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På Sveriges fastighetsmarknad har man de senaste åren kunnat urskilja ett allt högre fokus på 
miljön från dess aktörer. Miljödebatten i Sverige har snabbt fått fäste och allt fler företag förstår 
värdet av att fokusera på sådana frågor.  

Att utvecklingen fortsätter att gå framåt är viktigt då fastigheter och dess tillhörande byggnader 
står för nästan en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser och bara byggandet och driften 
står för cirka fyrtio procent av den globala förbrukningen av råvaror och energi. Prioritering av 
miljöfrågor blir således viktiga vid fastighetsförvaltande och nyproduktion.  

Tidigare forskning visar att det finns en mängd incitament för att bygga och förvalta grönt. Även 
hyresgästerna har incitament för att hyra gröna lokaler. Vidare visar internationella studier att det 
inte alltid krävs stora åtgärder för att uppnå bra resultat vad gäller fastigheters energiförbrukning 
och hållbarhet över tid. Trots detta går marknaden segt i Sverige och det finns inte många studier 
som visar vad aktörerna på den svenska marknaden egentligen tycker om miljöbyggnader eller 
om man redan vidtagit åtgärder för att utveckla fastighetsbeståndet av gröna byggnader. 

 Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en bild av hur fastighetsmarknaden resonerar kring 
miljöbyggnader och vad de anser statens roll i utvecklingen bör vara. I vårt arbete använder vi oss 
både av primärdata och sekundärdata. Primärdata har vi fått genom intervjuer med 
branschrelaterade företag medan sekundärdata har vi hämtat från litteratur, artiklar och 
vetenskapliga publikationer. 
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The Swedish property market has in recent years been able to notice an increasing focus on the 
environment from its actors. The environmental debate in Sweden has quickly taken hold and 
more and more companies understand the value of focusing on such issues. 
!
That trend continues to move forward is important as real estate and its associated buildings 
account for almost one third of global greenhouse gas emissions and only the construction and 
operation accounts for about forty percent of the global consumption of raw materials and 
energy. Prioritization of environmental issues is thus important for property management and 
new construction. Previous research shows that there are a variety of incentives to build and 
manage green, also tenants have an incentive to rent green space. As shown in international 
studies, it is not always required great measures to achieve good results in terms of properties' 
energy consumption and durability over time. 
 
Despite this, the market is tough in Sweden and there are not many studies that show what the 
players on the Swedish market really thinks about green buildings, or if any actions has already 
been made to develop the property portfolio of green buildings. 
 
The purpose of this paper is to give the reader a picture of how the real estate sector reason 
about environmental buildings and what they believe the role of the government to be in this 
development. In our work, we use both primary and secondary data. Primary data we have gained 
through interviews with industry-related companies, while secondary data was obtained from 
literature, articles and scientific publications. 
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1 Introduktion!

I detta kapitel kommer redogöra syfte med skrivandet av denna uppsats. Här identifierar vi problemområdet och tar upp de 
avgränsningar vi gjort för att få fram en så bra slutprodukt som möjligt. Även disposition och metod tas upp.  

  

1.1 Inledning 

Fastigheter är en säregen vara. Livslängden är lång vilket leder till att en stor del av beståndet är 
en andrahandsvara och byggdes för flera år sedan. Fastigheter drar mycket energi i byggandet och 
förvaltandet, det är nu viktigt att vi börjar bygga för framtiden. Inte bara för att framtidens 
samhälle mycket väl kan ha högre miljökrav utan också för allt det positiva som medföljer 
miljöbyggnader, både för ägarna, hyresgästerna och dess omgivning. Effekterna av det globalt 
ökade globala fokus på frågor rörande natur och miljö samt det stora medieuppbåd som följt har 
inte låtit vänta på sig. I Sverige har detta bidragit till att staten och många privatägda företag har 
fått ett allt större miljötänk och investeringar i miljön har blivit allt fler. Flera klimat och 
miljösmarta alternativ har kommit fram på de flesta marknader. Fastighetsmarknaden är inte ett 
undantag. Då fastigheter och dess tillhörande byggnader står för nästan en tredjedel av världens 
utsläpp av växthusgaser och bara byggandet och driften står för cirka fyrtio procent av den 
globala förbrukningen av råvaror och energi (Eichholtz, 2009) blir prioritering av miljöfrågor 
viktiga vid just fastighetsförvaltande och nyproduktion.  Vidare visar internationella studier att 
det inte alltid krävs stora åtgärder för att uppnå bra resultat vad det gäller fastigheters 
energiförbrukning och hållbarhet över tid. Trots detta går marknaden segt i Sverige och det finns 
inte många studier som visar vad aktörerna på den svenska marknaden egentligen tycker om 
miljöbyggnader eller om man redan vidtagit åtgärder för att utveckla fastighetsbeståndet av gröna 
byggnader. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att presentera hur olika aktörer på fastighetsmarknaden resonerar 
kring gröna byggnader.  Resultatet jämförs sedan med hur litteraturen ser på dessa typer av 
byggnader. 

Vi har under arbetes gång arbetat mot två arbetshypoteser. Dels att det är värdet som styr om 
aktörer på marknaden förvaltar eller bygger grönt och dels att dagens miljöklassningssystem är 
för många. Detta syfte samt valet av hypotes har mynnat ut i följande frågeställningar. 

1) Hur ser fastighetsmarknadens aktörer på gröna byggnader, och  
2) Skiljer sig deras syn på gröna byggnader jämfört med vad man i litteraturen kan läsa. 
3) Vilka incitament finns det för att förvalta och bygga grönt idag. 
4) Hur skulle staten kunna öka utvecklingen av gröna byggnader 

 
 

1.3 Avgränsningar 

 
• Vi har valt att endast fokusera på kommersiella fastigheter och endast den svenska 

fastighetsmarknaden. 
• Vid beskrivning av redskap för att mäta värde på fastigheter har vi endast valt att ta upp 

Gordons formel då fler formler skulle bli överflödet för vår valda frågeställning. 
 
 

1.4 Disposition 

 
Detta examensarbete är uppbyggd enligt följande. I kapitel 2 beskriver vi de incitament som finns 
för att förvalta och bygga grönt, värdering som verktyg samt de olika miljöklassningssystemen 
som idag finns i Sverige. Detta görs i syfte att ge läsaren nödvändig information i ämnet 
miljöfastigheter och för att lägga grunden inför intervjudelen där vi pratar med aktörer på 
marknaden. Denna information har hämtats från relevant svensk litteratur och genom 
granskandet av vetenskapliga studier gjorda i ämnet. 
 
I kapitel 3 kommer vi sedan att redovisa hur aktörer på marknaden resonerar kring 
miljöfastigheter och vad staten kan göra för att öka byggandet av dessa typer av fastigheter.  
 
Vi knyter samman detta i kapitel 4 under rubriken analys. Här förs ett resonemang utifrån den 
information som tidigare tagits upp i studien och en jämförelse mellan litteraturen och våra 
intervjuer görs. Våra egna tankar i ämnet följer sedan under diskussionsdelen där vi besvarar våra 
valda frågeställningar. 
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2 Metod 
 

2.1 Undersökningsmetod 
 

Vi har under skrivandets gång använt oss av kvalitativa undersökningar för att skapa en djupare förståelse i 
vårt valda ämne. Kvalitativ metod lämpar sig bra då man vill undersöka bakomliggande faktorer till hur 
aktörer på fastighetsmarknaden resonerar. När man använder sig av kvalitativa metoder finns alltid risken 
att resultatet speglar ens egna förutfattade meningar. Det har då blivit av extra vikt att man vid 
analyserandet varit objektiv.  

Utöver de intervjuer vi gjort har vi även samlat relevant information från litteraturen för att förklara den 
teori som uppsatsen grundar sig på. Denna information har vi valt utifrån våra valda avgränsningar och 
informationen fungerar som en ram inför analysdelen. 

 

2.2 Urvalsmetod 
 

Vid valet av intervjuobjekt använde vi oss av målstyrt urval då våra intervjuobjekt alla var tvungna att 
inneha kunskap om hur fastighetsmarknaden fungerar. Vid bedömningen om vilka som kunde bidra med 
relevant information valde vi att dela upp fastighetsmarknaden i fyra delar. Uppdelningen har gjorts enligt 
följande; fastighetsförvaltare (som ej äger fastigheterna själva), fastighetsbolag (som äger egna fastigheter), 
produktionsnivå (företag som bygger fastigheter åt andra) och sist på partinivå.  

 

2.3 Presentation av intervjuobjekt  
 

Fastighetsförvaltning: Aberdeen fastigheter 
För att få fastighetsförvaltarnas syn på miljöbyggnader valde vi att intervjua Aberdeen fastigheter. 
Aberdeen äger inga fastigheter själva utan förvaltar endast åt andra. De är ett privatägt företag med inga 
kopplingar till staten. De förvaltar enbart för att generera en så hög avkastning som möjlig till 
fastighetsägarna. På Aberdeen fastigheter fick vi prata med  

Fastighetsbolag: Vasakronan 
Vasakronan, som även dem är förvaltare, valdes för att de är Sveriges största fastighetsbolag och för att de 
ägs av staten. Detta företag fick representera fastighetsbolagen. Vasakronan ägs av första, andra och tredje 
AP fonden och de för en intressant miljöpolicy. Vi fick intervjua Anna Denell som är miljöansvarig  

Produktionsnivå: ETTELVA 
Arkitektfirman ETTELVA fick representera marknaden på byggnadsnivån. ETTELVA:s uppdragsgivare 
är flera av de ledande bygg- och fastighetsbolagen i Sverige, privata och kommunala förvaltningsbolag, 
hotellaktörer, kontor samt butiker och butikskedjor.  

Partinivå: 
Tillskillnad från de andra intervjuerna sköttes dessa via mail. Sex av de största partierna i Sverige fick 
tillfrågan om de kunde ställa upp och svara på frågor. Av dessa sex var det endast Erica Närlinge 
biträdande borgarrådssekreterare (FP) och Ola Nilsson partistyrelsens kansli (S) som ställde upp.  
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2.4 Intervjumetod 
 

Vi har i denna studie valt att fokusera mer på djup än på bredd. Detta har avspeglat sig på intervjuerna då 
vi låtit intervjuobjektet tala öppet och fritt om ämnet gröna byggnader. Dock så har våra intervjuobjekt, 
innan intervjuerna ägt rum, fått ta del av ett tiotal frågor för att kunna förbereda sig. Detta har gjorts i ett 
försök att styra samtalen mot våra valda frågeställningar utan att påverka svaren allt för mycket.  

För att dokumentera intervjuerna spelades alla in på diktafon. Detta för att underlätta sammanställandet 
och minska risken för feltolkningar. Vi har även i efterhand hållit en dialog med de intervjuade och fått 
kompletterande uppgifter. 

 

2.5 Källkritik 
 

All information och fakta vi tagit del av har källkritiskt granskats för att få fram ett så bra resultat 
som möjligt. De flesta av källorna har vi fått genom KTH tillhandhållna databaserna där vi också 
fått litteratur tips i form av böcker. 

Mycket av den litteratur och elektroniska källorna vi använt oss av är baserat på studier i USA. 
Dessa studier har vi ansett vara relevant för att ge en grund till de incitament som finns för att 
bygga grönt. Vi är dock medvetna om att USA:s fastighetsmarknad skiljer sig från den svenska. I 
USA har man en helt annan kultur, politik och inte minst klimatzon som alla påverkar 
fastigheterna. Livslängden är ofta kortare och det är vanligt att man redan efter 40 år river för att 
bygga nytt. Detta till skillnad mot oss i Sverige som ofta bygger mer långsiktigt och använder oss 
av bättre material vid byggandet. Därför kan vissa siffror komma att bli relevanta och vi har fått 
vara noggranna med vad för typ av fakta vi kan ta med i denna uppsats.  

 

2.6 Reflektion 
 

Frågeställningarna som besvaras i detta kandidatarbete har successivt vuxit fram i samarbete med 
vår handledare Olof Netzel. Syftet är att göra en marknadsundersökning om hur aktörer på 
fastighetsmarknaden ser på utvecklingen av gröna byggnader. Vi är medvetna om de brister som 
uppstår då man vid en marknadsundersökning endast använder sig av ett fåtal intervju objekt 
som vi gjort. Vi har i brist på tid försökt lösa detta genom att vara noggrann med de företag vi 
valt och att dessa företag har olika arbetsområden på fastighetsmarknaden. Detta för att få en så 
bred bild som möjligt. Vi har känt att, i och med tidsramen, det varit av stor vikt att vi utvecklat 
och analyserat de intervjuer vi haft.  
 
 
 
 
 



! 10!

3 Teori 
 
I detta kapitel kommer vi beröra några av de olika miljöklassningssystemen som finns på marknaden samt de 
incitament som idag finns för att bygga och förvalta grönt och hur dessa påverkar värderingen. Detta görs till 
skillnad från empiri delen enbart genom en överskådlig litteratur översikt.  
 

3.1  Inledning  
 

På den amerikanska marknaden kan man se att sedan miljödebatten tog fart på 2000-talet så har 
kommersiella miljöfastigheter kommit att öka på marknaden, en trend man idag även kan se på 
den svenska marknaden. Här nedan visas ökningen av miljömärkta kommersiella fastigheter i 
USA från 2007 till 2009. I New York har utbudet på gröna byggnader ökat från 2.64 % i 2007 till 
10.1 % i 2009, man kan idag se en liknande utveckling på marknaden i Sveriges större städer så 
som Stockholm, Göteborg och Malmö.  
 

(Eichholtz, 2010) 
 
Uppenbarligen finns det idag en drivkraft för vissa företag att bygga grönt. Frågan att besvara blir 
således vilka incitament som aktörer marknaden anser sig ha för att bygga grönt. 
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3.2 Definition av miljöbyggnad 
 

Läsaren av denna rapport kommer inse att vi genom hela vårt arbete använder oss av termen 
miljöbyggnader, gröna byggnader och miljöklassade byggnader.  Med detta menar vi dels en 
byggnad som mottagit någon typ av ”stämpel” från de olika miljöklassningssystemen som idag 
finns i Sverige. Värt att notera är att det medförs en extra kostnad, i form av extra pappersarbete, 
för att få sin byggnad miljöklassad. Detta kan medföra att företag väljer bort miljöstämpeln då de 
inte anser att denna stämpel skulle ge någon större konkurrensfördel på marknaden. Företag som 
vid byggandet av fastigheter använder sig av ett långsiktigt tänkande använder sig ofta av bättre 
material vilket är bättre för miljön. Att bra material och råvaror vid nyproduktion och miljö går 
hand i hand blev uppenbart för oss vid våra intervjuer med aktörerna på marknaden och därför 
blir det så att fastigheter som byggs med bättre material indirekt kan tänkas vara en miljöbyggnad. 
Detta gör definitionen av miljöbyggnad en aning luddig. Med miljöbyggnad menar vi, med detta i 
åtanke, en byggnad som har eller skulle kunna få en miljöstämpel. Alltså inte nödvändigtvis en 
byggnad som har en miljöstämpel. 

 

3.3 Miljöklassificeringssystem 
 

I takt med att fokus på miljön växer stadigt har det även kommit fram flera internationella och 
nationella miljöklassificeringssystem. Att branschen behövde ett ratingsystem blev tydligt då 
fastighetsbranschen har en stor inverkan på miljön. Länge saknades en bra indikator på vad som 
är en mer miljövänlig byggnad än vanligt vilket resulterade i utvecklandet av de olika 
klassningssystemen. Det finns både för och nackdelar av denna utveckling och när så många olika 
bedömningssätt tar plats på en och samma marknad. Några av fördelarna med att det finns flera 
system är att det då krävs en konstant utveckling av systemen för att de ska vara mer 
konkurrenskraftiga, det leder till att systemen med tiden blir bättre och bättre. En annan fördel är 
att allt fler fastighetsinnehavare och producenter strävar efter att ha en miljöklassad byggnad och 
tänker på detta både vid nyproduktion och renoveringar. Nackdelar är att de olika systemen 
värderar egenskaper hos byggnaderna olika mycket och därför kan en jämförelse mellan systemen 
bli missvisande. En hög rating inom ett klassningssystem kan vara lättare att uppnå än hos ett 
annat och är man inte som kund tillräckligt insatt i ämnet är det svårt att veta vad som faktiskt 
bedöms hos de olika miljöklassningssystemen och vilken kvalité man då kan förvänta sig av 
fastigheten.   
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3.3.1 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
 

LEED är ett högt respekterat miljöklassningssystem från USA och sköts av USGBC (United 
States Green Building Council). LEED presenterades 1998 i USA men används idag i över 135 
länder. Idag återfinner man hälften av alla certifierade LEED-byggnader utanför USA’s gränser 
trots att det är baserat på amerikanska standarder.  Vissa länder har fått lov att göra nationella 
anpassningar t.ex. Indien och Kanada medans alla andra behöver använda sig av amerikanska 
standarder. LEED finns och används idag även Sverige och man håller i skrivandets stund på att 
ta fram en variant av systemet anpassat för Sveriges klimat och Svenska förhållanden. Detta görs 
av Sweden Green Building Council (NCC, 2008 – 2013).  

Förutom att LEED var ett av de första klassningssystemen på marknaden är det också 
användbart på många olika typer av byggnader vilket är en av flera anledningar till att det blivit så 
populärt och användbart. De använder sig då av program de har tagit fram för de olika typer av 
byggnader som finns. Till exempel har de tagit fram Leed for Core&Shell, LEED for New 
Construction, LEED for Schools, LEED for Neighborhood Development, LEED for Retail, 
LEED for Healthcare, LEED for Homes och LEED for Commercial Interiors (LEED, 2009). 
 
För att erhålla klassningen LEED-byggnad så bedöms man inom 7 olika områden.  

 
• Sustainable Sites (SS) 

Väljer platser som inte är så prestigefyllda eller dyra men bedöms istället på hur nära 
allmänna kommunikationsmedel byggnaden ligger och hur stor negativ påverkan 
projektet har på naturen och sin omgivning.  

 
• Water Efficiency (WE) 

Här bedöms hur effektivt byggnaden tillhandahåller vatten och vilken typ av vatten som 
används.  

 
• Energy and Atmosphere (EA) 

Ser till energiförbrukningen och eftersom LEED gör en ansträngning för att minska 
energianvändningen satsar man mycket på förnyelsebar elektricitet.  

 
• Materials and Resources (MR) 

Utvärdering av materialanvändningen i projektet. Bedömer om materialet är 
förnyelsebart, hämtat lokalt samt om man ansträngt sig för att använda mindre material 
än vanligt.  
 

• Indoor Environmental Quality (IEQ) 
I denna kategori ser man till inomhusstandarden i form av ventilation och belysning. De 
ska vara energisnåla (t ex sättas på och av med hjälp av timer samt styrda av censorer) och 
passande för sitt ändamål.  

 
• Innovation in Design (ID) 

Betygsättning av kreativiteten i miljövänliga lösningar som gör att byggnaden inte bara 
uppfyller ställda krav. Man har till exempel gjort en extra ansträngning för att behandla ett 
område som ej inkluderas i LEEDS bedömning. 

 
• Regional Priority (RP) 
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Används endast i USA och man ser till att de lokala miljöproblemen tas i beaktning vid 
nybyggnationer (LEED, 2009). 

 

Dessa bedömningar har visat sig vara ett framgångsrikt koncept och har uppskattats i Sverige där 
t.ex. Skanska uttrycker att helheten och flexibiliteten i bedömningen är vad som fick dem att 
fastna för LEED (Skanska, 2013).  
 

 

3.3.2 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method)  
 

BREEAM togs fram av BRE i Storbritannien redan i 1990 och finns i över 50 länder. Det finns 
mer än 250 000 byggnader som BREEAM-certifierade och det gör att det är både ett av de äldsta 
och största miljöklassningssystemen på marknaden.  

Ett av målen är att bedömningen och resultatet enkelt ska kunna förmedlas till marknaden för att 
göra den jämförbar med andra byggnader och mer attraktiv för investerare. De betygsätter 
följande områden. 

• Energi: Användning av operativ energi och utsläpp av koldioxid (CO2) 

• Förvaltning: Förvaltningspolitik, driftsättning, byggledning och upphandling av nya 
projekt. 

• Hälsa och välbefinnande: Inomhus och externa problem (buller, ljus, luft, kvalité etc.) 

• Transport: Transportrelaterade frågor såsom CO2-utsläpp, användning av lokalt material 
för att minska transportsträckor. 

• Vattenförbrukning och dess effektivitet. 

• Material: Effekterna av byggmaterialet, dess produktion och livscykel. 

• Avfallshantering: Resurseffektiviteten vid byggandet och operativ avfallshantering och 
minimering. 

• Föroreningar: Extern luft- och vattenföroreningar 

• Markanvändning: Typ av plats och byggnadens fotavtryck 

• Ekologi: Ekologiskt värde, bevarande och förbättring av området (BRE 2011). 

 

Det finns flera olika miljöverktyg som används idag och de mäter olika delar av en byggnads 
miljöpåverkan med allt från produktion till avveckling men med BREEAM skapas möjligheten 
att mäta hela processens påverkan på miljön. Det faktum att BREEAM utvecklades i 
Storbritannien med hänsyn till europeiska förutsättningar är väldigt användbart för Svenska 
marknaden och Sweden Green Building Council (SGBC) som nu håller på att ta fram en svensk 
anpassning av BREEAM (NCC, 2013).  
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3.3.3 EU GreenBuilding 
 

EU GreenBuilding är ett direkt resultat av EU:s mål att minska CO2-utsläpp och 
energianvändningen i Europa. Initiativet till programmet togs 2004 och det prövades redan under 
2005 och 2006. Eftersom energianvändningen är hög i fastigheter så riktar EU stor 
uppmärksamhet mot just fastigheter. GreenBuilding riktar in sig mot företag, organisationer, 
offentliga och privata som vill göra energianvändningen bättre och mer effektivt. Till att börja 
med var det 10 länder som slöt sig till programmet (Sverige, Tyskland, Finland, Frankrike, Italien, 
Portugal, Slovenien, Österrike och Grekland) och de representerades i första hand av 
energimyndigheter och forskningsinstitut och i Sverige var det Fastighetsägarna som var 
representanter. Allt eftersom tiden gick så utvecklades ett SGBC och de tog över som 
representanter i 2010. Det har sedan dess utvecklats flera verktyg, mallar och andra hjälpmedel 
som inspiration för kommande arbeten mot att bli mer effektiva i energianvändningen.  

Som GreenBuilding partner kan man delta på två olika sätt, antingen på företagsnivå eller på 
fastighetsnivå. 

På företagsnivå behöver man äga minst 10 byggnader och 30 % av dessa byggnader skall leva upp 
till kraven för GreenBuilding och man skriver även under ett avtal där man garanterar att 75 % av 
företagets kommande produktioner även de skall leva upp till samma krav. 

På fastighetsnivå väljer man ut en eller flera byggnader som förväntas leva upp till kraven, då 
inventeras objekten och man tar fram en åtgärdsplan för minskad energianvändning.  

De krav som ställs för att man ska få märka sin byggnad med EU GreenBuilding är att efter en 
omfattande renovering ska energianvändningen minskat med minst 25 %, saknas det mätdata 
innan renoveringen så jämför man med Boverkets Byggregler. Man behöver då förbruka 25 % 
mindre än deras ställda krav (SGBC 2013). 
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3.3.4 Miljöklassad Byggnad (ByggaBo Dialogen) 
 

ByggaBo Dialogen var ett unikt samarbete mellan företag, kommuner, myndigheter och regering.  
Det var en frivillig överenskommelse för att lyckas genomföra förändringar på marknaden och 
inte bara förlita sig på att staten ska ändra lagar eller komma med bidrag.  Med direktiv från 
regeringen till Miljövårdsberedningen började detta år 1998. Det dröjde till 2003 innan första 
överenskommelsen signerades. Det var då 31 olika företag, 4st kommuner, Naturvårdsverket och 
Regeringen.  Efter detta har fler företag anslutit och det var tillslut över 40 företag som hjälptes 
åt. Boverket(2010) 

Aktörerna i samarbetet hade ett gemensamt mål att innan år 2025 nå en hållbar bygg- och 
fastighetssektor inom tre prioriterade områden. 

• Inomhusmiljö 
• Användning av energi 
• Användning av naturresurser 

Några av de konkreta åtgärder som skulle vidtas innan 2025 är följande: 

• Uppvärmning och varmvattenberedning med endast begränsade inslag av fossila 
bränslen. 

• Användningen av köpt energi i sektorn minskar med minst 30 procent till år 2025 
jämfört med år 2000. 

• Senast år 2025 deponeras högst 10 procent av avfallet från ny- och ombyggnad, 
fastighetsförvaltning samt rivning räknat i ton från 1994 års nivå. 

• Bygg- och fastighetssektorn fasar ut användningen av de ämnen och metaller som 
omfattas av regeringens riktlinjer för kemikalieanvändningen minst i den takt som 
anges i regeringens proposition 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö. 
(Boverket 2010) 

 
 
Många av de aktörer som var en del av ByggaBo-dialogen hjälps åt att utveckla ett frivilligt system 
för deklaration och klassificering av byggnaders miljökvalitéer. ”Syftet med miljöklassning av 
byggnader är att genom olika incitament skapa drivkrafter för nödvändiga miljöinvesteringar. En 
byggnad med hög miljöklass kan belönas med exempelvis lägre skatter och avgifter, lägre 
försäkringspremier eller bättre finansieringsvillkor” (Boverket). 
Miljöklassad byggnad bedömer endast själva byggnaden och ser ej till faktorer som 
transportmöjligheter, tillgänglighet, vattenanvändning med mera. Efter att ByggaBo-Dialogen 
avslutats så har SGBC tagit över och sköter nu Miljöklassad Byggnad (Sundahus 2011). 
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3.3.5 Sammanfattning och jämförelse av miljöklassningssystem 

I denna uppsats går vi genom klassningssystemen LEED, BREEAM, EU Green Building och 
Miljöklassad Byggnad. LEED är ett av de äldre klassningssystem som växte fram i USA i slutet av 
90-talet och togs i bruk i början av 2000-talet. Systemet sköts av United States Green Building 
Council, vilket är ett stort och respekterat klassningssystem som finns världen över. BREEAM är 
från England och togs fram 1990. Det faktum att BREEAM utvecklades i Storbritannien med 
hänsyn till europeiska förutsättningar och klimat är väldigt användbart för Svenska marknaden 
och (SGBC) som nu håller på att ta fram en svensk anpassning av BREEAM. Det är ett av de 
äldsta och största systemen på marknaden idag.  

EU Green Building startade 2005 och är en produkt av EU:s mål att minska CO2-utsläpp och 
energianvändningen i Europa. Det bedömer endast en byggnads energianvändning och man ser 
till de energibesparingar som gjorts i just den byggnaden. Sänker man förbrukningen i en viss 
byggnad med minst 25 % klassas den som en Green Building av EU oavsett vad förbrukningen 
var innan sänkningen.  

Miljöklassad Byggnad är ett svenskt klassningssystem och togs fram av ByggaBo-dialogen. Det 
var ett frivilligt samarbete mellan aktörer på fastighetsmarknaden som alla ville hjälpa till att göra 
branschen mer miljömedveten. 

De nationella och internationella klassningssystemen har alla del likheter och olikheter.  LEED 
och BREEAM som är två av de största på marknaden just nu fokuserar på en helhetsbild med 
allt från produktion till avveckling. Det är inte bara driften av byggnaden som spelar roll utan det 
är också hur fastigheten byggs, hur de lokala kommunikationerna till och från fastigheten är och 
vilket material som användes vid byggandet. De finns olika mallar som är speciellt anpassade till 
både nybyggnationer och redan befintligt bestånd för de olika systemen. Att man delar upp 
nybyggnation och befintligt bestånd beror på att byggnaderna är så pass olika i standard att det är 
orimligt att ha samma krav för båda.  

Gemensamt för alla klassningssystem som är nämnda i detta arbete är att de bedömer 
energiförbrukningen. Att få ner energiförbrukningen är en vital del av att göra en byggnad mindre 
skadlig för miljön. EU GreenBuilding ser endast till energiförbrukningen och hur man lyckas 
förminska den. Användandet av energi är relativt lätt att mäta och det är viktigt att hålla nere 
förbrukningen av naturtillgångar och resurser. I Sverige så redovisar man årligen sin 
energiförbrukning för att kunna lokalisera var flest åtgärder behöver vidtas.  

De andra tre nämnda systemen i arbetet, LEED, BREEAM och Miljöklassad Byggnad bedömer 
alla vattenförbrukningen och inomhusmiljön. Man betygsätter ljusinsläpp, cirkulation, temperatur 
och isolering för att undvika buller utifrån och skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. 
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3.4 Fastighetsvärdering 
 

I en marknad där pengar är ett av de starkare incitamenten, i hur man handlar som aktör, är det 
viktigt att förstå hur värdet på fastigheter uppkommer. Detta då det ofta är värdet som styr vad 
som byggs och vad man väljer att investera i.  

3.4.1 Värdeteori 
 

Värde = En funktion av framtida potentiella nyttor (Fastighetsnomenklatur 2011). 

Fastigheter får ett värde för dess ägare om fastigheten inbringar någon typ av framtida nytta. 
Kärnan i värdeteorin består av tre begrepp: nytta, behov och begränsad omfattning. Dessa tre 
begrepps samverkan bildar sedan termen värde. Vidare gäller att tillgången måste finnas i 
begränsad omfattning då det skulle vara svårt, om inte omöjligt, att omsätta varan till andra 
nyttigheter ifall alla hade tillgång till varan. Ingen vill ju köpa en fastighet om dem kan få tag i en 
likvärdig fastighet gratis. Viktigt att förstå då man använder sig av värdeteoretiska begrepp är att 
värde endast kan bli föremål för en bedömning då värde skapas i vårt medvetande. D.v.s. olika 
individer kommer att få olika nyttor av fastigheten och värdet blir då en individuell bedömning 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2009). 

3.4.2 Fastigheter som värderingsobjekt  
 

Att värdera fastigheter skiljer sig till stor del från värdering av andra varor. Detta då fastigheten, 
till skillnad från andra objekt, besitter en rad speciella egenskaper som de i stort är ensamma om. 
Detta komplicerar fastigheter sett som marknadsobjekt. I litteraturen tas det upp några exempel 
på egenskaper som särskiljer fastigheterna. Bland annat att de har ett fixt läge (läget är fast och 
det går inte att flytta på varan), lång varaktighet i utnyttjandet (man använder varan under en lång 
tidsperiod) och att det för att investera i fastigheter ofta krävs en stor kapitalinsats. 
(Fastighetsnomenklatur, 2011). 

Vidare gäller att man vid hantering av fastigheter tidigt klargör vad som rättsligt tillhör 
fastigheten. Detta regleras i svensk lag under jordabalken.  

”Kapitel 1: 1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas 
antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda 
bestämmelser ” (Sveriges Rikes Lag, 2010). 

Det kan röra sig om tillbehör och relaterade rättigheter och skyldigheter.  

 

Fastigheternas särdrag påverkar i sin tur fastighetsmarknadens uppbyggnad. Marknaden 
karaktäriseras av låg omsättning i beståndet då det är lång varaktighet i utnyttjandet. Beståndet 
består av till största del äldre fastigheter/ begagnade varor och marknadsinformationen är ofta 
ofullständig. Fastighetsmarknaden omgärdas även med samhällskontroll, styrning och 
restriktioner vilket gör marknaden speciell. (Fastighetsnomenklatur 2011). 
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3.4.3 Värdepåverkande faktorer 
 

Vid praktisk värdering av fastigheter är det svårt att använda sig av att funktionen värdet = 
eventuella framtida nyttor. Vid värdering brukar man därför använda sig av det faktum att värde 
anses kunna relatera till ett antal objektrelaterade funktioner enligt funktionen nedan.  

Värde= f(x1,x2,….,x n) 

I denna funktion står x:en för olika faktorer som påverkar den slutgiltiga värderingen, läge, ålder, 
hyror och driftnetto för att bara nämna ett fåtal.  Vid värderingsprocessen använder man sig inte 
bara av dessa tekniska faktorer utan man måste också göra en framtidsbedömning av marknaden 
(marknadsanalys) och orten (ortanalys). Alltså innefattar värderingsprocessen en del antagande 
som kan variera från individ till individ.  

Att värdera fastigheter blir således en väldigt individuell process som kan generera många olika 
”svar” beroende på vem som värderar. Generellt är det dock så att det finns ett antal faktorer 
som alltid är lika betydelsefulla oavsett vem det är som värderar.  

3.4.4 Gordons Formel 
 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av Gordons formel för att visa hur faktorer påverkar 
värdet på en miljöfastighet. Viktigt att notera är att denna formel ej endast används för 
miljöbyggnader utan är ett verktyg som på ett större plan visar hur värde skapas. Gordons formel 
är det verktyg man använder sig av när man härleder direktavkastningskravet teoretiskt. Formeln, 
som anges nedan, visar på direktavkastningskravet som skillnaden mellan investerarens totala 
avkastningskrav och det förväntade driftnettot. (Magnus Bonde, Hans Lind, Stellan Lundström, 
2009). 

                    

Termen värde i Gordons formel står för marknadsvärdet en viss tidpunkt.  Hyresintäkter minus 
drift och underhållskostnader bildar driftnettot för år 1. Driftnettot förväntas att utvecklas över 
tiden med ränta på ränta. Denna ränta utgörs i formeln av faktorn G.  

”Marknadsvärdet vid tidpunkten o uttrycker i detta fall nuvärdet av en 
konvergent geometrisk serie med förutsättningen att kalkylräntan är högre än 
driftnettos tillväxt.” (Hans Lind & Stellan Lundström, 2009) 

I nämnaren finner vi R-G. Dessa två termer bildar i formeln fastighetens direktavkastningskrav. 
Direktavkastningskravet är det totala avkastningskravet minus avkastningen man får i form av en 
värdestigning (Hans Lind & Stellan Lundström, 2009).  
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3.5 Incitament för att bygga Grönt ur ett värderingsperspektiv  
 

Incitamenten för att bygga grönt är enligt litteraturen många. Det har gjorts många studier inom 
detta framförallt angående hyrorna för gröna fastigheter i USA. En av analyserna gjorde 
Eichholtz et al (2008) där man efter att ha jämfört ett flertal miljöfastigheter med vanliga 
konventionella byggnader kommit fram till att hyran som fastighetsägarna kunde ta ut var 2 % 
högre i de gröna fastigheterna. Man kom även fram till att el- och vattenförbrukningen hos dessa 
typer av fastigheter var lägre. Dessa två olika faktorer gör att driftnettot för fastighetsägarna ökar 
vilket resulterar i att värdet på fastigheten går upp. Ett flertal andra studier har även de visat på 
sänkta drift och underhållskostnader för miljöbyggnader samtidigt som man kan ta ut högre 
hyror.  
Bowman & Willis (2008) gjorde en studie som visade att drift och underhållskostnaderna var 8-
9% lägre än i miljöklassad byggnad jämfört med en konventionell byggnad samtidigt som hyrorna 
då var 3 % högre. Förutom ett högre driftnetto finns det även andra incitament för att bygga 
grönt. (Magnus Bonde, Hans Lind, Stellan Lundström, 2009). 

Några av dessa är listade nedan 

• Intyg på att bra material använts vid byggandet: 
En miljöklassad byggnad är inte bara byggd för att vara energisnål utan bedöms även på 
den yttre miljön och materialet den är byggd med, alla dessa faktorer tillsammans 
genererar en längre livslängd för byggnaden. Underhållskostnaderna blir lägre och 
renoveringarna mer sällsynta då endast hållbart och återanvändbart material ger poäng i 
ratingsystemet hos de större klassningssystemen.  
 

• Lägre vakanser och längre hyresavtal: 
Eftersom inomhusmiljön behöver hålla en viss standard i en LEED- eller BREEAM-
klassad byggnad så trivs företagen och arbetarna som oftast bra i de kontorslokalerna. 
Hyresgästerna i en sådan byggnad har en tendens att stanna kvar i sina lokaler en längre 
tid och är även mer villiga att binda upp sig på längre kontraktstider vilket ger mer stabila 
kassaflöden.  
 

• Positiva framtidsutsikter: 
Intresset för gröna byggnader har ökat de senaste åren men utbudet har inte ökat i samma 
takt. Företag vill förbättra sin image och ha ett bra inomhusklimat för sina anställda och 
detta kan i längden generera i en större värdeökning bland miljöfastigheterna. 
 

• Ökat restvärde: 
Risken för omfattande renoveringar och upprustningar för att klara av framtida miljökrav 
minimeras. Den högre standarden som finns hos miljöfastigheter ger även en längre 
ekonomisk och teknisk livslängd vilket resulterar i ett högre framtida restvärde jämfört 
med konventionella byggnader. (Magnus Bonde, Hans Lind, Stellan Lundström, 2009) 

Enligt ” The Costs and Financial Benefits of Green Building”, en studie gjord huvudsakligen av 
Greg Kats (2003) är det trots avsaknaden av data en bra affär i längden att bygga grönt. I studien 
analyseras (se bild nedan) ett antal områden. Resultatet av denna studie är att de ekonomiska 
fördelarna som gröna byggnader medför är över tio gånger den genomsnittliga investeringen som 
krävs för att göra en byggnad grön. Endast energibesparingarna kommer i längden att överstiga 
genomsnittet av ökade kostnader med att bygga grönt enligt författaren. I Kalifornien där Greg 
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Kats studie är gjord intervjuades 6 stycken byggherrar och de alla uppskattade att byggandet av en 
grön byggnad skulle bli 10-15% dyrare än en vanlig byggnad men verkligheten är att det endast i 
snitt kostar 2 % mer att bygga en grön byggnad enligt studien. Detta antagande, om att gröna 
byggnader skulle kosta så mycket mer görs av flera byggherrar (även på den svenska marknaden) 
idag och är en av anledningarna till att utvecklingen av gröna byggnader går så pass långsamt 
(Kats 2003).  

Tabellen nedan visar en sammanställning av de totala ekonomiska fördelarna av att bygga grönt 
och de uppskattas till nästan $ 50/ft2 för nivåerna Certifierad och Silver, och över $ 65/ft2 för 
Guld och Platina inom klassningssystemet LEED. Denna vinst är mer än tio gånger större än de 
genomsnittliga 2 % merkostnader som uppstår vid nybyggnation och borde vara motivation nog 
för att man ska vilja bygga grönt. Ser man på de 33 analyserade byggnaderna i rapporten så ger 
det ungefär en extra vinst på $ 3-5/ft2 i Kalifornien (Kats 2003). 
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3.6 Fler incitament till att hyra och äga gröna byggnader 
 

Tidigare i studien har vi listat olika ekonomiska incitament Dessa incitament är främst intressanta 
för fastighetsägarna. Enligt Hans Lind och Stellan Lundström (2011) så grundar sig hyresgästens 
vilja att välja grönt i andra förhållanden.  

Det finns tre olika grupper som i större grad tenderar att vilja hyra byggnader som håller en högre 
miljöprestanda eller fastigheter med en miljöstämpel.  

• Organisationer och myndigheter som inte agerar strikt affärsmässigt. Till exempel 
naturvårdsverket och statliga myndigheter 

• Företag som vill kompensera för deras affärsområde. Här är det vanligt med gruvbolag 
och oljebolag som vill ändra på företagens image genom att välja just dessa typer av 
byggnader.  

• Företag med högutbildad personal. Detta är viktigt hos dessa typer av företag då det ofta 
leder till att det blir lättare att rekrytera och behålla personal.  
 

Miljötänket hos hyresgäster har fortfarande en tendens att komma i bakgrunden vid val av 
kontorslokal. Detta då andra faktorer kommer föra vid bedömning av vad företaget behöver. 
Exempel på de faktorerna kan vara hyra, läge och storlek.  

Fastighetsägarnas incitament till att bygga grönt är fler än hos hyresgästerna. Här kan det röra sig 
om att varumärket stärks av att man har möjlighet att erbjuda miljöfastigheter. Högre hyror och 
lägre drift och underhållskostnader är ekonomiska incitament till att ha dessa typer av fastigheter 
(som listas i rubriken ovan).  Alla dessa faktorer påverkar i slutändan marknadsvärdet för 
fastigheten. (Hans Lind och Stellan Lundström, 2011) 
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3.7 Gröna hyresavtal 
 

Gröna hyresavtal har på senare år växt fram som ett komplement till miljöklassningssystemen.  
Dessa typer av hyresavtal används för att skapa incitament hos både hyresgästen och 
fastighetsägaren/förvaltaren till att sänka sin energiförbrukning och samtidigt agera mer 
miljövänligt. (Magnus Bonde, Hans Lind, Stellan Lundström, 2009) 

Problemet på dagens marknad är att det ofta saknas gemensamma incitament för att göra en 
förändring i det befintliga beståndet hos fastighetsägaren och hyresgästen. Ofta är det bara en av 
dessa parter som ser vinsten i att förbättra befintliga lokaler vilket hämmar utvecklingen. 
Fastighetsägaren eller förvaltaren har till exempel inget incitament till att förbättra fastigheten om 
det är hyresgästen som står för förbrukningen av el. På samma sätt har hyresgästen inget 
incitament till en förändring om energiförbrukningen inkluderas i hyran (Elin Johansson, 
Alexandra Linde, 2011). På den svenska marknaden är det vanligast att det är hyresvärden som 
står för drift och underhållskostnader. (Magnus Bonde, Hans Lind, Stellan Lundström, 2009) 

Vasakronan beskriver på sin hemsida gröna hyresavtal enligt följande: 

“Det gröna hyresavtalet är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet och innebär ett konkret 
åtagande från både Vasakronan och hyresgästen att gemensamt bidra till en bättre miljö.”  
    (Vasakronan, 2013) 
   

Gröna hyresavtal hjälper till att förmedla information från fastighetsägarna till hyresgästen och 
öppnar upp för en dialog parterna mellan om hur man kan jobba för miljön. Att gröna hyresavtal 
knyts är av vikt då det är i det befintliga beståndet som de största miljövinsterna kan göras 
(Magnus Bonde, Hans Lind, Stellan Lundström, 2009). 

Hur de olika avtalen byggs upp skiljer sig från företag till företag. Vasakronan erbjuder till 
exempel vid tecknandet av grönt hyresavtal elkartläggning eller elrådgivning för att man ska 
kunna identifiera potentiella elbesparingar som kan göras i lokalerna. Man undersöker även om 
det finns någon möjlighet till att minska användandet av värme och kyla. Andra åtgärder som 
hyresavtalet kan medföra är källsortering av avfall samt att hyresgästen måste använda sig av 
specifikt byggmaterial vid ombyggnationer. (Vasakronan, 2013). 
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4 Empiri 
 

Under denna rubrik redovisar vi hur aktörer på marknaden resonerar kring miljöfastigheter och vad staten kan 
göra för att öka byggandet av dessa typer av fastigheter. 

!

4.1 Intervju Aberdeen fastigheter 

Christopher Köhler, Teknisk chef samt miljöansvarig för Aberdeen Sverige. 

Marknaden 

På Aberdeen fastigheter håller man med om att miljömedvetenheten i Sverige på senare år har 
ökat. Trots det faktum att man i branschen ser en ökning av miljötänk menar Köhler att 
efterfrågan är låg och att man som förvaltare ej känner av det nämnvärt när det väl kommer till 
kritan. Det låga utbudet av miljöfastigheter gör att det ofta är andra faktorer som styr kundernas 
val av fastighet. Miljön kommer då i skymundan när det inte finns likartade lokaler som håller en 
godkänd miljöstandard. Faktorer som hyresgästen värdesätter högre kan vara läge, 
kommunikationsmöjligheter, storlek och pris. Alla dessa faktorer prioriteras före miljön. Köhler 
menar att detta är ett av de största problemen. Även om viljan att välja miljöeffektiva byggnader 
finns där så finns inte utbudet. Man få alltså ta det som finns på marknaden. 

Aberdeen äger inga fastigheter själva utan är endast förvaltare. Fastighetsägarnas syfte med att äga 
fastigheter är i strikt vinstsyfte. Detta leder till att det inte finns några större krav på att 
byggnaderna måste hålla en godkänd miljöstandard. Att avkastningskraven uppnås är viktigare. 
Dock så förväntar sig fastighetsägarna och hyresgästerna att Aberdeen ska komma med förslag 
som kan minska deras kostnader säger Köhler. Att få ner driftkostnaderna går ofta hand i hand 
med att göra om dem till miljöklassade fastigheter då till exempel energiförbrukningen är mycket 
lägre hos dessa typer av fastigheter. Dock så räcker inte ens dessa incitament alltid till för att 
fastighetsägarna ska godkänna att Aberdeen går in och bygger om fastigheterna. Aberdeen gör 
endast om befintliga fastigheter till miljöklassade fastigheter när fastighetsägarna efterfrågar detta. 
Det finns alltså inga incitament för Aberdeen som vinstdrivande företag att göra om byggnader 
då detta inte påverkar deras driftnetto och i senare tur deras vinst eftersom hyresgästerna står för 
sin egen förbrukning av energi och el.  Alltså finns det inget ekonomiskt incitament för Aberdeen 
och andra förvaltningsbolag att som ansvariga förvaltare att föreslå detta för hyresgästen eller 
fastighetsägarna vilket Köhler ser som ett problem då det är Aberdeen som ansvarig förvaltare 
som sitter på kunskapen i ämnet.  

Problemet här är att det är hyresgästen som betalar för just energin. Att detta borde fungera som 
ett incitament för hyresgästen att välja grönt håller Köhler med om. Med problemet är att 
hyresgästen ofta inte har den typ av kunskap för att förstå detta, eftersom inga incitament finns 
för förvaltarna att påpeka detta så blir det ofta att inget görs åt problemet. Förvaltarnas 
driftnetton är detsamma och fastighetsägarnas vinster lika så.  

Aberdeen har på senare år gjort om en del fastigheter till miljöklass för att sedan för några år 
sedan sälja dem. Vad de kunde se vid försäljningen så blev försäljningspriset inte nämnvärt större 
för en miljöbyggnad, om det var någon skillnad alls. Alltså var värdet på miljöfastigheterna inte 
större än hos en vanlig fastighet på dagens marknad. Vad man däremot kunde se var att 
fastigheterna gick lättare att sälja. Vad detta beror på är man på Aberdeen inte helt säker på men 
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det kan ha att göra med att utbudet är begränsat. Köparna i det fallet var en AFF ägd 
pensionskassa vilka sökte just miljöbyggnader. Köhler spekulerar i att det vid den tidpunkten 
passade bra med AFF:s varumärke och image att investera i miljöbyggnader.  

Att man som hyresgäst eller fastighetsägare väljer miljöklassade fastigheter beror enligt Köhler 
främst på de ekonomiska fördelar som det medför. Köhler menar även att hyresgästens och 
fastighetsägarens varumärke spelar roll vid val av fastighet. Många hyresgäster och fastighetsägare 
som väljer gröna byggnader gör detta för att kompenserar för deras affärsområdes negativa 
inverkan på miljön.  

Andra fördelar med att välja gröna byggnader är att de ofta ger ett kvitto på bra kvalité. Bättre 
standarder med belysningen, inomhusklimatet, tillgängligheten och planlösningarna.  

Problem på dagens marknad 

Köhler menar på att det finns ett antal problem på marknaden som måste lösas för att 
miljöfastigheter ska öka på marknaden. Ett av de största problemen är att det på dagens marknad 
saknar någon som leder utvecklingen. Med detta menar Köhler att det är konstigt att varken 
ideella organisationer så som rädda barnen, röda korset eller statliga bolag pushar för en 
utveckling genom att själva endast använda sig av gröna lokaler. Han ger här ett exempel att man 
varje årsskifte får frågan från statliga hyresgäster om hur mycket energi de förbrukar. Staten har 
som regel att redovisa detta vilket Köhler tycker är bra. Problemet är att det efter det inte händer 
något. Det redovisar sin energiförbrukning men det leder aldrig till något mer än så. Är staten 
nöjd med det som har redovisats eller är det bara ett sätt för regeringen att i ett tafatt försök visa 
att de bryr sig om miljön?  

Problem existerar också i själva miljöklassningssystemet. Köhler tar här GreenBuilding som 
exempel. Här är det alldeles för lätt att få en stämpel. Aberdeen har ett antal gånger tagit över ett 
bestånd som är väldigt dåligt skött och sedan fått dem att bli miljöklassade enbart genom att få 
upp dem till längsta standard igen. Detta genom att dra ner på energiförbrukningen med 25 %. 
Men detta säger i sig inte så mycket då det fortfarande har en hög energiförbrukning vid 
jämförelse med liknande objekt. Problemet här är även att miljöstämpeln inte är incitament nog 
för en förändring. Med eller utan stämpeln hade detta gjorts ändå då det ur ett ekonomiskt 
perspektiv var det rätta att göra. Här går Köhler emot sin egen tes om att det inte finns några 
incitament för förvaltaren eller fastighetsägaren att göra om miljöbyggnader då det ofta är 
hyresgästen som betalar för energin men vi väljer att tolka det som att det via denna förändring 
blir lättare för förvaltaren att få lokalerna uthyrda och att man i det långa loppet vinner på det vid 
en sådan stor energiförbrukningsförändring som 25 %.  

Vad kan då staten göra för att öka incitamenten för att bygga och förvalta grönt? 

Köhler menar att om man vill se en utveckling av miljöklassade byggnader på den svenska 
marknaden så måste Staten ta ett ansvar då det inte är en marknadsprocess som kommer att lösa 
sig självt.  

Man måste från regeringens sida införa hårdare lagar och uppmuntra de som väljer gröna och 
miljösmarta byggnader. Det gäller att använda sig av både piska och morot för att skapa en vilja 
att förändra och förbättra hos alla aktörer på marknaden. Staten har ett stort register av åtgärder 
som skulle kunna öka incitamenten för att både förvalta, bygga och hyra grönt. Att erbjuda gratis 
rådgivning är ett av alternativen. Genom att erbjuda rådgivning till hyresgäster och 
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fastighetsinvesterare kan staten gå in och se till att fördela informationsunderlaget till alla aktörer 
på marknaden. Detta skulle medföra en större medvetenhet om vad för åtgärder det finns för att 
till exempel minska energiförbrukningen på en fastighet. Detta går att jämföras med gröna 
hyresavtal och de incitament som dessa avtal skapar.   
Ännu ett exempel vore att Staten gick in och satte hårdare lagar. En lag som snabbt skulle få 
fastighetsägare att fokusera på energiförbrukningen vore enligt Köhler att du ej kan hyra ut en 
lokal om fastigheten förbrukar x antal kilowattimmar per kvadratmeter. Detta skulle tvinga 
fastighetsägarna att se över sin energiförbrukning och vidta åtgärder för att sänka den. Detta 
skulle vara en lag som kom åt problemet som existerar i det befintliga fastighetsbeståndet. 

Men det räcker inte att Staten endast använder sig av piska och morot för att få igång marknaden. 
Staten måste även gå i täten och driva utvecklingen av gröna fastigheter framåt genom att först 
och främst leda med exempel. Detta genom att miljöklassa sina egna byggnader och andra statliga 
ägda fastigheter. 

Öka intresset för miljöfastigheterna kan enligt Köhler endast göras genom finansiella incitament. 
Så länge man inte förlorar pengar på en vanlig kommersiell byggnad eller tjänar ännu mer på en 
miljöklassad byggnad kommer få aktörer på marknaden att ändra sitt nuvarande sätt att arbeta. 
Det är pengar som styr marknaden och intresset och det krävs då åtgärderna från staten för att 
öka intresset för dem. För att bevisa sin poäng nämner Köhler Svenska Kyrkan. Inte ens denna 
organisation bryr sig tillräckligt mycket för att öka standarden på sina byggnader och de är inte en 
vinstdrivande organisation utan en organisation som grundar sig på moral och etik.  

Om framtiden så spekulerar Köhler att det kommer att hända mycket mer än vad vi ser idag men 
det krävs att staten tar tag i det. Kraven från BBR ökar årligen men de skulle kunna öka mer.  

 

4.1.1 Sammanfattning 
 

Christopher Köhler på Aberdeen fastigheter håller med om att miljömedvetenheten i Sverige på 
senare år har ökat men trots detta är efterfrågan på miljöfastigheter hos Aberdeens kunder 
fortfarande svag.  Det låga utbudet av miljöfastigheter gör att det ofta är andra faktorer som styr 
kundernas val av fastighet och miljöstämpeln blir mer som en bonus. Aberdeen förvaltar endast 
fastigheter åt andra och allt som spelar roll är att ägarna och investerarna är nöjda. Eftersom en 
miljöklassning av en befintlig byggnad kan innebära en del initiala kostnader står man oftast över 
men hjälper till då det efterfrågas.   

Det finns nästan inget ekonomiskt incitament för Aberdeen och andra förvaltningsbolag att som 
ansvarig förvaltare föreslå ombyggnationer för att uppnå en miljöklassning. Detta blir 
problematiskt eftersom det är just de som sitter på all kunskap inom området. Aberdeen har på 
senare år gjort om en del fastigheter så att de har miljöklassats för att sedan sälja dem. Vad de 
kunde se vid försäljningen så blev försäljningspriset inte nämnvärt större för en miljöbyggnad om 
det ens var någon skillnad alls, nämnvärt är att det gick snabbare att sälja den pga. det lilla 
utbudet. De företag som väljer en sådan byggnad är ofta måna om sitt varumärke och sin image 
och miljöklassningen kan även ses som ett kvitto på bra kvalité. 

Ett av de största problemen är att det på dagens marknad saknas någon som leder utvecklingen. 
De vinstdrivande företagen har få incitament att ändra på hur de gör affärer och Köhler menar 
att staten måste gå in om marknaden skall förändras. Man måste från regeringens sida införa 
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hårdare lagar och uppmuntra de som väljer gröna och miljösmarta byggnader. Det gäller att 
använda sig av både piska och morot. Att erbjuda gratis rådgivning är ett av alternativen för att se 
till att fördela informationsunderlaget till alla aktörer på marknaden. 

Ännu ett exempel vore att Staten gick in och satte hårdare lagar. En lag som snabbt skulle få 
fastighetsägare att fokusera på energiförbrukningen vore enligt Köhler att du ej har lov att hyra ut 
ytan om fastigheten förbrukar x antal kilowattimmar per kvadratmeter. Detta skulle tvinga 
fastighetsägarna att se över sin energiförbrukning och vidta åtgärder för att sänka den. Det är 
pengar som styr marknaden och intresset, det krävs då åtgärder från staten för att förändra 
företagens agerande.  

Men det räcker inte att Staten endast använder sig av piska och morot för att få igång marknaden. 
Staten måste även gå i täten och driva utvecklingen av gröna fastigheter framåt genom att först 
och främst leda med exempel. Detta genom att miljöklassa sina egna byggnader och andra statliga 
ägda fastigheter. 

 

4.2 Intervju Vasakronan 

Intervju med Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan 

Marknaden  

Vasakronan är ett fastighetsbolag, ägt av 1-4 AP-fonden som både förvaltar och äger fastigheter. 
Vasakronan har ett omfattande miljöfokus som påverkar hela deras verksamhet. Att Vasakronans 
arbete för miljön skulle vara en följd av direktiv högre upp i hierarkin stämmer inte. Vasakronans 
beslut att om att prioritera miljöfrågor är ett individuellt beslut som företaget fattat på egen hand. 
Vasakronans åsikt är att det på dagens marknad inte finns några andra alternativ än att bedriva en 
företagsverksamhet vars miljöpåverkan är så liten som möjligt. 

På Vasakronan har man de senaste åren noterat en ökning av efterfrågan på miljösmarta och 
gröna fastigheter. Att kunden väljer grönt tror Anna Denell beror på flera olika faktorer. Bland 
annat tror hon att det ökade utbudet skapat ett intresse hos kunder och därmed fått upp 
efterfrågan på marknaden. Finns utbudet är det lätt att välja grönt och då det inte kostar mer att 
välja miljöbyggnader så efterfrågas det mer på hyresgästnivå.  

På dagens marknad ser Vasakronan en ökning av kunder från tjänsteproducerande företag som 
alla delar ett intresse av att ta mer ansvar. Detta trots att tjänsteproducerande företag ej har en så 
stor faktisk miljöpåverkan som många andra företag har. Förr var det andra kundgrupper som 
utmärkte sig på marknaden. Då var det ofta företag som ville kompensera ett dåligt beteende som 
valde dessa typer av fastigheter. Till exempel oljebolag och gruvbolag som alla bedriver en 
verksamhet vars klimatpåverkan är stor. Utveckling av vilka typer av företag som väljer gröna 
byggnader beror på att det på senare år skett en förändring av hållbarhetssynen i samhället. Med 
detta menas inte att miljön idag är högst upp på hyresgästernas kravlista vid sökandet efter lokaler 
att bedriva sin verksamhet i. Snarare är det så att den faktiska miljöpåverkan en fastighet 
genererar kan vara en av de faktorer som i slutändan får hyresgästen att välja lokal allt annat lika. 
Därför blir det viktigt att kunna erbjuda ett miljösmart alternativ i delmarknader där det redan 
finns ett utbud av sådana fastigheter. Att utvecklingen av gröna byggnader på 
fastighetsmarknaden främst har skett i storstäderna kan kopplas samman med att det i andra 
städer finns en brist i utbudet. Det är naturligt att utvecklingen i olika städer kan te sig vara olika 
men samtidigt är detta något man måste försöka styra ur ett statligt perspektiv. 
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På dagens marknad kan man urskilja att det är de multinationella företagen som går i bräschen för 
utvecklingen. Dessa företag har ofta kommit längre i sitt krav på att ha ett miljöarbete. Ägarna till 
dessa företag ställer högre övergripande krav i hur miljöfrågorna ska skötas och krav på att bland 
annat hållbarhetsredovisa, sitta i gröna kontor och att fastigheter man bygger i eget regi ska hålla 
en hög miljöstandard. 

Framtidsutsikter  

Att Vasakronan bedriver ett sådant omfattande miljöarbete i alla deras verksamhetsområden 
beror inte bara på den ökade efterfrågan eller de ekonomiska incitament som gröna byggnader 
medför. Vasakronan tror på högre krav i framtiden från staten och kunderna vilket gör att de 
redan nu bygger för kommande generation. Även energipriserna kan tänkas komma att stiga i 
framtiden och för att undvika eventuella ombyggnadskostnader tar man hänsyn till dessa faktorer 
redan på produktionsstadiet.  

Gröna byggnader vid nyproduktion 

Vid byggandet av gröna fastigheter använder man sig av bättre material för att kunna möta de 
krav som finns från miljöklassningssystemen. Allt Vasakronan bygger idag byggs för att kunna få 
en miljöstämpel. Vasakronan har som policy att bygga hållbara fastigheter som ska vara attraktiva 
på marknaden i flera decennier. Detta medför att man inte får en högre produktionskostnad för 
att bygga grönt då man redan från början ändå hade valt de bättre produktionsmetoderna, 
installationerna och materialen. Som incitament för att bygga grönt finner man också att ett 
miljöanpassat byggande sänker riskkomponenten. Har du en fastighet klassificerad av LEED eller 
BREEAM så borde riskkomponenten i direktavkastningskravet kunna justeras nedåt vilket 
påverkar det slutgiltiga värdet positivt (se Gordons formel). Att risken sjunker har både att göra 
med en byggmetod som tar hänsyn till kommande miljöutmaningar och det faktum att man i 
framtiden undviker risken att behöva sänka hyrorna för att lyckas hyra ut objektet. Här blir det 
tydligt att miljö och kvalité hänger ihop och Anna Denell menar att det är svårt att säga att 
miljöbyggnader kostar mer när det snarare är så att kvalité kostar mer.  

Vasakronans drivkraft i att bygga och förvalta grönt grundar sig även i att de bygger för att 
förvalta fastigheterna själva. Detta är incitament till att tänka på saker så som 
energiförbrukningen och vattenförbrukningen då dessa påverkar fastigheternas driftnetton över 
tid. För andra företag som inte delar Vasakronans långsiktiga förvaltningsplaner finns kanske inte 
dessa incitament om man inte tror att det påverkar försäljningspriset. 

 

Vad finns det för incitament för hyresgästen att välja gröna byggnader 

Att man som hyresgäst söker gröna lokaler finns det många förklaringar till. Förutom de 
påtryckningar som företaget kan ha från ägare och styrelse om att prioritera hållbarhetsarbete så 
förbättrar ofta det faktum att företaget sitter i gröna byggnader möjligheten att anställa bra 
personal. Det kan också finnas krav från kommuner och landsting att de företag som får göra 
affärer med dessa måste bedriva ett aktivt miljöarbete och då kan valet av lokaler ha betydelse.  

Andra incitament för hyresgästen är att gröna byggnader ofta medför en bättre inomhusmiljö, 
t.ex. bättre ljus- och luftförhållanden. Betalar man själv för energi- och vattenförbrukning finns 
även incitament där. 
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Problem på dagens marknad 

Anna Denell ser ett antal problem på dagens marknad som hämmar utvecklingen av gröna 
fastigheter. Hon anser att det kan vara bökigt för företag som inte är lika insatta i 
miljöklassningssystemen att det finns så många system på marknaden idag. Trots detta inser hon 
att eftersom dessa system är frivilliga och utvecklas i takt med marknaden så vore det svårt att 
bara ha ett system i Sverige. I framtiden tror hon dock att denna svårighet kommer leda till något 
färre system i Sverige. 

GreenBuilding ser hon mer som ett diplom för förbättrad energiprestanda än en miljöcertifiering. 
Detta då miljöbyggnader är så mycket mer än bara energiförbrukningen och att GreenBuilding 
samtidigt är missvisande då det inte säger så mycket att man drar ner energiförbrukningen med 
25 %, oberoende av från vilken nivå det är (för befintliga byggnader).  

Certifieringssystemet Miljöbyggnad lider lite av att det är svårt att få högsta slutbetyg i systemet. 
Ett lägre betyg i en eller några av bedömningsindikatorerna leder till att man får ett lågt slutbetyg, 
trots högsta betyg i flera av indikatorerna, vilket kan kännas orättvist. Detta då Miljöbyggnad 
bedömer några saker som fastighetsägaren inte kan påverka, t.ex. fjärrvärmeleverantören eller vad 
det är för kvävedioxidhalt i luften. 

 
Statens roll i utvecklingen  

Vid frågan om Staten idag gör något för att främja utvecklingen får vi av Vasakronans ett klart 
nej. Anna Denell anser att Staten kunde göra mer i vissa situationer. Hon tycker att man borde 
skärpa lagstiftning och fokusera mer på hur man tacklar det befintliga beståndet av fastigheter då 
det är där de största miljövinsterna kan göras. Förutom detta bör staten även gå i bräschen för 
utvecklingen. Detta eftersom staten själva är en stor hyresgäst och fastighetsägare och man borde 
då kunna kräva av sina hyresvärdar att de levererar gröna lokaler.  

Förutom att staten måste hitta sätt att tackla det befintliga beståndet så tror inte Anna Denell att 
staten behöver lägga sig i den kommersiella marknaden. Hon anser att det finns en efterfrågan 
idag och att denna successivt kommer att öka genom de marknadskrafter som idag finns. 

 

4.2.1 Sammanfattning  
 

Vasakronans syn på dagens marknad är god. Man ser att en efterfrågan finns från hyresgästerna 
och utvecklingen går framåt. Det är främst en ökning av kunder från tjänsteproducerande företag 
som Vasakronan har kunnat urskilja. Tjänsteproducerande företag som delar Vasakronans 
intresse om att ta mer ansvar. Att företag idag väljer gröna lokaler finns det enligt Anna Denell 
många orsaker till. Företagen kan till exempel ha påtryckningar från ägare eller styrelse om att 
hållbarhet ska prioriteras. Det kan också finnas krav från kommuner och landsting att de företag 
som får göra affärer med dessa måste bedriva ett aktivt miljöarbete och då kan valet av lokaler ha 
betydelse.  

Att Vasakronan bedriver ett sådant omfattande miljöarbete i alla deras verksamhetsområden 
beror inte bara på den ökade efterfrågan eller de ekonomiska incitament som gröna byggnader 
medför. Denna företagsverksamhet som Vasakronan bedriver bygger även på att energipriserna 
kan tänkas komma att stiga i framtiden.  
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Trots att man från Vasakronans sida ser en ökad efterfråga så menar man att det finns en del 
problem som hämmar utvecklingen av gröna fastigheter. Anna Denell anser att det kan vara 
bökigt för företag ,som inte är insatta i miljöklassningssystemen, att det finns så många system på 
marknaden idag.  Att staten inte verkar bry sig om utvecklingen ser dem även som ett problem. 
Staten som har alla verktyg som behövs för att snabba på utvecklingen. 

4.3 Intervju ETTELVA 
 

ETTELVA är ett arkitektkontor som har funnits i 30 år. De är främst verksamma inom 
bostadssektorn och kommersiella områden såsom kontor. ETTELVA’s verksamhet är inriktad på 
idéarbete, konceptutveckling och projektering, där tidiga skisser och idéer utvecklas till färdiga 
bygghandlingar via noggrann projektering. Sedan 3D-projektering och BIM dök upp på 
marknaden så har det blivit en inarbetad projekteringsmetod där dem ligger i framkant.  

Carl Hedberg som vi intervjuade är utbildad byggnadsingenjör ifrån KTH och jobbar som 
projektör på ETTELVA. En projektörs uppgifter är alltifrån att ta fram planritningar, 
sektionsritningar, undertaksritningar, taksnitt etc. till att ta fram kalkyler på hur mycket det 
egentligen kostar att bygga en byggnad. Uppgifterna är varierande och utvecklande.   

 

Marknaden idag 
 
Carl Hedberg anser att andelen projekt där beställare har krav på gröna byggnader (som är 
energisnålare än de krav som BBR sätter), på dagens marknad skulle kunna vara högre. Österrike 
och Tyskland ligger långt framåt när det gäller att bygga gröna byggnader. Där har man under 
flera år byggt passivhus. Passivhus/gröna byggnader är ett begrepp som växer för varje år som 
går i Sverige på grund av de allt högre miljökraven. Alla eftersträvar energisnålare metoder. Carl 
Hedberg anser att främsta anledningen till att marknaden efterfrågar gröna byggnader är för att 
det ligger i linje med vad deras kunder efterfrågar.  
På dagens marknad saknas det krav från staten att man vid nyproduktion måste ha ett visst 
miljötänk. Krav på miljöklassade material är oftast inte en självklarhet. Carl Hedberg menar att vi 
är generellt mer miljömedvetna nu eftersom det är en ständig fråga som berörs i media, men att 
denna utveckling skulle leda till högre krav från beställare stämmer inte. 

ETTELVA har ofta högre kunskap i byggnadsdelen än deras uppdragsgivare. I och med detta 
blir det extra viktigt att företag så som ETTELVA att de försöker påverka kunderna till att tänka 
mer miljövänligt vid produktion. Carl Hedberg menar att det alltid finns möjlighet att påverka 
kunden genom att ha en bra dialog med uppdragsgivaren. Skisser och förslag som ETTELVA tar 
fram skapar en chans att tidigt påverka processen för hur byggandet ska se ut och där man kan 
föreslå användandet av miljövänligare tekniker och byggnadsmaterial. Ett exempel på detta var 
Carl Hedbergs senaste projekt där man jobbade fram en idé med kunden om att allt material 
skulle vara godkänt enligt Sunda hus. Sunda hus är en databas på nätet där man lägger in varje 
produkt i ett register där man sedan kan se om produkten är godkänd eller inte. Om den inte är 
godkänd får man leta efter en liknande produkt eller så får man försöka hitta en annan teknik för 
hur man kan bygga. 
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Problem på dagens marknad 

Carl Hedberg ser ett problem med att det finns så många miljöklassningssystem på marknaden 
idag. Han menar att det skulle räcka med ett välarbetat miljöklassningssystem. Svårigheten med 
att ha flera olika klassningssystem är att det blir svårare att sätta sig in i dessa och då kanske en 
beställare går vidare med ett projekt utan att sätta några särskilda krav utöver BBR. Carl Hedberg 
ser även problemen med att ha klassningssystem som är framtagna för den amerikanska 
marknaden då grundstenar så som klimat och vilken byggnadsteknik man använder sig av skiljer 
sig åt mot i Sverige. Klassningssystemet måste även utformas att hålla EU:s krav och direktiv, så 
en kombination av EU och Sverige skulle kunna forma ett bra miljöklassningssystem. Förutom 
detta är som tidigare nämnt statens inaktivitet i frågan ett problem som ej sänder rätt signaler till 
marknaden.  

Kostnaden att bygga grönt 

På lång sikt så gynnas fastighetsägare av att bygga miljövänligare eftersom driftkostnader sjunker. 
Det är dock fortfarande något dyrare att bygga energisnålare/miljövänligare jämfört med de 
standardkrav som ställs vilket leder till att det saknas incitamenten för att bygga grönt hos de 
byggnadsbolag som ej kommer sköta förvaltningen själva eller tidigt räknar med att sälja 
fastigheten. Att priserna skiljer sig åt beror på användandet av material. Det behövs ofta dyrare 
material för att öka isoleringsförmågan hos en fastighet och ute på konstruktionsplatserna så 
måste man lägga ner mer tid för att uppnå kraven. Carl Hedberg menar dock att om man alltid 
prioriterade dessa typer av faktorer vid nybygganden så skulle priserna gå ner. Han jämför här 
återigen med Tyskland och Österrike där det är naturligt att man redan från början använder sig 
av rätt material vilket leder till att den extra kostnaden för att bygga försvinner. Det är därför det 
är viktigt att Sverige fortsätter att trycka på byggandet av gröna byggnader för att det ska bli en 
branschstandard.  

Projekteringen blir även något annorlunda i början, då man måste tänka på lite mer annorlunda 
lösningar ibland, men med tid så blir detta en inarbetad metod. Klassningsprocessen för att få en 
byggnad klassad är även faktor som bidrar till det är dyrare att bygga gröna byggnader. 

Framtiden 
 
Carl Hedberg tror på att man i framtiden kan räkna med hårdare krav på miljö och energi från 
både staten och kunder. Det räcker att man kollar i Stockholms stads energikrav för nya 
markanvisningar som exploateringsnämnden har utgett. Från och med 1 juli 2012 ska alla 
nybyggnadsprojekt på stadens mark ha en energianvändning på högst 55 kWh/m²/år. Dessa 
miljömål gäller mellan 2012-2015. Krav på uppföljning av energikraven har blivit ett måste och 
ska ske inom en viss tidpunkt efter färdigställande av en ny byggnad.  
Denna utveckling kommer inte att stanna med detta utan fortsätta att utvecklas. Utvecklingen rör 
sig enligt Carl Hedberg allt mer mot nollenergihus och i framtiden så kanske man till och med 
kommer kunna se plusenergihus som en standard. 
 

Statens roll i utvecklingen 

Carl Hedberg anser att staten måste ta fram mer incitament till att få folk att välja och bygga 
gröna byggnader. Här är det främst ekonomiska incitament som skulle få fart på marknaden. Idag 
finns det redan ett bidrag att söka ifall man installerar solceller på sina byggnader. Detta anser 
Carl Hedberg vara ett steg i rätt riktning och fler sådana lösningar skulle gynna marknaden. Även 
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skattelättnader eller andra bidrag skulle vara en bra idé som vid genomförandet antagligen skulle 
leda till en större utveckling i byggandet av gröna byggnader. 

Staten skulle även jobba med informationskampanjer för att öka intresset på marknaden. 
Om mer information och marknadsföring av gröna byggnader skulle göras så tror Carl Hedberg 
att det hade ökat intresset för miljöbyggande. Carl Hedberg jämför här med vägtullar och 
miljöbilar. Innan augusti 2012 så var vissa miljöbilar undantagna trängselskatt i Stockholm och 
detta skapar ett intresse. Om ägandet av gröna byggnader skulle kunna leda till att man som 
fastighetsägare får en minskad fastighetsskatt så skulle såklart intresset öka.  

 

4.3.1 Sammanfattning  
 

Carl Hedberg tycker att det är viktigt att komma till det stadiet då alla beställare har högre krav så 
att det inte längre känns som en extrakostnad men som en högre standard som alla rättar sig 
efter.  

Man ser ganska tydligt att företag väljer grönt för att jobba på sin image snarare än att hjälpa 
miljön. Miljöklassningen är ofta viktigare än de förbättringar man gör. Trots att vi är mer 
miljömedvetna pga. allt vi läser och hör i media är fortfarande inte miljöklassat material en 
självklarhet. Utvecklingen går förvånansvärt sakta. 

Företag så som ETTELVA är de som besitter mycket information om detta redan i 
projekteringsfasen och deras möjlighet att påverka menar Carl Hedberg är att ha en bra dialog 
med uppdragsgivaren. Skisser och förslag som ETTELVA tar fram skapar en chans att tidigt 
påverka processen för hur byggandet ska se ut och där man kan föreslå användandet av 
miljövänligare tekniker och byggnadsmaterial 

 En av orsakerna till att det inte byggs så mycket grönt som man kunde hoppas är att även om 
fastighetsägarna gynnas på lång sikt med bättre driftnetto så är det fortfarande dyrare att bygga en 
grön byggnad vilket leder till att byggnadsbolagen inte prioriterar detta då de ej sköter den 
långvariga förvaltningen. 

Carl Hedberg tror på att man i framtiden kan räkna med hårdare krav på miljö och energi från 
både staten och kunder, utvecklingen rör sig allt mer mot nollenergihus och i framtiden så kanske 
man till och med kommer kunna se plusenergihus som en standard. 

För att få fart på den utvecklingen så krävs främst ekonomiska incitament.  
Idag finns det redan ett bidrag att söka ifall man installerar solceller på sina byggnader. Detta är 
ett steg i rätt riktning och fler sådana lösningar skulle gynna marknaden. Även skattelättnader 
eller andra bidrag skulle vara en bra idé som vid genomförandet antagligen skulle leda till en 
större utveckling i byggandet av gröna byggnader. 
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4.4 Intervju Socialdemokraterna  

Ola Nilsson Socialdemokraterna Partistyrelsens kansli 

Socialdemokraternas syn på gröna byggnader 

Socialdemokraterna anser att gröna byggnader är något som måste prioriteras. Bebyggelsesektorn 
står för cirka en tredjedel av den totala svenska energianvändningen. Flerbostadshusen står i sin 
tur för cirka 25 procent av sektorns energianvändning. Idag är även bostads- och servicesektorn 
m.m. den sektor som står för störst andel av Sveriges elanvändning. Det betyder att 
fastighetssektorn har en väsentlig påverkan på klimatet. Att investera i en hållbar boendemiljö 
genom att förbättra den boendesociala miljön och minska energianvändningen är en av de 
viktigaste insatserna för att ställa om Sverige. Det är samtidigt ett viktigt område där nya 
innovativa lösningar kan utvecklas och fler nya hållbara framtidsjobb skapas. En möjlighet är att 
utveckla användningen av förnybara och återvinningsbara byggmaterial samt utveckla ett 
världsledande industriellt byggande. Kunskap, teknik och innovativa lösningar för 
samhällsplanering, nyproduktion, renovering och energieffektivisering av bostadsbestånd 
kommer att efterfrågas även från andra länder. Om Sverige ligger i framkant och är det goda 
exemplet i arbetet med energieffektivisering och energiomställning kommer också vår kunskap 
och våra lösningar att bli intressanta för omvärlden och kan därmed utvecklas till nya varor och 
tjänster för export. 

Statens roll i utvecklingen 

Socialdemokraterna anser att Staten måste vara beredd att både sätta upp tydliga mål och stödja 
den nödvändiga utvecklingen. Det går inte att överlämna denna process till någon marknad. Ett 
exempel är att den tidigare socialdemokratiska regeringen införde ett konverteringsbidrag till 
ägare av småhus, flerbostadshus samt bostadsanknutna lokaler i syfte att stimulera konvertering 
från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning till fjärrvärme eller individuell uppvärmning 
från biobränslen, värmepump samt solvärme. Målet för stödet var att minska oljeanvändningen 
för uppvärmning av små- och flerbostadshus. Under den borgerliga regeringen har stödet 
upphävts. Vi vill se över möjligheterna att inrätta stödet på nytt. Detta exempel bör kunna 
utvecklas vidare till den kommersiella fastighetsmarknaden. 

Socialdemokraterna anser att ett exempel på vad staten skulle kunna göra är att följa Tyskland. 
Där finns en modell av energisparlån som har inneburit att viktiga energieffektiviseringsåtgärder 
kommit till stånd samtidigt som ett stort antal arbetstillfällen skapats. Socialdemokraterna anser 
att energisparlån är intressant och att det finns anledning att pröva om en sådan modell kan 
implementeras i Sverige.  

Framtiden 

Verkligheten ser ut så att klimatfrågan blir allt mer akut och kommer att slå igenom inom många 
samhällsområden. Så också vad gäller våra fastigheter och det leder säkert till ökade krav/ökat 
ansvar. Riksdagen har lagt fast målen om att minska energianvändningen i bostadssektorn med 20 
procent till 2020 och halvera användningen till 2050, jämfört med 1995 års nivå. En förutsättning 
för att nå riksdagens klimatmål är att minska energianvändningen i det befintliga beståndet av 
bostäder. 
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4.5 Intervju med Folkpartiet. 

Erica Närlinge biträdande borgarrådssekreterare (FP) 

Folkpartiets syn på gröna byggnader 

Folkpartiets syn på gröna byggnader är att det är en fråga som bör prioriteras. De tycker att den 
allra viktigaste utgångspunkten i stadsbyggnadsfrågor är just att bygga en hållbar stad. I 
Stockholms fastighetsnämnd 1, som just nu är folkpartistyrd, har man det uttalade målet att 
miljöklassa alla byggnader, nya som gamla, och arbeta systematiskt för att förbättra dem ur 
miljösynpunkt. Fastighetsnämnden jobbar även med flera utvecklingsprojekt som att mata ut 
överskottsvärme- och kyla på fjärrvärmenätet och anläggning av gröna tak. 

Ett allt större miljötänk har på senare år växt fram på fastighetsmarknaden. Redan idag har tex 
Stockholms stad målsättningar i hur stor energiförbrukningen får vara i deras fastighetsbestånd. 
Idag jobbar nästan alla stora fastighetsägare och förvaltare med miljöfrågor menar folkpartiet. 

Statens roll i utvecklingen 

Folkpartiets tror att staten måste ställa krav öka på utvecklingen utav dessa typer av fastigheter. 
Samtidigt krävs det också att kommuner går före och ställer högre krav på vad för fastigheter 
som önskas.  

Som kommun kan man ta ett ansvar genom högre krav vid olika typer av projekt och 
stadsplanering. Att kommuner också är fastighetsägare leder till att kommuner som en aktör på 
fastighetsmarknaden kan vara med och påverka åt vilket håll utvecklingen sker. 

Vidare tror folkpartiet att det är viktigt att fokusera på livscykelkostnader i högre grad jämfört 
med byggkostnader vid nyproduktion. Detta då gröna byggnader är resurseffektiva och ofta 
lönsamma på lång sikt. Här skulle staten genom lagstiftning om högre krav på fastigheterna 
kunna få till en förändring i hur fastighetsbolag tänker.  

Framtiden 

Folkpartiet tror att kraven kommer att öka på hur fastigheter förvaltas och byggs i framtiden. 
Ökade krav både från de som uppför och från de som nyttjar fastigheter. Det är också sannolikt 
att de offentliga kraven skärps i takt med att tekniken utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Fastighetsnämnden som har i ansvarar att sköta förvaltningen av Stockholms stads kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens 
partihandelsområden. (Stockholm stads hemsida) 
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5 Analys  
 

Under denna rubrik knyts Empiri och Teori delen samman. Vi jämför dessa två delar och ser om litteraturen speglar 
verklighetsbilden.  

!

5.1 Marknaden: 

Marknaden för miljöfastigheter är en marknad på stadig uppgång. Allt fler företag blir allt mer 
miljömedvetna och viljan att påverka finns. Emellertid kan vi konstatera, efter att ha läst litteratur 
och haft våra intervjuer, att det råder delade meningar om hur långt marknaden för 
miljöfastigheter kommit och vad statens roll i utvecklingen bör vara.  

De tillfrågade företagen är alla eniga om att värdet på fastigheter styr utbudet på marknaden, 
värdet som i sin tur påverkas av många olika faktorer. Hur efterfrågan ter sig på marknaden är en 
av dessa faktorer. Högre efterfråga på objekt leder till större konkurrensfördelar och således kan 
högre hyror tas ut. Fastighetens värde kommer att öka då driftnettot ökar. Hur efterfrågan på 
marknaden ser ut vid skrivandet stund är de tillfrågade företagen dock oeniga om vilket är 
intressant. Intressant i den bemärkelse att på marknadsdelar där avkastning och vinstsyfte är 
större är efterfrågan på gröna alternativ mindre. Av detta kan man dra slutsatsen att de 
ekonomiska incitament för att bygga grönt och förvalta grönt som finns idag inte räcker till för 
att förändra hur företag bedriver deras verksamhet. 

Vasakronans syn på dagens marknad är optimistisk. Man anser att det finns en god efterfrågan på 
gröna och miljöeffektiva fastigheter. Man ser att kunderna inte väljer dessa typer av fastigheter 
bara på grund av ekonomiska incitament utan även för att detta bidrar till stora fördelar för 
företagen vid rekrytering av personal och hur valet av fastighet påverkar deras image.  

Aberdeens syn på marknaden är inte lika positiv. De ser att det har skett en ökning på marknaden 
men menar på att det är många faktorer som går före vid hyresgästers val av lokal. Det gör att 
man mer eller mindre redan bestämt sig för en byggnad innan man ens tittar på om den är 
miljövänlig eller inte. Detta beror dels på det bristande utbudet i många av Sveriges städer. Inte 
heller har de märkt någon större efterfrågan från deras egna kunder.  

ETTELVA har även de märkt att företag börjar bli mer miljömedvetna. Trots detta har inte 
kundernas efterfrågan ändrats. Det är fortfarande andra faktorer som styr vid nyproduktion.  

 

!

!

!

!

!

!

!
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5.2 Incitament för att bygga grönt 
 

Vår arbetshypotes har genom arbetet varit att det är värdet som styr vilka typer av fastigheter som byggs 
och hur man förvaltar dessa. 

För att visa hur olika faktorer påverkar värdet har vi tidigare i teoridelen tagit upp Gordons formel som 
värderingsmetod. Denna metod visar tydligt hur statliga regler och lagar skulle kunna öka värdet på dessa 
typer av fastigheter. 

 

Hyra och drift och underhållskostnader 

Att en högre hyra och mindre drift och underhållskostnader påverkar det slutgiltiga värdet är självklart. 
Tidigare gjorda studier visar att fastighetsägare som äger gröna byggnader ofta kan kräva en högre hyra 
från hyresgästerna.  

                              

Om man ser till formeln ovan så skulle nämnaren vid högre hyra öka och således även värdet, allt annat 
lika. De tillfrågade företagen i studien menar emellertid att fastighetsägare som äger gröna byggnader inte 
kan räkna med en högre hyra i praktiken. Vasakronan som äger en stor mängd fastigheter själva har inte 
märkt av att gröna byggnader genererar högre hyresintäkter. Inte heller Aberdeen som förvaltar fastigheter 
åt bland annat SBB har märkt av en sådan ökning som beskrivs i litteraturen. Således verkar det inte finnas 
några hyresincitament till att bygga grönt vilket är ett problem då gröna byggnader ofta kostar mer än 
andra byggnader.  

Vasakronan tror emellertid att man i framtiden kommer tjäna på att ha gröna byggnader ur ett 
hyresintäktsperspektiv. De bedömer att hyrorna för miljöfastigheter i framtiden kommer hålla sig på en 
jämnare nivå än för andra fastigheter. Alltså att icke miljöklassade byggnader i framtiden kommer ha svårt 
att konkurrera om kunderna och därför tvingas till hyressänkningar. En hyressänkning som då skulle 
påverka de icke miljöklassade byggnaderna värde negativ.   

Vad alla de tillfrågade företagen däremot är eniga om är att drift och underhållskostnader är lägre hos 
miljöbyggnader. Detta eftersom miljöbyggnader har ett högre krav på sig när det gäller energi och 
vattenförbrukning. Underhållskostnaderna blir lägre och renoveringarna mer sällsynta då endast hållbart 
och återanvändbart material används för en grön byggnad. Litteraturen och de intervjuade företagen är i 
denna punkt helt eniga om att detta är ett av de starkare ekonomiska incitamenten till att bygga och 
förvalta gröna byggnader. Denna minskade utgift får i sin tur driftnettot att öka, allt annat lika. Vilket 
påverkar värdet positivt. 

 
!

!

!
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Direktavkastningskrav 

I nämnaren i Gordons formel finner man direktavkastningskravet. Direktavkastningskravet är det totala 
avkastningskravet minus avkastningen man får i form av en värdestigning. 

                                  

I nämnaren är riskbedömningen central. När man räknar på fastigheters värde använder man sig av ett 
avkastningskrav där riskbedömningen är en viktig faktor.  

Vasakronan och ETTELVA är båda, tillsammans med litteraturen, eniga om att inomhusmiljön är bättre i 
miljöklassade byggnader. Detta leder till att företagen och dess anställda trivs bra i lokalerna och att det då 
är lättare för fastighetsägarna att behålla sina hyresgäster vilket resulterar i att man slipper de kostnader 
som byte av hyresgäst ofta medför i form av administrativt arbete och uteblivna hyresintäkter.  
Riskbedömningen kommer således att sjunka för fastighetsägarna och värdet på fastigheten öka enligt 
Gordons formel.  Att staten och byggverket i framtiden kan komma att ställa högre krav kan också 
påverka fastighetsägarnas riskbedömning. Bygger man grönt idag minskar risken för att behöva göra en 
större renovering för att klara av framtidens miljökrav.  
 

5.3 Framtiden 
 

Hur framtiden ser ut för marknaden av gröna byggnader skiljer sig hos de olika företagen och 
litteraturen. Klart är att något behöver förändras för att uppnå förbättring men frågan är vad och 
vems ansvar det är. Vasakronan med en mer optimistisk syn tror på en marknadsutveckling som i 
framtiden kommer att ge positiva resultat. En marknad som kommer att bli bättre med tiden, att 
fler företag kommer att följa Vasakronans exempel och satsa på att bygga mer kvalitativt vilket på 
många sätt också innebär mer miljövänligt. BBR blir strängare så gott som årligen vilket också 
kommer att leda till bättre byggande i framtiden. Det svåra är det befintliga beståndet som just nu 
inte håller tillräckligt hög standard. Vasakronan tror på en marknad som med tiden kommer att 
lösa även dessa problem tack vare högre krav från hyresgäster som både vill värna om miljön och 
vidhålla en hög image.  

Aberdeen och ETTELVA menar dock att även om BBR blir hårdare så är det få aktörer som gör 
mer än vad de måste då de bygger. Man tänker mer på att klara sig och bygga inom regelverken 
än att bygga med kvalité och för framtiden. Med det tänket så kommer utvecklingen fortsätta att 
gå sakta och de husen är de som kommer att behöva renoveras i framtiden. Man behöver därför 
hjälp för att främja byggandet av bättre fastigheter.  

Att det är de gamla fastigheterna som är de stora problemen råder det dock inga tvivel om. Det är 
först och främst det befintliga beståndet som behöver förbättras men eftersom efterfrågan av 
miljöfastigheter inte ökar tillräckligt så saknas incitament att göra de förändringar som krävs. Man 
får in samma hyra på en vanlig kommersiell byggnad vilket ger ett lika bra driftnetto då 
hyresgästen ofta står för drift- och underhållskostnaderna. Så länge hyresgästen inte har det 
långsiktiga tänket och vill sänka sina drift- och underhållskostnader genom att renovera så är det 
enbart staten som kan komma att påverka marknaden genom andra ekonomiska incitament eller 
straffavgifter på fastigheter i dåligt skick.  
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5.4 Statens roll 
 

Vad staten har för roll i styrandet av utbudet är företagen oeniga om. Vasakronan menar på att 
efterfrågan är god redan nu och att marknaden genom ett långsiktigt tänkande kommer att välja 
gröna byggnader i en allt högre grad i framtiden.  
Aberdeen fastigheter är inte lika optimistiska till att utvecklingen kan ske utan att statens hjälp. 
Man menar att marknaden styrs av pengar och att så länge det inte finns ekonomiska incitament 
till att bygga och förvalta grönt så kommer utvecklingen att ta en lång tid.  Vid vidare 
spekulationer får vi dock medhåll från Vasakronan som menar på att staten självklart skulle 
kunna göra mer för att påverka värdet av miljöfastigheter.  Båda företagen var här eniga om att 
införandet av antingen skattelättnader eller andra belöningar skulle kunna snabba på 
utvecklingen. Dessa faktorer som då skulle kunna minska avkastningskravet vid 
värdeberäkningen och således påverka värdet positivt.  

Litteraturen säger att många av de som väljer gröna byggnader är just statligt ägda företag men 
Köhler menar att det inte är tillräckligt många. Både Aberdeen och Vasakronan tror på en skärpt 
lagstiftning och speciellt på befintligt bestånd då nybyggnationer redan håller hög klass när man 
ser till energi- och vattenförbrukning.  

Det är en svår bransch med mycket bestämmelser att sätta sig in i. Kunskapen är snedfördelad 
och de som besitter den mesta kunskapen tjänar inte alltid på att förmedla den. Gratis rådgivning 
från staten är ett alternativ som kom på tal under intervjuerna och det hade kunnat hjälpa 
medvetenheten hos en del kunder. För att hjälpa sina kunder med just informationen och hur 
man går till väga för att hålla sin byggnad grön använder sig Vasakronan av gröna hyresavtal. Det 
ger både hyresgäst och förvaltare incitament till att hålla en kontakt om vilka förbättringar man 
kan göra. Med dessa gröna hyresavtal stämmer man av med varandra minst en gång per år om 
framtida handlingar både för hyresgästen och hyresvärden. Då utbyter man allmän information, 
pratar om specifika händelser huset, lokalen.  

De som inte är intresserade från början tecknar inte gröna hyresavtal och där kan rådgivning från 
staten komma in och se till att de har allt information de behöver för att fatta rätt beslut. 

Initiativ från staten såsom skattelättnader vid installation av solceller och liknande åtgärder är steg 
i rätt riktning. Det kan kompletteras med lägre fastighetsskatt vid miljöklassad byggnad och 
avgifter eller uthyrningsförbud om byggnaden drar för mycket energi. 

 

5.5 Miljöklassningssystem 
 

På dagens fastighetsmarknad finns det ett flertal olika miljöklassningssystem. Det stora antalet 
klassningssystem är positivt i den bemärkelsen att de hela tiden måste utvecklas för att vara 
konkurrenskraftiga mot varandra. Samtidigt menar en del aktörer på marknaden att det stora 
antalet hämmar utvecklingen då det krävs allt för mycket av kunden för att vara insatt i alla 
system. System är framtagna för att på ett eller annat sätt definiera vad en grön byggnad. Det ska 
fungera som ett kvitto för fastighetens egenskaper och standard. Egenskaper så som lägre 
energiförbrukning, bättre isolering och bättre material. Folkpartiet menar att det är viktigt att 
kunna ha både en grundstandard i from av lagstadgade krav från samhället parallellt med 
klassningssystem. Detta för att ge möjligheter för de som vill ligga i utvecklingens framkant att 
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mäta sig mot varandra. Boverkets ByggRegler tillhandahåller de lagstadgade minimumkraven 
medan de olika utvecklarna av miljöklassificeringssystemen ger möjlighet för alla i framkanten att 
mäta sig med varandra. 

Under arbetet har vi arbetat mot hypotesen att det stora utbudet av miljöklassningssystem 
hämmar utvecklingen snarare än att hjälpa den framåt. I våra intervjuer har vi fått en liknande 
bild. Dock verkar det inte vara så lätt att få fram endast ett klassningssystem. Både Aberdeen 
fastigheter och arkitektlaget ETTELVA ser problem med att det finns så många olika 
klassningssystem på dagens marknad. De menar att ett välarbetat miljöklassningssystem skulle 
räcka då flera klassningssystem kräver att kunderna har tid att sätta sig in dessa vilket inte alltid är 
fallet. Även folkpartiet förstår problemen som uppstår med flera olika system men att det inte är 
säkert att en enda gemensam standard är den allra bästa lösningen. En sådan kan bli för bred för 
att fungera bra för alla typer byggnader under alla förutsättningar.  

Anna Denell notera även hon att antalet klassningssystem ibland gör mer skada än nytta. Hon 
anser att mängden klassningssystem gör det svårt då de är olika i sina bedömningar och gjorde 
för olika länder. Trots detta så menar hon att eftersom dessa system är frivilliga och utvecklas i 
takt med marknaden så vore det svårt att bara ha ett system i Sverige.  

Carl Hedberg på ETTELVA menar att lösningen på detta problem skulle kunna vara att Sverige 
under direktiv av EU utforma ett klassningssystem som är anpassat efter våra förutsättningar 
gällande klimat och regelverk. Ett regelverk med individuella klassningssystem beroende på 
byggnadstyp.  
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6 Sammanfattning och slutsats 
 

Fastighetsmarknaden är en oerhört komplex marknad där förändring tar tid. Företag är vana att 
jobba på ett visst sätt vilket leder till att utvecklingen för miljösmarta och gröna byggnader tar tid. 
Marknaden är långt ifrån färdigutvecklad och de tillfrågande företagen ser mycket som skulle 
kunna vara bättre, främst från statens sida. Frågan blir således vilken roll Staten kommer att ta för 
att få marknaden att bli färdigutvecklad. 

Befintliga beståndet: Det är vid det befintliga beståndet den största miljövinsten kan göras och 
det blir därför av extra vikt hur Staten kommer att tackla problemet. Utvecklingen av gröna 
byggnader vid nyproduktion går ofta hand i hand med vilket material man använder och därför 
går utvecklingen snabbare där, särskilt för företag som kommer att sköta den löpande 
förvaltningen själva. Där finns redan incitamenten. Dock saknas dessa incitament för att 
fastighetsägare ska förändra det befintliga beståndet. Betalar till exempel hyresgästen energi och 
vattenförbrukningen finns det inga ekonomiska incitament för fastighetsvärden att förbättra 
byggnaderna. Trots att de ekonomiska incitamenten finns räcker det inte alltid till för att en 
förändring ska äga rum.  För att få till en snabbare utveckling på det befintliga beståndet krävs ett 
ökat engagemang från den Svenska staten. Både med hjälp av sanktioner och belöningar skulle 
staten kunna få till en snabb förändring. En förändring som skulle göra stor nytta.  

Nyproduktion: Som vi nämnde i stycket ovan finns det incitament för företag att vid 
nyproduktion tänka på miljön. Dessa incitament existerar dock främst hos de företag som bygger 
för att förvalta själva. För dessa företag är det självklart att man vid byggandet tänker på hur 
materialet man använder påverkar exempelvis framtida driftnetton. Incitament som inte existerar 
på samma sätt hos företag som producerar fastigheter för att sedan snabbt sälja.  

Här kan man föra ett resonemang om att en fastighets värde borde öka även för företag som 
bygger för att sälja då rätt material leder till minskade drift och underhållskostnader samt längre 
hållbarhet. Denna bild stämmer emellertid ej överens med de tillfrågade företagens syn på 
marknaden. Dessa företag menar att priserna på gröna byggnader inte är högre än andra.  

Vår slutsats blir att trots de fördelar som gröna byggnader medför så verkar inte detta avspegla 
priserna på marknaden. Dyrare material används vid byggandet för att få en byggnad grön. Detta 
borde generera i att man sedan får ett högre pris på marknaden. Avsaknaden av ökad efterfrågan 
trots prishöjning leder självklart till att företag väljer bort gröna byggnader vid produktion 
eftersom vinsten minskar. Vad detta beror på är svårt att veta men vi tror att det skulle kunna 
åtgärdas genom fri rådgivning för att öka förståelsen i vad gröna byggnader medför eller att 
Staten ger skattelättnader för företag som äger eller hyr grönt. Göra det mer attraktivt att äga och 
hyra grönt. 

Öka värdet i att ha miljöstämpel: Många av de problem som leder till att marknaden inte 
riktigt tagit fart är det faktum att ordet gröna byggnader är diffust. Vad är egentligen en grön 
byggnad? Är detta bara ett kvitto på bättre material och att valet av material i framtiden genererar 
högre hyresintäkter (enligt litteraturen) och lägre driftnetton. Problemet här är att när man pratar 
om gröna byggnader hamnar ofta debatten på sådana frågor.  Man pratar sällan om värdet i att ha 
just miljöstämpeln. Ett ökat värde på miljöstämpeln skulle leda till att företag inte bara såg miljön 
som något kostsamt. Exempel på hur man skulle få värdet att öka på själva stämpeln skulle vara 
att ge skattelättnader för klassade byggnader. 
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Minska antalet miljöklassningssystem. Vi tror att den svenska marknaden hade tjänat på att 
bara ha ett klassningssystem. Efter samtal med aktörer på marknaden har vi dock insett att detta 
kan vara svårt att eftersträva (se intervju Anna Denell).  Samtidigt är urvalet på dagens marknad 
förvirrande för dem som inte jobbar med ämnet och vissa system håller inte måttet vilket vi anser 
hämma utvecklingen. 

Slutsatsen blir således att trots ett ökat fokus på miljön så tenderar gröna fastigheter att komma i 
bakgrunden när hyresgästerna och byggbolagen gör sina val. Detta då det är andra faktorer av 
större vikt som styr vad valet hamnar. Här är det Statens ansvar att öka de ekonomiska 
incitamenten till att välja och bygga grönt hos marknadens olika parter och på så sätt stimulera 
utbudet av gröna byggnader på marknaden.  
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8 Bilagor 
 

Intervjufrågor Socialdemokraterna 

1. Vad är ert partis syn på miljösmarta byggnader? Är det något ni prioriterar/ känner att det är av vikt att 
utveckla? 

2. Tror ni Staten behöver gå in och hjälpa utvecklingen av miljöfastigheter eller är detta en marknadsprocess 
som klarar sig själv? 

3. Vad kan staten göra/införa för att det ska bli mer attraktivt med miljöfastigheter? Exempel: Sanktioner, 
skattelättnader (jämför med miljöbilar där skatten är betydligt lägre än för vanliga bilar) 

4. Görs det något redan idag för att öka miljötänket vid byggandet av fastigheter? 
5. Hur tror ni framtiden ser ut? Kommer det att bli ökade krav på fastigheter när det gäller miljön? 
6. Idag finns det flera olika miljöklassningssystem i Sverige. Jobbar man för en gemensam standard och i så 

fall vilken? Är det då EU, Staten eller marknaden som sätter den standarden? 
7. Följdfråga: Sweden Green Buildings Council (SGBC) håller på att ta fram svenska anpassningar för både 

LEED och BREEAM, är detta för att vi tillslut ska kunna uppnå en gemensam standard? 
8. Med ambitionen att vi ska få fler miljövänliga fastigheter på marknaden, vad känner ni är statens ansvar för 

att hjälpa till med detta jämfört med vad som är byggföretagens och förvaltningsföretagens ansvar? 
 

 

Intervjufrågor till Aberdeen 

1. Berätta lite om företaget Aberdeen. Hur ser er verksamhet ut? Läste att ni är en internationell 
förvaltningskoncern.  

2. Hur ser fastighetsbeståndet ut? Bygger ni nytt? Bara förvaltning? 
3. Vilka är era kunder i Sverige? 
4. Ni har förvaltat investeringar sedan 1983. När kom ni till Sverige? 
5. Varför tror ni på Aberdeen att era kunder väljer just er? 
6. Följd: Kan det vara så att kundernas varumärke blir starkare av att det väljer gröna byggnader? 
7. Vad är era incitament för att förvalta och bygga grönt? / Är hela ert bestånd miljöanpassat?  Under 2011 

har SEB Trygg Liv tillsammans med Aberdeen Asset Management sänkt energiförbrukningen i 
fastighetsportföljen med 15 % hur har ni gjort detta? 

8. Hur ser era kunder på miljöbyggnader? Har efterfrågan ökat? Samma som förut? 
9. Tror ni att företag hade valt miljösmarta fastigheter ifall det var så att de fick betala värme och vatten själva? 

Är det ett tillräckligt incitament? 
10. Hur många av era kunder är myndigheter/ icke vinstdrivna organisationer? Om det är många kan det finnas 

någon koppling till icke vinstdrivande? 
11. Vad anser ni om marknaden för gröna byggnader idag? Är det många som bygger miljö fastigheter?  
12. Idag finns det flera olika miljöklassningssystem i Sverige. Skulle det inte vara lättare ifall det bara fans ett 

gemensamt? Lättare för kunderna? 
13. Skulle staten kunna bidra med något för att göra byggandet och förvaltandet av miljöfastigheter mer 

ekonomiskt försvarbart? Påverka värdet genom skattelättnader? 
14. Följd: Kan staten göra något för att öka intresset hos kunderna? 
15. Tror ni att det kommer bli högre miljökrav på fastigheter i framtiden från staten? 
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intervjufrågor till Vasakronan 

1. Berätta lite om företaget Vasakronan. Läste på er hemsida om “hållbarhet i allt ni gör”. Totalt 
avkastningskrav på 7.5 %? Hur resonerar ni där? 

a. Vasakronan slogs ihop med AP fonden 2008? 
b. Hur ser fastighetsbeståndet ut? Bygger ni nytt? 

2. Varför tror ni på Vasakronan att era kunder väljer just er? 
a. Följd: Kan det vara så att kundernas varumärke blir starkare av att det 

väljer gröna byggnader? 
3. Vad är era incitament för att förvalta och bygga grönt? / Är hela ert bestånd miljöanpassat? 

a. Följd: Lägre drift och underhållskostnader? Om så är fallet hur vanligt 
är det att kunden står för tex El och vatten?  

4. Tror ni att företag hade valt miljösmarta fastigheter ifall det var så att de fick betala värme och vatten själva? 
Är det ett tillräckligt incitament? 

5. Gröna hyresavtal. Har ni detta? 
6. Hur många av era kunder är myndigheter/ icke vinstdrivna organisationer? Om det är många kan det finnas 

någon koppling till icke vinstdrivande? 
7. Vad anser ni om marknaden för gröna byggnader idag? Är det många som bygger miljö fastigheter?  
8. Idag finns det flera olika miljö-klassningssystem i Sverige. Skulle det inte vara lättare ifall det bara fans ett 

gemensamt? Lättare för kunderna?. 
9. Skulle staten kunna bidra med något för att göra byggandet och förvaltandet av miljö-fastigheter mer 

ekonomiskt försvarbart? Påverka värdet genom skattelättnader? 
a. Följd: Kan staten göra något för att öka intresset hos kunderna? 

10. Tror ni att det kommer bli högre miljökrav på fastigheter i framtiden från staten? 
11. Läste på internet meningen: där företag så som Vasakronan i princip utvecklar hela sin image runt just miljö 

nischen. Anser du att detta påstående stämmer? 
 

Intervjufrågor till ETTELVA 

1. Berätta gärna lite om företaget Ettelva och vad du har för arbetsuppgifter.  
2. Läste på er hemsida - ” Vi driver flera avancerade projekt där vi i samarbete med våra beställare utvecklar 

tillverkningsprocesser och nya byggnadsmaterial. Vår långa erfarenhet gör att vi tryggt kan vara innovativa.” 
Har utvecklingen av dessa material och utvecklingsprocesser att göra med hårdare miljökrav från BBR eller 
för att kunna möta era kunders behov? 

3. Vad ställs det för krav på er från staten/kunder med användandet av miljöklassat material? 
4. Varför tror ni att era kunder väljer just er? 
5. Har ni möjlighet att påverka era kunder att bygga mer miljövänligt?  

a. Hur gör ni detta i så fall? Har de enligt er några incitament att bygga grönt? 
6. Vad anser ni om marknaden för gröna byggnader idag?  
7. Är det många som beställer ritningar hos er med kravet att få en miljöklassad fastighet?   
8. Såg att ni jobbar med både bostäder, Handel, Hotell, Kontor, Publika byggnader och Stadsplanering. Är det 

en viss typ av kunder som fokuserar på miljösmarta lösningar? 
9. Idag finns det flera olika miljöklassningssystem i Sverige. Skulle det inte vara lättare ifall det bara fans ett 

gemensamt? 
10. Efter de studier vi har läst och de personer vi pratat med är uppfattningen om att det är dyrare att bygga 

miljövänligt delad, vad är er uppfattning? Är det själva byggandet som i så fall kostar mer eller är det 
processen att få den klassad? 

11. Skulle staten kunna bidra med något för att göra byggandet och förvaltandet av miljö fastigheter mer 
ekonomiskt försvarbart? Påverka värdet genom skattelättnader? 

12. Kan staten göra något för att öka intresset hos kunderna? 
13. Tror ni att det kommer bli högre miljökrav på fastigheter I framtiden från staten och hur rustar sig er och 

era beställare mot dessa eventuellt striktare regelverk? 


