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Abstract  
More efficient energy consumption is essential to secure a sustainable future, not least within the 

building and real estate sector which answers for approximately 40 % of the EU countries total 

energy consumption. One part of EU: s work to reduce the energy consumption is the directive on 

energy performance of buildings which among other things have lead to stricter demands on energy 

performance in new and renovated buildings. 

One of the difficulties with making buildings more energy effective is that it often demands big 

investments and although it results in lower operating costs the extent of these savings and 

therefore also the repayment time can be difficult to decide beforehand. To make it interesting for 

property owners and also tenants to invest in energy efficient buildings powerful incentives are 

needed. Favorable loans to energy efficiency projects are one example of governmental instruments 

that have been tested in other European countries with good results. 

Reduced operating costs appear to be the main incentive for property owners to make their buildings 

more energy efficient. The best result of an energy efficiency project is usually achieved by 

cooperation between property owners and tenants but in order to make that interesting it is 

important that both parts can profit from the savings. This has led to the development of different 

kinds of leases with incentives, for example green leases. Furthermore long term cooperation 

between property owners and contractors is crucial to achieve a good result when technical 

measures are performed. In addition to the immediate economic gains that can be made by renting 

out or operating in properties with high energy - and environmental performance it can be used as a 

part of the company’s marketing strategy to send out an environmentally conscious image.  

The result from the questionnaire survey that has been performed in this report, with 

representatives from property owners and tenants, shows that the stakeholders that have tried 

green leases and other innovative concepts are content with the result. Although there are many 

good incentives and methods to perform energy efficiency measures the result from this study also 

shows that many stakeholders are hesitant to try new methods. More information from successful 

projects is probably a good way to reduce the doubts. Through more information the advantages 

with energy efficient properties, leases with incentives and cooperation between stakeholders can 

be highlighted which is an important part in order to achieve the energy goals.                   

  



Sammanfattning  
För att säkerställa en hållbar framtid är en effektivare energikonsumtion nödvändig, inte minst inom 

bygg – och fastighetssektorn som står för cirka 40 % av EU:s medlemsländers totala 

energiförbrukning. En del i EU:s arbete för att minska energikonsumtionen är direktivet om 

byggnaders energiprestanda som bland annat har medfört strängare energikrav vid nybyggnation 

och renovering.  

En av svårigheterna med att energieffektivisera fastigheter är att det ofta krävs stora investeringar 

och trots att det medför sänkta driftskostnader kan besparingens storlek och därmed 

återbetalningstiden vara svår att bestämma på förhand. För att det ska vara intressant för 

fastighetsägare och även hyresgäster att investera i energieffektiva fastigheter krävs goda incitament 

och styrmedel. Fördelaktiga lån till energieffektiviseringsprojekt är en form av statliga styrmedel som 

testats i andra europeiska länder med gott resultat.     

Det starkaste incitamentet som framkommit för fastighetsägare att energieffektivisera sina 

fastigheter är sänkta driftskostnader. Resultatet av ett energieffektiviseringsprojekt blir oftast bäst 

om fastighetsägare och hyresgäster samarbetar men för att det ska vara intressant krävs att båda 

parter kan ta del av resultatet och tillgodogöra sig besparingarna. Detta har lett till att 

incitamentsstyrda hyresavtal har utvecklats, exempelvis gröna hyreskontrakt. Dessutom är 

långsiktiga samarbeten mellan fastighetsägare och entreprenörer en förutsättning för ett bra resultat 

vid utförandet av de tekniska åtgärderna. Utöver de direkta ekonomiska vinsterna som kan göras 

genom att hyra ut eller driva sin verksamhet i fastigheter med hög energi – och miljöprestanda kan 

det användas som en del i företagets miljöarbete och marknadsföring för att förmedla en 

miljömedveten bild utåt.  

Resultatet från den enkätundersökning som genomförts i detta arbete, med representanter från 

fastighetsbolag och hyresgäster, visar att de aktörer som provat gröna hyreskontrakt och andra 

innovativa koncept är nöjda med utfallet. Trots att det finns goda incitament och metoder för att 

genomföra energieffektiviserande åtgärder i fastigheter visar resultatet från studien även att många 

aktörer är tveksamma till att prova nya metoder. Mer information från lyckade projekt är troligtvis 

ett bra sätt att minska tveksamheterna. Genom mer information skulle fördelarna med 

energieffektiva fastigheter, incitamentsstyrda hyresavtal och samarbete mellan olika aktörer kunna 

belysas vilket är en viktig del för att uppnå de uppsatta energimålen.         
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Inledning  

Bakgrund 
Alla former av energiproduktion påverkar på något sätt antingen miljön eller naturen. Kol och olja 

släpper ut koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Vattenkraft medför inga farliga utsläpp men 

innebär däremot stora ingrepp i naturen med rubbade ekosystem som följd. För att undvika att göra 

alltför stora negativa avtryck på miljö och natur är det därför viktigt att all utvunnen energi utnyttjas 

på ett effektivt sätt 1. Utöver energiutvinningens negativa effekter på miljön och naturen gör 

stigande energipriser det allt viktigare att rationalisera energiförbrukningen.   

Bygg – och fastighetssektorn står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen inom EU och 

en energieffektivare bebyggelse är därför nödvändig för att nå EU:s mål, att reducera 

medlemsländernas energianvändning med 20 procent till 20202. I Sverige har ytterligare mål satts 

upp. Byggnaders energiförbrukning ska reduceras med 20 procent till 2020 och till 2050 ska 

förbrukning ha halverats jämfört med 1995 års nivåer3.   

Det ställs hela tiden högre krav på energiprestanda vid nybyggnation men för att uppnå 

effektiviseringsmålen måste perspektivet breddas. En stor del av byggnaderna som kommer finnas 

både 2020 och 2050 har redan byggts och det är därför viktigt med åtgärder även inom den befintliga 

bebyggelsen. En stor del av det existerande fastighetsbeståndet byggdes innan låg energianvändning 

var en prioriterad fråga vilket innebär att förbättringsbehovet är stort men även potentialen. Det är 

inget tekniskt problem att energieffektivisera det svenska fastighetsbeståndet utan snarare ett 

ekonomiskt. Fastighetsmarknadens aktörer anser sig sakna tillräckliga incitament eller har helt enkelt 

inte tillräckliga ekonomiska medel för att genomföra de nödvändiga åtgärderna som därför riskerar 

att utebli. Traditionella hyreskontrakt innebär att det saknas incitament för antingen hyresgästen 

eller fastighetsägaren att bidra till åtgärder som höjer fastighetens energi – och miljöprestanda 

eftersom båda parterna sällan gemensamt kan tillgodogöra sig den långsiktiga kostnadsbesparingen. 

Samtidigt kan den nödvändiga investeringen vara för stor för att en av parterna ensam ska kunna stå 

för finansieringen.    

Även om fastighetssektorn redan arbetar för att sänka sin energiförbrukning krävs det ytterligare 

insatser om Sverige och EU ska uppnå energimålen till 2020 och 2050. Avsaknaden av tillräckliga 

incitament är inget nytt problem och frågan har lett till att nya innovativa kontraktstyper, 

entreprenörsformer och incitamentsstrukturer har utvecklats. Att ta tillvara positiva och negativa 

erfarenheter från projekt där dessa nya metoder tillämpats är ett bra sätt att underlätta den 

energieffektivisering som är nödvändig för att klara av de uppsatta målen.             

Syfte 
Examensarbetets syfte är att kartlägga samt undersöka för – och nackdelar med olika typer av 

incitament, styrmedel och kontraktstyper som har som mål att öka fastighetsägares, hyresgästers 

och entreprenörers möjligheter att tillsammans höja det svenska byggnadsbeståndets energi – och 

miljöprestanda. En viktig del av examensarbetet är att ta reda på vad den svenska 

                                                           
1
 www.vattenfall.se (2011-04-28) 

2
 http://ec.europa.eu (2011-04-27) 

3
 http://www.renoveraenergismart.se (2011-04-28)  

http://www.vattenfall.se/
http://ec.europa.eu/
http://www.renoveraenergismart.se/
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fastighetsmarknadens aktörer har för åsikter i frågor som gäller energi – och miljöprestanda samt 

vilken typ av förändringar de skulle vilja se. 

Centrala frågeställningar: 

 Vad finns det för incitament för fastighetsägare respektive hyresgäster att sänka sina 

fastigheters och lokalers energiförbrukning 

 Finns det tillräckliga incitament för att investera i energieffektiva fastigheter 

 Vilken typ av incitament och styrmedel skulle kunna införas för att uppmuntra till 

energieffektiviseringsprojekt 

Metod 
Första delen av arbetet består av en litteraturstudie för att redogöra för viktiga begrepp samt att 

kartlägga olika incitament och styrmedel. Därefter har en enkätundersökning genomförts med 

representanter från fastighetsbolag och hyresgäster för att få en bild av hur de ser på energi – och 

miljöfrågor.  Dessutom utgjorde deltagandet i ”the Nordic Green Building Councils Conference 2011” 

en bra informationskälla som gav många intressanta idéer och uppslag till arbetet.      

Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med att gå igenom relevanta rapporter och artiklar rörande energieffektivt – och 

hållbart byggande. Främst har rapporter från svenska myndigheter samt bransch – och 

intresseorganisationer använts för att få en bild av förhållandena på den svenska marknaden. 

Eftersom fler länder än Sverige behöver energieffektivisera sina byggnadsbestånd har även 

förhållanden i andra länder undersökts för att ta reda på om andra delar av världen använder sig av 

incitament och styrmedel som kan vara intressanta även i Sverige. För de delar av examensarbetet 

där tillräckligt underlag från den svenska marknaden saknats har undersökningar som gjorts i andra 

länder använts, främst USA.       

Enkätundersökning 

 För att på ett effektivt sätt samla in information från fastighetsmarknadens aktörer genomfördes en 

enkätundersökning. I enkätundersökningen deltog representanter från fastighetsbolag inriktade på 

uthyrning av antingen bostäder eller kommersiella lokaler. Intresset och möjligheten hos de 

kommersiella fastighetsbolagens hyresgäster att betala extra för moderna och, i viss mån, även 

klimatsmarta lokaler antas vara större än bland bostadsbolagens hyresgäster. Det gör att de två 

inriktningarna troligtvis har olika ekonomiska förutsättningar att finansiera energieffektiviseringar. 

Därför var det intressant att komma i kontakt med båda typer av fastighetsbolag.  

Som representanter för hyresgästsidan har dels företag som hyr sina lokaler kontaktats men även 

hyresgästombud. Hyresgästombuden kommer i sitt arbete i kontakt med ett stort antal företag som 

hyr sina lokaler och de bör därför kunna ge en representativ bild av många hyresgästers åsikter kring 

energi och miljö i fastigheter.  

Tre olika enkäter användes och frågorna varierades beroende på vilken aktör respondenten 

representerade.  Respektive enkät bestod av 10-11 frågor med de fyra svarsalternativen instämmer 

helt, instämmer delvis, instämmer inte alls och vet ej. Till varje fråga fanns utrymme att lämna 

kommentarer för att den svarande skulle kunna utveckla sina svar. Det huvudsakliga syftet med 

enkätundersökningen var att ta reda på intresset för frågor som rör energi – och miljöprestanda 
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bland fastighetsbolag och hyresgäster, om det krävs fler och bättre incitament och styrmedel samt 

att få veta vilka åsikter de olika parterna har om vissa av de metoder som berörs i examensarbetet. 

Målet med enkätundersökningen var även att ta reda på vad fastighetsägare och hyresgäster kan 

erbjuda varandra för att göra det intressant att gemensamt arbeta med energieffektiviseringsfrågor. 

Representanterna som fyllt i enkäterna har varit ansvariga för drift – och underhållsfrågor eller 

företagens energi – och miljöarbete.  

Enkäterna skickades ut via e-mejl tillsammans med en kort beskrivning av examensarbetet samt 

syftet med enkätundersökningen. Svaren analyserades därefter först inom varje grupp följt av en 

jämförelse av likheter och olikheter i svaren mellan grupperna.    

Totalt deltog 18 företag i studien, åtta representanter från fastighetsbolag med inriktning mot 

kommersiella lokaler, sex representanter från fastighetsbolag med inriktning mot bostäder samt fyra 

representanter från hyresgästsidan.   

Enkätutformning  

Frågor till representanter för fastighetsbolag med inriktning bostäder: 

1. Våra fastigheters energi – och miljöprestanda är en viktig fråga för vårt fastighetsbolag 

2. Det finns incitament för vårt fastighetsbolag att se till att våra fastigheter drivs 

energieffektivt 

3. Det krävs fler/bättre incitament och styrmedel för att det ska vara intressant att investera i 

energieffektiva fastigheter 

4. Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten är ett bra sätt att minska 

energiförbrukningen 

5. Det är en fördel för vårt företag att ha fastigheter som ligger i framkant när det gäller energi 

– och miljöprestanda 

6. Kraven på befintliga byggnaders energiprestanda kommer troligtvis bli hårdare 

7. Vi upplever att våra hyresgäster är intresserade av sina lägenheters energi – och 

miljöprestanda 

8. Vi upplever att hyresgäster är beredda att betala mer för lägenheter med hög energi – och 

miljöprestanda 

9. Jag vet vad Energy Performance Contracting (EPC) är 

10. Energy Performance Contracting är en bra lösning vid energieffektivisering av stora 

fastighetsbestånd 

Målet med fråga 1 var att få en uppfattning om hur prioriterade energi – och miljöfrågor är för 

företaget. Frågorna 2-3 ställdes för att ta reda på vad som gör det intressant för företaget att driva 

fastigheterna energieffektivt samt vad som skulle kunna göra det mer intressant. Innehållet i 

frågorna 4, 9 och 10 omfattar metoder som behandlats i arbetet och togs med i undersökningen för 

att få ta del av fastighetsägarnas åsikter om dessa. Tanken med fråga 5 var att ta reda på om ett 

fastighetsbestånd med hög energi – och miljöprestanda innebär några tydliga fördelar för företaget. 

Fråga 6 ställdes för att undersöka hur fastighetsägare tror att energikraven kommer utvecklas och 

inställningen till strängare krav. Frågorna 7 och 8 togs med för att få en uppfattning om hur 

fastighetsägarna anser att hyresgäster ställer sig till energi – och miljöfrågorna i sina bostäder.     
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Frågor till representanter för fastighetsbolag med kommersiella lokaler: 

1. Våra fastigheters energi – och miljöprestanda är en viktig fråga för vårt fastighetsbolag 

2. Det finns incitament för vårt fastighetsbolag att se till att våra fastigheter drivs 

energieffektivt 

3. Det krävs fler/bättre incitament och styrmedel för att det ska vara intressant att investera i 

energieffektiva fastigheter 

4. Jag vet vad gröna hyresavtal är 

5. Gröna hyresavtal är en effektiv kontraktsform för att skapa incitament för både hyresgäst 

och fastighetsägare 

6. Det är en fördel för vårt företag att ha fastigheter som ligger i framkant när det gäller energi 

– och miljöprestanda 

7. Vi upplever att en fastighets miljö – och energiprestanda inverkar på hyresgästers val av 

lokaler 

8. Vi upplever att hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler i fastigheter med hög  

miljö – och energiprestanda 

9. Vi upplever att inomhusklimatet inverkar på hyresgästers val av lokaler 

10. Vi upplever att hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler i fastigheter med bra 

inomhusklimat 

11. Vi upplever att byggnader med hög energi – och miljöprestanda förknippas med bra 

inomhusklimat 

Även här var syftet med frågorna 1, 2 och 3 att få en uppfattning om företagets intresse för energi – 

och miljöfrågor och vad som gör det intressant för dem att driva fastigheterna energieffektivt. 

Dessutom var det intressant att se om det fanns några tydliga skillnader mellan svaren från 

bostadsbolagen och fastighetsbolagen med kommersiella lokaler. Frågorna 4 och 5 ställdes för att ta 

reda på fastighetsbolagens åsikter om gröna hyreskontrakt. Syftet med fråga 6 var att ta reda på vilka 

fördelar företaget kan se med att ha fastigheter med hög energi – och miljöprestanda. Frågorna 7 

och 8 skulle ta reda på hur fastighetsbolagen ser på hyresgästernas intresse för lokaler med hög 

energi – och miljöprestanda. Frågorna 9 och 10 skulle ge en bild av hur fastighetsbolagen uppfattar 

att inomhusklimatet påverkar hyresgästernas val av lokaler medan fråga 11 skulle ge en uppfattning 

om hur starkt byggnader med hög energi – och miljöprestanda förknippas med bra inomhusklimat. 

Det gemensamma syftet med frågorna 7-  11 var att ta reda på om de energieffektiva byggnadernas 

goda inomhusklimat kan användas i större utsträckning för att marknadsföra dem och därmed öka 

intresset hos hyresgäster.     

Frågor till representanter för hyresgäster: 

1. Vi upplever att hyresgäster tycker att energi – och miljöfrågor är viktiga 

2. Det saknas incitament för hyresgäster att bidra till att deras lokaler drivs energieffektivt 

3. Jag vet vad gröna hyresavtal är 

4. Gröna hyresavtal är en effektiv kontraktsform för att skapa incitament för både hyresgäst 

och fastighetsägare att driva fastigheten på ett hållbart sätt 

5. Det är användbart för ett företags marknadsföring att driva sin verksamhet i en byggnad med 

hög energi – och miljöprestanda 

6. Vi upplever att fastigheters energi – och miljöprestanda påverkar hyresgästers val av lokaler 
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7. Vi upplever att hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler i fastigheter med hög energi 

– och miljöprestanda 

8. Vi upplever att fastigheters inomhusklimat påverkar hyresgästers val av lokaler 

9. Vi upplever att hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler med bra inomhusklimat. 

10. Vi upplever att byggnader med hög energi – och miljöprestanda förknippas med bra 

inomhusklimat 

För att få en uppfattning om hur viktiga frågor som rör energi och miljö är för företag i egenskap av 

hyresgäster ställdes fråga 1. Syftet med fråga 2 var att ta reda på vilka incitament hyresgäster anser 

sig ha att bidra till att lokalerna drivs energieffektivt. Frågorna 3 och 4 ställdes för att få veta vad 

hyresgäster tycker om gröna hyresavtal. Att ha sina kontor i lokaler med hög energi – och 

miljöprestanda anges ofta som en användbar del i ett företags marknadsföring. För att ta reda på om 

detta stämmer ställdes fråga 5. Syftet med frågorna 6 och 7 var att undersöka hur viktig energi – och 

miljöprestanda är när företag väljer lokaler medan frågorna 8 och 9 skulle ge en uppfattning om hur 

inomhusklimatet påverkar valet. För att ta reda på om hyresgäster anser att lokaler med hög energi – 

och miljöprestanda är förknippade med bra inomhusklimat ställdes fråga 10.       

Metodproblem  

Frågorna i enkäterna har utformats för att vara så tydliga som möjligt men för att undvika alltför 

ledande frågor kan vissa formuleringar ha framstått som oklara för respondenterna. Detta kan ha 

inneburit att intressanta synpunkter uteblivit.    

Representanterna från de olika företagen har kommenterat sina svar i varierande omfattning. Att 

kommentarer saknas i vissa fall kan säkert till stor del bero på tidsbrist vilket gjort att dessa företag 

framstått som mindre insatta eller engagerade i frågeställningarna än vad som egentligen är fallet.  

I många fall framgår det inte vilken faktisk erfarenhet de svarande har av respektive fråga som 

behandlas i enkäterna och många påståenden motiveras heller inte. Det handlar istället främst om 

personliga uppfattningar vilket kan göra det svårt att bedöma tillförlitligheten i vissa svar.       

Avgränsningar 
Arbetet har begränsats till att undersöka incitament och styrmedel som kan vara lämpliga för svenska 

förhållanden.  För enkätundersökningen har i första hand större fastighetsbolag kontaktats då deras 

representanter i större utsträckning förmodas vara insatta i frågorna som berörs i enkäterna.  
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Statliga styrmedel 

Direktivet om byggnaders energiprestanda 
Ett av målen för EU:s arbete med klimat – och energifrågor är att till 2020 reducera 

energiförbrukningen med 20 % och minska utsläppen av växthusgaser med 20 %. Som en del i detta 

har direktivet om byggnaders energiprestanda tagits fram4. Direktivet består i huvudsak av fem delar.  

 En metodik för beräkning av byggnaders integrerade energiprestanda. 

 Minimikrav på energiprestanda för nya byggnader. 

 Minimikrav på energiprestanda för stora renoveringar/ändringar av byggnader. 

 Energicertifiering av byggnader. 

 Besiktning av värmesystem med panna/brännare och luftkonditioneringssystem samt en 

bedömning av värmesystem som är äldre än 15 år. 

Det är upp till respektive medlemsland att bestämma hur metoderna och kravnivåerna ska utformas 

för att uppnå kraven inom direktivets ramar. I Sverige infördes direktivet i samband med att lagen 

om energideklaration trädde i kraft första oktober 20065. Begreppet energideklaration används i 

Sverige men är detsamma som energicertifiering i direktivet6. Riksdagen har även satt upp nationella 

mål för energieffektiviseringen av Sveriges byggnader. 2006 beslutades det om en minskning av 

svenska byggnaders energiförbrukning med 20 procent till 2020 och 50 procent till 20507.    

Under 2009 och 2010 togs en omarbetad version fram av direktivet. I den nya utgåvan har kraven på 

energiprestanda stärkts ytterligare samtidigt som vissa bestämmelser omformulerats för att göra 

direktivet mer lättarbetat8. Ett nytt krav i den omarbetade versionen är att alla nya byggnader från 

och med 2020 ska vara ”nära noll-energihus” vilket innebär att de använder mycket lite energi för 

uppvärmning. För offentliga byggnader kommer samma krav att ställas från och med 20189.     

Energideklaration  

Sedan 2006 finns det alltså en lag om att byggnaders energiförbrukning och inomhusmiljö ska 

deklareras med syfte att effektivisera energiförbrukning och samtidigt förbättra inomhusklimatet. 

Lagen omfattar byggnader där energi används för att påverka inomhusklimatet10. Exempel på 

byggnader som inte behöver energideklareras är industrianläggningar, fristående hus med total 

användbar golvarea på mindre än 50 m2, byggnader som används för religiös verksamhet, fritidshus 

med högst två bostäder, byggnader med officiellt skydd för arkitektoniskt eller historiskt värde11. 

Kravet på energideklaration har införts stegvis för olika typer av byggnader12.  

 Alla byggnader som ska säljas omfattas fr.o.m. 1 januari 2009 

 Nya byggnader omfattas fr.o.m. 1 januari 2009 

                                                           
4
 ec.europa.eu (2011-04-26) 

5
 www.energimyndigheten.se (2011-04-26) 

6
 Boverket, 2009 

7
 RiR 2009:06 

8
 ec.europa.eu (2011-04-26) 

9
 www.skl.se (2011-06-08) 

10
SFS 2006:985 

11
 SFS 2006:1 592 

12
 http://www.energiradgivningen.se (2011-04-27) 

http://ec.europa.eu/
http://www.energimyndigheten.se/
http://ec.europa.eu/
http://www.skl.se/
http://www.energiradgivningen.se/
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 Flerbostadshus skulle energideklareras senast 31 december 2008 

 Specialbyggnader över 1000 m2 skulle energideklareras senast 31 december 2008 

 Övriga byggnader med nyttjanderätt skulle energideklareras senast 1 januari 2009 

Energideklareringen ska utföras av en oberoende expert och det finns tydliga regler för vad den ska 

innehålla13.  

 Uppgift om byggnadens energiprestanda 

 Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden 

 Om radonmätning har utförts i byggnaden 

 Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och, 

om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra 

byggnadens energiprestanda  

 Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens 

energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders 

Energideklarationens innehåll är tänkt som ett hjälpmedel för fastighetsägare som vill sänka sina 

kostnader och förbättra inomhusklimatet 

eftersom den ger en bild av hur energieffektiv 

byggnaden är samtidigt som konkreta förslag på 

förbättringar lämnas. Innehållet är även 

användbart för en eventuell köpare då denne får 

en uppgift om byggnadens energiprestanda som 

kan jämföras med andra byggnader. I bland 

annat flerbostadshus ska energideklarationen 

göras tillgänglig för hyresgästerna för att de ska 

få en uppfattning om vilken energiprestanda 

deras fastighet har i förhållande till liknande 

byggnader. Därigenom ska intresset hos de 

boende öka för att se till att eventuella 

möjligheter till energieffektivisering 

genomförs14. Figur 1 visar hur det dokument ser 

ut som ska sättas upp i husets entré efter 

genomförd energideklaration.     

 

 

 

      Figur 1 Exempel på redovisning av energideklaration
15

 

 

                                                           
13

 SFS 2006:985 
14

 RiR 2009:06 
15

 www.riba.se (2011-07-20) 

http://www.riba.se/
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Boverket har gjort en utvärdering av hur systemet med energideklarationer fungerar vilket 

presenterades i rapporten ”Utvärdering av systemet med energideklarationer” (2009). En av de 

brister som togs upp var att inte tillräckliga undersökningar gjordes för att ta fram kostnadseffektiva 

åtgärdsförslag. Enligt rapporten innebär de förslag som anges i energideklarationerna ofta endast 

enkla åtgärder, exempelvis reglering av inomhustemperaturen och vattensparande åtgärder. En 

annan synpunkt var att köpare av småhus får information om husets energiprestanda för sent i 

processen. Om det vore obligatoriskt att visa upp en energideklaration i samband marknadsföringen 

av huset istället för vid kontraktskrivningen skulle energiprestanda kunna få större inverkan vid 

husköp16.       

Den obligatoriska energideklarationen med uppgifter om byggnaders energiförbrukning kan troligtvis 

komma att ge energiprestanda ett ökat inflytande på försäljningspriserna i takt med stigande 

energipriser och strängare krav på energieffektivitet.    

Fördelaktig kreditgivning för energieffektiviserande investeringar 
Upprustning av en befintlig fastighet med syfte att göra den mer energieffektiv innebär ofta stora 

kostnader vilket leder till att många fastighetsägare tvekar att göra den nödvändiga investeringen. 

Även om det finns ett intresse för en sådan investering kan det vara svårt för fastighetsägaren att bli 

beviljad lån om belåningsgraden på fastigheten redan är hög. Ett sätt att komma runt det problemet 

kan vara att låta staten stimulera investeringar genom t.ex. fördelaktiga lån eller statliga 

lånegarantier till bankerna17. Energimyndigheten anser att den här typen av finansieringsmodell 

främst skulle vara avsedd för ägare till flerbostadshus och mindre bolag eftersom deras 

kreditvärdighet oftast är mindre än för t.ex. kommuner och stora bolag. För att uppnå bästa resultat 

är det därför viktigt att modellen är lätthanterlig och inte medför några stora administrativa 

kostnader18. 

Statliga lån 

I Sveriges Byggindustriers rapport ”Rena vinster bakom en finansiell barriär” (2008) konstateras det 

att Sverige ligger efter flera andra Europeiska länder när det gäller att skapa incitament och 

möjligheter till att göra energieffektiviseringar i fastigheter. En metod skulle vara att ge statliga lån 

till energiinvesteringar som kopplas samman med effektiviseringskrav och om kraven uppnås kan 

delar av lånet skrivas av.  

Det är något som med framgång prövats i andra länder. Ett exempel är den statliga tyska banken 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Den ägs till 80 % av förbundsstaten medan 20 % ägs av 

delstaterna. KfW har flera olika program för energieffektiva ombyggnader och nybyggnader riktade 

till enskilda hushåll och företag. Hur förmånliga villkoren för lånen blir beror på hur effektiva 

åtgärderna är19. 

Ett av programmen är KfW CO2 Building Rehabilitation Programme vars mål är att sänka  

CO2 – utsläppen och öka energieffektiviteten i gamla byggnader till nivån för nya hus. Lånen som 

beviljas för den här typen av investeringar har en låg räntesats med möjlighet till viss skuldreducering. 

                                                           
16

 Boverket, 2009 
17

 BKN, 2010 
18

 ER 2010:37 
19

 BKN, 2009 
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I Sveriges Byggindustriers rapport ”Rena vinster bakom finansiell barriär” (2008) anges räntesatsen 

vara på mellan 2 och 2.05 %. Det framgår dock inte exakt när dessa siffror är ifrån. 

 

KfW driver även Husmoderniseringsprogrammet som beviljar lån till effektiviseringsinvesteringar i 

form av värmeisolering och uppvärmning med förnybar energi. Under 2006 ledde dessa investeringar 

till att koldioxidutsläppen minskade med en miljon ton i Tyskland20. 

Statliga lånegarantier 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att staten genom lånegarantier gjorde bankerna mer 

intresserade av att bevilja lån till energieffektiviseringsprojekt. Detta skulle minska riskerna för 

bankerna och inte heller tvinga dem att hålla eget kapital för lånen21. Lyckade projekt som 

finansierats med en sådan modell skulle kanske på längre sikt även göra bankerna mer insatta i och 

intresserade av att stötta energieffektiviseringsåtgärder. I en undersökning som gjordes i ett 

examensarbete vid KTH visade det sig att banker för närvarande tar liten hänsyn till gröna 

parametrar vid kreditbedömningar22.    

Skattelättnader 

En annan form av statlig stimulans är fördelaktigare beskattning. Ett förslag är en komplettering till 

ROT-avdraget. Det nuvarande ROT avdraget innebär att enskilda hushåll kan dra av 50 % av 

arbetskostnaden för reparationer, underhåll och om – och tillbyggnader på skatten. Det ställs dock 

inga krav på att åtgärderna ska leda till reducerad energianvändning23.  

 

Ett annat problem med ROT-avdragets nuvarande form är att bostadsrättsföreningar inte kan 

utnyttja det för att genomföra upprustningar och effektiviseringar av gemensamma installationer. 

Därför främjar systemet inte omfattande helhetslösningar som skulle kunna ge bra resultat24. 

 

Genom att komplettera ROT avdraget med en klimatbonus om åtgärden medför 

energieffektiviseringsåtgärder skulle systemet kunna förbättras. Enligt socialdemokraternas 

vårmotion 2010 skulle ett utvidgat ROT-avdrag för ägare till flerfamiljshus som genomför 

effektiviseringsåtgärder, som leder till minst 30 % lägre energianvändning, vara ett alternativ. Något 

som skulle finansieras av höjda skatter25. 

  

                                                           
20

 Sveriges Byggindustrier, 2008 
21

 BKN, 2010 
22

 Törsleff, 2009 
23

 ER 2010:37 
24

 ER 2010:37 
25

 ER 2010:37 
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Kontraktsformer 

Life Cycle Cost  
Ett starkt incitament för fastighetsmarknadens aktörer att minska byggnadernas energiförbrukning är 

de kostnadsbesparingar som kan göras. Även om vissa energibesparingar kan göras genom ändrat 

brukande krävs ofta investeringar i nya tekniska lösningar för att energieffektivisera en fastighet, 

vilket kan verka avskräckande. Men den initiala investeringen är bara en begränsad post sett till 

produktens totala kostnad under dess livstid. De största posterna under en byggnads livslängd är 

kostnader för drift och underhåll. För att få en uppfattning om ett projekts lönsamhet är det 

nödvändigt att göra en Life Cycle Cost - beräkning som tar hänsyn till investerings –, energi – och 

underhållskostnader26.   

För att energieffektiviseringsprojekt ska bli lönsamma krävs ett långsiktigt åtagande från de 

inblandade. För att minska riskerna för fastighetsägaren är det en fördel om även hyresgästerna är 

beredda att bidra till den nödvändiga investeringen men då krävs det att både fastighetsägare och 

hyresgästerna kan tillgodogöra sig resultatet. Genom långsiktiga hyreskontrakt kan ett stabilt 

samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäster utvecklas vilket har visat sig vara viktigt för att öka 

viljan hos båda parter att investera i sina lokaler27. 

En anledning till att många av de nödvändiga energieffektiviseringsåtgärderna uteblir kan vara att 

antalet investerare med kortsiktiga ägarintressen ökar. De prioriterar inte sänkta driftskostnader och 

energibesparingar eftersom denna typ av investeringar har för långa återbetalningstider28.           

EPC-kontrakt 
Energy Performance Contracting (EPC) är ursprungligen en kontraktsform från USA som innebär att 

entreprenören på förhand garanterar en minsta energibesparing för de 

energieffektiviseringsåtgärder denne utför. Om den garanterade besparingen inte uppnås står 

entreprenören för mellanskillnaden. Tanken med EPC är att investeringen återbetalas med pengarna 

från energibesparingarna29.         

 

För ett EPC-projekt krävs endast en upphandlingsprocess eftersom den upphandlade entreprenören 

tar ansvar för alla steg i projektet vilket innefattar analys, projektering, genomförande av åtgärder 

och uppföljning. Det kapital som krävs för att genomföra projektet kan antingen komma från 

beställaren själv, banklån eller att installationerna leasas30.  

 

Innan en entreprenör upphandlas ska beställaren själv eller med hjälp av en konsult göra en förstudie 

för att utreda om det kan vara lönsamt att genomföra en energieffektivisering. Förstudien är även 

viktig för att beställaren ska kunna ställa upp specifika mål och krav på vad som ska uppnås med 

projektet med avseende på bland annat inneklimat31. 

 

                                                           
26

 Svensk Innemiljö, 2008 
27

 ER 2009:06 
28

 ER 2009:06 
29

 Energimyndigheten, 2006 
30

 WSP Environmental, 2006 
31

 WSP Environmental, 2006 
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1: Förstudie 2: Upphandling 
av entreprenör

3: Fas 1 
Projekt-
utveckling 

4: Fas 2 
Projektgenom-
förande

5: Fas 3 
Projekt-
uppföljning

Därefter anlitas en entreprenör som genomför projektet i 3 faser. I fas 1 gör entreprenören en 

grundlig inventering av fastigheterna för att bestämma effektiviseringsåtgärder, möjlig 

energibesparing och eventuellt behov av utbildning av beställarens driftspersonal. Detta presenteras 

sedan i en rapport till beställaren32. Innan några åtgärder genomförs är det viktigt att noggrant 

bestämma omfattning och kostnad för projektet samt villkoren för garantier och vinstdelning. De 

överenskomna åtgärderna genomförs sedan i fas 2 och för att driftspersonalen själva ska kunna driva 

systemen i framtiden är det viktigt att de är delaktiga i processen33. I fas 3 görs kontinuerliga 

uppföljningar av projektet för att kontrollera energibesparingens storlek samt att drift och underhåll 

genomförs på rätt sätt, vilket är ett krav för att entreprenörens garantier ska gälla. Det gör att 

underhållet utförs proaktivt istället för att arbetet fokuseras på att lösa akuta problem. Drift och 

underhåll i fas 3 utförs antingen av beställaren själv eller av entreprenören. Kontraktet mellan 

beställare och entreprenör gäller tills investeringen är återbetalad och hela besparingen tillfaller 

därefter beställaren34. Normalt brukar vinstdelningen innebära att en bonus betalas ut till 

entreprenören om energibesparingen blir större än den garanterade. Det finns därför goda 

incitament för entreprenören att göra en så effektiv lösning som möjligt35. Figur 2 visar EPC-

processens uppbyggnad.   

 

 

Figur 2 EPC-processens fem huvudsteg 

Ett EPC-projekt blir oftast mer lönsamt om objektet är en större fastighet eller del av ett 

fastighetsbestånd. Om renoveringen av ett helt fastighetsbestånd utförs på en gång minskas det 

administrativa arbetet och kostnaden för varje byggnad blir lägre vilket gör projektet mer ekonomiskt 

för beställaren36. Eftersom entreprenören garanterar en viss besparing minskar risken för 

investeraren samtidigt som återbetalningstiden kan uppskattas. Det borde göra det mer attraktivt för 

banker att bevilja lån till EPC-projekt.  

Erfarenheter från genomförda projekt 

Under 2009 gjorde Miljöstyrningsrådet en kartläggning av vilka erfarenheter som finns av Energy 

Performance Contracting genom att intervjua företag som genomfört EPC-projekt. För att kunna 

genomföra projektet på ett smidigt sätt påpekade beställarna att en grundlig kontroll av 

entreprenörens tidigare erfarenheter är viktig. Eftersom EPC-projekt oftast är väldigt omfattande är 

det viktigt att entreprenören har erfarenhet av att driva stora projekt för att undvika förseningar37.  

 

Vidare tyckte de intervjuade att det var viktigt för beställaren att göra ordentliga förstudier för att 

mer exakt fastställa målet med projektet och hur stora energibesparingar som är möjliga för att 

kunna ställa krav på entreprenören. Det är till exempel viktigt att ställa krav på önskat inomhusklimat 

för att undvika att entreprenören sparar energi bara genom att sänka innetemperaturen på vintern. 

                                                           
32

 Miljöstyrningsrådet, 2009 
33

 WSP Environmental, 2006 
34

 Miljöstyrningsrådet 2009 
35

 WSP Environmental, 2009 
36

 www.Schneider-Electric.se (2011-03-21) 
37

 Dalenstam, 2009 

http://www.schneider-electric.se/
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Flera av beställarna tyckte att det krävdes en större insats än förväntat från dem själva då 

entreprenören gett bilden av att denne skulle ta hand om i stort sett hela processen. Det är därför 

viktigt att i tillräcklig utsträckning kunna avsätta egen personal till projektet38. 

 

De största fördelarna med EPC var enligt de intervjuade de energibesparingar som gjorts samt att 

inneklimatet förbättrats. Dessutom sågs enkelheten i att det endast krävs en upphandling för att 

energieffektivisera ett stort fastighetsbestånd som en stor fördel39. Den inventering som görs av 

fastigheterna i fas 1 kan utföras så att resultatet uppfyller lagen om energideklaration40. Många av de 

intervjuade tyckte det var praktiskt att kunna få energideklarationen gjord i samband med 

energieffektiviseringen41.       

 

Genom ett noggrant utformat kontrakt mellan beställare och entreprenör kan de flesta av de 

problem som beskrivits med EPC-projekt undvikas och verkar dessutom kunna ge goda resultat sett 

till både ekonomi och energiprestanda. Långsiktigt samarbete, ömsesidiga incitament och garantier 

gör att EPC framstår som ett väldigt användbart verktyg.    

Exempel på EPC projekt i Sverige 

I Sverige finns flera exempel på EPC-projekt. Ett av dem har genomförts i Hofors där det kommunala 

fastighetsbolaget Hoforshus 2009 påbörjade en renovering av sina fastigheter med en sammanlagd 

yta på 100 000 kvadratmeter. Upprustningen genomfördes som ett EPC-projekt där en besparing på 

15 % för värme och 10 % för el garanterades. Under projektet installerades bland annat nya 

styrsystem för värme, ventilation, belysning och istället för att låta uppvärmningen ske med olja 

installerades fjärr – och bergvärme. Investeringen var på mellan 45-50 miljoner och den beräknade 

besparingen per år är cirka 4 miljoner vilket innebär att hela projektet kommer vara återbetalat efter 

12 år42.          

Hyresavtal med incitament  
Ett klassiskt problem när det gäller energieffektiviseringar i hyresfastigheter är att det är svårt för 

både fastighetsägare och hyresgäst att tillgodogöra sig besparingen vilket gör att ett samarbete 

mellan parterna för att finansiera investeringen blir mindre intressant. I kommersiella fastigheter är 

det ofta fastighetsägaren som har ansvar för drift och underhåll medan hyresgästen betalar 

energikostnaden. Då finns inget incitament för fastighetsägaren att bekosta en energieffektivisering 

eftersom besparingen som det leder till kommer tillfalla hyresgästen43. I hyreslägenheter är det i 

Sverige vanligt att hyresgästen endast betalar för elförbrukningen medan kostnaden för 

uppvärmning är integrerad i hyran, s.k. varmhyra. Då har hyresgästen inget att vinna på att 

fastigheten görs mer energieffektiv eftersom besparingarna då endast kommer tillfalla hyresvärden.     

Individuell mätning av värme – och varmvattenförbrukning 

Ett bra sätt att öka viljan hos hyresgäster att spara energi är att låta dem ta del av 

kostnadsbesparingen. En metod för detta är att varje hyresgästs förbrukning av värme och 

                                                           
38

 Dalenstam, 2009 
39

 Dalenstam, 2009 
40

 Miljöstyrningsrådet, 2009 
41

 Dalenstam, 2009 
42

 Schneider-Electric (2011-03-22) 
43

 www.energimyndigheten.se (2011-04-19) 

http://www.energimyndigheten.se/
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varmvatten mäts individuellt istället för att ett schablonvärde för energiförbrukningen är inkluderat i 

hyran. Individuell mätning och debitering av energiförbrukningen förkortas ofta IMD. För att IMD ska 

fungera är det viktigt att avtalen inte utformas som klassiska kallhyresavtal eftersom detta inte 

medför några incitament för hyresvärden som normalt får bekosta installationerna av de nödvändiga 

mätsystemen. Ett sätt kan vara att låta en fast del av energikostnaden ingå i hyreskontraktet medan 

hyresgästen debiteras för en rörlig del44.   

Att fördela kostnaderna för varmvattenförbrukningen individuellt över hyresgästerna på ett rättvist 

sätt brukar inte innebära några problem. Den största svårigheten brukar vara att hyresgäster som bor 

högt upp i huset får spola längre för att få fram varmt vatten. Det är däremot inte lika lätt när det 

gäller värmeförbrukningen. Värmeförbrukningen kan mätas antingen genom att mäta mängden 

tillförd värme eller genom att mäta rumstemperaturen. Båda metoderna har sina respektive för – 

och nackdelar45. 

Mätning av mängden tillförd värme       

Genom att mäta fjärrvärmevattenflödet och dess temperatursänkning med hjälp av en flödesmätare 

och temperaturgivare på fram – och returledningen beräknas mängden tillförd värme i kWh. Denna 

metod förutsätter att värmeförsörjning till hela lägenheten kommer från samma värmestam vilket 

gör att metoden främst är anpassad för användning vid nybyggnad eller vid renoveringar där 

värmesystemet byts ut46. 

I byggnader där värmeförsörjningen till respektive lägenhet kommer från flera värmestammar 

används istället radiatormätning. På varje radiator placeras en mätare som läser av hur mycket 

värme radiatorn har avgivit47.   

En nackdel med att mäta mängden tillförd värme är att uppvärmningsbehovet kan variera för olika 

lägenheter i samma hus beroende på hur lägenheten är placerad. Hörnlägenheter med stora 

ytterväggytor eller med norrläge får ett större uppvärmningsbehov än lägenheter med sydläge eller 

som är placerade mitt i huskroppen som därmed kan tillgodogöra sig värme från övriga lägenheter. I 

vissa länder som tillämpar individuell värmemätning, t.ex. Danmark och Schweiz, kompenseras det 

för en ogynnsam placering genom att korrigera mätvärdena. Det innebär att kostnaderna för 

hyresgästen inte är direkt kopplade till det värde som avläses på mätaren. Det kan i sin tur göra 

hyresgästen mindre benägen att spara värme eftersom kopplingen mellan avläst förbrukning och 

kostnad inte blir lika tydlig48.  

En fördel med metoden är att hyresgästen kan tillgodogöra sig värmeavgivningen från sekundära 

värmekällor, exempelvis människor som vistas i lägenheten och elektronisk utrustning, för att minska 

uppvärmningsbehovet49.      

Mätning av rumstemperatur 

Istället för att basera uppvärmningskostnaderna på mängden tillförd värme kan rumstemperaturen 

ligga till grund för debiteringen. Metoden innebär att hyresgästen debiteras för en bastemperatur, 
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normalt 21 oC. Överstigs temperaturen ökar kostnaden för hyresgästen medan kostnaden minskar 

vid en lägre rumstemperatur50.  

En stor fördel är att ingen hänsyn behöver tas till det varierande uppvärmningsbehovet inom 

fastigheten. Ett dåligt klimatskal innebär inte ökade kostnader för hyresgästen utan för hyresvärden 

vilket skapar incitament för denna att göra förbättringar. En nackdel är dock att hyresgästen kan 

slösa energi genom att reglera rumstemperaturen med att öppna fönstren istället för att sänka 

elementen, utan att det syns på räkningen. Dessutom ger sekundära värmekällor som höjer 

rumstemperaturen ökade kostnader för hyresgästen51.   

Lönsamhet individuell mätning 

Ett hinder för att börja med individuell mätning av energiförbrukningen är att installationen av 

mätsystemen och därefter driften kan medföra ganska stora kostnader samtidigt som det råder 

delade meningar om hur stora besparingar det leder till.  

I rapporten ”Individuell mätning och debitering i flerbostadshus” av Bernotat & Sandberg (2008) har 

lönsamheten med individuell mätning av varmvatten och värme undersökts. Inledningsvis 

konstateras att det är svårt att analysera lönsamheten för en investering i individuell mätutrustning 

eftersom den påverkas av fler faktorer än investeringens storlek och driftskostnader. Ofta installeras 

mätsystemen i samband med att andra energieffektiviseringsåtgärder utförs vilket kan påverka 

resultatet. I sin analys har författarna tagit hänsyn till sju parametrar som lönsamheten beror på: 

lägenhetsstorlek, energiförbrukning, energibesparing, energipris, kapitalkostnad per lägenhet, 

driftkostnad per lägenhet, om värme och/eller varmvatten ingår.  

 

För ett system som mäter varmvattenförbrukningen antas kapitalkostnaden för utrustningen uppgå 

till 1500 kr/lägenhet och driftskostnaden till ca 100 kr/år. Utöver detta påverkas lönsamheten kraftigt 

av verkningsgraden i varmvattencirkulationssystemet. Figur 3 på nästa sida visar hur lönsamheten 

med individuell mätning av varmvattenförbrukning beror av energipriset då energibesparingen antas 

vara 20 %.  

Enligt figur 3 blir system för individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukningen i stort 

sett alltid lönsamma . Det är framförallt lägenheter med hög vattenförbrukning och 

varmvattencirkulationssystem med låg verkningsgrad som kan uppnå stora besparingar beroende på 

att den ursprungliga energiförbrukningen är större i dessa lägenheter.   
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Figur 3 Lönsamhet för IMD beroende på energipris, vattenförbrukning och verkningsgrad i varmvattencirkulationen
52

 

För ett system som mäter både värme – och varmvattenförbrukning antas kapitalkostnaden vara 

5000 kr/lägenhet och den årliga driftskostnaden ca 200 kr. Den kombinerade energibesparingen för 

både värme – och varmvatten antas vara 15 % vilket stämmer bra överrens med andra 

undersökningar som brukar visa besparingar på mellan 10 – 20 %. Lönsamheten vid en 15 procentig 

energibesparing visas i figur 4. 

Figur 4 Lönsamheten för IMD beroende på energipris och lägenhetsstorlek
53
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Enligt figur 4 uppnår systemen för individuell mätning av både värme – och varmvattenförbrukning 

inte lönsamhet i samma utsträckning som system för endast varmvatten. Enligt Sandberg och 

Bernotat (2008) beror det troligtvis bland annat på att systemen för mätning av varmvatten är 

enklare och det krävs färre mätare samtidigt som besparingarna blir större. Dessutom har system för 

varmvattenmätning funnits längre vilket innebär att marknaden är mer utvecklad med lägre priser 

som en följd. I takt med stigande energipriser är det dock inte omöjligt att intresset för individuell 

mätning och debitering även för värme växer vilket troligtvis borde leda till lägre priser för den här 

typen av tjänster.      

Gröna hyresavtal 

Gröna hyresavtal är en kontraktsform som innebär att både hyresvärd och hyresgäst förbinder sig att 

tillsammans driva fastigheten på ett hållbart sätt samt att dela på kostnader och vinst för detta. I 

Sverige har intresset för gröna hyreskontrakt ökat under slutet av 00-talet i takt med att många 

företag insett att det finns pengar att spara och den positiva inverkan kontraktsformen har på deras 

varumärke. Konceptet har sedan några år blivit vanligt utomlands, främst i Australien, Storbritannien 

och USA. 

Gröna hyresavtal i Sverige  

För närvarande pågår ett projekt som leds av Fastighetsägarna Sverige för att ta fram en svensk 

standardutformning för gröna hyresavtal. Projektet beräknas vara färdigt i slutet av 201154. Det finns 

ett antal svenska fastighetsbolag som erbjuder gröna hyresavtal som i stort sett är utformade på 

samma sätt. För att ge en bild av hur utformningen av ett grönt hyresavtal kan se ut har en 

beskrivning gjorts nedan, baserad på information hämtad från Vasakronan55. 

Ett grönt hyreskontrakt tecknas normalt som ett tillägg till det vanliga hyresavtalet och omfattar dels 

frågor om energianvändning, avfallshantering och materialval vid till – och ombyggnader men det 

innehåller även riktlinjer för hur hyresgästen och hyresvärden ska samarbeta för att minska 

energianvändningen och miljöpåverkan. 

Vi tecknandet av ett grönt hyresavtal görs en elkartläggning för att hyresgästen ska få veta var och 

hur elförbrukningen kan minskas. Hyresgästen får sedan själv bekosta och vidta lämpliga åtgärder för 

att minska förbrukningen. Den kostnadsbesparingen som blir tillfaller hyresgästen. Hyresgästen 

förbinder sig även att bara köpa in grön el som uppfyller Naturskyddsföreningens krav för ”Bra 

Miljöval”.  

Företagen som hyr lokalerna ska, utöver att sänka den egna elförbrukningen, även gemensamt med 

fastighetsägaren bidra till att minska fastighetens totala energiförbrukning, bland annat genom att 

effektivisera driften av ventilation, - uppvärmning – och nedkylningssystem. Det innebär att 

hyresgästen måste acceptera variationer i inomhusklimatet. Det är hyresvärdens uppgift att bidra 

med rådgivning och förslag på vilka effektiviseringar som kan göras. Den kostnadsbesparing som görs 

fördelas mellan hyresgäster och hyresvärd. Förutsatt att det går att mäta hur mycket varje hyresgästs 

förbrukning har minskat delas besparingen normalt lika mellan hyresvärd och hyresgäst. Om 

                                                                                                                                                                                     
53

 Sandberg & Bernotat, 2008 
54

 www.energimyndigheten.se (2011-03-23)  
55

 www.Vasakronan.se (2011-03-21)  

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.vasakronan.se/


17 
 

respektive hyresgästs besparing inte går att uppskatta görs, åtminstone hos Vasakronan, istället en 

reduktion med 10 % på det hyrestillägg som finns för värme och kyla.    

 Det finns även krav på att allt avfall måste källsorteras enligt de anvisningar som finns i fastigheten. 

Det är fastighetsägarens uppgift att se till att det finns möjlighet till källsortering i fastigheten.  

Om hyresgästen vill utföra några ombyggnader i sina lokaler får endast material som uppfyller de 

miljökrav som fastighetsägaren har användas. 

Enligt ”the Green Lease Guide” handlar gröna hyresavtal om en helhet som bör omfatta mer än bara 

rent tekniska aspekter. Det kan bland annat innebära att man väljer ett städbolag med miljövänlig 

profil som inte använder farliga kemikalier och följer de anvisningar som finns för källsortering i 

fastigheten. Gröna transporter till och från fastigheten bör också underlättas t.ex. genom faciliteter 

för cyklister eller närhet till kommunala transportmedel56.  

Under ett föredrag på Nordic Green Building Councils Conference 2011 berättade Vasakronans VD 

att efterfrågan på gröna hyresavtal bland deras kunder kraftigt ökat sedan införandet 2010. Tidigare 

hade ingen av deras kunder efterfrågat tjänsten vilket förmodligen berodde på att det var ett okänt 

koncept. Det kan tolkas som att det finns ett intresse för hållbara byggnader bland svenska företag 

men att det finns för lite information om möjligheterna.  

Gemensamt för både gröna hyresavtal och IMD är att de är metoder för att göra hyresgästen mer 

medveten om sin energiförbrukning samtidigt som det kan skapa gemensamma incitament för 

hyresgäst och fastighetsägare att påverka bostadens eller lokalens energiprestanda. Den typen av 

samarbete är viktigt för att på ett effektivt sätt kunna sänka fastighetssektorns energikonsumtion.         
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Miljöcertifiering 
Genom att låta miljöcertifiera en byggnad fås ett bevis på att den är energieffektiv och klimatsmart. 

Det finns flera olika miljöcertifieringssystem som är utvecklade i olika delar av världen. I Sverige 

används främst LEED, BREEAM, GreenBuilding och det svenska systemet Miljöbyggnad. De olika 

certifieringssystemen är från början utvecklade med hänsyn till förhållanden som råder i respektive 

land57.  

Miljöbyggnad 

Inom systemet Miljöbyggnad, tidigare Miljöklassad byggnad, klassas byggnaden inom 

huvudkategorierna: 

 Energi 

 Innemiljö 

 Kemikalier 

 Särskilda miljökrav 

Kategorin energi bedömer energianvändningen, värmeåtervinning och vilka energislag som används. 

Området innemiljö ska säkerställa att bland annat luftkvalitén, vattenkvalitén, ljudmiljön och det 

termiska klimatet är bra samt att det inte finns någon risk för fuktskador. Det är även viktigt att 

byggnaden inte innehåller farliga ämnen vilket bedöms inom kategorin kemikalier. För byggnader 

med egna VA system finns även kategorin särskilda miljökrav som innefattar dricksvattenkvalitet och 

övergödningseffekter från avloppsvattnet58. 

Beroende på hur väl kraven uppfylls får byggnaden något av betygen KLASSAD, BRONS, SILVER eller 

GULD där GULD är bäst och KLASSAD innebär att de lägsta kraven inte har uppfyllts. Miljöbyggnad 

kan användas för att certifiera både nya och gamla byggnader och stora fastigheter eller villor59.  

LEED 

LEED är ett miljöcertifieringssystem som utvecklats i USA utav United States Green Building Council. 

Förkortningen LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Den första upplagan 

kom 1999 och utvecklingar av den versionen har gjort att systemet nu kan användas för alla typer av 

byggnader60. Områdena som bedöms är:  

 Innovation och design 

 Lokalisering  

 Energi och atmosfär 

 Vatten  

 Material och resurser 

 Inomhusmiljö  
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LEED tar alltså i sin bedömning även hänsyn till hur byggnaden är placerad i förhållande till lokaltrafik 

och andra kommunikationer. Inom LEED kan fyra olika nivåer uppnås, certifierad, silver, guld och 

platina. För att uppnå högsta nivån, platina, krävs innovativa lösningar för teknik och design61.  

BREEAM 

BREEAM kommer från Storbritannien och har funnits sedan 1990 vilket gör det till ett av de äldsta 

miljöcertifieringssystemen. Förkortningen står för BRE Environmental Assessment Method och är 

utvecklat av Building Research Establishment (BRE) som ägs av en sammanslutning av 

branschaktörer62.  

Bedömningspunkterna är: 

 Energi 

 Miljöledning 

 Hälsa och välbefinnande 

 Transporter 

 Vatten 

 Material 

 Avfall 

 Landanvändning och ekologi 

 Föroreningar 

Enligt PEAB tar BREEAM mer hänsyn till miljöpåverkan jämfört med LEED som är mer fokuserat på 

innemiljö och hälsa63. Inom BREEAM finns de fem bedömningsnivåer passed, good, very good, 

excellent och outstanding. Nivån outstanding är svår att nå och som en jämförelse kan sägas att 

LEED:s nivå platina endast når upp till statusen very good64. 

GreenBuilding 

Miljöcertifieringssystemet GreenBuilding fokuserar endast på att minska och effektivisera 

energianvändningen. För att bli certifierad enligt GreenBuilding krävs det att en ny byggnad har en 

energianvändning som ligger 25 % under de krav som finns i BBR. Även nyrenoverade byggnader kan 

bli GreenBuildings och de måste då ha minskat energiförbrukningen med 25 % jämfört med före 

renoveringen65.  

Det är inte bara byggnader som kan bli certifierade utan även fastighets – och byggföretag. För att 

blir ett GreenBuilding-certifierat företag ställs minimikrav på fastighetsbeståndets storlek och 

andelen byggnader som redan är GreenBuilding-certifierade. Dessutom måste företaget planera att 

fortsätta producera Green Buildings66. 
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De stora fördelarna med GreenBuilding är dels de besparingar som görs i form av lägre 

energianvändning men även att det är lätt att förstå och därmed lätt att sälja in hos hyresgäster och 

köpare67.           

Jämförelse 

I andra examensarbeten har jämförelser mellan de olika certifieringssystemen gjorts. Fördelarna med 

de stora systemen BREEAM och LEED är framförallt att de är välkända och täcker många 

problemområden men att de är förhållandevis dyra och tar lång tid att genomföra. Miljöbyggnad 

däremot är ganska billigt att genomföra och väl anpassat till svenska förhållanden. Däremot tas liten 

hänsyn till miljöpåverkan på platsen och under produktionen68.    

Ökat marknadsvärde genom miljöcertifiering  
Två faktorer som har stor inverkan på marknadsvärdet för en hyresfastighet är betalningsviljan hos 

hyresgästerna samt uthyrningsgraden. Ett starkt incitament till att energieffektivisera och 

miljöcertifiera en byggnad skulle vara om det gick att bevisa att värdet på fastigheten höjdes. I 

Sverige är det dock än så länge svårt att hitta undersökningar som bevisar ett sådant samband vilket 

förmodligen till stor del beror på att antalet miljöcertifierade byggnader i Sverige fortfarande är 

ganska litet.    

Undersökningar gjorda på den amerikanska marknaden 

På den amerikanska fastighetsmarknaden finns ett större antal certifierade fastigheter än i Sverige 

och där har det också gjorts ett antal undersökningar för att ta reda på hur en LEED-certifiering 

påverkar en fastighets hyresnivå, uthyrningsgrad och försäljningspris69.  

De olika regressionsanalyser som gjorts på den amerikanska fastighetsmarknaden för att avgöra hur 

miljöcertifieringar påverkar hyresintäkterna har fått väldigt varierande resultat. Det beror till stor del 

på vilken hänsyn som tagits till olika inverkande faktorer såsom fastigheternas placering, ålder, 

storlek och utformning. Resultaten som redovisas nedan är från två olika rapporter och visar hur stor 

skillnaden kan bli beroende på hur stor hänsyn som tas till olika omgivande faktorer.   

Resultatet från en av de här analyserna finns publicerat i artikeln ”Green Design and the Market for 

Commercial Office Space” av Wiley et al. (2008). I rapporten har hyresintäkter för LEED-certifierade 

fastigheter jämförts med icke certifierade fastigheter. Enligt Wiley et al. skulle hyrorna för LEED-

certifierade fastigheter ligga mellan 15 och 17 % högre än för konventionella fastigheter. Resultatet 

som Wiley et al. redovisar har dock kritiserats för att för liten hänsyn tas till de jämförda 

fastigheternas lägen. I studien jämförs fastigheter inom en hel storstadsregion men eftersom hyrorna 

kan skilja sig ganska mycket beroende på placering även inom samma region är resultatet 

förmodligen något missvisande70.  

Fuerst och McAllistar hävdar i sin rapport ”New Evidence on the Green Building Rent and Price 

Premium” (2009) att de använt sig av en modell som tar bättre hänsyn till de omgivande faktorer 

som kan påverka hyrorna. Enligt deras resultat skulle hyrorna i LEED-certifierade fastigheter ligga 6 % 

högre än i konventionella fastigheter. I samma studie undersöktes även hur försäljningspriset 
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påverkas då fastigheten är miljöcertifierad. Enligt rapporten skulle LEED-certifierade fastigheters 

försäljningspris vara 35 % högre än för konventionella fastigheter vilket innebär att miljöcertifiering 

skulle ha mycket större inverkan på försäljningspriset än på hyresintäkterna.       

Det är svårt att dra några exakta slutsatser om vilken inverkan miljöcertifieringar har på 

marknadsvärdet eftersom resultaten från de olika rapporterna skiljer sig från varandra beroende på 

vilken hänsyn som tagits till omgivande faktorer. Men även om undersökningarna som gjorts inte ger 

några entydiga resultat verkar det ändå som att miljöcertifieringar har en positiv inverkan på 

fastigheters marknadsvärde. Dessa undersökningar är utförda med fokus på USA men det verkar 

trots det rimligt att anta att resultatet kommer bli det samma i Sverige i takt med att efterfrågan och 

antalet gröna byggnader ökar. I examensarbetet ”Hur ser investerare på miljöklassade fastigheter” 

gjordes en enkätundersökning för att ta reda på hur svenska investerare ställer sig till 

miljöcertifierade byggnader. Resultatet visar att alla svaranden tror att efterfrågan på 

miljöcertifierade fastigheter kommer öka och en stor andel anser att de redan märker av ett ökat 

intresse71. 

Trots att det för närvarande endast finns svaga tendenser till att miljöcertifierade fastigheters värde 

stiger i förhållande till konventionella byggnaders är det förmodligen viktigt att följa med 

utvecklingen nu. Hårdare energi – och miljökrav på byggnader i framtiden kommer med största 

sannolikhet att leda till att antalet certifieringar ökar och det slutar vara en konkurrensmässig fördel. 

Det innebär att miljöcertifieringen blir mindre lönsam samtidigt som effektiviseringsåtgärderna 

kanske trots det kommer vara nödvändiga för att klara skärpta gränser för energi – och 

miljöprestanda.     

Gröna försäkringar 
De flesta försäkringsbolag har ett stort miljöengagemang och en miljöpolicy som beskriver hur de ska 

arbeta för att minska sin påverkan på miljön och klimatet. Det innefattar exempelvis att 

skadereparationer ska utföras på ett miljövänligt sätt och att gröna investeringar, som ska leda till 

bland annat minskade utsläpp av växthusgaser, görs72. Men har försäkringsbolagen utöver sitt 

interna arbete även möjlighet att ge sina försäkringstagare incitament att göra gröna investeringar i 

sina fastigheter?     

Reducerade försäkringspremier för miljöcertifierade byggnader 

Om bedömningspunkterna i certifieringssystemen studeras verkar det rimligt att anta att 

miljöcertifierade byggnader håller hög kvalitet. Alla material och konstruktioner väljs med stor 

omsorg och dessutom görs kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att byggnaden kommer 

klara av kraven som certifieringen ställer. Det innebär att risken för att skador ska uppstå minskar 

vilket borde göra försäkringsbolagen mer intresserade av att försäkra denna typ av byggnader.  

 

Sedan några år erbjuder ett antal amerikanska försäkringsbolag gröna försäkringar. De kan dels 

innebära sänkta försäkringspremier för försäkringstagare som väljer att bygga eller renovera sina hus 

enligt ett miljöcertifieringssystem. Ytterligare en typ är Green Upgrade Coverage. Det innebär att 

istället för att återställa eller ersätta skadade byggnader och installationer till sitt ursprung görs en 

uppgradering till grönare alternativ. Ett företag som erbjuder denna typ av försäkringar är Fireman’s 
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Fund som anser att den här typen av försäkringar minskar riskerna för dem samtidigt som det ger 

deras företag bra publicitet73.  

Gröna försäkringar i Sverige  

Under arbetet med uppsatsen har ett antal svenska försäkringsbolag kontaktats. I Sverige verkar den 

typen av försäkringar som beskrevs ovan inte vara vanligt förekommande. Det visade sig dock att 

vissa försäkringsbolag premierar kunder som använder sig av miljöledningssystemet ISO 14000 eller 

kvalitetsledningssystemet ISO 900074. Att gröna försäkringar är ovanligt i Sverige kan dels bero på att 

antalet certifieringar enligt de system som beskrivs i den här uppsatsen är mindre än i USA, men 

kanske främst på att villkoren för både försäkringsbranschen och kontrollen av nya och renoverade 

byggnader skiljer sig mycket från USA. Byggnormerna i Sverige är strängare och mer omfattande än i 

USA vilket gör att byggstandarden över lag är högre i Sverige. Därför är amerikanska försäkringsbolag 

troligtvis mer villiga än svenska att sluta fördelaktiga försäkringsavtal för byggnader som kan visa att 

de håller en viss kvalitet genom t.ex. en LEED-certifiering75. 

 

Eftersom marknaden för gröna försäkringar i Sverige framstår som ett ganska outforskat område 

skulle det förmodligen kunna medföra stora konkurrensfördelar för de försäkringsbolag som kan 

erbjuda det. Lägre försäkringspremier skulle troligtvis kunna hjälpa till att göra miljöcertifierade 

fastigheter ännu attraktivare och på längre sikt bidra till att antalet energieffektiva byggnader ökar.    

Inomhusklimat  

I byggnader med hög energiprestanda är normalt ventilations -, värme – och kylsystem noggrant 

inställda. Därmed undviks en onödigt hög energiförbrukning samtidigt som innemiljön blir bättre 

vilket ökar välbefinnandet för de som vistas i lokalerna. De flesta människor har förmodligen själva 

känt av hur produktiviteten minskar i rum med dålig och varm luft. Inneklimatet är en viktig 

bedömningspunkt i de flesta miljöcertifieringssystemen, särkilt för att nå upp till de högre nivåerna.  

Det har gjorts flera undersökningar för att försöka koppla samman anställdas produktivitet med 

inomhusmiljön på kontoret. 

 Rumstemperatur är en faktor som har stor inverkan på människors arbetsprestationer. I 

artikeln ”Effect of temperature on task performance in office environment” (2006) har Seppänen et 

al. använt sig av resultaten från 24 olika studier som gjorts på sambandet mellan temperatur och 

produktivitet. I de studier som används har undersökningarna dels utförts i laboratoriemiljöer men 

även på faktiska kontor samt i klassrum. Produktivitet kan vara svårt att bedöma men i studierna som 

Seppänen et al. har använt har testpersonerna bedömts utifrån snabbhet och noggrannhet vid 

varierande temperaturer när de utfört uppgifter som kan anses typiska för kontorsarbete. Exempel 

på uppgifter är ordbehandling, lättare beräkningar samt telefonkundtjänst. Sammanställningen av de 

olika studierna visade att temperaturer under 21 oC och över 25 oC påverkade testpersonernas 

produktivitet negativt. I intervallet 21 -25 oC förblev testpersonerna dock i stort sett opåverkade. 

 I artikeln ”Ventilation and performance in office work” (2005) påvisar Seppänen et al. med liknande 

metoder som ovan även ett samband mellan luftomsättningen, d.v.s. ventilationen, och produktivitet. 

Resultaten från sammanställningarna som Seppänen et al. gjort tyder på ett samband mellan 
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inomhusklimat och produktivitet men resultatet innehåller vissa osäkerheter, bland annat eftersom 

de olika studierna som använts har genomförts med olika metoder och med varierande 

bedömningsgrunder.  

Inomhusklimatets påverkan på anställdas arbetsprestationer borde vara en intressant aspekt för 

företag när de väljer lokaler. Dels därför att det underlättar för de anställda att utföra ett bra arbete 

men även för att attraktiva kontorsmiljöer hjälper till att både dra till sig och behålla kompetent 

personal. Det skapar i förlängningen även incitament för fastighetsägarna att optimera sina 

fastigheters driftsystem för att kunna erbjuda den typ av kontorslokaler som företagen vill ha76.      

Corporate Social Responsibility, CSR 

Genom Corporate Social Responsibilty visar företag att de tar hänsyn till sociala, etiska och 

miljömässiga aspekter i sitt arbete, utöver vad lagen kräver. Det är något som görs på frivillig basis 

men som börjar bli allt viktigare för att kunna konkurrera med andra företag i takt med att 

konsumenters intresse för dessa frågor ökar. Några exempel på hur hänsyn kan tas till de 

miljömässiga aspekterna är att minska energi – och vattenanvändning, minska mängderna avfall och 

beroendet av fossila bränslen. Ett annat bra sätt att lägga tyngd bakom sin miljöpolicy och påvisa ett 

aktivt miljöarbete kan vara att driva sin verksamhet i miljöcertifierade lokaler.           
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Energieffektivisering av befintliga byggnader 

Tekniska metoder 
Traditionellt sett brukar energieffektivisering av en byggnad innebära att minska 

uppvärmningsbehovet genom att byta till nya tätare fönster och tilläggsisolering men det finns även 

stora energibesparingarna att hämta i bättre installationer och ett effektivare brukande. 

Minskade värmeförluster 

Genom att förbättra byggnaders klimatskal dvs. väggar, tak, fönster och grund kan 

uppvärmningsbehovet minskas kraftigt. Äldre byggnader är konstruerade efter andra preferenser 

med avseende på energiförbrukning än vad som finns idag. Normalt byggs ytterväggar idag med ett 

minst 20 cm tjockt isoleringslager jämfört med de 10 cm som finns på många äldre hus77. Utöver 

dåligt isolerade klimatskal innebär oisolerade installationer också värmeförluster. Genom att isolera 

varma rör och ventilationskanaler minskas värmeförlusterna från mediet under transporten i 

fastigheten samtidigt som risken för kondens minskar vilket annars kan leda till fuktskador78.   

 Att byta till modernare fönster kan medföra fler fördelar än det minskade uppvärmningsbehovet på 

vintern. Till exempel finns fönster som reflekterar en stor del av värmen i solstrålarna samtidigt som 

det mesta ljuset släpps igenom vilket leder till en bra ljusmiljö samtidigt som nedkylningsbehovet 

under varma perioder minskar. Det kan framförallt vara användbart i byggnader med stora 

glaspartier där övertemperaturer kan blir ett problem79.    

Ventilationssystem  

När klimatskalet förbättras blir byggnaden normalt tätare och därför blir kraven på 

ventilationssystemet högre om inomhusmiljön ska förbli bra. Det finns flera olika typer av 

ventilationssystem med varierande funktion sett till energieffektivitet.  

Självdragsventilation bygger på att varm luft stiger uppåt i byggnaden där den leds ut genom 

ventilationskanalerna. Då bildas ett undertyck som gör att ny luft sugs in i byggnaden. Fördelen med 

självdragsventilation är att det drivs utan fläktar eller andra mekaniska installationer men mycket 

energi går till spillo när den varma luften leds ut ur byggnaden utan att återanvändas. Om 

varmluftsflödet ur byggnaden minskas för att spara energi blir luftomsättningen ofta för dålig med 

sämre innemiljö som följd80. 

Fläktstyrd frånluft är ett vanligt förekommande ventilationssystem som fungerar genom att fläktar 

suger ut inomhusluften som ersätts med uteluft. För att få bättre kontroll över ventilationen kan FT-

system användas vilket innebär att både till – och frånluftsflödet styrs med fläktar. Fördelarna med 

FT-system är att tilluften kan renas och dess temperatur och fuktighet kan påverkas. I ett FTX-system 

används en värmeväxlare som tar tillvara den varma frånluften för att värma upp tilluften vilket ger 

lägre uppvärmningskostnader81. Figur 5 visar en schematisk skiss av ett hus med FTX-system.      
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Figur 5 Schematisk skiss av hus med FTX-system
82

 

Belysning 

En stor del av fastigheters energiförbrukning går åt till belysning och i många kontorsfastigheter står 

belysning för den största andelen av den totala elförbrukningen. Förbrukningen kan minskas genom 

att använda lågenergilampor. Jämfört med traditionella glödlampor drar lågenergilampor en 

femtedel så mycket el samtidigt som dess livslängd är tio gånger längre83. Traditionell belysning 

genererar dessutom mycket värme och ökar därför lokalernas nedkylningsbehov. Med tanke på att 

bättre belysningssystem kan minska både elförbrukningen och nedkylningsbehovet finns det mycket 

pengar att spara84. Sedan september 2009 har glödlampor stegvis börjat fasas ut från marknaden 

genom skärpta krav på energiförbrukningen för de lampor som säljs85.   

Driftsoptimering 

Driftsoptimering handlar om att anpassa installationernas effekt till det momentana behovet. 

Belysningen kan exempelvis vara närvarostyrd och kopplad till censorer som känner av hur stor 

mängd dagsljus som strålar in. Andra åtgärder är att installera ventilationssystem som anpassar sig 

efter variationer i temperatur, 

luftföroreningar och fukt bland annat 

genom att det känner av hur mycket folk 

som vistas i lokalen. System av den här 

typen effektiviserar energianvändningen 

samtidigt som förhållandena i lokalen 

jämnas ut och gör inomhusmiljön mer 

behaglig86.  Figur 6 visar hur fastighets – 

och verksamhetselanvändningen är 

fördelad i en kontorsbyggnad. Både 

belysning och ventilation utgör stora 

poster.    

Figur 6 Fördelning av fastighets – och verksamhetselanvändning
87
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Ekonomiska möjligheter och problem 
För att Sverige ska kunna uppnå de uppsatta energimålen till 2020 och 2050 måste de äldre delarna 

av det befintliga fastighetsbeståndet energieffektiviseras. Det mest rationella är att 

energieffektivisera husen i samband med den generella upprustning som är nödvändig i stora delar 

av fastighetsbeståndet från 1960 – och 1970-talen. Renoveringscykeln för bostadshus är normalt 40 -

60 år vilket innebär att det inte går att vänta med att minska fastigheternas energiförbrukning till 

nästa varv i renoveringscykeln88.   

Enligt Sveriges Byggindustriers rapport ”Energieffektivisering i befintligt byggnadsbestånd” (2008) 

skulle den nödvändiga renoveringen och energieffektiviseringen kosta omkring 400 miljarder kronor 

vilket jämförs med att kostnaden för att ersätta husen från miljonprogrammet med nybyggnationer 

skulle bli fem gånger större. Sveriges Byggindustrier menar även i samma rapport att kvalitén på 

byggnaderna från miljonprogrammet inte är alls lika dålig som det ofta sägs utan består av kraftiga 

konstruktioner som mycket väl kan rustas upp till energieffektiva bostäder. En del av investeringen 

kommer dessutom att betala sig själv eftersom ökad energiprestanda kommer ge lägre 

driftskostnader89.  

Enligt Sveriges Byggindustriers rapport kan åtgärder som tätning av fogar, nya energieffektiva fönster 

och byte till el-effektiva fläktar tillsammans ge en förbrukningsbesparing på ca 18 % med en 

återbetalningstid på mindre än 4 år90. Det skulle tyda på att det finns åtgärder som till rimliga 

kostnader ger förhållandevis stora energibesparingar.      

2007 gjorde SABO en undersökning för att se vilka möjligheter SABO-företagen har att genomföra 

energieffektiviserande åtgärder vid renoveringar. Genom att utgå från den genomsnittliga 

energikostnaden per kvadratmeter i SABO:s fastigheter kom man fram till att åtgärder som minskade 

energiförbrukningen till nybyggnadskraven skulle reducera förbrukningen med 18 % vilket skulle ge 

en ekonomisk besparing på 25 kr/m2,år. Hur stor investering som kan motiveras beror på vilket 

avkastningskrav fastighetsbolaget har. För fastigheter i attraktiva områden antogs avkastningskravet 

vara omkring 3 %. Det innebär att en minskad energiförbrukning skulle kunna motivera en 

investering på 833 kr/m2 eller drygt 58 000 kronor för en lägenhet på 70 m2. Motsvarande siffra för 

mindre attraktiva områden med högre avkastningskrav var endast drygt 300 kr/m2 91. Enligt dessa 

uträkningar ger framtida energibesparingar ett visst utrymme att utföra energieffektiviserande 

åtgärder, åtminstone i attraktiva områden. För områden med svagare bostadsmarknader blir 

effektiviseringsåtgärderna däremot svårare att finansiera. Det verkar inte finnas möjlighet att 

finansiera andra delar i omfattande upprustningsprojekt med kostnadsbesparingarna som uppnås 

genom sänkt energiförbrukning.   

Ett problem när kostnaderna för energieffektiviseringar diskuteras är att de ofta inkluderas i de totala 

kostnaderna för att renovera ett bostadsområde. I SABO:s rapport refereras t.ex. till Alingsåshems 

renovering av Brogården där fastigheterna ska renoveras för att uppnå passivhusstandard till en 

kostnad av 750 000 kronor/ lägenhet. Detta inkluderar dock även kostnader för att bland annat 

installera hissar och stambyten vilket måste göras oberoende om energieffektiviseringskraven vid 
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renovering skärps eller inte. Om kostnaderna för renovering slås ihop med kostnaderna för att öka 

husets energiprestanda blir det svårt att se hur några energieffektiviseringsåtgärder skulle ha rimliga 

återbetalningstider. Därför borde det vara viktigt att skilja på kostnaderna för energieffektivisering 

och kostnader för renoveringar som måste göras oavsett. 

Renovering av bostadsområdet Brogården 
Bostadsområdet Brogården i Alingsås byggdes mellan 1973 – 1975 som en del av miljonprogrammet. 

Fastighetsägaren Alingsåshem startade 2008 ett omfattande renoveringsprojekt i området med stort 

fokus på att minska fastigheternas energiförbrukning. I projektet används samma tekniker som för 

passivhus. Projektet genomförs i partneringform i samarbete med Skanska92. 

I ett partneringprojekt samarbetar projektets olika aktörer under hela processen. Det innebär att 

byggherrens, konsulternas och entreprenörens spetskompetenser kan utnyttjas redan från början. 

Partnering medför ett öppet samarbete mellan de inblandade som tillsammans jobbar mot ett 

gemensamt mål med gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi93.         

Iden med passivhus är att värmeförlusterna ska vara så små att det inte behöver tillföras någon 

energi specifikt för att värma upp huset. Istället värms huset upp passivt med värmen som alstras 

från människor, elektriska apparater och instrålande solvärme. För att värmeförlusterna ska bli 

tillräckligt små krävs att byggnaden är extremt välisolerad och att fönster och dörrar är täta. En 

annan viktig del för att klara uppvärmningsbehovet är att värmen i frånluften tas tillvara med hjälp av 

en värmeväxlare94. Figur 7 visar en schematisk skiss av ett passivhus.  

 

Figur 7 Schematisk skiss passivhus 
95

 

Vid renoveringen av husen i Brogården har många av metoderna som redovisades under tekniska 

metoder använts. Utöver att ha förbättrat klimatskalet samt minskat antalet köldbryggor har även 
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radiatorsystemen tagits bort. Istället värms tilluften med hjälp av värmeväxlare. Trots att husen inte 

uppfyller kraven för passivhus fullt ut har energiförbrukningen minskat kraftigt. Ett av husen som 

ingår i projektet är färdigt och resultatet har kunnat utvärderas. Energiförbrukningen för 

uppvärmning har minskat med 80 procent vilket, enligt Alingsåshems vd, innebär en årlig 

kostnadsbesparing på 7000 kronor för en trerumslägenhet på 70 m2. Genom att installera system för 

individuell mätning av varmvatten – och elförbrukning har även dessa poster minskats96.     

Renoveringen av Brogården är ett långsiktigt projekt och lönsamhetsberäkningarna sträcker sig fram 

till 2030. Alingsåshem har använt flera olika lösningar för att projektet ska bli lönsamt. Bland annat 

har energieffektiviseringen gjorts i samband med andra renoveringar som varit nödvändiga. Den 

uthyrningsbara arean har också utökats. Det kan bland annat göras genom att bygga till ett extra 

våningsplan. För att hyrorna i området inte ska bli allt för höga renoveras lägenheterna till olika 

standard. Det innebär att vissa lägenheter får nybyggnadshyra medan andra lägenheter får 

ombyggnadshyra. Då går det att variera hyresnivån i området vilket gör det attraktivt för en större 

kundkrets97.   
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Resultat  
I följande avsnitt redovisas resultatet från den genomförda enkätundersökningen. I undersökningen 

deltog representanter från 6 fastighetsbolag inriktade på uthyrning av bostäder, 8 fastighetsbolag 

inriktade på uthyrning av kommersiella lokaler och 4 representanter för hyresgästsidan. Svaren 

redovisas separat för respektive svarsgrupp.  

Inriktning bostäder 

Våra fastigheters energi – och miljöprestanda är en viktig fråga för vårt fastighetsbolag 

Alla svarande företag instämde helt i att fastigheternas energi – och miljöprestanda är en viktig fråga 

och flera gav även konkreta exempel på hur de arbetade med dessa frågor. Ett av företagen angav att 

de aktivt jobbar med att sänka energiförbrukningen genom att ställa höga krav vid nybyggnation och 

renovering. Ytterligare en svarande tyckte att energiprestanda är en intressant fråga eftersom det är 

tätt sammankopplat med driftskostnaderna vilket gör det lättare att engagera folk. Samma person 

trodde även att energi – och miljöfrågor kommer inverka allt mer på lån – och försäkringsvillkor då 

förfrågningarna från banker och försäkringsbolag angående företagets miljöarbete ökat.  Några av 

företagen deltog även i Skåneinitiativet.  

Skåneinitiativet introducerades av SABO 2008 med målsättning att de SABO-företag som anslutit sig 

till projektet gemensamt ska minska sin energiförbrukning med 20 % till 2016 jämfört med 2007. 

Arbetet följs upp varje år genom att företagen rapporterar sin energistatistik. Vid utvärderingen av 

projektet anges endast en siffra för den totala minskningen av företagens gemensamma förbrukning 

vilket innebär att enskilda företag inte pekas ut eftersom företagen har olika utgångspunkt att 

minska sina fastigheters energiförbrukning98. 

Det finns incitament för vårt företag att se till att våra fastigheter drivs energieffektivt 

På frågan huruvida det finns incitament för företaget att se till att fastigheterna drivs energieffektivt 

svarade två tredjedelar att de instämde helt medan övriga instämde delvis. Det främsta incitamentet 

var att spara pengar då energikostnaden är en av de största utgiftsposterna men även att minska 

företagets miljöpåverkan. Ett av företagen tyckte även att det var viktigt att hålla nere 

energiförbrukning för att undvika diskussioner med hyresgästföreningen.  

 

Diagram 1. Det finns incitament för vårt fastighetsbolag att se till att våra fastigheter drivs energieffektivt 
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Det krävs fler/bättre incitament för att det ska vara intressant att investera i 

energieffektiva fastigheter     

En tredjedel av de svarande instämde helt i att det krävs fler incitament för att göra det intressant att 

investera i energieffektiva fastigheter. Ett problem som angavs var att bruksvärdeshyror gör det svårt 

att nå lönsamhet för den här typen av investeringar. Ytterligare ett problem som angavs var att 

återbetalningstiden för energieffektiviserande investeringar är för lång. Den dåliga lönsamheten 

innebär att dyrare åtgärder uteblir. En av de svarande tyckte att det är ett problem att det är svårt 

för mindre bolag och bostadsrättsföreningar att bli beviljade banklån till energieffektiviserande 

investeringar.  

   

Diagram 2. Det krävs fler/bättre incitament för att det ska vara intressant att investera i energieffektiva fastigheter 

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten är ett bra sätt att minska 

energiförbrukningen 

Två av de svarande instämde helt i påståendet varav en ansåg att en tydlig koppling mellan 

förbrukning och kostnad är en pedagogisk och rättvis åtgärd för att sänka förbrukningen, förutsatt att 

fördelningen kan ske på ett rättvist sätt. Övriga svarande instämde delvis i detta påstående. De ansåg 

att individuell mätning av varmvatten kan ge goda resultat medan mätning av värme är svårare. 

Åsikter som framfördes mot individuell mätning av värmeförbrukning var bland annat att 

förbrukningen till för stor del är beroende på var i byggnaden lägenheten ligger.  

Vidare ansåg ett av företagen att fastigheterna redan är så pass optimerade att det finns litet 

utrymme för hyresgästerna att minska sin värmeförbrukning och att det därför inte leder till några 

stora energibesparingar. Ett av de tillfrågade fastighetsbolagen tyckte att införandet innebär stora 

kostnader och mycket administrationsarbete samtidigt som hyresgästföreningen inte är villig att ta 

kostnaderna för det administrativa arbetet.  
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Diagram 3. Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten är ett bra sätt att minska energiförbrukningen 

Kraven på befintliga byggnaders energiprestanda kommer troligtvis bli hårdare 

De tillfrågade företagen var överrens om att kraven kommer öka. Som kommentar till detta skrev en 

av de svarande att detta är positivt eftersom det innebär konkreta mål att jobba mot samtidigt som 

det är användbart i hyresförhandlingar.  

Det är en fördel för vårt företag att ha fastigheter som ligger i framkant när det gäller 

energi – och miljöprestanda 

Att ha fastigheter som ligger i framkant när det gäller energi – och miljöprestanda ansågs vara en 

fördel. Anledningarna som angavs till detta var delvis att det är en ekonomisk fördel men även att 

det är positivt för företagets framtoning och trovärdighet att kunna visa upp att man arbetar aktivt 

med energi – och miljöfrågor.  

Ett av företagen tyckte att det var viktigt att på egen hand testa sig fram och skaffa sig kunskaper om 

lågenergihus för att ta reda på vad som fungerar eftersom de resultat som redovisas från andra 

projekt ofta endast omfattar positiva erfarenheterna.  

   

Diagram 4. Det är en fördel för vårt företag att ha fastigheter som ligger i framkant när det gäller energi – och 
miljöprestanda 
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Vi upplever att våra hyresgäster är intresserade av sina lägenheters energi – och 

miljöprestanda och är beredda att betala högre hyra för det 

Flertalet av de svarande ansåg att de kunde se tendenser till ett växande intresse bland 

hyresgästerna för bostädernas energi – och miljöprestanda. Ett av företagen upplever att vissa 

hyresgäster är beredda att betala mer för hög energi – och miljöprestanda. Ett av företagen 

ifrågasatte om hyresgästen ska behöva betala mer då energieffektiva fastigheter innebär lägre 

driftskostnader för hyresvärden vilket i förlängningen borde innebära att hyrorna kan hållas nere.   

En av de svarande tyckte att det i fastighetsbranschen överlag är för stort fokus på 

investeringskostnaden och för lite på driftskostnaderna på grund av för lite information om frågor 

som rör energiprestanda. 

 

Diagram 5. Vi upplever att våra hyresgäster är intresserade av sina fastigheters energi - och miljöprestanda 

 

 

Diagram 6. Vi upplever att våra hyresgäster är beredda att betala mer för lägenheter med hög energi - och 
miljöprestanda 

Energy Performance Contracting är en effektiv kontraktsform vid energieffektivisering av 

stora fastighetsbestånd 

När det gäller Energy Performance Contracting var alla respondenter bekanta med konceptet men 

åsikterna bland de olika företagen gick isär. En svarande som delvis instämde i påståendet ansåg att 
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EPC kan vara ett lämpligt sätt att åstadkomma energibesparingar för fastighetsägare som saknar 

egen organisation men att avtal för uppföljning och garantitid kan innebära svårigheter.  

En annan svarande instämde inte alls i påståendet om EPC utan tyckte det var negativt att samma 

entreprenör som anlitas i fas 1 sedan har ensamrätt till hela projektet eftersom det inte blir någon 

kostnadskonkurrens på utförandedelen som är den dyraste delen. Den svarande tycke istället att det 

är bättre att handla upp den här typen av projekt i etapper för att få bättre kontroll över kostnad och 

resultat. Det poängterades även att det är viktigt med tydliga avtal för mätning och uppföljning samt 

vad som händer om energimålen inte uppnås.  

Ett av företagen som deltog i undersökningen hade nyligen genomfört ett EPC-projekt och instämde 

helt med att EPC är en effektiv kontraktsform för att åstadkomma energibesparingar. Detta 

motiverades med att ett projekt med garanterad återbetalningstid och incitament för båda parter att 

få fastigheterna så energieffektiva som möjligt är mycket lättare att sälja in i organisationen. 

Dessutom ansågs den kunskapsöverföring som sker från energikonsulter till förvaltningen som 

mycket positiv.  

 

Diagram 7. EPC är en effektiv kontraktsform vid energieffektivisering av stora fastighetsbestånd 
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Inriktning kommersiella lokaler 

Våra fastigheters energi – och miljöprestanda är en viktig fråga för vårt fastighetsbolag 

Med ett undantag instämde alla kontaktade företagen helt med att fastigheternas energi – och 

miljöprestanda är en viktig fråga. 

 

Diagram 8. Våra fastigheters energi – och miljöprestanda är en viktig fråga för vårt fastighetsbolag 

Det finns incitament för vårt fastighetsbolag att se till att våra fastigheter drivs 

energieffektivt  

Hälften av de svarande instämde delvis på att det finns incitament för företaget att driva 

fastigheterna energieffektivt medan den andra hälften instämde helt. Den främsta anledning som 

angavs var minskade kostnader samt att minska företagets miljöpåverkan. Ett av företagen svarade 

även att energieffektiva fastigheter har ett högre marknadsvärde.  

 

Diagram 9. Det finns incitament för vårt fastighetsbolag att se till att våra fastigheter drivs energieffektivt 

Det krävs fler/ bättre incitament och styrmedel för att det ska vara intressant att investera 

i energieffektiva fastigheter 

De flesta företagen instämde delvis i detta men det angavs få konkreta exempel på vilken typ av 

incitament och styrmedel som skulle vara intressanta. En av de som instämde helt på påståendet ville 

se ett mer långsiktigt agerande från staten för att undvika att reglerna som gällde då investeringen 
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gjordes ändras efterhand. Enligt en annan svarande är avkastningen för de energieffektiviserande 

investeringarna för låg vilket innebär att de ofta uteblir då de konkurrerar med andra investeringar.  

 

Diagram 10. Det krävs fler/ bättre incitament och styrmedel för att det ska vara intressant att investera i energieffektiva 
fastigheter 

Gröna hyreskontrakt är en effektiv kontraktsform för att skapa incitament för både 

hyresgäst och fastighetsägare 

Alla visste vad gröna hyresavtal är men instämde, med ett undantag, endast delvis i att det är en 

effektiv kontraktsform för att skapa incitament för båda parter. Ett av företagen instämde helt i 

påståendet och det var det enda av de tillfrågade företagen som i dagsläget erbjuder gröna 

hyreskontrakt. De var mycket positiva till kontraktsformen och tyckte att det skapar goda incitament 

om investeringarna och besparingarna kan fördelas på ett bra sätt. En annan svarande tyckte att ökat 

samarbete med hyresgästerna är en viktig väg framåt i energieffektiviseringsfrågan och att gröna 

hyreskontrakt kan vara en bra metod för att uppnå detta.  

 

Diagram 11. Gröna hyreskontrakt är en effektiv kontraktsform för att skapa incitament för både hyresgäst och 
fastighetsägare 
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Det är en fördel för vårt företag att ha fastigheter som ligger i framkant när det gäller 

energi – och miljöprestanda 

Majoriteten av de svarande instämde helt. En av de svarande som instämde delvis tyckte att det är 

viktigare för statligt ägda bolag som borde leda utvecklingen och testa nya koncept för att underlätta 

för övriga företag. I övrigt ansågs kostnadsbesparingarna vara en viktig anledning att följa med i 

utvecklingen. Ett av företagen upplevde att ett fåtal hyresgäster har börjat efterfråga fastigheter med 

hög energi – och miljöprestanda. För att kunna attrahera även dessa kunder är det bra att ha ett 

fastighetsbestånd som ligger i framkant.       

 

Diagram 12. Det är en fördel för vårt företag att ha fastigheter som ligger i framkant när det gäller energi – och 
miljöprestanda 

Fastigheters energi – och miljöprestanda påverkar hyresgästers val av lokaler och 

betalningsvilja 

Ett av företagen instämde helt i påståendet att energi – och miljöprestanda inverkar på hyresgästers 

val av lokaler medan övriga instämde delvis. Fastighetsbolagen var tveksamma till att hyresgäster 

skulle vara beredda att betala mer för ett kontor i en fastighet med hög energi – och miljöprestanda 

utan trodde att främst lokalens läge spelade roll.  

 

Diagram 13. Vi upplever att en fastighets miljö - och energiprestanda inverkar på hyresgästers val av lokaler 
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Diagram 14. Vi upplever att hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler i fastigheter med hög miljö - och 
energiprestanda 

Fastigheters inomhusklimat påverkar hyresgästers val av lokaler och betalningsvilja  

Enligt fastighetsbolagen verkar inomhusklimat har större inverkan på valet av lokaler än energi – och 

miljöprestanda. Hälften av de svarande instämde helt på påståendet medan övriga instämde delvis. 

Vidare ansåg flera av de svarande att det berodde på vilket typ av verksamhet företaget driver. För 

företag med mycket kontorspersonal är det en viktig fråga medan det är sekundärt för företag som 

är inriktade på industriproduktion.  

De svarande verkade däremot inte särkilt övertygade om att hyresgäster var beredda att betala mer 

för bra inomhusklimat då endast en instämde helt i påståendet. Flertalet av de övriga visste inte 

vilken effekt det hade på hyresgästernas betalningsvilja. En av de svarande instämde inte alls i 

påståendet utan tyckte att bra inomhusklimat är grundläggande för att det överhuvudtaget ska vara 

intressant att hyra lokalen, inte minst ur hygiensynpunkt.  

 

Diagram 15. Vi upplever att inomhusklimatet inverkar på hyresgästers val av lokaler 
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Diagram 16. Vi upplever att hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler i fastigheter med bra inomhusklimat 

Vi upplever att fastigheter med hög energi – och miljöprestanda förknippas med bra 

inomhusklimat 

Få av fastighetsbolagen verkar uppleva att fastigheter med hög energi – och miljöprestanda är starkt 

förknippade med bra inomhusklimat.    

 

Diagram 17. Vi upplever att fastigheter med hög energi – och miljöprestanda förknippas med bra inomhusklimat 
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Hyresgäst och hyresgästsombud 

Energi – och miljöfrågor är viktiga 

Enligt enkätsvaren verkar energi – och miljöfrågor vara en förhållandevis viktig fråga. En av de 

svarande trodde att efterfrågan på lokaler i miljöcertifierade fastigheter kommer öka eftersom den 

här typen av frågor blir viktigare för många företag.   

 

Diagram 18. Hyresgäster anser att energi - och miljöfrågor är viktiga 

Det saknas incitament för hyresgäster att bidra till att deras lokaler drivs energieffektivt 

Majoriteten av hyresgästombuden instämde delvis medan ett inte instämde alls i detta påstående, 

eftersom det utgör ett incitament för företag att kunna förmedla en miljömedveten bild utåt. Genom 

att bedriva sin verksamhet i energieffektiva lokaler kan företaget stärka sitt varumärke. Ytterligare 

ett hyresgästombud tyckte att det har börjat dyka upp nya alternativ, t.ex. Vasakronans gröna 

hyresavtal, som ökar incitamenten för hyresgästen.  

Ett av företagen som deltog i undersökningen i egenskap av hyresgäst instämde delvis men ansåg 

inte direkt att det krävdes bättre incitament utan snarare minskade risker för de som genomför 

energieffektiviserande åtgärder. Enligt den svarande finns det ett motstånd mot att använda nya 

obeprövade tekniker eftersom det är osäkert om avkastningen eller besparingen blir lika stor som 

det ursprungligen var tänkt.    

 

Diagram 19. Det saknas incitament för hyresgäster att bidra till att deras lokaler drivs energieffektivt 
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Gröna hyreskontrakt är en effektiv kontraktsform för att skapa incitament för både 

hyresgäst och fastighetsägare att driva fastigheten på ett hållbart sätt 

Alla deltagare kände till gröna hyreskontrakt men endast en instämde helt i att det är ett effektivt 

sätt att skapa ömsesidiga incitament medan övriga svarande instämde delvis. Enligt ett av 

hyresgästombuden som instämde delvis i påståendet måste avtalet vara bindande och med högt 

ställda krav. Att hyresgästen får någon form av ersättning, t.ex. sänkt hyra, ju bättre avtalet följs 

ansågs kunna ge bra resultat.   

 

Diagram 20. Gröna hyreskontrakt är en effektiv kontraktsform för att skapa incitament för både hyresgäst och 
fastighetsägare att driva fastigheten på ett hållbart sätt 

Det är användbart för ett företags marknadsföring att driva sin verksamhet i en fastighet 

med hög energi – och miljöprestanda 

Alla svarande instämde helt i detta påstående. Ett av hyresgästombuden ansåg att detta blir allt 

viktigare och företag som bortser från detta idag kommer få svårare att hävda sig gentemot sina 

konkurrenter i framtiden.  

Fastigheters energi – och miljöprestanda påverkar valet av lokaler och betalningsviljan 

Företaget som deltog i egenskap av hyresgäst instämde helt i påståendet att energi – och 

miljöprestanda påverkar deras val av lokaler men instämde endast delvis i att de var beredda att 

betala mer för det.  

Hyresgästombuden instämde endast delvis på att det påverkar hyresgästers val av lokaler och att det 

främst är viktigt för företag som har en starkt uttalad miljöpolicy. Hyresgästombuden var tveksamma 

till att hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler med hög energi – och miljöprestanda. Enligt 

en av de svarande kan det delvis bero på att utbudet av den typen av fastigheter är för litet och att 

läge och lokalutformning är viktigare. Företagen tycker istället att det är lättare att först välja lokaler 

och därefter börja arbeta med energi – och miljöfrågor utifrån fastighetens förutsättningar. 

25%

75%

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

Vet ej



41 
 

 

Diagram 21. Vi upplever att fastigheters energi - och miljöprestanda påverkar hyresgästers val av lokaler 

 

Diagram 22. Vi upplever att hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler i fastigheter med hög energi - och 
miljöprestanda 

Fastigheters inomhusklimat påverkar valet av lokaler och betalningsviljan 

Hälften av de svarande instämde helt på att inomhusklimatet påverkar valet av lokaler medan andra 

hälften instämde delvis.  

På frågan om hyresgäster är beredda att betala mer för bra inomhusklimat instämde alla de svarande 

delvis vilket tyder på att inomhusklimatet är en ganska viktig del för företag när de väljer lokaler. En 

kommentar var att det är väldigt sällsynt att fastighetsägare inte kan leva upp till hyresgästens krav 

på inomhusklimat och att det därför inte har särkilt stor inverkan på valet av lokaler. Om hyresgästen 

ska vara beredd att betala för det ansågs det väldigt viktigt att hyresvärden kunde påvisa ett bra 

inomhusklimat genom mätningar eller liknande.  
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Diagram 23. Vi upplever att fastigheters inomhusklimat påverkar hyresgästers val av lokaler 

Byggnader med hög energi – och miljöprestanda är förknippade med bra inomhusklimat 

En av deltagarna instämde helt. Övriga svarande instämde delvis på påståendet varav en lämnade 

som kommentar att miljöcertifierade fastigheter ofta förknippas med bra inomhusklimat.   

 

Diagram 24. Byggnader med hög energi - och miljöprestanda är förknippade med bra inomhusklimat 
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Analys  
Undersökningen tyder på att frågor som rör energieffektivitet och miljöpåverkan är något som de 

medverkande fastighetsbolagen arbetar med, oavsett om de är inriktade på uthyrning av bostäder 

eller kommersiella lokaler. Enligt hyresgästombuden upplever de ett ökande intresse även på 

hyresgästsidan. Det var främst bostadsbolagen som lämnade konkreta exempel på hur de arbetar 

med dessa frågor, exempelvis hårda krav vid renovering och nybyggnation. Ett annat tecken på att 

bostadsbolagen är intresserade av energifrågor är att många av dem antar frivilliga 

energieffektiviseringsutmaningar som Skåneinitiativet.   

Det starkaste incitamentet för att förbättra fastigheternas energi – och miljöprestanda som framkom 

från båda typer av fastighetsägare var att spara pengar genom att sänka driftskostnaderna. På frågan 

om det krävs fler incitament för att göra det mer intressant ansåg ett av bostadsbolagen att det 

borde bli lättare att få lån beviljade till energieffektiviseringsprojekt. Detta är något som även 

framkom i BKN:s rapport ”Bostadsmarknaden i Tyskland” (2009). I exempelvis Tyskland finns det 

sedan flera år system för förmånliga banklån till energieffektiviserande åtgärder. Kanske borde 

möjligheterna ses över för att i Sverige starta liknande projekt som de KfW driver i Tyskland. Vidare 

var det intressant att fastighetsbolagen börjat märka av ett ökat intresse för deras energi – och 

miljöarbete från företag i andra branscher, främst banker och försäkringsbolag. Trots att det var svårt 

att presentera några konkreta exempel på detta i litteraturstudien ger kommentarerna från 

enkätundersökningen signaler om att ett utvecklat energi – och miljöarbete kommer kunna innebära 

fördelar för fastighetsägarna vid förhandlingar om villkor för försäkringar och banklån.          

Majoriteten av fastighetsbolagen gav dock inte intryck av att det finns ett stort behov av fler och 

bättre incitament och styrmedel då det angavs väldigt få konkreta exempel på vilka förändringar som 

skulle vara intressanta. Det är svårt att avgöra om det beror på att de flesta fastighetsägarna redan 

anser sig ha tillräckliga incitament eller kanske på att det finns för lite information om vilken typ av 

incitament och styrmedel som finns och tillämpas i andra länder. 

Det var endast ett av de åtta fastighetsbolag som hyrde ut kommersiella lokaler som antydde att 

fastigheter med hög energi – och miljöprestanda kunde vara ett bra sätt att attrahera nya 

hyresgäster. Det var även få av dem som var övertygade om att energi – och miljöprestanda påverkar 

hyresgästernas val av lokaler. Representanter från hyresgästsidan verkade däremot uppleva att 

många företag var intresserade av att hyra lokaler i energieffektiva och miljövänliga byggnader, inte 

minst för att kunna använda det som en del av marknadsföringen av företaget. Detta kan tyda på att 

fastighetsägare underskattar företags intresse för energi – och miljöfrågor men kanske även vikten av 

att inom en snar framtid kunna erbjuda lokaler i exempelvis miljöcertifierade fastigheter.  

För närvarande verkar det starkaste incitamentet för företag att hyra lokaler i gröna fastigheter vara 

den positiva bild det sänder ut av företaget. För många företag kan det nog framstå som ett ganska 

svagt incitament för att bidra till att förbättra sina lokaler och de positiva effekterna kan förmodligen 

vara svåra att se rent ekonomiskt. Genom att utveckla och öka möjligheterna att teckna 

incitamentsstyrda avtal som till exempel gröna hyreskontrakt kan fördelarna och därmed intresset 

bland företag att satsa på gröna lokaler ökas.      

Bostadsbolagen upplevde inte att deras hyresgäster var villiga att betala mer för energieffektiva 

bostäder vilket var förväntat då hyreskontrakt normalt inte innebär någon ekonomisk vinning för 
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hyresgästen. Men de flesta av de svarande bostadsbolagen upplevde ändå ett ökande intresse för 

energi – och miljöfrågor från hyresgäster och hyresgästföreningar. En av anledningarna som angavs 

till att ha energieffektiva fastigheter och hålla nere driftkostnaderna var att det annars kom 

påtryckningar från hyresgästföreningen. Hyresgästernas intresse och engagemang skulle kanske 

kunna ökas genom att göra hyresgästerna mer delaktiga i sina bostäders energifrågor. Ett sätt att 

göra detta skulle kunna vara att installera system för individuell mätning av energi vid nybyggnation 

och renovering.  Svårigheterna med att fördela energikostnaderna mellan hyresgästerna på ett 

rättvist sätt talar emot individuell debitering men att ge respektive hyresgäst möjlighet att kunna 

följa hur mycket energi som förbrukas kan vara ett pedagogiskt sätt att hålla nere 

energiförbrukningen, vilket även påpekades i enkätsvaren. I förlängningen skulle det kunna leda till 

påtryckningar att ta fram ett system för att på ett rättvist sätt kunna debitera hyresgästernas 

energiförbrukning individuellt. Det måste ses som positivt eftersom individuell mätning och 

debitering, under rätt förutsättningar, är rättvist och ett sätt att förebygga onödig användning av 

värme och varmvatten.           

De flesta av bostadsbolagen hade en avvaktande inställning till EPC och verkade tycka att 

kontraktsutformandet innehöll flera möjliga fallgropar, exempelvis villkoren i garantiavtalet . 

Undantaget var det företag som nyligen genomfört ett EPC-projekt som ansåg sig ha uppnått önskat 

resultat samtidigt som företagets drift – och underhållspersonal fått ökad kunskap om systemen 

genom entreprenören.   

Både hyresgästombuden och fastighetsbolagen som inriktat sig på kommersiella lokaler var osäkra på 

hur effektiva gröna hyresavtal är för att skapa ömsesidiga incitament för både hyresgäst och 

hyresvärd. Det företag som erbjuder gröna hyresavtal var dock fortsatt väldigt positivt till 

kontraktstypen. Anledningen till osäkerheten kring gröna hyresavtal kan vara att det fortfarande är 

en förhållandevis ny företeelse i Sverige och att resultaten av de gröna hyresavtal som ingåtts inte 

går att se än.  

Tveksamheten att prova nya metoder på grund av osäkerhet kring resultatet är något som påtalats i 

enkätundersökningen. Ett sätt att minska tveksamheten inför nya metoder för att sänka 

energiförbrukningen, oberoende om det är rent tekniska åtgärder eller kontraktstyper, kan vara att 

skapa ett större informationsunderlag för fastighetsmarknadens aktörer. Genom att tydligt kunna 

visa upp vilka resultat som uppnåtts tidigare med olika metoder, både i Sverige och utomlands, 

kanske osäkerheten kan minskas. Avsaknaden av ett tillräckligt antal demonstrationsexempel på 

gröna byggnader i Norden var även något som påtalades under en workshop på Nordic Green 

Building Councils Conference 2011. Ytterligare en starkt bidragande orsak till tveksamheterna kring 

både gröna hyresavtal och EPC är troligtvis att det kan vara väldigt svårt att på ett korrekt sätt mäta 

energibesparingarna. Det blir därför också komplicerat att fördela vinsterna rättvist. Att ta fram 

standardutformningar för avtalen kan vara ett sätt att underlätta.      

I enkätundersökningen framkom det att byggnader med hög energi – och miljöprestanda inte alltid 

kopplas samman med bra inomhusklimat vilket är intressant då bra inneklimat ofta framhålls som en 

av de stora fördelarna med energieffektiva fastigheter vilket även skulle kunna motivera högre hyror. 

Det visade sig i undersökningen att inomhusklimatet är viktigt vid valet av lokaler. Däremot var det få 

hyresgäster som var beredda att betala mer för det då tillfredställande innemiljö idag ses som en 

självklarhet.    
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Slutsats  
Inledningsvis ställdes frågan om det för närvarande finns tillräckliga incitament för fastighetsägare 

och hyresgäster att investera i energieffektivare fastigheter. Resultatet från enkätundersökningen 

tyder på att det starkaste incitamentet för fastighetsägarna att genomföra 

energieffektiviseringsåtgärder i sina fastigheter är sänkta driftskostnader. Enkätundersökningen 

tyder även på att det bland företag som hyr sina kontorslokaler finns ett växande intresse för lokaler 

med hög energi – och miljöprestanda för att kunna stärka företagets miljömedvetna image. 

För att ytterligare kunna öka möjligheterna och intresset bland fastighetsägare att investera i 

energieffektiviserande projekt bör företag från fler branscher inkluderas och engageras i arbetet. 

Utomlands finns goda exempel på banker och försäkringsbolag som driver projekt med 

målsättningen att skapa incitament för lån – och försäkringstagare att öka sina fastigheters energi – 

och miljöprestanda.  

Utöver att skapa nya incitament och styrmedel är det viktigt att öka viljan att använda de metoder 

som redan finns, exempelvis Energy Performance Contracting och gröna hyresavtal. Det faktum att 

aktörer som använt dessa metoder är mycket nöjda tyder på att det går att uppnå goda resultat. Ett 

mer utbrett användande av befintliga metoder är dessutom en förutsättning för att kunna utveckla 

och göra dem bättre.    

Slutligen verkar det stå klart att samarbete, långsiktighet och ömsesidiga incitament är nyckelord för 

att uppnå de energimål som satts upp för det svenska byggnadsbeståndet. Energy Performance 

Contracting, gröna hyresavtal och individuell mätning och debitering av energiförbrukning innehåller 

dessa viktiga delar. Om förutsättningarna för att använda dessa metoder förbättras ytterligare tror 

jag att de kommer vara användbara för att uppnå en hållbar bebyggelse .  
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