbeid mellom økonomisjef og prosjektleder

Integrering i årlig budsjettprosess – få en rutine



Takk for oppmerksomheten 


