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Yttrande över betänkandet Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)
(Fi2018/00116)
Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket anser att det är viktigt att temporärt stödja finansiering av
gröna investeringar för att få till en ökad volym av dessa investeringar, som i sin
tur kan bidra till ett mer hållbart samhälle.
Naturvårdsverket deltar gärna i arbetet med utformning av de olika stödprogram
som utredningen föreslår då vi har kompetens och erfarenhet av liknande arbete.
Uppgiften att administrera stöden bör däremot hanteras av annan statlig aktör
som har erfarenhet av att hantera och administrera obligationer på
obligationsmarknaden. I det fortsatta arbetet bör även resursfrågan för hantering
av stödprogrammen belysas.
Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i remissen och har synpunkter på förslag
A Betala för leverans och förslag C Stödprogram.
Skäl
Gröna obligationer är ett av flera finansieringsalternativ som bör stödjas för att
få igång de stora investeringar som krävs för att bland annat möta de nationella
klimatmålen till år 2030 och 2045. Naturvårdsverket är även positivt till stöd av
gröna investeringar på fler miljöområden än klimatområdet.
För de specifika främjandeförslagen i utredningen har Naturvårdsverket
synpunkter på följande förslag:
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Främjandeåtgärder förslag A, Betala för leverans
Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag om en tidsbegränsad
återbetalning till emittenter som kan uppvisa en realiserad utsläppsminskning till
följd av en investering. Syftet med den begränsade återbetalningen bör främst
vara att stödja en nischmarknad till dess att den uppnått en förutbestämd volym.
Naturvårdsverket anser vidare att även alternativa finansieringsmetoder för
gröna investeringar, till exempel banklån eller kapital från riskkapitalister, bör få
samma incitament. Vidare ser Naturvårdsverket ett behov av förtydligande
gällande utformningen av stödet, till exempel hur utsläppsminskningen ska
bedömas och vad som klassas som stödberättigande kostnader. Naturvårdsverket
vill gärna bidra till arbetet med att konkretisera förslaget.
Främjandeåtgärder förslag C, Stödprogram
Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag om ett tidsbegränsat stöd- och
incitamentsprogram för att främja marknaden för gröna obligationer. En
kostnadsersättning till emittenter för externa granskningstjänster samt stöd till
kringtjänster bör kunna överkomma en del av de hinder som identifierats på
marknaden. Naturvårdsverket anser dock att det är viktigt att inte
överkompensera den gröna obligationsmarknaden. Det finns exempelvis en risk
att förslag A och förslag C överlappar varandra, det vill säga ger stöd till samma
investering.
Naturvårdsverket delar utredarens syn på att det finns risk för snedvridning av
konkurrensen på marknaden för leverantörer av granskningstjänster, vilket kan
få till följd att avgifter för externa granskningar stiger. Naturvårdsverket förordar
därför att ersättningen utgörs av en lägre andel än 90 procent av kostnaderna.
_______
Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören
Kerstin Cederlöf.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande
avdelningschefen Marcus Carlsson Reich, föredragande, enhetschefen Gunilla
Sallhed och handläggarna Miriam Münnich Vass, Mirjam Nestor och Malin
Johansson.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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