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Bilaga 2 

Bilaga för miljöbedömning 

Denna bilaga syftar till att utreda investeringen i förhållande till 3 § förordningen (2021:524) om 

statliga kreditgarantier för gröna investeringar.  

Bilagan ska tas fram av en extern oberoende aktör med relevant kompetens. Bilagan utgör ett 

underlag för Riksgäldens bedömning om investeringen uppfyller de miljökrav som krävs för att få 

tillgång till en kreditgaranti.  

 

Innehåll 

Bilagan ska innehålla de rubriker och den information som anges och efterfrågas nedan. Riksgälden 

kan vid behov begära in ytterligare information och förtydliganden. 

 

1. Grundläggande information 

Ange extern oberoende aktör, kredittagare, kreditgivare samt summan av den totala investeringen. 
 

2. De svenska miljömålen och det klimatpolitiska ramverket 

Ange vilket/vilka av de sexton svenska miljömålen1 eller det klimatpolitiska ramverket2 som 

investeringen förväntas bidra till att uppnå. Om flera miljömål är relevanta för investeringen ska 

huvudsyfte respektive delsyfte anges. Ange även om investeringen väsentligt riskerar motverka 

något/några mål i miljömålssystemet eller det klimatpolitiska ramverket. 

En väsentlighetsanalys sker framförallt genom en utvärdering av investeringen i förhållande till EU-

taxonomin, se punkt 5 samt den eventuella miljöprövning som sker enligt miljöbalken, se punkt 7.  

Information om det svenska miljömålssystemet finns här: https://sverigesmiljomal.se/ 

 

3. EU:s miljömål 

Ange om och i så fall vilket/vilka av EU:s sex miljömål3 som investeringen förväntas bidra till att 

uppnå. Om flera miljömål är relevanta för investeringen ska huvudsyfte respektive delsyfte anges. 

Ange även om investeringen riskerar motverka något/några av EU:s miljömål. 

Information om EU:s miljöarbete finns här: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-

environment_sv 

 

  

                                              

1 Begränsad klimatpåverkan inklusive det klimatpolitiska ramverket, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av 
god kvalité, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv. 
2 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/03/prop.-201617146/ 
3 Begränsning av klimatförändringar, Anpassning till klimatförändringar, Hållbar användning och skydd av vatten 
och marina resurser, Omställning till en cirkulär ekonomi, Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar, 
Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. 

https://sverigesmiljomal.se/
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sv
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sv
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4. Investeringen och dess miljönytta
Beskriv investeringen och de miljöeffekter som förväntas under investeringens livslängd. 
Miljöeffekterna ska så långt som möjligt kvantifieras med för miljömålet relevanta indikatorer. Ange 
om effekterna är direkta eller indirekta, uppstår på kort eller lång sikt samt om de förväntas äga rum i 
Sverige eller utomlands. Bedöm investeringens effektivitet i förhållande till de mål som investeringen 
förväntas bidra till. Det ska tydligt framgå om investeringen med stor sannolikhet bidrar till 
sammantaget positiva miljöresultat och miljöeffekter på lång sikt och resonemanget som leder fram 
till denna slutsats. 

5. EU-taxonomin

Redogör för hur investeringen förhåller sig till EU-taxonomin4, inklusive principerna om att inte 
orsaka betydande skada och minimiskyddsåtgärder. Det ska tydligt framgå om investeringen är i  linje 
med taxonomin och resonemanget som leder fram till slutsatsen. Det ska också framgå om 

investeringen är klassificerad som en omställningsaktivitet eller en möjliggörande aktivitet, och på så 

sätt anses vara i linje med EU-taxonomin. 

6. Plan för miljö- och klimatmässig hållbarhet

Redogör för den av företaget upprättade planen för miljö- och klimatmässig hållbarhet, inklusive den 

status planen har i företaget i form av beslutsnivå, uppföljning etc. Redogör för hur investeringen 

förhåller sig till planen. Det ska tydligt framgå om investeringen är i linje med och en del av planen 

och resonemanget som leder fram till slutsatsen. Företagets plan ska bifogas. 

7. Miljöbalken

Redogör för hur investeringen förhåller sig till miljöbalkens krav. Ange om investeringen är 

tillståndspliktig/anmälningspliktig eller om den omfattas av andra krav som kräver beslut från 

myndigheter. Redogör för om nödvändiga tillstånd, dispenser eller andra beslut enligt miljöbalken 

erhållits. Om miljöprövningsprocessen pågår ska denna redogöras för, inklusive en bedömning om när 

dom/beslut väntas erhållas. Bifoga relevanta underlag. 

8. Uppföljning och rapportering

Föreslå lämpligt rapporteringsformat, inklusive indikatorer, för uppföljning av investeringens 

miljöeffekter. 

9. Övrig information

Lämnas vid behov. 

10. Intyg

Den oberoende aktören intygar att aktören är oberoende i förhållande till kredittagaren samt att 

aktören har relevant kompetens för uppdraget att ta fram denna miljöbilaga. 

4 Taxonomiförordningen: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/sv/pdf 


