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Intresseanmälan gällande kreditgarantier för gröna 
investeringar 
Denna blankett fylls i av representant för antingen kredittagare eller kreditgivare som önskar få 
kontakt med Riksgälden gällande Riksgäldens garantiordning för kreditgarantier för gröna 
investeringar. 

Kreditgarantier kan ställas för krediter som finansierar stora industriinvesteringar i Sverige och som 
bidrar till att målen* i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås. För att kunna ingå 
i garantiordningen måste en kredit uppgå till minst 500 miljoner kronor. Se förordningen 
(2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar för ytterligare information. 

Riksgälden kommer kontakta angiven kontaktperson inom kort.

Ange kontaktperson

Namn Telefonnummer Mailadress 

Bolagsnamn Organisationsnummer 

Ange kreditgivare, om denna part är utsedd 

Bolagsnamn Organisationsnummer 

Beskriv den planerade krediten.

Förväntat lånebelopp, 
kronor 

Förväntad löptid, år Förväntat datum för 
tecknande av avtal 

Förväntat datum för 
utbetalning 

* https://www.sverigesmiljomal.se

Kontaktpersonen representerar kredittagaren 

Kontaktpersonen representerar kreditgivaren 

Ange kredittagare 
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Intresseanmälan med eventuella bilagor mailas till green.guarantees@riksgalden.se. 

Personuppgifter 
För att kunna kontakta dig angående din intresseanmälan för gröna garantier behöver Riksgälden samla in 
och behandla dina personuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress, organisation som du företräder) 
som personuppgiftsansvarig. Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse då behandlingen är 
nödvändig för att du kan få information från oss enligt din intresseanmälan. Dina personuppgifter som 
ingår i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen och bevaras 
endast så länge det är nödvändigt enligt gallringsregler och beslut som fattats i enlighet med den gällande 
arkivlagstiftningen. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och om dina rättigheter på vår 
webbplats:
https://www.riksgalden.se/sv/om-riksgalden/om-var-verksamhet/behandling-av-personuppgifter 

Sekretess 
Offentlighetsprincipen gäller hos Riksgälden. Uppgifter i allmänna handlingar kan endast hållas 
hemliga hos Riksgälden om stöd finns i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller för 
uppgift om enskilds affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider skada 
om Riksgälden lämnar ut en uppgift. För viss information om tredje parter gäller absolut 
sekretess. 

Ge en kortfattad beskrivning av industriinvesteringen.
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