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Sammanfattning

Miljökommittén för Malmö stads gröna obligationer har godkänt och beslutat om Grön obligationsrapport 2020 vid miljökommittémötet den 12 maj 2021.
Under år 2020 har gröna obligationer till ett värde av 300 mnkr emitterats. Totalt emitterade
gröna obligationer uppgår till 4 350 mnkr, vilket utgör 31 % av stadens totala upplåning per
2020-12-31. Gröna investeringar, godkända av Miljökommittén för stadens gröna obligationer,
uppgick per 2020-12-31 till ca 6 miljarder kr.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen lägger Grön obligationsrapport 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag
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Grön obligationsrapport

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-31
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

I stadens arbete med gröna obligationer ingår åtagandet att årligen publicera en grön obligationsrapport som beskriver klimat- och miljöeffekter av de gröna investeringar som finansierats. Detta görs i bilagt grön obligationsrapport avseende mätår 2020.
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Miljökommittén för Malmö stads gröna obligationer har godkänt och beslutat om Grön obligationsrapport 2020 vid miljökommittémötet den 12 maj 2021.
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Under år 2020 har gröna obligationer till ett värde av 300 mnkr emitterats. Totalt emitterade
gröna obligationer uppgår till 4 350 mnkr, vilket utgör 31 % av stadens totala upplåning per
2020-12-31. Räntan på Malmö stad gröna obligation har även i år varit aningen förmånligare för
staden som låntagare än den ränta som staden skulle ha betalt för att ge ut en icke grön obligation.
Gröna investeringar godkända av Miljökommittén för stadens gröna obligationer uppgick per
2020-12-31 till ca 6 miljarder kr. Vid rapportens upprättande i april 2021 uppgick de godkända
gröna investeringarna till ca 7,6 miljarder kr.
Årets effektrapport är något mindre omfattande än tidigare år. Detta eftersom endast ett projekt
har finansierats med 2020 års gröna obligation, fastigheten Droppen, inom kategorin Gröna och
energieffektiva byggnader.
Malmö stads miljökommitté för gröna obligationer har beslutat att rapporten ska innehålla en effektrapportering för mätår 2020 för samtliga investeringar med någon allokering till kategorierna
”Gröna och energieffektiva byggnader” respektive ”Energieffektivisering”. Fokus för rapporten
är de kvantifierbara effekterna i form av besparade växthusgasutsläpp och energieffektivisering,
samt kontroll av att investeringarna når ramverkets kriterier.
Gröna och energieffektiva byggnader
Andelen förnybar fjärrvärme för samtliga fastigheter som tillhör Serviceförvaltningen, stadsfastigheter har ökat från 80 % under 2019 till 100 % under 2020. Detta gör att dessa fastigheters
undvikna växthusgasutsläpp jämfört med ett referenshus ökar. För MKB Fastighets AB har fastigheterna sedan tidigare 100 % förnybar energi.
Sammantaget redovisar fastigheterna i Malmö stads gröna obligationer för mätår 2020 en 27 %
bättre energiprestanda än kravet i Boverkets Byggregler. Detta är med god marginal bättre än
ramverkets krav på 15 %. Effektberäkningarna i år visar på totalt 3 140 ton undvikna växthusgasutsläpp.
Energieffektivisering
Inom kategorin ”Energieffektivisering” återfinns fyra investeringar. För två av dessa investeringar har någon effekt inte kunnat rapporteras i år. Den genomsnittliga reduceringen i energianvändningen för övriga två investeringar i kategorin uppgår till 62 %, vilket är mycket god marginal till ramverkets krav på 20 %. Årets effektberäkningar visar på 1,2 ton reducerade växthusgasutsläpp.
Dialog med investerare
Malmö stad har en utökad dialog med sina gröna investerare. Detta föranledde under år 2020 ett
möte med fokus på statusen på Malmö stads Gröna Ramverk och eventuella uppdateringsbehov.
Återkopplingen från investerarna var att Malmös ramverk står sig bra relativt andra kommunala
gröna ramverk och att Malmös gröna obligationsrapport är av mycket god kvalitet. Investerarna
uttryckte vidare att det är rimligt och klokt för Malmö stad att avvakta utvecklingen av EU:s definition av gröna investeringar (EU Taxonomi) innan stadens ramverk revideras.
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Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

