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Sammanfattning

Miljökommittén för Malmö stads gröna obligationer har godkänt och beslutat om Grön
obligationsrapport 2020 vid miljökommittémötet 2020-05-27.
Under 2019 har gröna obligationer till ett värde av SEK 1 750 000 000 kr emitterats. Totalt
emitterade gröna obligationer uppgår till 4 050 000 000 kronor vilket utgör 31 % av stadens
totala upplåning per 2019-12-31. Mängden gröna investeringar godkända av Miljökommittén för
stadens gröna obligationer uppgår till nästan 6 000 000 000 kronor.
Miljöeffekter av stadens investeringar sammanfattas i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen lägger rapport avseende gröna obligationer 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag
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De gröna långivarna/investerarna önskar få besked om miljö- och klimateffekter av deras lån. I
rapporten redovisas att 2019 års investeringar sammantaget haft följande effekter:
 2717 ton sparade/undvikna utsläpp av CO2e, varav 2257 ton är årliga
 Årlig generering av förnybar energi med 1990 MWh per år.
 Årliga energieffektiviseringar på ca 5134 MWh
 614 meter cykelbana
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Kapacitet för avloppsrening med 18,7 miljoner kubikmeter vatten per år

I rapporten nämns även att årets finansierade Gröna byggnader i genomsnitt ligger på 34 %
bättre energiprestanda än Boverkets byggregler, vilket är i god marginal till det gröna ramverkets
minimikrav på 15 %. Dessa investeringar bidrar till Malmö stads arbete att implementera de
Globala målen på lokal nivå. De bidrar till att bekämpa klimatförändringar (mål 13) med flera
tusen ton sparade utsläpp och en ökad generering av förnybar energi. De bidrar till en mer
hållbar stad (mål 11) med hållbara transportsystem. De bidrar också till ekosystem och biologisk
mångfald (mål 15) med grönytor, trädplantering och bibehållna ruderatmarker.
Miljökommittén för Malmös gröna obligationer uppfattar att rapporten synliggör miljönyttan av
stadens investeringar på ett bra sätt. Miljökommittén menar vidare att miljöarbetet med stadens
investeringar gynnas av extern input som erbjuds i dialog med investerarna. Långivare generellt
önskar allt mer omfattande återrapportering kring hållbarhetseffekter som deras lån bidragit till.
I det sammanhanget utgör rapporten ett bra underlag. Det extra arbetet som återrapportering
innebär för stadens olika medarbetare kommer Malmö som låntagare inte kunna undvika oavsett
hur staden anskaffar kapital. I princip all upplåning som staden genomför innebär
återrapportering till långivarna. De gröna obligationslån som Malmö stad har emitterat har gjorts
på nivåer som på marginalen är billigare än om staden lånat på annat sätt.
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