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103 74 Stockholm

Uppdrag att ställa ut kreditgarantier för gröna investeringar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Riksgäldskontoret att ställa ut kreditgarantier för nya
lån som företag tar upp hos kreditinstitut för att finansiera stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och
det klimatpolitiska ramverket. Kreditgarantierna ska ställas ut utifrån
teknikneutrala kriterier i enlighet med förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier och den förordning om statliga kreditgarantier för gröna
investeringar som regeringen beslutar i dag. För 2021 ska garantiramen för
kreditgarantierna uppgå till högst 10 miljarder kronor.
Bakgrund

Riksdagen har bemyndigat regeringen att under 2021 ställa ut kreditgarantier
som uppgår till högst 10 miljarder kronor och som utifrån teknikneutrala
kriterier ges till företag för stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till
att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket (prop.
2020/21:1, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145). För 2022 beräknas
garantiramen uppgå till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder
kronor.
För att nå miljömålen och främja omställningen till mer cirkulär och
biobaserad ekonomi med nettonollutsläpp till 2045 krävs investeringar i
hållbar teknik. Samhällsnyttan av en sådan teknikutveckling bedöms vara
större än den nytta som tillfaller de privata aktörer som gör investeringarna.
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Närmare om beslutet

Garantigäldenärens kreditvärdighet ska bedömas utifrån tydliga kriterier och
vara väl motiverad.
Riksgäldskontoret ska, i enlighet med förordningen om statliga kreditgarantier för gröna investeringar, samverka med berörda myndigheter vid
bedömningen av om investeringen uppfyller förutsättningarna för en garanti
avseende bidraget till miljö- och klimatmålen. Utöver denna samverkan ska
Riksgäldskontoret även samverka med andra myndigheter som ställer ut
garantier till investeringar i Sverige som kan bidra till klimatomställningen.
Riksgäldskontoret ska i årsredovisningen återrapportera utfallet av
garantiprogrammet.
Skälen för regeringens beslut

Trots väl fungerande marknader och ett utbud av finansieringsinsatser
riktade till företag, kvarstår utmaningar för finansiering i vissa segment, där
frånvaron av kapital får negativ inverkan på samhälleliga mål. Beträffande
stora industriinvesteringar i hållbar teknik bedöms sådana utmaningar finnas.
Utmaningarna bedöms finnas både avseende investeringar i befintlig industri
och i den nya industri som kan växa fram, bland annat som en del av en mer
cirkulär ekonomi.
Stora investeringar för att implementera hållbar teknik innebär ofta behov av
finansiering med en lång löptid. På den svenska marknaden är lån med
längre löptider begränsade. Detta tenderar att vara särskilt utmanande för
miljöinvesteringar som dessutom har längre avskrivningsperioder. Därmed
försvåras företagens finansieringsmöjligheter för den typen av investeringar.
Genom att utfärda garantier enligt marknadsmässiga villkor kan staten bidra
till att hantera behovet av ett riskavlyft för investerare i teknik som bidrar till
att uppfylla de svenska miljö- och klimatmålen.
Sammantaget finns ett behov av statlig intervention i form av en teknikneutral finansieringslösning för att möta behovet av kapital för stora
industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket.
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