


Ramverk för Gröna obligationer

program

policy

handlingsplan

riktlinje

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen
av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad

anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen
och fastställda mål på olika nivåer i organisationen

säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och 
utförande i koncernen Västerås stad
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SEPARAT KONTO
Emissionslikviden från gröna obligationer ska krediteras ett separat konto med 
syfte att fi nansiera Västerås stads Gröna Projekt, såsom defi nieras nedan. Så länge 
som gröna obligationer är utestående och medel från emissionslikvid fi nns på 
separat konto ska Västerås stad, i slutet av varje räkenskapstertial, minska saldot på 
separat konto med det belopp som motsvarar utlånat belopp genom Gröna Projekt 
under det aktuella räkenskapskvartalet. Till dess att utbetalning till Gröna Projekt 
sker placeras medlen på separat konto som en del av likviditetsreserven.

GRÖNA PROJEKT 
Gröna Projekt är särskilt utvalda projekt, helt eller delvis fi nansierade av Västerås 
stad, som har till syfte att minska miljöpåverkan och främja omställningen till 
 koldioxidsnål och klimattålig tillväxt. 

Gröna Projekt innefattar projekt som har till syfte att:
 a)  minska klimatförändringar, inklusive investeringar i koldioxidsnåla och 

rena teknologier såsom energieffektivisering och förnybar energi
 b)  anpassa verksamhet till klimatförändringar, inklusive investeringar i ökad 

motståndskraft (resiliens) samt
 c)  till en mindre del (max 20%) investeringar i miljöprojekt som adresserar 

andra miljöfrågor än klimatet.

Gröna projektkategorier:
•  Förnybar energi (a): vindkraft, solenergi, bioenergi (från skogsavfall och hus-

hållsavfall) och geotermisk energi
•  Energieffektivisering (a): inkl. fjärrvärme/kyla, återvunnen energi, energilag-

ring och smarta nät
•  Hållbara transporter (a): kollektivtrafi k, gång- och cykelvägar, elektriska 

fordon och logistiklösningar som leder till minskade klimatavtryck för transport 
av gods och människor

•  Hållbara lokaler och bostäder (a) med:
  1.  en lägsta certifi ering från LEED gold, BREEAM very good, Miljöbyggnad 

silver eller Svanen och minst 25% lägre energiförbrukning per m2 än kraven i 
gällande regelverk (Boverkets byggregler, BBR)

 2.  större renoveringar som leder till en minskad energianvändning på minst 35% 
eller att gällande regelverk för nybyggnation (Boverkets bygg regler, BBR) 
uppnås  

•  Avfallshantering (a/b): återvinning och återanvändning, rehabilitering av för-
orenad mark

• Vatten- och avloppshantering (b/c)
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• Klimatanpassningsåtgärder i byggnader, infrastruktur och känsliga miljöer (b)
•  Miljöåtgärder på andra områden än minskad klimatpåverkan och klimat-

anpassning (c):
 •  Naturvård
 •  Biologisk mångfald
 •  Utveckling av giftfria miljöer
 •  Hållbart jordbruk 
 •  Förbättrade ekosystemtjänster

Västerås stads Gröna obligationer kommer inte att fi nansiera kärnkraft eller fossila 
energiprojekt med undantag av mindre plastrester i samband med avfallsförbrän-
ning i kraftvärmeverk.

Västerås stads Gröna obligation kan användas för att fi nansiera nya projekt och för 
att refi nansiera Gröna projekt i enlighet med detta Ramverk för Gröna obligationer. 
Ambitionen är att använda en majoritet av medlen för fi nansiering av nya projekt. 1

VAL AV GRÖNA PROJEKT 
Gröna Projekt väljs i konsensus av ekonomidirektören, fi nanschefen samt Enheten 
för hållbar utveckling inom Stadsledningskontoret.

TRANSPARENS
För att möjliggöra för investerare att följa utvecklingen av Västerås stads Gröna 
Projekt och få inblick i särskilda prioriterade områden kommer Västerås stad att 
tillhandahålla ett årligt investerarbrev som innehåller:
 1. lista över fi nansierade Gröna Projekt
 2.  beskrivningar av vissa utvalda Gröna Projekt med miljökonsekvens-

beskrivningar
 3.  redogörelse för Västerås stads utveckling av sitt arbete med Gröna obliga-

tioner

Västerås stad uppmuntrar och främjar användandet av miljökonsekvensrapporte-
ring och kommer att tillhandahålla det i så stor utsträckning som möjligt. Använd-
ningen av medlen från de Gröna obligationerna, spårning och hantering av medlen 
ingår i den årliga internkontrollen inom Västerås stad. Investerarbrevet kommer 
att publiceras på Västerås stads hemsida. Vidare leder offentlighetsprincipen till att 
såväl investerare som potentiella investerare har god insyn i Västerås stads verk-
samhet.

1  Nya projekt defi nieras som projekt som har avslutats under det senaste året före 
 emissionen av den Gröna obligationen och därefter.
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Flödesschema för Västerås stads urval av Gröna Projekt

Riktlinjer
1. EU-lagstiftning
2. Miljöbalken
3.  Västerås stads miljöprogram 

och kopplade handlingsplaner

Urval av Gröna Projekt sker 
i enlighet med
1.  Defi nitioner i ramverket för 

Gröna obligationer
2.  Ekonomidirektören, fi nans-

chefen samt Enheten för 
 hållbar utveckling inom 
Stadsledningskontoret 




