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100 % halvparten

Vi låner inn 
penger fra 
hele verden…

…og låner dem ut igjen til 
norske kommuner og 

fylkeskommuner

mrd. kroner 
utestående 
i grønne lån

av norske 
kommuner har hatt 
lån i KBN i løpet av 

de siste to årene

av sektorens 
gjeld er lånt i 

Kommunalbanken

27320
mrd. kroner utlånt til 

kommunal sektor

Om Kommunalbanken

Ikoner: Priyanka, Linseed Studio @ Noun Project



Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
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Lavest utvikling av alle: Olje!
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Norske 
utslipp

Global 
temperatur

2030 2040 20502020 2060

Klimaendringene blir 
verre enn antatt (worst
case-scenario, RCP8.5)?

Vi må kutte utslippene 
til netto null i 2050?

«Stresstesting» av kommunens investeringer: Tar vi høyde for at …

Ikoner: H Alberto Gongora & made by Made @ Noun Project

(Typisk øk. levetid bygg: 40 år)
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Omstillingen vil 
slå ulikt ut for 
forskjellige typer 
investeringer
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Brutto investeringer i innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall - venstre akse

Andel materialgjenvunnet (inkl. gått til biogass og kompost) - høyre akse

EU-krav til materialgjenvinning 2020 - høyre akse

Eksempel:
Kommunenes avfallsinvesteringer vs. materialgjenvinningsgrad

Kilde: SSB-tabell 10513: Avfallsregnskap for Norge & 12362: Utgifter til tjenesteområdene



Noen typiske problemstillinger for kommunenes investeringer

Er nye utbyggingsområder tilrettelagt for morgendagens 
forventninger fra innbyggere og krav fra myndigheter? Utslippsfri 
transport, gode energiløsninger mm.

Ikoner: Made by Made, Becris, ProSymbols

Har bygg og anlegg beste mulige løsninger for energibruk og –effekt?

Er anlegg for håndtering/behandling av avfall og avløpsvann bygget 
for å utnytte ressursene maksimalt sirkulært?

Vurderer vi effekten på sekundærverdi (ved videresalg) av kjøretøy 
som kan komme av en strengere klimapolitikk? 



Trøndelag går foran!

https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/klima-og-miljo/klima/horingsutkast-regional-strategi-for-klimaomstilling.pdf

Klimarisiko blir forklart som eget tema i bakgrunnsdel, 
og er flettet inn i mange deler av planen:

• Behov for klimatilpasning generelt
• Behov for omstilling: «Faktabasert 

klimarisikovurdering [inn] i beslutningsgrunnlag hos 
myndigheter og næringsliv»

• Matproduksjon: behov for sjølforsyning, hardere 
klima, potensielt lavere tilgang på importerte 
innsatsfaktorer

• Transport: mulig økte kostnader knyttet til 
vedlikehold, kommende pålegg om nullutslipp

• Sirkulærøkonomi: behov for omstilling

https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/klima-og-miljo/klima/horingsutkast-regional-strategi-for-klimaomstilling.pdf


Klimarisikomodellering av kommunene – første forsøk



Oppsummert:

■ Klimarisiko handler om hvordan vi blir påvirket av klimaendringene og 
konsekvensene av disse – ikke hvordan vi påvirker klimaet.

■ Strammere klima- og energipolitikk påvirker lønnsomhet og levetid på 
investeringer, også kommunens.

■ Dagens investeringsbeslutninger bør «stresstestes» mot en framtid med strengere 
krav til energieffektivitet og utslipp, høyere energi- og CO2-priser,  forventninger 
om mer klimavennlige liv blant innbyggerne mm.

■ Både vi i KBN og dere i kommunene vil møte økte forventninger om at klimarisiko
vurderes og håndteres. Klimarisiko vil inngå i risiko-vurderingen vi gjør av dere som 
kunder i nær framtid!


