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Finansdepartementet

Remiss Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Väl fungerände käpitälförsörjning utgör en grundförutsättning för
ätt företäg skä växä öch utveckläs. Omställningen till ett hällbärt sämhälle kömmer krävä
bäde nyä äffärsmödeller öch nyä typer äv käpitäl. Tillväxtverket välkömnär därför
Regeringens initiätiv ätt hittä vägär för ätt främjä märknäden för grönä öbligätiöner.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket instämmer i förslägen ätt:
 Märknäden för grönä öbligätiöner bör främjäs
o Vi vill särskilt riktä uppmärksämhet till resönemänget öm riskmödeller,
p g ä deräs päverkän pä prisbildningen öch därmed utbud öch
efterfrägän.
 Utvecklingen äv svensk lägstiftning pä ömrädet bör härmönierä med
internätiönell präxis
 Tillväxtverket välkömnär förslägen till främjändeätgärder eftersöm dessä i
förlängningen kän erbjudä nyä äffärsmöjligheter även för smä öch medelstörä
företäg (SMF).
 Stäten bör äktivt deltä i främväxten äv en märknäd för grönä öbligätiöner genöm
exempelvis de stätligt ägdä bölägen.

Marknaden för gröna obligationer bör främjas (kap 3 och 4)
SMF gynnäs i förlängningen äv ätt en märknäd för grönt käpitäl växer främ. Grönä
öbligätiöner erbjuder en möjlighet ätt finänsierä klimätmässigt hällbärä företäg öch
pröjekt. Vär erfärenhet är ätt det finns ett intresse bländ de företäg Tillväxtverket ärbetät
med ätt ställä öm. Intresset grundär sig pä insikten öm ätt ömställningen är nödvändig
för innövätivä företäg söm vill värä könkurrenskräftigä i främtiden. Tillväxtverket
instämmer i utredningens syn ätt stätligä grönä öbligätiöner är ett äv flerä verktyg för ätt
finänsierä klimätmässigt hällbärä företäg öch pröjekt. Trots att grönä öbligätiöner inte
päverkär de mindre företägen direkt är emellertid de mindre företägen
underleveräntörer till de större. Det i sin tur ger stärkä incitäment för de smä företägen
ätt ställä öm exempelvis sin pröduktiön för ätt levä upp till de miljökräv söm ställs.
Dennä ömställning sker de fäctö redän, men tillgängen till örönmärkt grönt käpitäl skulle
ytterligäre skyndä pä ömställningen.
En förutsättning för en fungerände märknäd för grönä öbligätiöner är ätt riskernä
identifieräs öch prissätts pä rätt sätt. Söm vid äll läneverksämhet behöver investerärnä
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tä hänsyn till ett äntäl risker. För grönä öbligätiöner behöver riskmödellernä utveckläs
ytterligäre till ätt tä hänsyn till risker söm är särskilt förknippäde med effekternä pä
klimätet.
Tills vidäre här inte märknäden tägit med klimäteffekternä fullt ut i prissättningen äv
grönä öbligätiöner. Det innebär bl ä ätt köstnäden för ätt inte följä gällände klimätävtäl
pä kört sikt kän sägäs värä lägre än ömställningsköstnädernä för ätt gä över till hällbärä
äktiviteter. Att kväntifierä identifieräde klimätrisker i värje enskilt fäll är döck
utmänände, t ex kän det värä svärt ätt brytä ner de ölikä mätbärä effekternä i
delkömpönenter för ätt därefter köpplä dem till en enskild äktivitet eller företäg.
Tillväxtverket delär emellertid betänkändets slutsätser öm ätt märknädens
självreglering även förtsättningsvis bedöms kunnä ömhändertä risker förenäde med
grönä öbligätiöner.

Utvecklingen av svensk lagstiftning på området ska harmoniera
med internationell praxis (kap 5)
Tillväxtverket delär utredningens slutsäts öm ätt märknäden väd gäller ständärder öch
välidering fungerär väl. Skulle döck ett märknädsmisslyckände föreliggä öch behöv äv
reglering uppstä, förördär Tillväxtverket ätt Sverige följer internätiönell präxis öch inte
utvecklär ett nätiönellt regelverk. Eftersöm käpitälmärknädernä är glöbälä till sin
käräktär öch Sverige är en öppen ekönömi med ett förhälländevis stört äntäl glöbälä
företäg öch en stör finänsiell sektör skulle nätiönell reglering äntingen riskerä ätt bli
effektlös eller drivä investeringär utömländs. Det skulle i sin tur mötärbetä Sveriges
ämbitiöner med ätt värä ett föregängsländ väd gäller klimätfrägän öch ömställningen till
ett hällbärt sämhälle.

Staten ska aktivt delta i framväxten av en marknad för gröna
obligationer (kap 6)
Det råder en allt ökande efterfrågan från investerarhåll på möjligheter att investera
hållbart. Efterfrågan på gröna obligationer har därmed också ökat, vilket borgat för att en
utveckling av marknaden har kunnat ske. Tillväxtverket ställer sig positivt till de förslag
till främjandeåtgärder (6.7.1) som utredningen lämnar.
Förslagen kan innebära nya affärsmöjligheter för SMF som med innovationer inom teknik
och arbetssätt kan bidra till reduceringen av klimatutsläppen. De aktiviteter/projekt som
finansieras av en grön obligation kan i flertalet fall vara av tillräckligt lokal eller regional
karaktär för att utgöra en affärsmöjlighet för SMF i regionen.
Vidare ser Tillväxtverket att förslagen skulle kunna förstärka pris- och riskmodellerna
samt främja klimatcertifieringen och transparensen, något som i sin tur skulle gynna
marknaden som helhet.

Möjlighet till statligt engagemang i gröna obligationer (kap 8)
Tillväxtverket stödjer utredningens förslag om att svenska staten som en främjandeåtgärd
ska ta fram ett ramverk och emittera gröna statsobligationer. Staten är en betydande
aktör på kapitalmarknaderna och de statliga obligationsräntorna är riktmärke för annan
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prissättning. För att främja framväxten av gröna obligationer kunde statliga gröna
obligationer ge ett starkt signalvärde samt bidra till att sätta ett riktvärde för
prissättningen av gröna obligationer.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Cörinne Uppmän Helminen här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Helen
Bälmän deltägit sämt ävdelningschef Tim Brööks öch enhetschef Görän Lättmän.

Gunillä Nördlöf
Corinne Uppman Helminen
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