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Abstract 

A green lease contributes to that the use of a building is done in an environmentally conscious 
manner. The green lease today includes various areas where the tenant and landlord are working 
together to achieve energy efficiency and premises that does not burden the environment 
much. Energy efficiency can be reached partly by investing in energy efficient technology systems in 
the building. These measures should the landlord pay for because it is costly and since the usual 
tenant does not have knowledge about these systems. However, the tenant should pay for the 
measures which lead directly to savings for the tenant, for example, the lighting that uses less energy 
or presence-controlled lighting. The tenant is generally paying for the electricity bill, in a green lease, 
which contributes to that the tenant has incentive to perform the actions that directly leads to 
reduced energy use for electricity. However, it is the landlord who pays for heat, cool and water 
consumption and then bill the tenant a flat fee. The tenant has in this case no incentives to 
implement measures which leads to that the energy for these elements reduces. This since the 
tenant cannot be aware of the exact savings he does, because the savings cannot be measured since 
the property owner is not supplying the tenant a measuring system for use per premises. Therefore, 
there should be measuring system in the property that can measure the consumption of electricity, 
heat, cool and water per premises. 

 
Currently a framework agreement is developed by “Fastighetsägarna Sverige” for green leases, which 
the members can provide. This framework agreement is expected to be available in early 2012. In 
this framework agreement, a wide range of environmental matters should be included. The 
framework agreement should also avoid statements of intention, and instead specifically referring to 
what the tenant undertakes through a green lease. Today, only a few landlords are offering their 
tenants a green lease. The smaller property owners have generally not enough capital and resources, 
in the current situation, to develop their own green lease. The framework agreement for the green 
leases, will lead to that these property owners will have the opportunity to set up a green lease. The 
framework agreement can lead to an implementation of the green lease, on the Swedish market. It 
could also contribute to some kind of definition of what a green lease should include in order to 
actually be called a green lease. If the framework agreement, indicating a kind of minimal 
performance from the property owner as well from the tenant, this could be a part of being able to 
define what is required for that a lease could be considered as green. 
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Sammanfattning 

Ett grönt hyresavtal bidrar till att användandet av fastigheten sker på ett miljömedvetet sätt. Det 
gröna hyresavtalet inkluderar idag olika områden där hyresgästen och fastighetsägaren samarbetar 
för att uppnå energieffektivisering och ett brukande av lokalen som inte belastar miljön i för stor 
mån. En energieffektivisering kan göras genom att investera i mer energieffektiva tekniska system i 
fastigheten. Dessa åtgärder bör fastighetsägaren bekosta eftersom det är kostsamt samt för att den 
vanliga hyresgästen normalt inte har kännedom kring dessa system. Däremot bör hyresgästen 
bekosta de åtgärder som direkt leder till besparingar för hyresgästen, så som exempelvis belysning 
som kräver mindre energi eller närvarostyrdbelysning. I gröna hyresavtal betalar vanligtvis 
hyresgästen elräkningen, vilket bidrar till att hyresgästen har incitament till att utföra de åtgärder 
som direkt leder till en minskad energianvändning rörande el. Däremot är det fastighetsägaren som 
betalar för värme- och kylförbrukningen samt vattenförbrukningen och därefter fakturerar 
hyresgästen en schablonkostnad. Hyresgästen har inte incitament till att genomföra åtgärder som 
leder till en minskad energianvändning rörande dessa element, detta då hyresgästen inte kan ta del 
av de exakta besparingarna denne gör, då fastighetsägaren inte erbjuder mätsystem för 
förbrukningen per lokal. Därför bör det finnas mätsystem i fastigheten som kan mäta förbrukningen 
av el, värme, kyla och vatten per lokal. 
 
I nuläget utarbetas också en standardmall för gröna hyresavtal, som sedan ska ingå i 
Fastighetsägarnas Sveriges avtalsformulärsamling, som dess medlemmar kan tillhandahålla. Denna 
standardmall beräknas finnas att tillgå i början av år 2012. I denna standardmall bör ett brett 
spektrum av miljöfrågor behandlas. Standardmallen bör även undvika viljeförklaringar, och istället 
konkret hänvisa till det som hyresgästen åtar sig genom ett grönt hyresavtal. I dag är det enbart ett 
fåtal aktörer som erbjuder sina hyresgäster gröna hyresavtal. De mindre fastighetsägarna har 
generellt sätt inte kapital och resurser till att i dagens situation utveckla ett eget grönt hyresavtal. 
Standardmallen för de gröna hyresavtalen kommer leda till att de fastighetsägare, som idag inte har 
upprättat ett grönt hyresavtal, kommer att göra det. Genom standardmallen kan en implementering 
av de gröna hyresavtalen ske på den svenska marknaden. Standardmallen bidrar också till en slags 
definition av vad ett grönt hyresavtal ska innefatta för att faktiskt kunna kallas ett grönt hyresavtal. 
Om standardmallen anger en slags minimal prestation från fastighetsägarens och hyresgästens sida, 
skulle detta kunna vara en del i att kunna definiera vad som krävs för att ett hyresavtal ska kunna 
betraktas som grönt.  
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Förord 

Kandidatarbetet har utförts under vårterminen 2011 vid institutionen Fastigheter och Byggande på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Uppsatsen är det sista momentet i Kandidatprogrammet 
Fastighet och Finans.  
 
Jag vill rikta ett särskilt tack till alla som jag ha fått förmånen att intervjua, då ni alla har bidragit till 
intressanta åsikter och erfarenheter kopplat till gröna hyresavtal. Det har varit mycket intressant att 
ta del av detta och har varit till stor hjälp för att kunna utforma mitt arbete i en intressant riktning.  
 
Sedan vill jag även rikta ett tack till min handledare Hans Lind, som har gett värdefull feedback under 
arbetets gång.  
 
 
Stockholm, 2011-05-22 
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund 

Ett miljötänk kring fastigheter har kommit att bli mycket centralt de senaste åren. En orsak till detta 
är att närmare 30 procent av energianvändningen kommer från bygg- och fastighetssektorn.1 I och 
med detta finns det ett stort intresse i att energieffektivisera och minska energianvändningen från 
fastigheter. Det finns även ett intresse att utföra ett miljöarbete i koppling till fastigheter. Genom ett 
grönt hyresavtal kan energieffektivisering ske inom bygg- och fastighetssektorn samt även ett 
miljöarbete i lokalerna. Idag finns det gröna hyresavtal på marknaden, som inkluderar ett visst 
spektrum av miljöfrågor och som kan ge upphov till avtalsbrott då dagens gröna hyresavtal kan anses 
vara viljeinriktade. Därför är det av intresse att studera dem, för att se hur de skulle kunna förbättras. 
I synnerhet vid detta tillfälle, i och med att en standardmall i dagsläget utarbetas för gröna 
hyresavtal. Arbetet kring standardmallen är för tillfället i starttappen, därför är det ytterst intressant 
att granska detta närmare.  
 
Bakgrunden till detta arbete är primärt att se över vilka parametrar som bör inkluderas i 
standardmallen och hur standardmallen skulle kunna bli verksam. Sekundärt är syftet med detta 
arbete att även ge en bred bild av innebörden av ett grönt hyresavtal, i form av att ge en 
bakgrundinformation. Detta genom att behandla relevanta ämnesområden i form av fastighetens 
tekniska system, miljösituationen i bygg- och fastighetssektorn samt regler och lagstiftning rörande 
miljö och bebyggelse. Miljöklassade byggnader kommer även att behandlas. Om du redan har en 
insikt kring denna bakgrund, det vill säga om ämnesområdena som är fördelaktiga att känna till i 
koppling till gröna hyresavtal, kan du istället gå direkt till kapitel 5 i uppsatsen.  Från och med detta 
kapitel behandlas innebörden av gröna hyresavtal, arbetet med att ta fram standardmallen, 
drivkrafter bakom ett grönt hyresavtal och slutligen en avslutande diskussion och slutsats.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
En standardmall för gröna hyresavtal utarbetas i dagsläget. Mitt primära syfte är att utreda hur 
denna standardmall skulle kunna bli verksam i koppling till kommersiella lokaler. Därmed kommer jag 
att utreda vilka miljöfrågor som bör inkluderas i den. I utgångpunkt i de gröna hyresavtal som finns 
på marknaden kommer en utvärdering göras över vad som är bristfälligt med dem. Ett samband 
kommer också att dras till miljöklassningssystem och vilka parametrar som där följs upp, för att på så 
vis kunna avgöra vikten av att de bör regleras i standardmallen.  
 
Ett delsyfte är att ge läsaren en bredare förståelse för de ämnesområden som samverkar med gröna 
hyresavtal. Detta i form av att läsaren får information kring regler och lagstiftningar rörande miljö 
och bebyggelse samt även genom att informera om den aktuella miljösituationen för bygg- och 
fastighetssektorn. Jag kommer även att ge läsaren en insikt kring fastighetens tekniska system, vilket 
är viktigt att ha kännedom om, för att förstå hur de gröna hyresavtalen kan bli verksamma.   

1.3 Metod 

1.3.1 Litteraturöversikt 

För att göra en utredning kring gröna hyresavtal har information från internet och från olika artiklar 
varit nödvändig. Intervjuerna har även varit en del av faktaunderlaget till detta arbete, vilket det står 
mer kring under kommande rubrik. För att kunna uppnå mitt delmål angående att ge läsaren en 
förståelse för de ämnesområden som samverkar med gröna hyresavtal har böcker och propositioner 
används samt rapporter från internet, som olika myndigheter, företag och regeringen har tagit fram.  

                                                           
1
 Boverket (2009)  
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1.3.2 Intervjuer 

Till denna uppsats utfördes åtta intervjuer mellan den 4 april och 27 april. Både fastighetsägare, 
personer som arbetar med standardmallen och hyresgäster med ett grönt hyresavtal intervjuades. 
Detta i syfte att skapa en bred förståelse för innebörden av gröna hyresavtal samt hur de skulle 
kunna förbättras i form av att de blir verksammare i en större utsträckning. Kompetensen hos dessa 
personer, i avseende till de intervjufrågor som jag har tagit fram, har varit tillräcklig. De intervjuade 
har tillfört intressanta åsikter och resonemang angående gröna hyresavtal.  

1.3.3 Metodproblem  

Gröna hyresavtal är ett relativt nytt begrepp. Därav finns det ett mindre utbud av litteratur rörande 
detta område. Jag anser ändå att mitt underlag i form av fakta har varit tillräcklig till denna 
undersökning. Dels för att jag har utfört intervjuer där intervjupersonerna har olika roller på 
marknaden och därför har lyft fram ett brett spektrum av åsikter och information kring gröna 
hyresavtal. På internet har jag även funnit information kring gröna hyresavtal och i kombination med 
intervjuerna anser jag att faktaunderlaget är tillfredställande.    

1.4 Disposition  

Kapitel 1 – Inledning   

Här anges en bakgrund till undersökningen samt görs även en redovisning av syftet med uppsatsen. 
Detta kapitel behandlar även metod i form av att en beskrivning utav litteraturöversikt, intervjuer 
och metodproblem görs.  

Kapitel 2 – Regler och lagstiftning  rörande miljö och bebyggelse samt aktuell 

miljösituation inom bygg- och fastighetssektorn 

I detta kapitel behandlas regler och lagstiftningar rörande miljö och bebyggelse samt även aktuell 
miljösituation för bygg- och fastighetssektorn. I slutet av detta kapitel redovisas även strategier för 
att uppnå miljömål och för att förbättra den aktuella miljösituationen för bygg och fastighetssektorn. 
Det anges här att gröna hyresavtal eller miljöklassade byggnader är en strategi för att leva upp till 
detta. 

Kapitel 3 – Fastighetens livscykel, tekniska system och drift 

Här ges information kring fastighetens olika tekniska system och förslag ges till åtgärder för att göra 
dem mer energieffektiva. I detta kapitel introduceras även kretsloppstänket som består av delarna: 
”reduce, reuce recycle”. Fastighetens livscykel behandlas även samt innebörden av en investering och 
dess påverkan på marknadsvärdet.  

Kapitel 4 – Miljöklassade byggnader 

I detta kapitel beskrivs de mest använda certifieringssystemen för byggnader i Sverige, vilka är 
Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, LEED och BREEAM, enligt uppgifter från Sweden Green Building 
Council. Dessutom lyfter även detta kapitel fram branschens åsikter kring miljöklassade byggnader 
samt grunden till intresse för att miljöklassa. 

Kapitel 5 – Innebörden av ett grönt hyresavtal    

Detta kapitel berör hur de gröna hyresavtalen ser ut på dagens marknad, strukturerat kring de 
parametrar som dessa innehåller. Avtalsbrott som skulle kunna uppkomma och möjlighet till 
övervakning av prestationer presenteras också. Något annat som behandlas är ett franskt 
exempelavtal, som skulle kunna användas som en inspirationskälla då ett grönt hyresavtal utformas. 
Utöver detta beskrivs även tidigare projekt rörande hyresavtal med incitament för minskad 
energianvändning. Kapitlet ger även information kring utformningen av ett traditionellt hyresavtal.  
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Kapitel 6 – Standardmall för grönt hyresavtal 

Kapitlet berör den standardmall som i dagsläget utarbetas. Här redovisas hur arbetet med att ta fram 
denna standardmall går till samt åsikter från intervjupersoner angående vilka parametrar som det 
gröna hyresavtalet bör behandla.   

Kapitel 7 – Drivkrafter bakom gröna hyresavtal 

I detta kapitel nämns de drivkrafter som finns till att teckna ett grönt hyresavtal. Kapitlet tar upp att 
drivkrafter kan vara att hyresgästen sparar pengar genom energieffektiviseringsåtgärder. Andra 
drivkrafter kan beröra miljöfaktorer i form av att företaget som tecknar det gröna hyresavtalet har 
ett miljötänk, vill förbättra sitt varumärke eller vill poängtera detta i sin hållbarhetsredovisning. 
Kapitlet berör också incitamentssystem i en organisation som kan bidra till mer engagerade och 
involverade medarbetare i ett miljö- och energiarbete. Utöver detta berörs också faktorer som styr 
den enskildes miljöarbete sett utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. 

Kapitel 8 – Avslutande diskussion  

I den avslutande diskussionen ligger huvudfokus kring att diskutera vilka parametrar som bör 
behandlas i standardmallen samt hur standardmallen kan bli verksam.  

Kapitel 9 – Slutsatser 

I detta kapitel kommer de slutsatser jag har dragit utifrån materialet och den avslutande 
diskussionen att presenteras. 
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2. Regler och lagstiftning rörande miljö och bebyggelse samt 
aktuell miljösituation inom bygg- och fastighetssektorn 

2.1 Bestämmelser internationellt 

I början av 1990-talet påbörjades en politisk process, på internationell nivå som avsåg att minska 
människans klimatpåverkan. I och med FN:s ramkonvention om klimatförändringar, påbörjades ett 
internationellt samarbete mellan 191 länder, i syfte att halterna växthusgaser i atmosfären skulle 
stabiliseras, för att förhindra en farlig klimatpåverkan.  
 
Detta efterföljdes av Kyotoprotokollet, som skiljer sig från klimatkonventionen, genom att den gav 
upphov till bindande åtaganden för de länder som ratificerade avtalet. I den nuvarande situationen 
har 176 länder skrivit på Kyotoprotokollet. Genom detta avtal förbinder sig respektive land att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. De olika länderna ska minska sina utsläpp olika mycket, vilket 
beror på tidigare reduktioner från respektive lands sida.2  
 
Sverige kommer genom Kyotoprotokollet att underskrida sitt åtagande med god marginal, vilket 
innebär att Sverige har bidragit till växthuseffekten i mindre mån än det Kyotoprotokollet sa var 
accepterat.3 Detta är givetvis positivt.  

2.2 Bestämmelser i Sverige 
Sverige har valt att driva en ambitiös miljöpolitik. Denna syftar till att utsläppsbegränsande åtgärder 
utförs nationellt, kombinerat med en satsning på att utveckla de delar som Kyotoprotokollet består 
av samt ett internationellt engagemang.4 Sexton miljökvalitetsmål speglar den framåtsträvande 
miljöpolitik som Sverige har valt att föra. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett av de sexton 
miljökvalitetsmålen. Ett av delmålen till God bebyggd miljö handlar om energianvändningen i 
byggnader. Enligt detta delmål ska energianvändningen i byggnader minska med 20 procent till år 
2020 och 50 procent till år 2050. Detta i förhållande till energianvändningen år 1995. Beroendet av 
fossila bränslen till uppvärmning ska vara brutet år 2020, detta samtidigt som förnyelsebar energi 
ständigt bör öka.5 Utsläpp från bebyggelse har visat på en neråtgående tendens. Detta till skillnad 
från transportsektorn. I och med en neråtgående trend för bebyggelse bör denna enligt regeringen 
också förstärkas genom att satsningar fortsätter i form av ytterligare energieffektiviseringar.6   

2.3 Miljösituation inom bygg- och fastighetssektorn  

2.3.1 Energianvändningen enligt Energimyndigheten 

Enligt energimyndigheten är energianvändningen för sektorn bostäder och service 39 procent av 
Sveriges totala energianvändning. Vidare utgörs sektorn bostäder och service av ”bostäder, fritidshus, 
lokaler utom industrilokaler, areella näringar och övrig service”.7   

2.3.2 Energianvändningen enligt Boverket 

Boverkets studie bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan från år 2009 har ett livscykelperspektiv, 
då miljöpåverkan från produktion och transport av miljö och från avfallshanteringen bland annat 
ingår. Rapportens definition av bygg- och fastighetssektorn menar på att energi för att driva 

                                                           
2
 www.sweden.gov.se (2011-05-02) 

3
 Naturvårdverket (2011) 

4
 Regeringen, proposition 2005/06:172, Nationell klimatpolitik i global samverkan 

5
 www.miljomal.se (2011-05-02)  

6
 Regeringen, proposition 2008/09:162, Klimat 

7
 Energimyndigheten (2010) 
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verksamheter som finns i byggnaden, exempelvis kontor, ska inkluderas och även eventuellt avfall 
som också skulle kunna bli en följd. 
 
Bygg- och fastighetssektorn står enligt Boverket för 10 procent av Sveriges totala energianvändning 
exklusive uppvärmningen. Inklusive uppvärmningen är den totala energianvändningen emellertid 28 
procent. Dessa data skiljer sig från Energimyndighetens uppgifter om hur stor del bostäder och 
service utgör av Sveriges totala förbrukning. Orsaken till att dessa data skiljer sig åt beror på att 
bedömningen till viss del baseras på olika faktorer. Boverkets studie har, som tidigare nämnt, ett 
livscykelperspektiv och då ingår även energi som används när byggnadsmaterial produceras och 
transporteras, vilket inte finns med som underlag till Energimyndighetens data. En annan anledning 
till skillnader kan vara att Energimyndigheten gör en bedömning utifrån fler sektorer, exempelvis 
service.8 Enligt min mening är siffran 28 procent rättvis i avseende till bygg- och fastighetssektorns 
energianvändning, då den till skillnad från Energimyndighetens siffra på 39 procent, även inkluderar 
ett livscykeltänk och inte beaktar sektorn service.  

2.3.3 Koldioxidutsläpp enligt Boverket i ett sammanhang 

Koldioxidutsläppen är de utsläpp inom bygg- och fastighetssektorn som bidrar i störst utsträckning till 
klimatpåverkan, närmare bestämt således till växthuseffekten. Exklusive uppvärmning är 
energianvändningen cirka 10 procent från sektorn, däremot står detta för cirka 16 procent av 
Sveriges totala påverkan på växthuseffekten. Om vi istället granskar energianvändningen inklusive 
uppvärmning är energianvändningen för sektorn 28 procent, men då är växthusgaserna lägre i sin 
andel med enbart cirka 20 procent. Detta är en indikator på att uppvärmningen har en mindre 
betydelse för växthuseffekten, då andra faktorer spelar roll, men större innebörd för 
energianvändningen. Bakgrunden till detta är fjärrvärmen, som används vid uppvärmning, som 
relativt sätt ger upphov till begränsade utsläpp.9  

2.3.4 Avfallsgenerering enligt Boverket 

Avfallsgenereringen från bygg- och fastighetssektorn kan betraktas som en tämligen stor del utav 
Sveriges totala avfallsgenerering, då sektorns del stod för 27 procent. Sektorns andel av det farliga 
avfallet var 40 procent.10  

2.3.5 Uppvärmning av lokaler 

Fjärrvärme är i kontors- och affärslokaler samt i offentliga lokaler var vanligast som 
uppvärmningsform, då 68 procent av lokalytorna år 2008 försågs enbart med fjärrvärme. Resterande 
lokalytor värmdes till sex procent med el. I sju procent av fallen värmdes lokalytorna i kombination 
med värmepumpar. Olja nyttjades i två procent av fallen till att värma upp lokalytorna. Därefter 
användes enbart gas eller biobränslen till uppvärmning, som står för 17 procent. Här nedan redovisas 
miljöpåverkan för respektive av dessa uppvärmningsformer.11 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme gör samhället mer energieffektivt, då resurser tillvaratas som annars gått förlorade.12 En 
central orsak till minskade koldioxidutsläpp är fjärrvärmen.  Fjärrvärme kan ge upphov till en 
effektivare energianvändning i fastigheten. I stort är övergången från fossila bränslen till 
förnyelsebara genomförd inom fjärrvärmesbranschen.13  Däremot kan fjärrvärmen vara förnyelsebar 

                                                           
8
 Boverket (2009) 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Energimyndigheten (2010) 

12
 www.svenskfjarrvarme.se (2011-04-29) 

13
 Svensk Fjärrvärme (2011) 
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i ännu större utsträckning om fastighetsägaren väljer att ansluta sin fastighet till grön fjärrvärme. Hur 
stor del som är grön beror på vilken fjärrvärmeleverantör som väljs, men det som kan konstateras är 
att fastighetsägaren genom att välja grön fjärrvärme minska koldioxidutsläppen ytterligare för 
fastigheten.  
 
Olja 
Olja är ett fossilt bränsle som ger upphov till koldioxidutsläpp, när oljan förbränns14.  
 
Naturgas 
Naturgas är liksom olja ett fossilt bränsle, som vid förbränning ger upphov till miljöfarliga ämnen, 
men i mindre utsträckning än olja15. 
 
Biobränslen 
Biobränslen kan bestå av ved och pellets eller andra biobränslen och räknas som förnybara bränslen. 
Koldioxid frigörs, då veden eller pelletsen brinner. Denna koldioxid bidrar dock inte till ökad mängd 
koldioxid i atmosfären, utan medverkar till att bygga upp ny biomassa. Koldioxiden tas upp av 
naturens kretslopp.16 

2.4 Fastställda energikrav av Boverket och genom PBL 
Boverket, som förvaltningsmyndighet, ansvarar för miljömålsarbetet i avgränsning till bygg- och 
fastighetssektorn17. De beslutar om föreskrifter, som alltid är bindande, och allmänna råd, som inte 
är bindande. Verksamheten som boverket bedriver styrs och påverkas av regelverk. Exempel på 
regelverk är plan- och bygglagen och miljöbalken.18   
 
Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd och dessa trädde fram i ny 
version den 2 maj 2011, då BBR 18 trädde i kraft. Detta skedde i samband med att den nya plan- och 
bygglagen (2010:990) trädde i laga kraft den 2 maj 2011.19  
 
Boverkets byggregler (BBR) anger ett minimikrav för energianvändning. Vid nybyggnad finns det 
särskilda och uppföljningsbara energikrav som är fastställda. Boverket har bland annat i uppdrag att 
föreslå eventuella skärpningar i avseende till energikraven för nya byggnader.20 Då den nya plan- och 
bygglagen (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011, gäller även att energikraven också ska uppfyllas vid 
ombyggnad, för hela byggnaden. Om det dock inte är rimligt att energikraven ska uppfyllas för hela 
byggnaden vid ombyggnad, ska energikraven då istället uppfyllas för den betydande och avgränsbara 
del av byggnaden som klarligen förnyas vid ombyggnad. Det kan även finnas skäl till att anpassa 
energikraven i ett specifikt fall, vid ombyggnad. Skäl skulle då kunna vara ekonomiska, som grundar 
sig i en tanke om kostnadseffektivitet eller andra tekniska egenskapskrav som bör tas i beaktning och 
som då inte innefattar energikrav. Detta skulle exempelvis kunna vara inomhusmiljö, som skulle 
kunna inrymma ett tänk angående hygien, hälsa och miljö. Kulturvärden kan också vara ett skäl till att 
anpassa energikraven i ett specifikt fall.21  

                                                           
14

 www.energimyndigheten.se (2011-04-24) 
15

 Ibid. 
16

 Ibid.  
17

 Boverket (2009) 
18

 www.boverket.se (2011-05-06) 
19

 Ibid. 
20

 www.sweden.gov.se (2011-05-02) 
21

 Boverket (2010) 
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2.5 Energideklaration 

En energideklaration ger information om byggnadens energianvändning och även om byggnadens 
inomhusmiljö22. Energideklarationen ger information om hur energianvändningen skulle kunna 
minskas, hur byggnaden kan förbättras på olika sätt samt hur driftskostnaderna kan sänkas23.   
 
Enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader ska den som äger en byggnad se till att det 
för byggnaden alltid finns en energideklaration och denna ska inte vara äldre än tio år. Detta gäller 
för en byggnad som är upplåten med nyttjanderätt.24 Därmed ska alltså en energideklaration alltid 
upprättas för kommersiella lokaler, som är upplåtna med nyttjanderätt. För de kommersiella 
lokalerna ska en energideklaration ha upprättats senast vid årsskiftet 2008/2009. Vad gäller de nya 
byggnaderna ska en energideklaration ske från och med den 1 januari 2009, detta förutsatt om 
bygganmälan för den nya byggnaden sker efter detta datum.25   
 
Energideklarationen utförs av fastighetsägaren och en energiexpert. Energiexperten ska komma från 
ett ackrediterat företag. Det som redovisas i energideklarationen är som sagt energianvändningen 
och inomhusmiljön. Energideklarationen ger också förslag på lönsamma åtgärder, vilka kan minska 
energikostnaderna. Att dessa åtgärder genomförs, finns det inget krav på, men i och med att 
åtgärderna kan minska kostnaderna kan det vara värt att se över dem och ifall de ska genomföras.26   

2.6 Byggvarubedömningen 
Byggvarubedömningen har samlat de viktigaste och största fastighetsägarna för att komma överens 
om en standard och ett system som avser miljöbedömningar av byggvaror. Ett hållbart och 
miljövänligt byggande är i fokus, vilket det ställs krav på och detta ska medlemsföretagen ta ansvar 
för och ta i beaktning. I systemet kan fastighetsägare söka efter godkända byggvaror och använda 
dessa vid ny-, till- eller ombyggnad.   
 
Målsättningen med byggvarubedömningen är att kunna styra produktionsutvecklingen i form av att 
miljövänligare byggvaror används. Detta sker genom att medlemsföretagen ställer krav på att 
miljögodkända produkter används i deras byggprojekt.27   

2.7 Strategier  

I och med att energianvändningen i byggnader står för 28 procent av den totala energianvändningen 
i Sverige är det av största vikt att använda strategier för att minska energianvändningen. Ett grönt 
hyresavtal är ett sätt att skapa incitament för ett energi- och miljöarbete i lokalen. En annan strategi 
för att ge upphov till ett energi- och miljöarbete är att miljöklassa byggnader. Skillnaden är då att 
arbetet mer är kopplat till byggnaden i dess helhet och dess funktioner för att kunna göra den hållbar 
sett utifrån ett miljöperspektiv, medan ett grönt hyresavtal är kopplat direkt till lokalen.  
Energi- och miljöarbetet kan ske genom ett grönt hyresavtal då kunden tecknar ett el abonnemang 
med grön el. Därmed kommer energin att komma från förnyelsebara energikällor och bidrar därmed 
inte till en negativ miljöpåverkan. Dessutom är målsättningen med ett grönt hyresavtal att skapa 
incitament för ett samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäst genom att investeringar görs för 
att förbättra energiprestandan. Hyresgästen åtar sig också att göra åtgärder för att minska sin 
energianvändning, vilket också leder till kostnadsbesparingar för hyresgästen förutsatt att 
hyresgästen har tecknat ett eget el abonnemang för lokalen.  

                                                           
22

 www.energimyndigheten.se (2011-04-24) 
23

 www.boverket.se (2011-05-06) 
24

 Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 
25

 Dagens nyheter (2008) 
26

 www.energimyndigheten.se (2011-04-24) 
27

 Byggvarubedömningen (2008) 



15 

 

 
Om en byggnad blir miljöklassad kan det tänkas att ett livscykeltänk också har tagits i beaktning 
under byggprocessen. Däremot reglerar inte en miljöklassad byggnad ett livscykeltänk i användandet 
av byggnaden. Ett grönt hyresavtal kan däremot bidra till en kretsloppsanpassning under 
användandet av byggnaden. Det bygger dock på att så många som möjligt i fastigheten ansluter sig 
till att teckna ett grönt hyresavtal, för att det ska få bra effekt för byggnaden i dess helhet. För att 
energi- och miljöarbetet ska få en bra effekt på miljön, är det viktigt att de gröna hyresavtalen är 
utformade på ett sätt som skapar incitament hos både hyresgästen och fastighetsägaren. Idag 
utarbetas en standardmall för gröna hyresavtal. En verksam utformning av denna är central för att 
fler fastighetsägare ska vilja erbjuda sina hyresgäster ett sådant avtal. Därför är det viktigt att den 
reglerar centrala parametrar samt att incitament finns från båda parter att leva upp till avtalet.   
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3. Fastighetens livscykel, tekniska system och drift 

3.1 Driftskostnad 

Driftkostnad kan definieras som: ”Periodisk utgift för att nyttja en byggnads funktion”28. 
Driftkostnaden är alltså med andra ord kostnaden för driften av olika funktioner i fastigheten. I ett 
hyresavtal kan antingen en hyresgäst eller fastighetsägaren åta sig att stå för driftskostnaderna. 
Driftkostnaderna inkluderar olika typer av utgifter, exempel på vilka utgifter det kan röra sig om är: 
kostnader för kyla och värme, el, avlopp, sophämtning och renhållning. I ett hyresavtal kan det 
antingen åligga hyresgästen eller fastighetsägaren att stå för driftkostnaderna.  

3.2 En byggnads livscykel 

Ett livscykeltänk innebär att miljöbelastningen summeras och studeras ur skedena i en livscykel29. 
Livscykeln för en byggnad skulle kunna delas in i följande faser: om- och tillbyggnad, 
förvaltningsskedet (det vill säga drift och underhåll), då byggnaden brukas, samt rivning. I varje fas är 
det viktigt se över hur energieffektivisering skulle kunna ske.30  
 
Under bruksskedet för byggnaden är miljöpåverkan som störst. En orsak till detta är att 
energianvändningen resulterar i en hög miljöbelastning.31 Därför är det av stor vikt att minska 
energianvändningen i fastigheten genom olika energieffektiviserande åtgärder. Investeringar i 
fastigheten kan behövas för att kunna höja miljöprestandan i fastigheten.  
 
En utgångspunkt i avseende till kretsloppsanpassning är ”reduce, reuse, recycle”. Dessa tre ord står 
för att i första hand minska flödena, i andra hand ska återanvändning ske och i tredje hand sker 
återvinning.32   

3.3 Investeringar  

3.3.1 Innebörden av investering och underhåll  

Underhåll av en fastighet upprätthåller fastighetens funktion, detta då underhåll inte lyfter en 
fastighet över den ursprungliga standarden. Däremot lyfter en investering fastigheten över dess 
ursprungliga standard, i och med att investeringens bakomliggande orsak är att förbättra den 
ursprungliga standarden och funktionen. Behovet av en investering eller ett underhåll är 
sammanlänkat med fastighetens ekonomiska livscykel.33  

3.3.2 Marknadsvärde i anknytning till investeringar 

För att bedöma marknadsvärdet av en kommersiell fastighet sätts vanligtvis en kalkylperiod på fem 
år och bedömningen sker oftast med avkastningsmetoden. Grundidén med metoden är att en 
nuvärdesberäkning av framtida bedömda avkastningar görs. Detta mynnar ut i ett marknadsvärde 
som baseras på en nuvärdesberäkning av restvärdet och driftnetton för år ett till fem, förutsatt att 
kalkylperioden är fem år. Restvärdet är det marknadsvärde som fastigheten uppskattas ha i slutet av 
kalkylperioden. Beräkning av restvärdet sker genom att dividera det prognostiserade driftnettot för 
året efter det sista kalkylåret med ett bedömt långsiktigt direktavkastningskrav. Därefter sker som 
sagt en nuvärdesberäkning av restvärdet. Driftnetto definieras som: ”Löpande överskott som står till 

                                                           
28

 Fastighetsnytt (2008) 
29

 Kellner-Stålbom (2001) 
30

 Bengtsson-Slåtteby (2004) 
31

 Kellner-Stålbom (2001) 
32

 Ibid.  
33

 Lundström (2008) 
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förfogande för förräntning av fastighetskapital, sedan utbetalningar för drift och underhåll dragits 
från bruttoutbetalningarna.”. I avkastningsmetoden nuvärdesberäknas som sagt driftnettona för 
kalkylperioden. Nuvärdesberäkningen görs genom att restvärdet och driftnetton divideras med 
kalkylräntan upphöjt till det sista året i kalkylperioden.34  
 
Det kan alltså konstateras att marknadsvärdet blir högre om driftnettona för fastigheten är större. 
För att som fastighetsägare erhålla ett högre driftnetto bygger det på att kostnader för drift och 
underhåll minskar eller är låga. Samt att stora bruttointäkter finns i form av hyresintäkter. Därför är 
det alltså en fördel att som fastighetsägare ha låga vakanser eller inga alls. Samt att fastighetsägaren 
investerar i tekniska system (värme- och kylsystem, ventilation och vvs-system) som kan minska 
driftskostnader i form av att de håller under en längre tid och att de eventuellt kostar mindre att ha i 
drift. 
 
Att investera i fastigheten i form av att nya tekniska system installeras, som är mer i linje med tiden, 
är givetvis kostsamt för fastighetsägaren. Det som talar för att göra dessa investeringar är att det 
ökar värdet på fastigheten. Orsaken till detta är delvis som sagt att posten drift och underhåll 
minskar. En annan orsak, som tidigare berörts är att bruttointäkterna blir högre på grund av 
minskade vakanser.  

3.4 Energieffektiviserande åtgärder av fastighetens tekniska system 

I detta avsnitt kommer jag översiktligt att behandla fastighetens tekniska system som är av relevans i 
avseende till energieffektivisering.  

3.4.1 Energi 

För att bidra till en minskad energianvändning i lokalerna, finns det ett antal olika åtgärder som kan 
göras för att bidra till en minska energianvändning. 
 

 Installera närvarostyrdbelysning. 

 Spara med energianvändning. 

 Installera belysning som tar mindre energi, exempelvis LED-belysning. 

 Installera energieffektiva tekniska system i fastigheten. 

 Gör relativt enkla åtgärder i de existerande tekniska systemen för att energieffektivisera. 

 Släck lampor och stäng av teknisk utrustning som inte används. 

 Belysning står tänd mellan exempelvis klockan 7 till 18, därefter får mer köpas, genom att de 
anställda trycker på en knapp, som ger mer belysning åt ett visst område på kontoret. 

3.4.1.1 Problematik med närvarostyrdbelysning 

En av hyresgästerna lyfter fram en problematik med närvarostyrdbelysning. Syftet med den är att 
minska energianvändningen, men hyresgästen anser att detta inte sker på ett felfritt vis. Detta i och 
med att om någon en kväll eller helg kommer in på kontoret tänds hela kontorslandskapet på det 
våningsplanet, då belysningen styrs av inpasseringssystemen. En lösning på detta skulle kunna vara 
att enbart mindre ytor tänds, eller att närvarobelysningen inte står på exempelvis helger och kvällar, i 
form av att belysningen inte tänds i koppling till inpasseringssystemet vid vissa tidpunkter. Om någon 
är inne på kontoret och arbetar dessa tider skulle lösningen kunna vara att belysning istället kan 
köpas genom en knapptryckning, som ger belysning för en viss tid. Förslagsvis tänds då enbart 
mindre ytor. En av de intervjuade hyresgästerna har enligt modellen att tid får köpas kvällar och 
helger genom en knapptryckning. Vid knapptryckningen tänds enbart ett område, för cirka 10-20 
arbetsplatser, under ett visst antal timmar, beroende på vilken tid knappen anger.  
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3.4.2 Värmesystem 

Värmeeffektivitet innebär att fastigheten kräver så lite energi som möjligt35. Genom att göra vissa 
enkla förändringar kan uppvärmningskostnaderna minska direkt. Ifall investeringar också görs finns 
det ytterligare möjligheter för att åstadkomma besparingar.36 Nedan listas några åtgärder som kan 
göras för att förbättra värmesystem. 
 

 Konvertering till uppvärmningssystem som är mer energi- och miljövänliga. Detta leder till att 
uppvärmningen blir mer miljövänlig och att uppvärmningskostnaderna minskar.37  

 Att kontinuerligt övervaka systemen för att därmed kunna uppnå energibesparing på ett 
lyckat sätt38.  

 Justeringar och balanseringar av värmesystem, vilket leder till att radiatorer får rätt flöde. 
Detta i och med att ett vanligt problem idag är att värmesystemen är i obalans. Om 
justeringar och balanseringar görs av värmesystemet behöver inte problemet uppstå där 
fastighetsägaren tvingas att höja framledningstemperaturen för hela fastigheten, som leder 
till höga energikostnader och därmed också till en onödigt hög energianvändning.39 

 Genom att enbart optimering av värmesystemen i befintliga byggnader sker kan en besparing 
på mellan 10 till 20 procent av den totala energin för uppvärmningen ske40. 

 Att ha ett vidare temperaturintervall, som leder till att fastighet kyls i mindre omfattning då 
utomhusklimatet är varmt och värms upp i mindre omfattning då utomhusklimatet är kallt.   

 Om husets ytterytor är välisolerade kan detta ge upphov till minskad energianvändning och 
även minskade kostnader41. Detta i och med att fastigheten inte behöver värmas upp i 
samma utsträckning.  

 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme kan tillvara resurser som annars hade gått förlorade, därmed gör fjärrvärmen samhället i 
stort mer energieffektivt. Bakgrunden till varför fjärrvärme började byggas ut var för att förbättra 
luften i städerna. Från början hade alla hus en egen panna, därför ledde det till förbättringar av 
luftkvalitén, då förbränningen flyttades till ett ställe i samband med fjärrvärmen. Genom fjärrvärme 
förses fastigheten med värme till elementen och varmvatten i kranarna. Hälften av alla bostäder och 
lokaler värms med fjärrvärme.42  Fjärrvärme kan ge upphov till en effektivare energianvändning i 
fastigheten43. De största konkurrenterna är till fjärrvärmen är elvärme och oljevärme, som fjärrvärme 
ersätter då den byggs ut44. I stort är övergången från fossila bränslen till förnyelsebara genomförd 
inom fjärrvärmesbranschen. Det är en betydande anledning till att koldioxidutsläppen i Sverige har 
minskat sedan 1990.45  
 
Nedan anges två sätt att energieffektivisera fjärrvärmda hus: 

 Energieffektiviseringsåtgärder, som under de kallaste dagarna minskar energibehovet.  

 Åtgärder som sparar el ska prioriteras framför åtgärder som kan spara värme. 
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3.4.3 Kylsystem 

Behovet av kyla är något som växer. Var tionde bil i Sverige såldes med luftkonditionering år 1990. 
Tio år senare däremot hade nästan alla nya bilar en klimatanläggning. Utvecklingen mot ökad 
komfort är givetvis inte bara något som gäller för bilar, utan var enbart illustrerat som ett exempel. 
Det kan också nämnas att kylbehovet ökar i hem och på arbetsplatser. Moderna kontor innehåller 
mycket värmealstrande teknisk utrustning vilket är en orsak till ett ökat kylbehov. Serverhallar och 
datorrum behöver exempelvis konstant kylning för att kunna fungera.46  
 
Åtgärder för att minska energianvändningen för komfortkyla: 

 Att i lokalerna ha solavskärmande persienner47, som bidrar till att lokalen inte värms upp i 
samma utsträckning under de varmare perioderna om året, förutsatt att de används. Om de 
solavskärmande persiennerna används kommer inte lika mycket energi behöva användas för 
att kyla ner till önskvärd temperatur.    

 
Fjärrkyla 
Fjärrkyla baseras på samma idé som fjärrvärme. En fördel är att en miljöanpassad anläggning centralt 
”gör jobbet”, i form av att anläggningen tillförser olika fastigheter med kyla. Detta istället för att varje 
fastighet har lokala kylanläggningar, vilket skulle kräva mycket el, kanske ge upphov till buller, stjäla 
utrymme och kräva underhåll. Ifall en jämförelse sker mellan lokala kylanläggningar och fjärrkyla, ger 
framställningen av fjärrkyla enbart en minimal miljöpåverkan och energiförbrukning i jämförelse. 
Dessutom drivs ofta fjärrkyleanläggningen på biobränslen och andra drivmedel, som inte bidrar till 
växthuseffekten. Fjärrkylan leder till att en hushållning av naturens resurser sker och har stora 
miljöfördelar för samhället i stort.48 Liksom fjärrvärmen kan även fjärrkyla vara grön. Till vilken 
omfattning fjärrkylan är grön beror på vilken fjärrvärmeleverantör som väljs, men om grön fjärrkyla 
väljs minskar koldioxidutsläppen ytterligare för fastigheten.        

3.4.4 Inomhusmiljö och ventilation 

En stor del av ditt liv spenderas inomhus. Därför är det också viktigt att inomhusmiljön är så bra som 
möjligt. Inomhusmiljö innefattas av frågor som bland annat rör ventilation, radon, fukt- och 
mögelproblem, trafikbuller och inomhustemperatur.49 Delmål rörande människors hälsa som 
påverkas till följd av byggnadsegenskaper, vilket kan sammanfattas som inomhusmiljöfrågor, faller 
som ett ansvarsområde för bygg- och fastighetssektorn. Byggnadsegenskaperna skulle kunna bidra 
till hälsoproblem hos människor. Frågor som rör radon, ventilation och trafikbuller tas särskilt upp i 
delmålen och utpekas som viktiga.50 
 
Ventilation bidrar till att transportera bort luft i fastigheter och därmed vidmakthålls en bra 
komfort51. Det finns flera olika typer av ventilation. En typ är naturlig ventilation som bygger på 
självdrag.52 Fördelen med naturlig ventilation är att den förbrukar lite energi53. Orsaken till att en 
fungerande ventilation är av stor vikt beror bland annat på att ett samband mellan radon i bostäder 
och lungcancer har uppvisats i mellan 200 och 800 fall årligen. En fungerande ventilation i fastigheten 
är en central åtgärd i syfte till att minska problem som följer av dålig luftkvalitet som kan vara en 
konsekvens av höga halter radon eller andra emissioner samt fukt. Dålig luftkvalitet skulle också 
kunna bottna sig i andra faktorer. Vidare finns det hos människor också en fördubblad risk för astma 
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om de bor i en byggnad med fukthalter som anses förhöjda. Denna risk är ännu större för barn.54 Sick 
Building Syndrome (SBS)55, upplever 7 procent av Sveriges befolkning. I skolor och kontor är denna 
siffra högre. 56 Symtom som SBS skulle kunna ge upphov till är: torr hud, torra slemhinnor, 
hudrodnad, mental trötthet, huvudverk, övre luftvägsinfektion, hosta, heshet, klåda, ospecifik 
känslighet, illamående och yrsel57.  

3.4.5 Vattenförbrukning 

I Sverige har vi gott om vatten, dessutom är vattnet av bra kvalité58. Att värma upp vatten är något 
som kräver energi. För att sänka energianvändningen avseende varmvatten kan nedanstående åtgärd 
göras i en fastighet. 
 

 Byta ut till resurssnåla kranar59. 

3.4.6 Mätsystem för förbrukning 

 
El 
Vanligtvis har hyresgästen tecknat ett eget elavtal för lokalen. I och med att hyresgästen då blir 
fakturerad för sin förbrukning, kan också hyresgästen se vad denna har gjort av med. Mätare för 
elförbrukning finns, därmed kan kontroll ske av elanvändningen. Att elförbrukning kan mätas på 
lokalnivå är att något att eftersträva, då ett slösaktigt beteende bör kunna fångas upp. 
Elförbrukningen skulle också kunna redovisas visuellt på skärmar i fastigheten, vilket skulle kunna 
engagera de anställda att tänka sparsamt. Ni kommer att kunna läsa mer om visualiseringssystem i 
ett senare avsnitt i uppsatsen.       
 
Värme och kyla 
De intervjuade fastighetsägarna menar på att de i dagsläget inte kan erbjuda sina hyresgäster 
debitering av värme och kyla på lokalnivå, genom att individuell mätning per lokal kan göras. Om en 
sådan lösning skulle finnas menar en av de intervjuade fastighetsägarna på att de gröna hyresavtalen 
skulle bli tydligare, i form av att hyresgästerna kan se sina egna resultat och minskningar i avseende 
till energianvändningen för värme och kyla. Den vanligaste företeelsen är att fastighetsägaren 
debiterar hyresgästen för värme och kyla och att hyresgästen därmed alltså inte själv står för värme- 
och kyltillförseln60. Hyresgästen blir debiterad en schablonkostnad för värme och kyla kopplad till den 
yta som hyresgästen hyr. Åtgärder som en hyresgäst idag gör för att minska förbrukningen, är något 
som fördelas jämt mellan alla hyresgäster61. Om förbrukningen istället skulle kunna mätas per lokal, 
skulle ökade incitament finnas till att minska ner sin förbrukning av värme och kyla på lokalnivå. En 
förklaring till detta är att hyresgästen då verkligen kan minska sina kostnader, utan att behöva dela 
med sig till övriga hyresgäster i fastigheten. 
 
I projektet Torsplan, som NCC driver i Norra Stationsområdet, tillämpas nya tankegångar i form av att 
de kommer att erbjuda sina hyresgäster mätning och debitering per lokal, av värme och kyla62. 
Därmed kan det alltså konstateras att en sådan möjlighet finns i dagsläget.  
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Vattenförbrukning 
Att ha mätsystem på lokalnivå bör eftersträvas för att hyresgäst ska kunna se hur mycket vatten som 
förbrukas. Här är det i synnerhet intressant att se över hur mycket varmvatten som har förbrukats, 
eftersom detta kräver energi. Detta skulle eventuellt kunna redovisas genom visualiseringssystem. Å 
andra sidan har en fastighet behov av vatten, därför borde fokus i större utsträckning ligga på att 
genomföra åtgärder för att minska mängden uppvärmt vatten som förbrukas, i form av att 
exempelvis installera resurssnåla kranar.  Genom en sådan åtgärd kan alltså energianvändningen 
minska.  

3.4.7 Intervjuresultat angående fastighetens tekniska system 

3.4.7.1 Värme- och kylförbrukning  

En av de intervjuade hyresgästerna menar på att både värme och kyla stod på samtidigt, vilket 
anmärktes av hyresgästen som onödigt sett utifrån ett energiförbrukningsperspektiv. Därför är det av 
vikt att kontinuerliga kontroller sker av värme- och kylsystemen.   

3.4.7.2 Ett minskande värmebehov 

En av de intervjuade fastighetsägarna ser att värmebehovet minskar medan kylbehovet ökar i 
fastigheten. Orsaker till detta menar fastighetsägaren kan vara värmealstrande belysning och 
utrustning. En annan orsak kan vara att fastigheten är isolerad bra och därför enbart har behov av 
kyltillförsel.  

3.4.7.3 Anslutit till grön fjärrkyla och grön fjärrvärme 

En av fastighetsägarna som erbjuder gröna hyresavtal, informerade om vid intervjun att de har 
anslutit fastigheten till grön fjärrkyla och grön fjärrvärme. Detta innebär minskade koldioxidutsläpp 
för fastigheten.   
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4. Miljöklassade byggnader 
En miljöcertifiering kan göras av såväl befintliga byggnader som byggnader under projektering och är 
en bedömning av hur hållbar en byggnad är sett utifrån ett miljöperspektiv63.  

4.1 Sweden Green Building Council 

Sweden Green Building Council (SGBC) ägs av medlemmarna och är en ideell förening. Denna ideella 
förening vänder sig till och är öppen för de företag och organisationer som vill påverka miljö- och 
hållbarhetsarbetet i branschen, inom den svenska bygg- och fastighetssektorn.64 
 
SGBC målsättning är att svenska byggnader i största möjliga utsträckning ska bli miljöcertifierade och 
därmed också bidra till hållbarare samhälle.65 Genom SGBC samlas aktörer vars vilja är att fler 
byggnader ska bli mer miljövänliga, kommersiella lokaler såväl som bostäder. SGBC kan på detta vis 
bli en starkare part, i samtal med myndigheter, politiker samt med andra beslutsfattare. Syftet med 
SGBC är att underlätta för hyresgäster och kunder att välja ett hållbart alternativ. Detta genom få 
kunder och hyresgäster att lättare förstå olika certifieringssystem.66 

4.2 Miljöklassningssystem för byggnader 

De mest använda certifieringssystemen för byggnader i Sverige är systemet Miljöbyggnad, EU 
GreenBuilding, LEED och BREEAM, enligt SGBC.67 Därför har jag valt att beskriva dessa fyra system.  

4.2.1. Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett Svenskt miljöklassningssystem, för att certifiera en byggnad inom energi, 
inneklimat och material och utvecklades för att kunna värna om miljön och människors hälsa. Vid 
arbetet med att miljöklassa en byggnad granskas den på femton punkter gällande energi, inneklimat 
och material. De olika nivåerna som finns som en byggnad kan klassas som är GULD, SILVER och 
BRONS. Genom ett samarbete mellan företag i bygg- och fastighetsbranschen och forskare har 
Miljöbyggnad kunnat utvecklas.68 Miljöbyggnad, som miljöklassningssystem, är byggt för svenska 
förhållanden69.    
 
Här nedan beskrivs det mer ingående vilka parametrar som mäts i systemet miljöbyggnad: 
 

 Energi – Ser till köpt mängd energi, byggnadens fysiska utformning och värmeåtervinning i 
koppling till effektbehov. En granskning sker även av energislag baserat på i vilken 
omfattning energislagen används. 

 Innemiljö – Här granskas ljudmiljö och luftkvalité sett utifrån ventilation, radonhalt och 
kväveoxid i luften. Rörande innemiljö undersöks även dagsljuset och det termiska klimatet, 
som grundas på solvärmefaktor, transmissionsfaktor och dagsljus. Utöver detta undersöks 
eventuell fukt som har uppstått på grund av fuktproblemskador samt även om det finns risk 
för legionella i vattnet, baserat på tappvarmvattentemperatur. 

 Kemiska ämnen – Under detta område behandlas tre aspekter. Utgångspunkten är att se 
över eventuella kemiska ämnen som ingår i byggnaden, i form av att dess byggnadsmaterial 
bedöms.  Här granskas förekomsten av skadliga ämnen, den dokumentation som finns 
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angående detta i loggböcker eller databaser samt den utfasning som eventuellt har gjorts av 
farliga ämnen, baserat på dokumentation. 

 Särskilda miljökrav – Följande två aspekter blir relevanta om byggnaden har ett eget VA-
system. Avloppsanläggningarna ska då vara små och reducera övergödande ämnen i hög grad 
samt ska även dricksvattnet vara av god kvalitét baserat på en analys från egen brunn av 
tappvattnet.70  

4.2.2 EU GreenBuilding 

EU GreenBuilding vänder sig till företag och organisationer, som vill effektivisera energianvändningen 
i lokalerna de sitter i.71 SGBC samordnar och leder detta projekt. Energimyndigheten är medfinansiär 
till projektet.72 Kravet för att en byggnad ska kunna klassas som EU GreenBuilding är att 25 procent 
mindre energi används än vad nybyggnadskraven i Boverkets byggregler säger.73 Om det istället rör 
sig om en befintlig byggnad, och inte en nybyggd byggnad, är kravet att 25 procent mindre energi 
används jämfört med innan renoveringen. Efter färdigställande och inflytt krävs en verifiering för att 
kunna se om kraven uppfylls. Detta kan likställas med ett kvitto för fastighetsägaren att den 
beräknande energianvändningen också överensstämmer med den uppmätta.74  
 
Energideklaration och miljöklassning 
EU GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 av EU kommissionen75.  I anknytning att EU 
GreenBuilding lanserades infördes energideklarationer för byggnader. Syftet med initiativet är att 
energieffektivisera i bygg- och fastighetssektorn.76 
 
Energieffektiviseringsåtgärderna som föreslås i samband med energideklarationen är inte 
obligatoriska att genomföra. Fördelen med energideklarationer är att de lyfter fram hur byggnadens 
energianvändning ser ut och vilka åtgärder som kan vara aktuella att göra för att energieffektivisera. 
Däremot inkluderar inte lagstiftningen att fastighetsägaren är tvungen att genomföra åtgärder för att 
energieffektivisera.  
 
I och med att energideklarationer måste utföras enligt lag för kommersiella fastigheter underlättar 
detta ifall en fastighetsägare sedan vill miljöklassa enligt EU GreenBuilding. Detta i och med att 
byggnadens energianvändning, och åtgärder till en mer effektiv energianvändning, har identifierats. 
Energideklarationen bidrar i allmänhet till att åtgärder för en mer effektiv energianvändning kan 
identifieras.  Detta leder till arbetet rörande att miljöklassa en byggnad med certifieringssystemen 
LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad även underlättas.  

4.2.3 LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt miljöklassningssystem och 
styrs av en icke vinstdrivande organisation vid namn US Green Building Council. I detta 
miljöklassningssystem görs en helhetsbedömning av byggnaders miljökvaliteter. Syfte med LEED är 
att minska energi- och vattenförbrukning, farligt avfall samt koldioxidutsläpp. Detta kan ske genom 
miljövänlig byggnation. LEED arbetar även med utbildning som riktar sig mot de som vistas eller bor i 
en LEED-certifierad byggnad för att uppnå en ökad miljömedvetenhet hos dessa människor.77 SGBC 
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arbetar med att anpassa LEED till svenska förhållanden samt att överta hanteringen av detta 
certifieringssystem i Sverige.78   
 
Bedömningskriterierna vid LEED-certifiering redovisas här nedan, samt hur många poäng respektive 
område kan ge. 
 

 Energi och Atmosfär (Energy and Atmospshere) - 35 poäng 

 Hållbara byggarbetsplatser (Sustainable Sites) - 26 poäng 

 Inomhusmiljö (Indoor environmental quality) - 15 poäng 

 Material och resurser (Materials and Resources) - 14 poäng 

 Effektiv vattenanvändning (Water efficiency) - 10 poäng 

 Innovation i design (Innovation in design) - 6 poäng 

 Regionala prioriteringar (Regional priority) - 4 poäng79 
 

När bedömningen är klar får byggnaden en viss poäng. Maxpoäng är 100 poäng och för att nå LEED-
certifiering krävs minst 40 poäng. Det finns olika nivåer i LEED-certifieringen och detta delas in i 
brons, silver, guld och platinum. För att nå platinum krävs minst 80 poäng. De sju olika områdena 
som byggnaden poängsätts enligt, ger olika mycket poäng beroende på respektive områdes inverkan 
på miljön.80 Energi och atmosfär är det område som kan ge flest poäng, det vill säga 37 poäng, vilket 
utgör ungefär en tredjedel av alla poäng som är uppnåbara. Kategorin uppmuntrar till ett brett utbud 
av energi strategier som: övervakning av energianvändning, användning av förnyelsebara 
energikällor som genereras på plats eller utanför anläggningen, effektiva anordningar, effektiv design 
och konstruktion, system och belysning och andra innovativa strategier.81  

Genomsnittskostnaden för en LEED-certifiering är 20 000 SEK. Denna kostnad inkluderar registrering 
samt tillgång till ett webbaserat verktyg, som möjliggör att arbetet kan påbörjas. Däremot innefattar 
inte denna kostnad inhämtning av certifieringsbevis och inte heller för själva certifieringsarbetet. 
Därför blir kostnaden således högre än 20 000 SEK, för att miljöklassa enligt LEED.82   
 
4.2.4 BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) kommer från Storbritannien och är ett 
miljöklassningssystem. BREEAM har flest certifierade byggnader i världen och är därmed det största 
certifieringssystemet. En fördel med detta är att erfarenhetsåterföring kan ske.83  
 
Byggnadens miljöpåverkan bedöms genom att ett antal olika områden granskas. När dessa områden 
har granskas får byggnaden en viss poäng för varje område. Dessa poäng läggs sedan ihop till en 
totalpoäng, som utgör en grund för vilken nivå som byggnaden kommer upp i eller om den ens blir 
miljöcertifierad enligt BREEAM. Byggnaden måste nå upp till minst 30 procent av den maximala 
poängsumman för att bli BREEAM-certifierad, vilket också innebär att byggnaden då motsvarar en 
högre nivå än de brittiska byggnadsnormskraven. De olika nivåerna som en byggnad kan komma upp 
till genom en certifiering är: PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och OUTSTANDING. För att en 
byggnad ska erhålla det högsta betyget OUTSTANDING krävs 85 procent av totalpoängen, innovativa 
lösningar och inkluderar även att en godkänd uppföljning ska vara ett faktum efter tre år.84 SGBC 
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arbetar med att anpassa BREEAM till svenska förhållanden. Under 2011 kommer BREEAM-
certifieringar för kontor och liknande byggnader kunna utföras.85 
  
Bedömningskriterierna vid BREEAM-certifiering redovisas här nedan, samt hur många poäng 
respektive område kan ge. 
 

 Energi (Energy) - 21 poäng 

 Hälsa och välmående (Health and Wellbeing) - 14 poäng 

 Material (Materials) - 12 poäng 

 Föroreningar (Pollution) - 12 poäng 

 Ledning (Management) - 10 poäng 
 Transporter (Transport) - 10 poäng 

 Markanvändning och ekologi (Land Use and Ecology)- 10 poäng 

 Innovation (Innovation) - 10 poäng 

 Avfall (Waste) - 7 poäng 

 Vatten (Water) - 6 poäng86 
 
Energi är den parameter som kan ge flest poäng, dock utgör denna inte lika stor del av de totala 
poängen som i LEED. BREEAM bedömer utifrån fler parametrar, som alla utgör en mindre del av den 
totala poängsumman.   
  
Avgift för att BREEAM-certifiera en byggnad beror på byggnadens storlek, men kostnaden ligger 
mellan 29 000 SEK och 50 000 SEK. Denna kostnad inkluderar registrering av projektet samt manualer 
för certifieringssystemet. Däremot inkluderar inte kostnaden själva certifieringsarbetet, som 
innefattar rapportskrivande och certifieringsbevis. Därför är kostnaden för certifieringen egentligen 
högre.87  

4.2.5 Skillnader mellan LEED och BREEAM  

De olika miljöklassningssystemen poängsätter och mäter på olika sätt, således är det inte helt enkelt 
att jämföra de olika systemen. Dock kan det nämnas att högsta betyget som kan erhållas med LEED, 
enbart räcker till betyget VERY GODD med BREEAM.88 I grunden har LEED och BREEAM samma mål. 
BREEAM har däremot ett större fokus på miljöpåverkan, medan större vikt läggs på inomhusklimat 
och hälsa vid bedömningen som görs av LEED89. Problematiken med LEED och BREEAM är att de är 
framtagna för ett annat land och är därmed anpassade efter hur situationen ser ut där i form av 
normer och lagar. Därför är det positivt att SGBC arbetar med att anpassa LEED och BREEAM till 
svenska förhållanden. Om en anpassning sker skulle detta också kunna tänkas bidra till att fler 
fastighetsägare väljer att miljöcertifiera en byggnad. Detta skulle bidra till ett mer hållbart samhälle i 
form av att fler byggnader får en bättre miljöprestanda, sett utifrån ett miljöperspektiv.     

4.3 Miljöklassade byggnader - branschens åsikter 

4.3.1 Gröna hyresavtal upprätthåller egenskaper hos en miljöklassad byggnad  

En av de intervjuade lyfter fram att det gäller att komma vidare i utvecklingen, i form av att 
egenskaperna i den miljöklassade byggnaden kan bibehållas, vilket kan ske genom ett grönt 
hyresavtal. I och med att en miljöklassad byggnad är klassad i ett stationärt läge, kan de gröna 
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hyresavtalen alltså upprätthålla egenskaperna och efter ett tag kunna utveckla dem. Om fastigheten 
har en hög energieffektivitet, genom miljöklassningen, vore det därför också rimligt att 
hyresgästerna kan upprätthålla denna kapacitet genom att utföra ett energi- och miljöarbete. Ett 
grönt hyresavtal är ett sätt till att uppnå detta, i form av ett samspel mellan hyresgäst och 
fastighetsägare sker.  

4.3.2 Miljöklassning av nyproducerade fastigheter kontra befintliga fastigheter 

En miljöklassning för nyproducerade fastigheter börjar bli en självklarhet på marknaden i Sverige, 
menar en av de intervjuade fastighetsägarna på. Vidare lyfter denna fastighetsägare fram vikten med 
att också göra ett energi- och miljöarbete för de befintliga fastigheterna. De befintliga fastigheterna 
som denna fastighetsägare förvärvar uppgraderas av dem till en modern energi- och miljöprestanda.  
En av deras fastigheter har blivit BRONS klassad med LEED. Fastighetsägaren har då valt att lägga in 
tänkbara ”miljöbovar” i fastigheten, så som gym, restaurang och konferenslokaler. Dessa förbrukar 
en stor mängd energi, vilket i sin tur leder till att det är svårt att erhålla en hög klassning, enligt 
miljöklassningssystemet. Fastighetsägaren lyfter dock fram en intressant reflektion angående att en 
lägre klassning av en byggnad kan vara bättre i ett miljöperspektiv, där ”miljöbovarna” finns i 
fastigheten, i jämförelse med en byggnad som har en hög miljöklassning, men som inte innehåller 
dessa ”miljöbovar”. Om en fastighet har en hög miljöklassning, utan att integrera ”miljöbovarna” i 
fastigheten, kommer hyresgästerna i större utsträckning att gå på restauranger, gym och konferenser 
i andra fastigheter som inte har ett miljö- och energiarbete.       

4.4 Grunden för intresse till att miljöklassa  

4.4.1 Förståelse för miljöklassningssystem 

För att fler miljöklassningar ska ske på den svenska marknaden, bygger det på att det är lätt att sätta 
sig in i de olika miljöklassningssystemen. Båda LEED och BREEAM är anpassade efter utländska 
normer och lagstiftningar, därför gör SGBC som tidigare belyst ett viktigt arbete för att anpassa dessa 
till den svenska marknaden. Deras arbete skulle kunna leda till att intresset för att miljöklassa 
byggnader ökar samtidigt som förståelsen tilltar för vad de olika miljöklassningarna innebär.    

4.4.2 Fördelar med miljöklassning av byggnader 

En miljöklassad byggnad signalerar för hyresgäster samt potentiella hyresgäster att fastigheten är 
hållbar, vilket skulle kunna bidra till att fler hyresgäster är intresserade av att hyra lokaler i 
fastigheten.  De intervjuade hyresgästerna menar på att beaktande till miljön är en viktig del i deras 
varumärke. Till och med en förutsättning för att få kunder, i viss mån. I och med detta skulle lokaler i 
en miljöklassad byggnad kunna vara något som stärker hyresgästens företags varumärke i ett 
miljöperspektiv. Liksom ett grönt hyresavtal också skulle kunna signalera till hyresgästens kunder att 
ett miljö- och hållbarhetstänk finns i verksamheten, mer om detta kommer beröras senare i 
uppsatsen.  

4.4.3 Nackdelar med miljöklassning av byggnader 

Det kostar att miljöklassa en byggnad. De pengar som idag läggs på att miljöklassa byggnader skulle 
kunna läggas på att istället göra investeringar som leder till att fastigheten blir mer energieffektiv. Å 
andra sidan kan en miljöklassning leda till att fler hyresgäster fattar ett intresse för att ha kontor i en 
sådan fastighet, då miljöklassningen lyfter fram en fastighet som miljövänlig. Däremot är det viktigt 
att ta fastighetens faktiska standard, sett utifrån ett miljömässigt perspektiv, i beaktning. Det är 
fastighetens faktiska standard som leder till en bättre miljö och inte miljöcertifieringen i sig.  
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5. Innebörden av ett grönt hyresavtal 

5.1 Allmänt om utformningen av ett hyresavtal 

Här nedan kommer jag att behandla begrepp som rör hyresavtal i allmän bemärkelse. Detta för att 
kunna förmedla en insikt i hur ett traditionellt hyresavtal är utformat.  

5.1.1 Kallhyra 

Ett hyresavtal som baseras på kallhyra, innebär att hyresgästen själv står för driftskostnaderna90.  
När hyresgästen själv står för elkostnaderna tillfaller vinsten av de investeringar som görs för att 
minska elförbrukningen i lokalerna, hyresgästen. Detta i form av att hyresgästen då betalar en lägre 
kostnad för el, än innan investeringen. I och med att investeringar gynnar hyresgästen ekonomiskt, 
finns det sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv inte några incitament för fastighetsägaren att göra 
investeringar då besparingarna från åtgärden inte tillfaller hyresvärden. Besparingarna till följd av 
energieffektiviserande åtgärder tillfaller som sagt hyresgästen.91 Däremot saknar hyresgästen ofta 
kapital och teknisk kunskap till att genomföra åtgärder som ger upphov till energieffektivisering i en 
fastighet92.  
 
I och med att hyresgästen står för alla driftkostnader vid kallhyra, står även hyresgästen för 
kostnader som avser värme och kyla i fastigheten. Om hyresgästen kan minska ner användandet av 
värme och kyla i fastigheten kan kostnaderna för detta således också minska. Detta kan göras genom 
att ett vidare temperaturintervall accepteras av hyresgästen.93 Innebörden av ett temperaturintervall 
kommer att beröras närmare i ett senare avsnitt i uppsatsen kopplat till gröna hyresavtal.  

5.1.2 Varmhyra 

Vid varmhyra är det istället fastighetsägaren som står för driftkostnaderna. I och med detta blir också 
fastighetsägaren mer benägen att utföra åtgärder som leder till minskade driftkostnader. Ett 
hyresavtal baserat på varmhyra är vanligtvis utformat på det sättet att hyresgästen betalar en pro-
rata andel av elräkningen för hela byggnaden och även vad gäller för värme och kyla i fastigheten. 
Innebörden av att hyresgästen betalar en pro-rata andel är att hyresgästen betalar en proportionerlig 
andel av den totala förbrukningen94. Den proportionerliga andelen är vanligtvis kopplad till storleken 
av lokalens yta.   
 
Fastighetsägaren har vid varmhyra incitament för att utföra åtgärder som ger upphov till en mer 
energieffektiv fastighet. Detta i och med att det är fastighetsägaren i denna typ av hyresavtal som 
står för driftskostnaderna.  
 
Ett konstaterande kan alltså göras att fastighetsägaren har incitament till att utföra 
energieffektiviserande åtgärder i fastigheten, då fastighetsägaren betalar för fastighetens totala 
driftskostnader. Därmed kan fastighetsägaren i absolut mening ta del av kostnadsbesparingarna som 
sker till en följd av energieffektiviserande åtgärder. Vad gäller hyresgästen är incitamenten inte lika 
stora som för fastighetsägaren, till att utföra åtgärder som leder till en mer energieffektiv fastighet. 
Detta i och med att även om hyresgästen utför åtgärder som leder till kostnadsbesparingar för den 
totala driftskostnaden, får bara hyresgästen ta del av detta till sin pro-rata andel. De andra 

                                                           
90

 Ling-Archer (2009) 
91

 Buildings (2011) 
92

 Ödman (2010) 
93

 Buildings (2011) 
94

 Tyda (2011) 



28 

 

hyresgästerna skulle kunna betraktas som ”fripassagerare” vid denna situation, då deras hyra 
minskar till följd av de energieffektiviserande åtgärder som en annan hyresgäst har åstadkommit.95   

5.1.3 Hyresavtal i Sverige 

Detta avsnitt kommer att behandla hur kommersiella hyresavtal i Sverige vanligen är utformade på 
dagens marknad. Informationen som framkommer i detta avsnitt kommer delvis att baseras på 
intervjuresultat.  

5.1.3.1 Standardavtal 

Då ett kommersiellt hyresavtal mellan hyresgäst och fastighetsägare upprättas används vanligen ett 
standardavtal som är framtaget av Fastighetsägarna Sverige. Dessa standardavtal har med stöd från 
de stora organisationerna på hyresgästsidan och hyresvärdssidan tagits fram av Fastighetsägarna 
Sverige. Fördelen med att använda ett standardavtal är att hyresavtalet blir heltäckande och 
välbalanserat.96  

5.1.3.2 Lokalens skick 

Uthyrning sker i befintligt skick, om det inte framgår något som säger emot detta i det kommersiella 
hyresavtalet. Att uthyrning av lokalen sker i befintligt skick innebär att hyresvärden vid 
tillträdesdagen för hyresgästen inte behöver lämna över lokalen i ett brukbart skick för ändamålet 
med den. Om hyresgästen därefter påpekar att den vill ha bristerna åtgärdade, kan hyresvärden 
avvisa detta ifall hyresgästen från början kände till bristen eller med normal uppmärksamhet borde 
ha upptäckt denna brist i anknytning till att hyresgäst valde att hyra lokalen.  Därför är det av vikt att 
parterna från början kommer överens om vem som ska åtgärda vad i lokalen. Detta kan hyresgäst 
och hyresvärd bli eniga om i samband med besiktningen, där de gemensamt bör delta och upprätta 
ett besiktnings- och åtgärdsprotokoll. Basinvesteringar står vanligtvis hyresvärden för, vilka 
exempelvis kan vara avfallsutrymmen och ventilation.97 
 
Vid intervjuer som har genomförts framgår det att fastighetsägare i nästan alla lägen 
hyresgästanpassar de lokaler som en ny hyresgäst ska tillträda. Orsaken till detta kan tänkas vara att 
det idag finns en konkurrens på marknaden om hyresgästerna, vilket leder till att fastighetsägare är 
måna om att tillmötesgå hyresgästens önskemål. De potentiella hyresgästerna har olika preferenser 
och efterfrågar därmed olika typer av lokaler. Ibland sker en ”match” i avseende till vad kunden 
efterfrågar och vad fastighetsägaren har att erbjuda. Även om hyresgästen är intresserad av att 
tillträda lokalen, är det vanligt att hyresgästen ändå ställer krav på att något i lokalen ska åtgärdas. En 
av fastighetsägarna menar på att intresse av en lokal, från en kunds sida i princip bygger på att 
lokalen vid visningen är uppfräschad, efter den tidigare hyresgästen. Få potentiella hyresgäster är 
intresserade av att hyra en lokal, där fastighetsägaren inte har åtgärdat något innan visningen av 
lokalen. 
 
Det är inte givet ifall hyresgäst eller fastighetsägare bekostar en viss investering, då den unika 
situationen ofta avgör. Vid intervjuer har det dock framkommit att en diskussion och konversation, 
angående investeringar och renoveringar mellan hyresgäst och fastighetsägare är central. 
Diskussioner och konversationer leder vanligtvis till ett beslut om vem som står för investeringen. 
Eftersom hyresgästen inte får göra några större ingrepp i lokalen utan att tillfråga fastighetsägaren 
blir därmed också denna konversation med fastighetsägaren central.  
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5.1.3.3 Driftskostnader 

Vanligast är det att hyresgästen blir debiterad en totalhyra, där värme och vatten ingår i hyran. 
Ibland debiteras även hyresgästen för verksamhetselen98, vilket innebär att hyresgästen inte själv har 
tecknat ett eget el abonnemang till lokalen. Det kan således konstateras, att den vanligaste 
företeelsen på marknaden är att hyresavtalen är baserade på varmhyra, med undantag från att 
hyresgästen vanligtvis själv har tecknat ett eget el abonnemang till lokalen. I och med att hyresgästen 
oftast debiteras en totalhyra, baserat på varmhyra, blir hyresgästens incitament svaga till att bidra i 
fastighetsägarens energi- och miljöarbete99.   
 
Fastighetsägarna Sverige beskriver hur ett hyresavtal sett utifrån ett miljöperspektiv bör vara 
utformat. De menar på att den part som har möjlighet att påverka förbrukningen också ska betala för 
denna. Av detta skäl bör det eftersträvas att hyresgästen tecknar egna abonnemang och därmed 
bekostar el, vatten och avlopp (va), värme, varmvatten och kyla i lokalen. Med en mätare kan 
hyresgäst se hur förbrukningen ser ut, mot den bakgrunden bör hyresgäst ha en mätare. Ifall 
hyresgäst inte har en mätare, men ska ha ett eget abonnemang, ska hyresgäst och fastighetsägare 
komma överens om vem som ska betala för denna.100  

5.2 Utformning av ett grönt hyresavtal  
Med utgångspunkt i de gröna hyresavtal, som vi idag kan se på marknaden, kommer utformningen av 
ett grönt hyresavtal att beskrivas. Syftet med ett grönt hyresavtal är att hyresgäst och 
fastighetsägare tillsammans vidtar åtgärder för att minska energianvändningen. Ett grönt hyresavtal 
är ett tillägg till det vanliga hyresavtalet och utformat på det sättet att det bygger på hyresgästens 
åtaganden samt fastighetsägarens åtaganden. Nedan kommer det att redovisas mer i detalj vad 
fastighetsägarens respektive hyresgästens åtagande inkluderar och innebär.  

5.2.1 Hyresgästens åtagande 

5.2.1.1 Energi 

Hyresgästen åtar sig att minska energianvändningen i och med ett grönt hyresavtal. De gröna 
hyresavtalen på den svenska marknaden är olika omfattande, men om man tittar övergripande på 
dem, avser den minskade energianvändningen ett beaktande till att begränsa användningen av 
energi för el, vatten, kyla, värme och ventilation.    
 
Genom det gröna hyresavtalet förbinder sig hyresgästen att teckna ett grönt elavtal för lokalen. 
Denna el kommer då från förnyelsebara energikällor. En av fastighetsägarna, som idag erbjuder ett 
grönt hyresavtal, ger hyresgästen även möjlighet till att teckna ett grönt elavtal genom dem. 
Fördelen med att kunna teckna ett grönt elavtal genom sin fastighetsägare kan vara att hyresgästen 
då får mer förmånliga villkor till sitt gröna elavtal. Detta i synnerhet ifall fastighetsägaren har en stark 
förhandlingskraft gentemot elbolagen. Sannolikheten till detta bör vara större om fastighetsägaren 
kan definieras som stor.   
 
Det gröna hyresavtalet kan även innebära att hyresgästen åtar sig att acceptera ett vidare 
temperaturintervall, som innebär att hyresgästen godtar en högre värme på sommaren och en lägre 
värme på vintern. Detta för att det gröna hyresavtalet ska ge upphov till en minskning av 
energianvändningen för värme och kyla till fastigheten. Bakgrunden till detta är delvis att mer kyla 
generellt sätt förbrukas på sommaren och mer värme används till fastigheten på vintern. Ett vidare 
temperaturintervall leder därför till en minskad energianvändning. Temperaturintervallet kan vara 
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reglerat precist i det gröna hyresavtalet, men i vissa fall är temperaturintervallet inte utskrivet och då 
är utformningen som sådan att det enbart står att hyresgästen åtar sig att minska 
energianvändningen för värme och kyla, enligt en av de intervjuade fastighetsägarna. Vidare menar 
samma fastighetsägare på att en vidgning av temperaturintervallet inverkar lite på 
komfortupplevelsen för människorna som vistas i fastigheten, men har betydelse för att uppnå en 
minskning av energianvändningen. Däremot ska ändå sunt förnuft iakttas och det ska fortfarande 
vara behagligt för hyresgästen att vistas i fastigheten.    
   
Att hyresgästen accepterar en vidgning av temperaturintervallet är en faktor som leder till en 
minskad energianvändning. Det gröna hyresavtalet bygger, som tidigare belyst, på att ett antal 
åtgärder görs för att uppnå en reducerad energianvändning. Åtgärderna kan innefatta att 
hyresgästens lokaler tillförses med närvarostyrdbelysning, eller att hyresgästen använder belysning i 
lokalerna som kräver mindre energi. LED-belysning kan exempelvis användas i hyresgästens lokaler, 
som en åtgärd till att minska energianvändningen, vilket en av de intervjuade hyresgästerna delvis 
använder. Fördelen med LED-belysning är att livslängden är lång, förutsatt ett korrekt montage av 
belysningen101. Nackdelen är dock att investeringskostnaden är dyr, med dubbla kostnaden i 
jämförelse till motsvarande halogenarmatur. Utfasningen av glödlampor, som påbörjades den 1 
september 2009 till följd av ett beslut från EU:s Ekodesignkommitté, där målsättningen är att de sista 
glödlamporna ska ha fasats ut den 1 september 2011,102 indikerar i min mening en styrning mot en 
minskad energianvändning i lokaler. Orsaken till utfasningen är att glödlampan är ineffektiv, då 
enbart 5 procent av energin som används av lampan blir ljus medan resterande blir värme103. 
Fördelen med glödlampan är dock en låg investeringskostnad, men däremot är driftskostnaden 
hög104.    

5.2.1.2 Material 

En situation som kan uppkomma är att hyresgästen vill förändra något i lokalen, i form av att 
hyresgästen vill göra en ombyggnad. Ytterligare en situation som uppkommer i de flesta fall är att en 
hyresgästanpassning av lokalen sker, då hyresgästen flyttar in, i form av att ombyggnader eventuellt 
då även görs. Hyresgästen åtar sig att använda miljövänliga material, vid ombyggnad. En av de 
intervjuade fastighetsägarna menar på att materialen ska vara godkända enligt 
byggvarubedömningen.  
 
I samband med en ombyggnad, sker vanligtvis en kommunikation mellan hyresgäst och 
fastighetsägare, mot den bakgrunden att hyresgästen i många fall måste ha fastighetsägarens 
godkännande för att göra ombyggnader i lokalen, enligt de intervjuade fastighetsägarna. I anknytning 
till detta sker också en diskussion angående hur ett beaktande till miljön ska ske vid ombyggnaden, 
om hyresgästen har tecknat ett grönt hyresavtal. 
 
I ett grönt hyresavtal ska hyresgästen minska mängden använt material. Det idealiska, sett utifrån ett 
miljöperspektiv, vore att hyresgästen inte alls byggde om i lokalen. De intervjuade fastighetsägarna 
ser gärna, sett utifrån ett miljöperspektiv att planlösning behålls i form av att exempelvis väggar, kök 
eller server rum inte byter plats. Om en ombyggnad däremot ska göras kan återvunna material 
användas, för att minska på resursuttaget. För de material som kunden köper in som nyproducerade, 
ska materialet ha den minsta möjliga miljöbelastningen. Materialen ska då, som tidigare belyst, vara 
godkända enligt byggvarubedömningen.  
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5.2.1.3 Avfall 

Hyresgästen åtar sig att källsortera i och med ett grönt hyresavtal. I och med att källsortering sker 
återvinns material och energivinster kan på så vis göras för samhället i stort, samt att giftiga och 
farliga ämnen inte sprids ut i naturen105. Ifall återvinning äger rum sparar vi på resurser, då nytt inte 
behöver produceras. Dessutom minskar energianvändningen, i samband med återvinning, för 
samhället i stort, då framställningen av nytt material inte blir lika omfattande.  
 
Fastighetsägaren ser till att hyresgästen har möjlighet till att källsortera. Om en sådan möjlighet inte 
finns, förser fastighetsägaren lokalen med återvinningskärl. Av de intervjuade hyresgästerna, 
källsorterade alla innan de tecknade ett grönt hyresavtal, då de intervjuade hyresgästerna redan 
innan hade ett miljötänk i sin verksamhet.   

5.2.1.4 Transporter  

En av fastighetsägarna som erbjuder gröna hyresavtal vill att de anställda ska verka för att använda 
miljövänliga färdmedel till och från fastigheten, exempelvis cykel eller kollektiv trafik106. Samma 
fastighetsägare menar också på vid intervjun att de har en elbil som kan bokas av personalen. En 
annan fastighetsägare som erbjuder grönt hyresavtal kan också i vissa fall ge möjligheten för vissa 
fastigheter att anslutas till en grön bilpool. Bilarna är då miljöklassade enligt regeringens definition 
och kan bokas av de anställda.107  

5.2.1.5 Utformat mer som rekommendationer än åtaganden  

En av fastighetsägarna utformar åtagandena mer som rekommendationer. Detta i form av att 
hyresgästen bör följa rekommendationerna till minst femtio procent.108 Många av fastighetsägarens 
hyresgäster är från England och USA och dessa hyresgäster upplever det som tveksamt att skriva på 
avtal där de binder sig. Fastighetsägaren menar på vid intervjun att detta är en orsak till varför de 
inte utformat sina gröna hyresavtal så hårt.  
 
Fördelarna med att dagens gröna hyresavtal inte är hårt utformade är att fler hyresgäster vågar 
teckna ett grönt hyresavtal. Utav de hyresgäster som intervjuades, hade alla ett miljöfokus redan 
innan, och tycker det är viktigt att leva upp till åtagandena som det gröna hyresavtalet innefattar. En 
av de intervjuade fastighetsägarna har resonemanget att ifall de har tecknat ett grönt hyresavtal med 
en hyresgäst, kan de därefter styra hyresgästen mot ett energi- och miljöarbete i positiv riktning. En 
energikartläggning görs för att identifiera tänkbara investeringar som kan göras för att minska 
elanvändningen. Om dessa åtgärder sedan genomförs kan hyresgästen på det viset minska sin 
elanvändning på ett enkelt sätt.  

5.2.2 Fastighetsägarens åtagande 

5.2.2.1 Energikartläggning 

Fastighetsägaren åtar sig att göra en energikartläggning, i form av att fastighetsägaren identifierar 
tänkbara åtgärder som kan leda till en mer effektiv energianvändning. Eftersom besparingen tillfaller 
hyresgästen, som sker till en följd av investeringar i syfte att minska elanvändningen, ska 
investeringarna bekostas av hyresgästen.109    
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5.2.2.2 Kostnadsfri konsultation och rådgivning  

En av de intervjuade fastighetsägarna erbjuder kostnadsfri konsultation och rådgivning gällande, 
energi, miljö och elförbrukning. Båda av de intervjuade fastighetsägarna menar på att de vid 
lokalplanerings-, rivnings- och ombyggnadsskedet har en kommunikation med hyresgästen i form av 
hur ett miljöbeaktande vid dessa faser ska kunna ske, i koppling till att hyresgästen har valt att teckna 
ett grönt hyresavtal.  

5.2.2.3 Delar med sig av besparingarna 

Den ena fastighetsägaren menar på vid intervjun att hyresgästen får ett avdrag på den 
schabloniserade kostnaden för värme och kyla, på 10 procent. Vidare menar den andra 
fastighetsägaren på att de delar med sig av nettobesparingen, till följd av minskad värme- och 
kylförbrukning, till minst femtio procent. Denna fastighetsägare vidhåller att de enbart delar med sig 
av besparingen om det faktiskt har skett en besparing för värme och kyla i hela fastigheten. Eftersom 
värme- och kylförbrukningen inte kan mätas per lokal, granskar denna fastighetsägare därmed ifall 
det har skett en besparing för fastigheten i dess helhet.  

5.2.2.4 Årligt uppföljningsmöte 

Fastighetsägaren åtar sig att en gång årligen följa upp hur arbetet med det gröna hyresavtalet 
fortlöper. Detta i form av att insatser och resultat granskas och att fastighetsägaren eventuellt kan 
komma med råd och dela med sig av relevant förbrukningsstatistik och erfarenheter.110 Båda av de 
intervjuade fastighetsägarna erbjuder hyresgästen ett uppföljningsmöte en gång årligen. Merparten 
av de intervjuade hyresgästerna menar dock på att själva kontakten och möten med fastighetsägaren 
förekommer oftare än en gång årligen. Detta kan indikera ett större behov, än en gång årligen, att ha 
ett möte med fastighetsägaren.  

5.3 Gröna hyresavtal i befintliga- och nybyggda fastigheter 

Gröna hyresavtal kan upprättas i både befintliga och nybyggda fastigheter. Fastigheten som är 
nybyggd har rimligen en bättre energi- och miljöprestanda än den befintliga byggnaden. Delvis då 
Boverket ställer vissa energikrav på nyproducerade fastigheter. Samma krav ställs inte på befintliga 
byggnader. Däremot ställs särskilda energikrav vid ombyggnad av befintliga byggnader i och med en 
lagändring från år 2011. Vid intervjutillfället menar en av fastighetsägarna på att även om en äldre 
fastighet inte har lika energieffektiva tekniska system som en nyproducerad fastighet, bidrar ändå 
arbetet som det gröna hyresavtalet innebär ett arbete i positiv riktning för energi- och miljö gällande 
den befintliga fastigheten. Båda av de intervjuade fastighetsägarna uppdaterar också sitt 
fastighetsbestånd med jämna mellanrum, i form av att fastigheterna får en bättre energi- och 
miljöprestanda. 

5.4 Respons från kunder  
En fastighetsägare menar på att deras hyresgäster har gett en positiv respons på de gröna 
hyresavtalen, sett utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Genom ett grönt hyresavtal gör hyresgästen 
något bra för miljön och hyresgästerna behöver inte heller göra stora uppoffringar, i form av att det 
gröna hyresavtalet ofta leder till besparingar för hyresgästen. Därför är många hyresgästers respons 
att det vore mer avvikande att inte vilja ha ett grönt hyresavtal, då det gröna hyresavtalet som sagt 
inte innebär större uppoffringar för hyresgästens sida.   

5.5 Konkurrens på marknaden 

En av de intervjuade fastighetsägarna menar på att de för tillfället är näst intill ensamma på 
marknaden med att erbjuda gröna hyresavtal. Denna fastighetsägare tror inte att många andra 
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aktörer kommer att upprätta ett grönt hyresavtal, förrän standardmallen för gröna hyresavtal är 
utarbetad.  

5.6 Det gröna kontoret 

Vasakronan erbjuder något som de kallar för det gröna kontoret. I min mening innefattar detta ett 
miljötänk kring alla de kringtjänster som kan tänkas uppkomma rörande lokalen. Delvis innefattar det 
gröna kontoret att hyresgästen ska ha tecknat ett grönt hyresavtal. Utöver detta ska även flytten till 
och från lokalen vara grön. De menar också på att den gröna flytten oftast blir billigare än traditionell 
flytt. Vid den gröna flytten är målsättningen bland annat att försöka finna en andrahandsmarknad för 
möbler som inte ska användas. Det gröna kontoret inkluderar även att hyresgästen ska ha grön 
service vilket bland annat omfattar kravmärkta eller ekologiska frukter på kontoret, att miljömärkta 
reningsmedel användas vid städning, Svanenmärkt kontorsmaterial, bud som skickas med miljöbilar 
eller cykel, taxi med miljöbilar, dryck på kontoret i form av att kaffe och te ska vara ekologiskt eller 
Fairtrademärkt. Till sist ska även hyresgästen ha en grön bilpool, förutsatt att de använder bil för 
tjänsteresor. Att inte alls använda bil är däremot givetvis eftersträvbart. En bilpool innebär att flera 
människor delar på ett visst antal bilar och bilarna är där miljöklassade enligt regeringens mått.111     

5.7 Avtalsbrott och möjlighet till övervakning av prestationer 

5.7.1 Temperaturintervall hålls inte 

Fastighetsägaren är under normala omständigheter den enda som är behörig att ändra temperaturen 
i fastigheten för värme och kyla. Därför uppstår sällan problematiken där hyresgästen inte håller 
avtalet, angående att temperaturen ska ligga inom temperaturintervallet. Den problematik som 
eventuellt skulle kunna uppstå är att hyresgästen kontaktar fastighetsägaren och ber dem att ändra 
temperaturen till en temperatur som inte ligger inom temperaturintervallet, ifall hyresgästen 
upplever det som för varmt eller kallt i lokalerna. Fastighetsägaren har därför i de flesta fall möjlighet 
att övervaka att temperaturintervallet hålls. I de situationer där hyresgäst och fastighetsägare inte 
har avtalat om ett specifikt temperaturintervall blir det givetvis svårare för fastighetsägare att hävda 
att hyresgästen inte har följt avtalet som innefattar att minska energianvändningen för värme och 
kyla. Dock skulle fastighetsägaren ändå kunna hävda det faktum att hyresgästen faktiskt inte har 
minskat värme- och kylförbrukningen, vilket ändå är något som det gröna hyresavtalet säger att 
hyresgästen ska ta i beaktning. Om hyresgästen använder de solavskärmande persiennerna minskar 
kylbehovet på sommaren. Detta är alltså en enkel åtgärd som hyresgästen kan göra för att minska 
energin som krävs till att kyla ner lokalen.     

5.7.2 Avfallshantering 

Hyresgästen åtar sig i det gröna hyresavtalet att källsortera. En av fastighetsägarna menar på vid 
intervjun att de har möjlighet att se hur mycket som källsorteras. Dock kan detta inte kopplas till en 
viss lokal. Anledningen till att mängden källsorterat har ökat kan bero på att hyresgästerna 
källsorterar bättre eller att mängden avfall ökar i koppling till lokalerna. Därför menar denna 
fastighetsägare på att det är svårt för dem att göra en utvärdering av avfallshanteringen. Möjligheten 
till övervakning är därför inte optimal och skulle kunna bli bättre ifall mängden hanterat avfall skulle 
kunna kopplas till lokal. Då skulle fastighetsägaren kunna ta fram statistik gällande en specifik lokal 
och på så vis kunna se mönster och förbättringar i avfallshanteringen hos en viss hyresgäst. Detta 
skulle vara extra värdefullt för de hyresgäster som har ett grönt hyresavtal, då fastighetsägaren skulle 
kunna dela med sig av statistiken för källsorteringen vid de årliga uppföljningsmötena.     
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5.7.3 Fastighetsägaren är måna om sina hyresgäster 

Efter att ha intervjuat två fastighetsägare kan det konstateras att de är måna om sina hyresgäster 
och vill ha kvar dem inom sitt bestånd. En av de intervjuade fastighetsägarna menar på att de inte 
skulle anse att hyresgästen har förverkat sitt gröna hyresavtal, ifall hyresgästen inte skulle leva upp 
till sina åtaganden. Vidare menar dock fastighetsägaren på att de skulle ta upp detta till diskussion 
med hyresgästen, i syfte att kunna åstadkomma en förändring. 

5.8 Exempel modell av ett grönt hyresavtal 

5.8.1 Herbert Smith  

Herbert Smith112 har tagit fram en modell för hur ett grönt hyresavtals skulle kunna utformas. Denna 
modell är framtagen i syfte att kunna användas som inspiration då utvecklande av ett grönt 
hyresavtal sker.  

5.8.2 Parametrar 

Här nedan redovisas de parametrar som Herbert Smith rekommenderar att ett grönt hyresavtal ska 
omfatta. 

5.8.2.1 Fastighetens tekniska system 

Hyresgästen och fastighetsägaren ska implementera nödvändiga åtgärder för att förbättra 
fastighetens tekniska system. Fokus skulle enligt Herbert Smith kunna ligga på åtgärder i syfte att 
minska mängden energi som går till spillo från fastighetens tekniska system samt genom att minska 
konsumtionen av energi för värme, kyla, belysning, varmvatten, ventilation och andra driftssystem.113 

5.8.2.2 Inomhusmiljö  

Herbert Smith menar på att ett bra inomhusklimat ska upprätthållas. Konsumtionen av energi för 
ventilation ska minskas. De lyfter här fram att en reduktion av luftkonditionering och naturlig 
ventilation istället ska användas i större utsträckning. Det ska eftersträvas att inomhusluften är av 
bra kvalité. I Modellen lyfts det fram att fastighetsägaren emellanåt bör mäta kvalitén på 
inomhusluften.114  

5.8.2.3 Regnvatten  

Att ta hand om regnvattnet är även något som de lyfter fram115. När ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) görs belastar dagvattnet inte det allmänna avloppsnätet116. Regn- eller smältvatten 
är det som utgörs av dagvatten, detta dagvatten kan rinna över ytor så som tak, grus, asfalt eller 
gräs117.  Dagvattnet kan i många fall verka störande på reningsverksprocesserna, vilket är ett motiv 
till LOD. Genom LOD tas dagvattnet omhand på tomtmarken, i form av att dagvatteninfiltration kan 
ske genom anlagda gräs- och planeringsytor, dikten eller dammar.118 
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5.8.2.4 Vatten 

Fastighetsägaren och hyresgästen åtar sig att installera ett högeffektivt vvs-system och att 
kontrollera teknik i byggnaden och lokalen för att kunna avgöra om åtgärder behöver göras. 
Åtagandena för fastighetsägaren och hyresgästen innefattar även att regelbundet inspektera om 
eventuella läckor finns samt att använda ett mätsystem för vattenanvändningen, i avseende att 
kunna spara mängden använt vatten. Hyresgästen går även med på att använda utrustning som 
använder vatten effektivt.119  

5.8.2.5 Avfall 

Hyresgästen åtar sig att implementera strategier för att kunna återvinna, i form av att hyresgästen 
har återvinningskärl120.  

5.8.2.6 Material   

Material och möbler ska införskaffas från hållbara källor, vilket ska tas i beaktning när nya inköp görs. 
Det ska även undvikas att slänga material och möbler, utan att ta hänsyn till återvinning av 
materialen. Material och möbler ska återvinnas i största möjliga utsträckning.121  

5.8.2.7 Städning 

Hyresgästen åtar sig att använda rengöringsprodukter som är miljövänliga och icke-förorenande. 
Avfall ska sorteras och återvinnas i de fall det är möjligt. Städpersonal ska vara införstådd i detta och 
följa riktlinjerna angående rengöringsprodukterna samt sortering och återvinning av dem. 
Städpersonal ska även ha i beaktning att minska energi- och vattenkonsumtion vid städning.122     

5.8.2.8 Transporter 

Ett främjande ska ske för alternativa transportmedel, för användare av byggnaden samt för besökare. 
Fastighetsägaren åtar sig att göra plats för ytor där cyklar kan placeras. Fastighetsägare och hyresgäst 
kommer överens om att utveckla en ”grön rese plan”.123  

5.9 Tidigare projekt rörande: Hyresavtal med incitament för minskad 
energianvändning  

5.9.1 Om BELOK 

Beställargruppen lokaler, BELOK, startades 2001 av energimyndigheten och är upplagt som ett 
samarbete mellan energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare. Samarbetets syfte är att 
driva utvecklingsprojekt som avser miljöfrågor och energieffektivitet i kommersiella lokaler i 
Sverige.124  

5.9.2 Bakgrund till projektet  

BELOK har tidigare drivit ett projekt som syftade till att ta fram ett hyresavtal som engagerar och 
motiverar hyresgäst och fastighetsägare att arbeta med energieffektivisering.  
 
Bakgrunden till detta projekt är att de traditionella hyresavtalen inte består av incitament som ger 
upphov till ett samarbete kring energieffektivisering mellan fastighetsägare och hyresgäst. Den part 
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som erhåller nyttan av investeringen behöver inte vara den som gjorde investeringen i syfte att spara 
energi. Dagens traditionella hyresavtal saknar att den som gör en investering faktiskt kan ta del av 
vinsten.  
 
De traditionella hyresavtalen är ofta uppbyggda kring kallhyra eller varmhyra. Vid kallhyra saknar 
fastighetsägare incitament till investeringar i form av energieffektiviserande åtgärder, då hyresgäst 
betalar för elen. Tvärtom gäller vid varmhyra att en hyresgäst inte kan ta del av fastighetsägarens 
kostnadsbesparingar, om hyresgästen minskar sin värmeanvändning.125 Orsaken till hyresgästens 
otillräckliga incitament för att bidra i ett miljö- och energiarbete, beror ofta på att hyresgästen blir 
debiterad en totalhyra. Hyran inkluderar då värme och vatten och ibland innefattas även 
verksamhetselen. På detta sätt är vanligtvis ett hyresavtal uppbyggt och är således baserat på 
varmhyra.126  

5.9.3 Beskrivning av projektet 

BELOK utarbetade genom projektet ett tilläggsavtal till det befintliga hyresavtalet, där incitament 
fanns till en minskad energianvändning. Ett tilläggsavtal används som komplement till det befintliga 
hyresavtalet. BELOK har tagit fram flera olika förslag på hur dessa avtal skulle kunna se ut.   
Projektets syfte var att finna avtals- och samarbetsformer, där hyresgäst och hyresvärd, vidtar 
åtgärder för att minska energianvändning, båda kan vinna ekonomiskt på detta. I projektet har 
befintliga samarbeten studerats, där motiv, synergieffekter och mervärden framkom för ett 
fungerande samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd. Genom BELOK projektet framkom olika 
anledningar till varför ett samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd är fördelaktigt, i avseende till 
energifrågorna.  
 
Motiv, synergieffekter och mervärden till ett samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäst 
redovisas här nedan: 
 

 Partnerskap – det bygger på ett samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd för att uppnå ett 
framgångsrikt arbete gällande hushållning av energi. Ett samarbete lönar sig, det är dock 
svårt att mäta i exakta belopp.  

 Om energibesparande åtgärder planeras kan detta också resultera i ett bättre 
inomhusklimat. Då en byggnad har höga energiflöden främjas inte inomhusklimatet, därmed 
skulle en mer effektiv energianvändning leda till ett bättre inomhusklimat, då det i många fall 
går hand i hand med en låg energianvändning.   

 Ett uteblivet samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd tjänar energibolagen pengar på. Om 
ett samarbete föreligger kan detta leda till att hyresvärd kan erbjuda sina hyresgäster mer 
förmånliga villkor för sitt el abonnemang, efter förhandlingar med energibolagen.  

 Återkommande avstämningsmöten är en förutsättning för ett gott samarbete. 
Inomhusmiljöfrågorna skulle kunna fångas upp vid en kontinuerlig kommunikation.  

 En hyresgäst blir ofta lönsam om den är nöjd och väljer att stanna kvar. Vad som ger upphov 
till om en kund är nöjd kan vara att hyresgästen ser att hyresvärden engagerar sig och är 
aktiv. Lojaliteten ökar därmed hos kunden. Detta kan i sin tur ge upphov till en ekonomisk 
fördel för hyresvärden.   

 Fastighetens värde ökar med lägre energikostnader i och med att driftnettot ökar. 

 Bättre kontroller av fastighetsdriften genom att exempelvis se över installationernas och 
utrustningens status. Detta skulle kunna vara en konsekvens av ett aktivt arbete med 
energianvändningen.  
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 Ett framgångsrikt samarbete kan leda till att hyresvärden får en bättre ekonomi. Orsakerna 
är också minskade energikostnader och att det blir enklare för hyresvärden att hyra ut. Dessa 
orsaker kan hänga samman med ett fungerande samarbete.127  
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6. Standardmall för ett grönt hyresavtal 

 
I innevarande tid utarbetas en standardmall för de gröna hyresavtalen. I denna standardmall är det 
viktigt att avtalet reglerar relevanta parametrar för att avtalet på bästa sätt ska kunna bidra till en 
bättre miljö samt att en diskussion sker kring de incitament som finns till att utföra åtgärder som 
bidrar till en minskad miljöpåverkan. Det är centralt att identifiera incitamenten för att kunna göra 
bästa möjliga arbete med att ta fram en standardmall för ett grönt hyresavtal. 

6.1 Arbetet med att ta fram standardmallen 

NIRAS, som är ett konsultföretag i fastighetsrelaterade frågor, är projektledare för att ta fram en 
standardmall för gröna hyresavtal. Detta arbete är Fastighetsägarna Sverige huvudman för. Arbetet 
med att ta fram en standardmall kommer att pågå under 2011 och kommer att vara anpassat för 
kontorslokaler.128 

6.1.1 Fastighetsägarna Sverige 

Fastighetsägarna Sverige är en intresse-, medlems- och branschorganisation som företräder privata 
fastighetsägare som äger kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter eller industrifastigheter. 
Dessa privata fastighetsägare som Fastighetsägarna Sverige företräder är medlemmar. Övriga 
medlemmar är bostadsrättsföreningar. Över hela landet finns det drygt 17000 medlemmar. 
Medlemmarna som äger kommersiella lokaler, äger 80 procent av de kommersiella lokalerna som 
finns på marknaden. Fastighetsägarna Sverige arbetar över hela Sverige med hjälp av olika 
regionföreningar.  
 
På Fastighetsägarnas Sveriges hemsida kan följande syfte utläsas: ”Fastighetsägarna ska verka för att 
medlemmarna får de bästa förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet och 
medverka till en positiv samhällsutveckling.”129.  

Majoriteten av medlemmarna är mindre fastighetsägare men vissa av medlemmarna är också stora 
fastighetsägare. Fastighetsägarna Sveriges syfte är att underlätta för medlemmarna så att de på 
marknadsmässiga villkor kan bedriva sin verksamhet på ett professionellt sätt. Fastighetsägarna 
Sveriges arbete går också ut på att bilda opinion i samhället på medlemmarnas villkor och hjälpa 
medlemmarna på olika sätt, som exempelvis med statliga kontakter med departement. 
Fastighetsägarna Sverige lyfter i dessa fall fram medlemmarnas synpunkter. De kan också erbjuda 
sina medlemmar ramavtal, som många gånger är mer förmånliga än vad medlemmarna själva hade 
kunnat träffa överenskommelse om. Detta till en följd av Fastighetsägarnas Sveriges 
förhandlingskraft som organisation. 
 
Fastighetsägarna Sveriges medlemmar kan genom sitt medlemskap bland annat tillhandahålla 
ramavtal som Fastighetsägarna Sverige tecknar med elbolag. För de mindre fastighetsägarna är det 
lönsamt att ha ett sådant ramavtal, då de får bättre villkor i jämförelse till vad de själva hade kunnat 
förhandla fram. Stora fastighetsägare finns också bland medlemmarna, men dessa har en större 
potential till att förhandla fram bra villkor till sina egna elavtal. I och med att fastighetsägarna kan 
erhålla ramavtal från Fastighetsägarna Sverige minimeras fastighetsägarens administration.130  
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Standardavtal 
Fastighetsägarna Sverige har en avtalsformulärsamling som innehåller avtal som deras medlemmar 
kan tillhandahålla. Avtalsformulären är juridiskt bindande. När arbetet är klart med standardmallen 
för det gröna hyresavtal ska denna hamna i avtalsformulärsamlingen.131  
 
Arbetet med att ta fram en standardmall kommer att gå till på det sättet att en arbetsgrupp som 
består av fem fastighetsägare och fem hyresgästrepresentanter kommer att ta fram ett förslag under 
hösten 2011. Detta kommer sedan att gå ut på öppen remiss. Målsättning är att standardmallen ska 
finnas som ett avtalsformulär i Fastighetsägarnas avtalsformulärsamling i början av år 2012. När 
arbetet är klart med standardmallen kommer denna att finnas i Fastighetsägarnas avtalssamling.132 
Fastighetsägarna Sveriges medlemmar kommer då att kunna tillhandahålla denna standardmall för 
ett grönt hyresavtal.  

6.2 Vilka parametrar kommer standardmallen att inkludera  

Arbetsgruppen kommer att arbeta fram ett förslag angående vilka parametrar som ett grönt 
hyresavtal ska inkludera133, samt vilka aktiviteter som inom respektive område kan genomföras av 
fastighetsägare och hyresgäst, för att därmed kunna höja miljöprestandan för lokalerna. De 
parametrar som standardmallen kommer att behandla är nedanstående. 
 

 Utbildning 

 Miljöklassning 

 Energieffektivisering 

 Inomhusmiljö 

 Materialval 

 Avfallshantering 

 Transporter  

 Vattenanvändning134 

6.3 Standardmall för gröna hyresavtal – intervjuresultat 

Idag är det inte särskilt många aktörer på marknaden som erbjuder gröna hyresavtal. En orsak till 
detta, som framkom i en av intervjuerna, kan vara att fastighetsägarna väntar med att lansera gröna 
hyresavtal till dess att standardmallen för ett grönt hyresavtal är avslutat.  
 
När standardmallen för gröna hyresavtal har tagits fram menar en av de intervjuade aktörerna på att 
det kommer att bli en bredare acceptans på marknaden för ett grönt hyresavtal. Detta i och med att 
en organisation står bakom framtagandet av detta. Mindre fastighetsägare kommer i och med 
standardmallen kunna erbjuda sina hyresgäster ett grönt hyresavtal. Detta skulle kunna bero på att 
dessa mindre fastighetsägare inte har resurser att utveckla ett grönt hyresavtal i dagsläget. Det finns 
svårigheter att som fastighetsägare komma in och modellera om ifall ett företag redan har etablerat 
sitt arbetssätt gällande gröna hyresavtal.  
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6.3.1 Vad som är viktigt för att ett grönt hyresavtal ska bli verksamt 

6.3.1.1 Bredare bas 

Vid intervjutillfället lyfter en av de intervjuade fram att de gröna hyresavtalen bör utvecklas till en 
bredare bas, det vill säga att de gröna hyresavtalen med stöd av standardmallen kan behandla ett 
bredare spektrum av miljöfrågor. 

6.3.1.2 Lätthanterligt  

En av de intervjuade tror att nyckeln till om standardmallen blir framgångsrik är ifall avtalet blir 
lätthanterligt och att hyresgästerna förstår hur de ska leva upp till de krav som avtalet ställer. 
Enkelhet kring de gröna hyresavtalen och kostnadseffektivitet tror den intervjuade är två element 
som leder till ifall standardmallen blir framgångsrik.  
 
Det finns tidigare exempel på ett projekt som inte har accepterats av marknaden då det har blivit för 
komplext enligt den intervjuade. Detta projekt avsåg ett förslag till en utformning av ett hyresavtal 
med incitament för minskad energianvändning. Detta är en erfarenhet som ska tas i beaktning, då ett 
förslag till standardmallen arbetas fram.   

6.3.1.3 Erfarenheter från arbetet med miljöklassade byggnad 

En av de intervjuades teori med erfarenhet från arbetet med etableringen av miljöklassade 
byggnader, är att nedanstående var viktigt för att dessa skulle få genomslag.  
 

 Att det inte skulle vara ett för komplext system. 

 Att de parametrar, som granskas i samband med en miljöklassning, ska ha en bra 
miljörelevans. 

 Det ska vara kostnadseffektivt att genomföra miljöklassningen. 
 
Dessa tre faktorer har varit väldigt viktiga i etableringen av miljöklassade byggnader. Orsaken till att 
det är stor efterfrågan idag på miljöklassade byggnader, tror den intervjuade hänger ihop med att 
dessa tre faktorer har tagits i beaktning i arbetet med att lansera miljöklassad byggnad. Att dessa tre  
faktorer också tas i beaktning i arbetet med att ta fram en standardmall för gröna hyresavtal, tror 
den intervjuade även är viktigt.     

6.3.1.4 Incitament 

Åtgärder som leder till minskad energianvändning kommer hyresgästen tillhanda då hyresgästen 
betalar elräkningen. I vissa situationer står fastighetsägaren ändå för investeringskostnaden av 
energieffektiviserande åtgärder. Hyresgästen får till följd av investeringen minskade elkostnader. 
Därför menar en av de intervjuade på att det är av vikt att standardmallen kan reglera att 
hyresgästen och fastighetsägaren då kan dela på vinsten, till följd av energieffektiviseringarna. Detta 
följer av en tanke som innebär att kunna engagera både hyresgästen och fastighetsägaren till att 
energieffektivisera i fastigheten. Om hyresgästen och fastighetsägare kan dela på vinsten, som 
uppstod till en följd av investering som fastighetsägaren stod för, där vinsten bara hade kommit 
hyresgästen tillhanda, skapas incitament hos fastighetsägaren att stå för energieffektiviserande 
åtgärder.  

6.3.2 Parametrar som bör inkluderas  

Syftet med standardmallen som utarbetas är att det ska finnas ett antal parametrar som ingår. Alla 
fastighetsägare och hyresgäster har eventuellt inte möjlighet att arbeta med alla parametrar som 
standardmallen kommer att inkludera. Därför kan det vara av vikt att arbetsgruppen diskuterar fram 
ett minimum av parametrar, som fastighetsägare och hyresgäst ska leva upp till och ta i beaktning, 
för att det ska kunna benämnas som ett grönt hyresavtal.   
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6.3.3 Viljeyttringar  

I en av intervjuerna berördes det faktum ifall standardmallen bör inkludera viljeyttringar. En 
viljeyttring i ett avtal handlar om att ambitioner redovisas utan att det är bindande för hyresgästen 
att leva upp till detta. Något konkret som hyresgäst åtar sig att göra redovisas alltså inte genom en 
viljeyttring. En av de intervjuade menar på att det är viktigt att de parametrar som kommer att finnas 
med i standardmallen går att verifiera.  I andra länder, bland annat i Australien, innehåller däremot 
de gröna hyresavtalen mycket viljeyttringar/viljeinriktningar. Angående ifall standardmallen kommer 
att innehålla viljeyttringar, inom vissa områden, är upp till arbetsgruppen att avgöra. Den intervjuade 
ser det som problematiskt ifall standardmallen skulle innehålla viljeyttringar, i och med att miljö- och 
energiarbetet, som det gröna hyresavtalet bör medföra inte går att verifiera. 

6.3.4 De parametrar som kan regleras för undvika avtalsbrott  

Viljeyttringar i ett avtal blir som sagt inte bindande för en hyresgäst. Nedan kommer jag att gå in 
närmare på parametrar som går att reglera i ett grönt hyresavtal, utan att de blir viljeyttringar. 
Viljeyttringar i ett grönt hyresavtal går att undvika om standardmallen istället är utformad med 
utgångspunkt i konkreta åtagande som hyresgästen åtar sig att göra.  
 
Ifall en hyresgäst är okunnig i vissa frågor, som berör miljöarbete för fastigheten, kan det bli svårare 
för hyresgästen att leva upp till de krav som finns i avtalet. Därför menar en av de intervjuade på att 
det är av vikt att kombinera med utbildning inom vissa områden som standardmallen kommer att 
reglera. Information och utbildning menar den intervjuade vidare på är en fråga som finns med i 
tankegångarna angående vilka parametrar som ska vara med i standardmallen. 
 
Nedan kommer jag att beskriva parametrar som kan regleras och varför, enligt en av de intervjuade. I 
och med att de går att reglera undviks också viljeyttringar.       

6.3.4.1 Energi 

Energi är en parameter som konkret går att mäta och redovisa. Om det gröna hyresavtalet skulle 
kunna specificera i vilken omfattning energianvändningen bör minska, skulle det gröna hyresavtalet 
på så vis också kunna undvika viljeyttringar.  

6.3.4.2 Material 

Vad gäller material som hyresgästen använder vid ombyggnad kan detta regleras i ett grönt 
hyresavtal genom att en hänvisning till byggvarubedömningen görs. Vidare menar den intervjuade på 
att det därmed går att konstatera ifall ett avtalsbrott eller inte har skett från kundens sida, då en 
hänvisning görs till byggvarubedömningen. 

6.3.4.3 Inomhusmiljö       

Detta är också en parameter som går att mäta, menar en av de intervjuade på. Detta kan ske genom 
att luftens kvalité mäts.  

6.3.4.4 Återvinning 

Genom information och utbildning angående hur återvinning ska ske från hyresgästens sida, skulle på 
så vis även denna parameter kunna regleras.  
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7. Drivkrafter bakom gröna hyresavtal 

7.1 Drivkrafter bakom att teckna ett grönt hyresavtal 

7.1.1 Företag med miljöfokus 

Efter att ha intervjuat olika företag som har tecknat ett grönt hyresavtal, kan det konstateras att 
dessa företag hade ett miljötänk redan innan de valde att teckna avtalet. Två av företagen var 
miljöcertifierade innan de tecknade ett grönt hyresavtal. Det företaget som inte var miljöcertifierat, 
gjorde redan ett viktigt arbete för miljön, innan de tecknade ett grönt hyresavtal. Detta i form av att 
detta företag redan innan hade ett tänk kring att minska ner energiförbrukningen samt att återvinna. 
Att då utöver det befintliga miljötänket även teckna ett grönt hyresavtal, är något som bidrar till att 
företagen kan lyfta fram sitt miljöfokus ännu mer. En av de fastighetsägare som erbjuder ett grönt 
hyresavtal menar på att omgivningens bild blir bekräftad i avseende till att företaget tar ett konkret 
ansvar i hållbarhetsfrågor, om de tecknar ett grönt hyresavtal135. 

7.1.2 Företag vill förbättra sitt varumärke  

Att som företag ha fokus på miljön ligger i tiden. Idag kan det också vara avgörande i avseende till 
förmågan att som företag dra till sig kunder. I och med att företagen tar hänsyn till miljön upplever 
merparten av intervjuade hyresgäster att deras kunder ökar. Att teckna ett grönt hyresavtal som 
företag, är ett sätt att visa på att ett beaktande kring miljön sker. Flera av de intervjuade menar på 
att ett grönt hyresavtal liksom att sitta i en miljöklassad byggnad ”lyfter upp” företagets varumärke. 
Detta i och med att det upplevs som att företaget tar sitt ansvar när det gäller klimatet och miljön. 
Samt på grund av att företaget, som sitter i en miljöklassad byggnad eller har ett grönt hyresavtal, vill 
profilera sig som gröna.  
 
Att företag fattar ett intresse kring att teckna ett grönt hyresavtal är ett steg i rätt riktning, då det kan 
bidra till ett mer hållbart samhälle förutsatt att det gröna hyresavtalet är utformat på ett bra sätt och 
att relevanta parametrar vägs in i avtalet. Mer om detta kommer att diskuteras i diskussionen. I och 
med att bygg- och fastighetssektorn, som tidigare nämnt, står för närmare 30 procent av den totala 
energiförbrukningen, skulle ett grönt hyresavtal kunna minska ner energianvändningen förutsatt att 
det är utformat på ett sätt som gör det verksamt. Dessutom kan också ett grönt hyresavtal minska 
ner lokalens miljöpåverkan, i form av att avfall sorteras och att ett beaktande till miljön sker vid 
ombyggnad av lokalen.  

7.1.3 Något att poängtera i hållbarhetsredovisningen 

En del företag väljer idag att upprätta en hållbarhetsredovisning. För de statligt ägda företagen är det 
däremot obligatoriskt att hållbarhetsredovisa, i och med ett beslut från regeringens sida 2007.       
Syftet med hållbarhetsredovisningen är att den ska vara en pådrivande faktor i företagets eget 
hållbarhetsarbete samt även för att öka transparens och för att öppna upp för att hållbarhetsarbetet 
kan kommuniceras ut till externa intressenter.136 En av de intervjuade menade på att det skulle ha 
ytterligare en arbetsinsats för miljön att ta upp i hållbarhetsredovisningen, om de sitter i lokaler med 
ett grönt hyresavtal. Detta uttryckte den intervjuade som en fördel med att företaget har ett grönt 
hyresavtal.   
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7.1.4 Företaget får lättare att rekrytera och behålla medarbetare 

Enligt en av fastighetsägarna som erbjuder gröna hyresavtal ökar möjligheten till att behålla 
medarbetar och även till att rekrytera medarbete. Det visar potentiella medarbetare och sådana som 
redan arbetar där att företaget strävar efter att erbjuda en god arbetsmiljö.137    

7.2 Ekonomiska besparingar - incitament 

7.2.1  Energieffektiv belysning  

Enligt en av de fastighetsägare som erbjuder gröna hyresavtal, finns det incitament för hyresgästen 
att stå för investeringen i avseende till åtgärder som bidrar till en mer energieffektiv belysning138. 
Detta i och med att hyresgästen vanligtvis har ett eget elavtal, och därmed betalar för lokalens 
elförbrukning. Fastighetsägaren har ett begränsat intresse i att investera i åtgärder, som bidrar till en 
effektivare energianvändning avseende belysning, i och med att besparingarna till följd av en 
investering i detta avseende tillfaller hyresgästen139. Hyresgästen saknar däremot ofta kapital och 
teknisk kunskap till att genomföra åtgärder som ger upphov till energieffektivisering i en fastighet,140 
vid ett hyresavtal baserat på kallhyra.  
 
Ett grönt hyresavtal bygger dock på ett samarbete mellan hyresvärd och fastighetsägare i min 
mening. Då en hyresgäst tecknar ett grönt hyresavtal erbjuder de fastighetsägare, som idag erbjuder 
ett grönt hyresavtal, en elkartläggning eller med andra ord en kostnadsfri rådgivning och 
konsultation gällande elförbrukningen. Elkartläggningen identifierar åtgärder som hyresgäst kan 
genomföra för att minska elförbrukningen. Enligt min mening borde detta bidra till att det finns 
incitament för hyresgästen att genomföra åtgärder för att minska elförbrukningen. Detta då 
samarbetet, i form av ett grönt hyresavtal, bidrar till att fastighetsägaren hjälper till i form av att 
identifiera tänkbara åtgärder som hyresgäst kan göra. På det viset bidrar alltså fastighetsägaren med 
kunskap, som hyresgäst kan tillhandahålla och ha nytta av. Problemet som kvarstår kan dock vara att 
hyresgäst saknar kapital. Å andra sidan, i och med att besparingarna som sker till följd av en 
investering i syfte att energieffektivisera, tillfaller hyresgästen, finns det därmed ändå incitament för 
hyresgästen att bekosta investeringen. Ett grönt hyresavtal kan, tillskillnad från ett hyresavtal baserat 
på kallhyra, bidra till att ett samarbete sker mellan fastighetsägare och hyresgäst. På så vis kan 
fastighetsägaren bidra med kunskap angående energieffektivisering, vilket leder till att åtgärder görs 
från hyresgästs sida, som eventuellt annars inte hade varit möjliga sett utifrån ett 
kunskapsperspektiv ur hyresgästens synvinkel.         

7.2.2 Värme och kyla 

Den vanligaste företeelsen är att fastighetsägaren står för driftkostnaderna och betalar för värme och 
kyla i fastigheten141. De intervjuade fastighetsägarna, som erbjuder gröna hyresavtal, menar på att de 
idag inte kan mäta energiförbrukningen av värme och kyla per lokal. Därför kan hyresgästens exakta 
förbrukning inte heller mätas och hyresgästen betalar då en schablon, kopplat till den yta i 
kvadratmeter som hyresgästen hyr, som är en andel av de totala kostnaderna för värme och kyla. 
Schablonen som hyresgästen betalar skulle också kunna beskrivas som en pro-rata andel av den 
totala förbrukningen för värme och kyla, vilket tidigare har belysts i uppsatsen.  
 
Förutsatt att hyresgästen betalar en schablon av den totala förbrukningen, kommer en hyresgäst 
troligen inte ha incitament till att minska ner förbrukningen för värme och kyla, om de andra 
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hyresgästerna inte också arbetar för att minska ner förbrukningen. Detta då den totala besparingen 
delas mellan hyresgästerna i form av att det blir en lägre kostnad för värme och kyla för alla. Även 
om det bara är en hyresgäst som faktiskt har genomfört åtgärder som har minskat ner den totala 
förbrukningen av värme och kyla.   
 
Något som kan konstatera är att ett samarbete mellan hyresgästerna är viktigt för att minska 
förbrukningen för värme och kyla, då incitament för hyresgästen skapas. Å andra sidan kan 
hyresgästens incitament till att minska ner förbrukningen av värme och kyla också uppstå genom ett 
grönt hyresavtal. En av de intervjuade fastighetsägarna ger hyresgästen ett avdrag på 10 procent av 
schablonkostnaden för värme och kyla i lokalen, oavsett hur minskningen sedan ser ut. I och med att 
hyresgästen accepterar ett vidare temperaturintervall borde dock en minskning också ske, därmed är 
också dessa 10 procent motiverade att ge i avdrag, sett utifrån fastighetsägarens perspektiv. Den 
andra fastighetsägaren som intervjuades delar med sig av besparingarna för värme och kyla, enbart 
förutsatt att besparingar har skett. Hyresgästen måste därmed prestera för att kunna få ett avdrag 
för schablonkostnaden.  
 
En av fastighetsägarna menar vidare på att de har en klausul som säger att hyresgäster, som inte har 
tecknat ett grönt hyresavtal, inte ska diskrimineras. Även hyresgäster som inte har tecknat ett grönt 
hyresavtal kan vara intresserad av att minska energianvändningen för värme och kyla. En intressant 
frågeställning i min mening är därmed vilka hyresgäster i fastigheten som ska få ta del av 
kostnadsbesparingen, för en minskad energianvändning i fastigheten. I och med att mätsystem på 
lokalnivå för värme- och kylförbrukning inte finns, då det enligt merparten av de intervjuade är en 
dyr teknisk lösning, är det svårt att identifiera vem av hyresgästerna som har minskar ner 
användningen, förutsatt att det är en fastighet med flera hyresgäster. Troligen gör hyresgästen med 
ett grönt hyresavtal ett större arbete, än hyresgästen utan ett grönt hyresavtal, för att minska ner 
användningen av värme och kyla. En orsak är att hyresgästen med ett grönt hyresavtal accepterar ett 
vidare temperaturintervall. Det skulle dock kunna föreligga på det sättet att även en hyresgäst utan 
ett grönt hyresavtal verkar för att minska energianvändningen för kyla och värme. Sett till 
utgångspunkten att inte diskriminera de hyresgäster som inte har tecknat ett grönt hyresavtal, borde 
även de också få ta del av kostnadsbesparingarna. 
 
Att kunna mäta förbrukningen av värme och kyla per lokal, är något som skulle kunna bidra till ökade 
incitament till att minska ner förbrukningen, vilket tidigare är belyst. Dock är detta inte ekonomiskt 
möjligt enligt de intervjuade fastighetsägarna i dagsläget, men båda ställer dig positiva till detta. Om 
förbrukningen mäts per lokal, kan varje hyresgäst ha möjlighet att ta del av de besparingsåtgärder 
som har gjort, utan att som sagt behöva dela med sig till ”fripassagerare”, som inte har minskat ner 
energianvändningen avseende värme och kyla.  

7.3 Teori om incitamentssystem i en organisation 

I en organisation kan ett incitamentssystem öka en organisations prestationer. Incitamentssystem 
kan också misslyckas med att skapa ett beteende hos de anställda som ledare vill uppnå eller 
planerar att frammana. Kopplat till gröna hyresavtal är det av intresse att studera incitamentsystem, 
sett utifrån teorin, för att sedan kunna analysera om något av dessa skulle kunna vara tillämpbart på 
gröna hyresavtal. Här handlar det mycket om den enskilda individen och dess prestationer, vilket 
skulle kunna kopplas till den anställdes arbete med att uppnå en hållbar lokal sett utifrån ett energi- 
och miljöperspektiv.  
 
Det är viktigt att organisationen utformar ett incitamentssystem som passar organisationen, där inte 
incitamenten motiverar fel och ger upphov till ett ofördelaktigt beteende hos de anställda. Ett 
incitamentssystem som inte är tillräckligt genomtänkt kan ge fel signaler som inte stämmer överens 
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med målsättningen för incitamenten.142 Därför är det av intresse att studera de tre huvudsakliga 
effekterna som ett incitament kan ge upphov till här nedan. Detta i avseende sedan kunna 
konstatera vilken av dessa effekter som är mest lämpliga att applicera på ett företag som har tecknat 
ett grönt hyresavtal med sin fastighetsägare. För att på så vis ge upphov till incitament hos de 
anställda att bidra i miljö- och energiarbetet.    
 
Motivationseffekten 
Denna effekt behandlar hur finansiella incitament kan öka de anställdas motivation och prestation. 
Ett finansiellt incitament kommer att leda de anställda i en viss riktning, därför gäller det som 
företagsledare att veta vad det finansiella incitamentet kommer att resultera i för beteende hos de 
anställda. Ett finansiellt incitament kan ge upphov till ett visst beteende, sett utifrån de anställdas 
prestation som efterfrågas i och med incitamentet. Däremot kan det finansiella incitamentet inte 
förändra den anställdas förmåga.143  
 
Informationseffekten 
Informationseffekten berör att få de anställda involverade och integrerade i företagets värderingar 
och prioriteringar. Jeffrey Pfeffer och Robert I. Sutton beskriver ett incitamentssystem där de 
anställda på ett flygbolag fick 65 dollar ytterligare varje månad om flygbolaget höll tiderna och på 
grund av detta fick en ranking över en viss nivå. Det finansiella incitamentet motiverade inte bara de 
anställda att arbeta hårdare för att uppnå detta mål. Genom denna finansiella belöning till de 
anställda, visade också flygbolaget att det var viktigt för dem att hålla tider och något som de som 
företag faktiskt bemödade sig att bry sig om. Flygbolaget placerade också ut dataskärmar för att de 
anställda skulle kunna se proportionen av de flyg som höll tiden, på en dag. En undersökning som 
gjordes med fokus på kundtjänster visar på att tydliga signaler som sänds ut har en kraftfull effekt. 
Detta i avseende till incitamentssystem där företagets värderingar leder till att de anställda blir 
involverade och engagerade i dem.144  
 
Rekryteringseffekten 
Rekryteringseffekten visar på hur finansiella belöningar till de anställda kan ge upphov i prestation, 
genom att den förmodligen attraherar rätt typ av människor till företaget liksom att fel typ också 
stöts bort. En forskning visar på att en utbredd variation av finansiella incitament på olika nivåer 
fångar in de bästa medarbetarna till företaget, utifrån dennes förutsättningar.145 En viss typ av 
anställda skulle också kunna dras till företaget om företaget lyfter fram att miljöarbete för dem är 
viktigt. På så sätt rekryteras förhoppningsvis en del människor som tycker att miljöarbete är viktigt. 
Vissa kanske kommer till arbetsplats av andra motiv.  

7.3.1 Tillämpbara incitamentssystem för gröna hyresavtal 

Jeffrey Pfeffer och Robert I. Sutton beskriver olika incitamentssystem, med utgångspunkt i att de 
grundar sig i finansiella incitament. För att de anställda ska ta ansvar i avseende till energi- och 
miljöarbetet, är det intressant att se över eventuella incitamentssystem som skulle kunna tillämpas.   
Informationseffekten handlar om att få de anställda involverade i företagets värderingar och 
prioriteringar. Genom incitament kan de anställda uppnå mål som är kopplade till företagets 
värderingar gemensamt. Att belöna de anställda finansiellt för att exempelvis källsortera och släcka 
lampor och teknisk utrustning när den inte används, tror jag inte är nödvändigt. Däremot är kärnan 
viktig, som handlar om att få dem integrerade i företagets värderingar som handlar om att göra ett 
arbete för energi- och miljö. Förutsatt att företaget har tecknat ett grönt hyresavtal, borde 
värderingar finnas inom företaget att ett miljöfokus är central för dem som företag i form av att ta 
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ansvar för hållbarhet inom deras verksamhet. Här nedan kommer det att redovisas hur ett företag 
med ett grönt hyresavtal kan arbeta för att få de anställda involverade i energi- och miljöarbetet.   
 
Visualiseringssystem 
Ett steg, i riktning mot ett mer hållbart samhälle är att hyresgästens åtaganden i det gröna 
hyresavtalet också uppfylls. Detta kan bland annat uppfyllas genom att alla medarbetare arbetar för 
att nå dessa mål gemensamt. Att installera ett visualiseringssystem, där medarbetare och kan se hur 
grafen för energiförbrukningen ser ut är ett exempel på en metod till att få medarbetare engagerade 
i arbetet mot att minska miljöpåverkan. Visualiseringssystemet kan innefatta en tv-skärm som de 
anställda kan se i lokalerna, exempelvis vid entrén eller någonstans på kontoret där många passerar. 
En av de intervjuade hyresgästerna har ett visualiseringssystem där elförbrukningen redovisas i olika 
grafer, exempelvis månadens elförbrukning och veckans elförbrukning på en tv-skärm. Denna sitter 
vid entrén. Dessutom visar också tv-skärmen veckans mål, detta är ett form av miljömål som de 
anställda ska tänka på under veckan, exempelvis stänga av datorn innan de lämnar arbetsplatsen.  
 
Ett visualiseringssystem är också ett incitament som skulle kunna öka medarbetarnas vilja att bidra 
till att tänka mer hållbart sett utifrån det gröna hyresavtalet. Det som då är centralt är att 
visualiseringssystemet tydligt och på ett överskådligt vis redovisar hur energiförbrukningen ser ut, 
vilket en av de intervjuade fastighetsägarna lyfter fram. Andra parametrar skulle också kunna 
redovisas, men kan vara svårare att mäta och blir därför inte heller lika enkla att redovisa. Ett 
exempel på en parameter som är svårare att redovisa är förbrukning av kyla- och värme. Detta i och 
med att kyla och värme inte mäts per lokal i dagsläget i och med att det är tekniskt komplicerat att 
lösa samt kostnadskrävande. Däremot finns möjligheten att redovisa hela fastighetens förbrukning 
av kyla- och värme. Om det är flera lokalhyresgäster i fastigheten kommer visualiseringssystemet då 
alltså inte kunna redovisa förbrukning av kyla och värme för en enskild lokalhyresgäst. Om det istället 
är en hyresgäst som hyr hela fastigheten som kontorslokal, blir det mer klart för hyresgäst hur 
mycket denna exakt har förbrukat. Däremot finns det allmänna utrymmen som reception, matsal etc. 
där förbrukningen av värme och kyla, inte ska kopplas samman med hyresgästens förbrukning på 
lokalnivå. För att visualiseringssystemen ska få ett bra resultat i form av engagerade anställa i 
miljöfrågor är det som sagt av central betydelse att visualiseringssystemet gör det tydligt för de 
anställda att se hur förbrukningen exempelvis ser ut månadsvis, veckovis och kvartalsvis. Intentionen 
är att visa på vikten med ett tydligt visualiseringssystem som de anställda kan förstå.  

7.4 Faktorer som styr den enskilde individens miljöarbete 

För att kunna nå ut till den enskilda individen angående ett miljö- och energiarbete på ett företag, 
som har tecknat ett grönt hyresavtal, är det också av vikt att studera den enskilda individens 
miljöattityder.  

7.4.1 Teori angående attityder 

En människa kan ha en viss attityd till något. Attityden uttrycker i den grad en individ är positiv eller 
negativ till något. Med andra ord kan också attityden beskrivas som en inställning, till attitydobjektet. 
Attitydobjektet är det en individ tänker på eller registrerar. Ett beteende kan också vara ett 
attitydobjekt, som exempelvis att källsortera eller att åka bil. Attityden är många gånger kopplat till 
det en individ gör, då sambandet mellan attityd och beteende kan antas vara relativt starkt. En 
person som är negativt inställd till att köra bil kan vi därmed också anta inte heller kommer att köra 
bil i framtiden, i alla fall i mindre omfattning i jämförelse med de personer som var positivt inställda. 
Ett beteende kan innefatta olika processer, som emotionella, kognitiva och beteendemässiga. En 
attityd skulle kunna baseras på enbart en av dessa faktorer, men även på fler. Emotionella processer 
omfattar positiva och negativa känslor som associeras med attitydobjekten. De kognitiva processerna 
innefattar kunskap som individen besitter om ett visst miljöproblem, som kan ge upphov till en viss 
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attityd. Beteendemässiga processer innefattar den önskan individen har om sitt eget beteende för 
att kunna minska koldioxidutsläppen exempelvis.  
 
Gällande miljöattityder har det visat sig att värden är centrala för att fastställa hur attityden formas. 
Ekocentriska värden är ett av de värden som formar attityden och grundar sig på en ekocentrisk etik 
som innefattar en prioritet för natur och djurs egenvärde. Sedan finns det något som kallas för 
antropocentriska värden där individens omtanke kring miljön är kopplad till ifall miljöproblemen 
hotar mänskligt liv. Därefter kan även attityden formas av egocentriska värden, då ett miljövänligt 
beteende enbart antas av individen om miljöproblemen hotar denne själv.  
 
En intern attitydstruktur skapas genom erfarenhet av attitydobjekten. Denna kan också skapas 
genom indirekt exponering av attitydobjektet. Exempel på denna typ av exponering skulle kunna vara 
mediabudskap eller andra former av information. Att förändra en miljöattityd där en individ har en 
stark intern attitydstruktur, med starka associationer i miljöfrågor, är svårare än om individen har en 
svag struktur. Om en negativ attityd är baserad på en stark intern attitydstruktur är denna alltså svår 
att ändra och individen kommer att söka information som kan stödja den negativa attityden. För att 
förändra attityder baserade på en stark intern struktur, där omfattande förknippningar finns till 
attitydobjektet, bygger detta på att lägga fram starka argument. En annan metod för att förändra en 
attityd är att lägga fram information där avsikten är att uppnå en förändring åt det mer miljövänliga 
hållet, men som också stämmer överens med individens nuvarande interna attitydstruktur. För att 
förändra attityder kan även en satsning ske på projekt som ger upphov till ett samarbete mellan 
individer. Informationen ska anpassas beroende på vilka värden en individ besitter.146 

7.4.2 Hur kan attityder förändras i koppling till gröna hyresavtal? 

Om ett företag har tecknat ett grönt hyresavtal, som hyresgäst, är de anställdas arbete för miljön av 
central betydelse för vissa parametrar som det gröna hyresavtalet inkluderar. 

7.4.2.1 Information i samband med tecknandet av det gröna hyresavtalet 

För att ett grönt hyresavtal ske ge upphov till resultat som visar på en minskad energianvändning 
samt ett beaktande till övriga miljöparametrar är det av vikt att hyresgästen förstår vad som behövs 
göras för att uppnå ett önskvärt resultat. Därmed är information viktigt i samband med att 
hyresgästen tecknar ett grönt hyresavtal.  
 
En av fastighetsägarna som idag erbjuder sina hyresgäster gröna hyresavtal menar på att de vill 
presentera möjligheten för kunden att teckna ett grönt hyresavtal muntligt. Anledningen till detta är 
för att fastighetsägaren vill ha en dialog med kunden. Syftet med det gröna hyresavtalet är att det 
ska minska energianvändningen och fastighetsägaren menar på att det är viktigt att det gröna 
hyresavtalet leder till förändringar för företaget och de individer som arbetar på företaget.  
 
Denna fastighetsägare, menar vidare på att en av orsakerna till att inte fler gröna hyresavtal har 
tecknats i dagsläget, beror på att de tycker det är viktigt att informera hyresgästen om åtagandena 
som uppstår vid tecknande ett grönt hyresavtal muntligt. Ifall detta istället hade skickats ut med 
skriftlig information, hade troligen fler tecknat ett grönt hyresavtal. För att det gröna hyresavtalet ska 
få önskvärd effekt anser dock fastighetsägaren att muntlig information är avgörande. Vikten som 
fastighetsägarna lägger vid att presentera möjligheten till ett grönt hyresavtal muntligt, är motiverat 
då det i de flesta fall borde leda till att kunderna får en större förståelse för konceptet gröna 
hyresavtal. Ifall kunden har en större förståelse och insikt för sina åtagande i avtalet, är möjligheten 
också större att kunden följer och lever upp till åtagandena. Det gröna hyresavtalet handlar om att 
hyresgästen själv aktivt måste tänka på att minska energianvändningen och göra ett miljöarbete 

                                                           
146

 Regeringskansliet Finansdepartementet (2009) 



48 

 

kopplat till lokalen. Alltså kan inte en hyresgäst anta att ett miljöarbete sker samt att 
energianvändningen kommer att minska som en konsekvens av att denne har tecknat ett grönt 
hyresavtal, om kund inte är införstådd i sina åtaganden. Åtagandena kan, som tidigare nämnt, 
innebära att kunden ska minska sin energianvändning, genom att ha energieffektivare belysning i 
lokalerna, släcka belysningen då den inte används, återvinna och därmed hushålla med resurser osv. 
Därför finns det alltså viktiga bakomliggande faktorer till varför fastighetsägaren väljer att presentera 
möjligheten till ett grönt hyresavtal för kunden muntligt, sett utifrån mitt synsätt. 
 
Hyresgästs attitydstruktur 
Då informationen ges till en hyresgäst som eventuellt ska teckna ett grönt hyresavtal, anser jag att 
det är essentiellt att identifiera hyresgästens interna attitydstruktur. Om hyresgästen har en negativ 
attityd som bygger på en stark attitydstruktur, måste fastighetsägaren lägga fram starka argument till 
varför det skulle vara en fördel för hyresgästen att teckna ett grönt hyresavtal. Det handlar inte bara 
om att övertala hyresgästen till att teckna ett grönt hyresavtal, utan det är av stor vikt att 
hyresgästen gör det den åtar sig och att ett fungerande samarbete sker mellan hyresgäst och 
fastighetsägare för att ge upphov till en mer hållbar lokal, sett utifrån ett miljöperspektiv. Därför är 
en grundlig dialog avgörande mellan hyresgäst och fastighetsägare för att göra det gröna 
hyresavtalet verksamt. 

7.4.2.2 Att få den anställda involverad i miljö- och energiarbetet 

Om en individ som är anställd på företaget och som har tecknat ett grönt hyresavtal inte bidrar i 
energi- och miljöarbetet, på grund av att denna har en negativ attityd till miljöarbetet, är det viktigt 
att förändra denna. Anledningen till att det är problematiskt att anställda har en negativ miljöattityd 
är att de troligen inte kommer att källsortera i samma utsträckning, eller släcka lampor och teknisk 
utrustning som inte används för att på så vis kunna spara energi. En negativ attityd skulle kunna 
förändras genom att starka argument läggs fram, angående vilka fördelar som finns med ett grönt 
hyresavtal. Attityden skulle också kunna förändras mot en positiv riktning genom att hyresgästen 
känner sig involverad i miljöarbetet. Detta skulle kunna ske genom att upprätta ett 
visualiseringssystem, rörande förbrukning och återvinning, för att återknyta till det som har nämnts 
tidigare.  
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8. Avslutande diskussion  

8.1 Utgångspunkt för att de gröna hyresavtalen ska bli verksamma 

8.1.1 Utbildning  

Betydelsen av att hyresgästen förstår det miljöarbete, som ska göras genom ett grönt hyresavtal, är 
centralt i avseende till om det gröna hyresavtalet blir verksamt. Därför har det centrala, med att 
kombinera utbildning inom vissa områden, som det gröna hyresavtalet bör inkludera, tidigare 
framhävts.  

8.1.2 Lokalen ses som ett kretslopp 

Utöver utbildning är andra faktorer också centrala för att hyresgästen ska öka förståelse för miljö- 
och energiarbetet. Kretsloppstänket ”reduce, reuse, recycle” är ett intressant tänk. Tidigare talades 
det mycket om att tänka i form av ett kretslopp. När byggnaden brukas är miljöpåverkan som störst. 
Därför kan det vara en bra utgångspunkt, att användningen av byggnaden skall föras in i ett tänk 
kring kretslopp, för att minska miljöpåverkan. Om fastighetsägaren framställer det sett utifrån detta 
perspektiv, då det gröna hyresavtalet introduceras för hyresgästen, skulle detta kunna bidra till att 
hyresgästen får en större förståelse för grundidén till varför ett miljöarbete ska göras. Detta tänk i 
form av ett kretslopp, skulle kunna lyftas fram till förmån för hyresgästen, inom vissa områden vad 
avser bland annat material och ombyggnad i fastigheten. Fördelen med att lyfta fram detta kan vara 
att öka förståelsen hos hyresgästen och att skapa en visuell bild för hyresgästen, som omfattar 
dennes miljöarbete.      
 
Detta kretsloppstänk skulle kunna implementeras hos hyresgästen i avseende till det åtagande 
rörande att välja material som är godkänt enligt byggvarubedömningen. Detta genom att 
fastighetsägaren och hyresgästen har en kommunikation rörande ombyggnader i lokalen. 
Fastighetsägaren bör då lyfta fram att hyresgästen ska iaktta ett tänk rörande ”reduce, reuse, 
recycle”. Hyresgästen ska alltså i första hand minska ner antal ombyggnader eller avstå helt från det. 
I andra hand kan material återanvändas eller att hyresgästen köper möbler i andra hand. Om något 
ska slängas ska detta återvinnas i den mån detta är möjligt. Därför bör alltså standardmallen för det 
gröna hyresavtalet i första hand, avseende material, innefatta att hyresgästen ska iaktta tänket 
angående ”reduce, reuse, recycle” och i sista hand köpa nytt material även om det är godkänt enligt 
byggvarubedömningen. 
 
Att lokalen ska ses som ett kretslopp är också en intressant utgångspunkt, då en standardmall för ett 
grönt hyresavtal utformas. Något som tidigare har belysts av en av de intervjuade är att 
standardmallen bör beröra ett brett spektrum av miljöfrågor. Detta kan kopplas samman med 
kretsloppstänket och livscykeltänket där miljöbelastningen summeras och studeras i en byggnads 
livscykel, från ”råvaruutvinning till återvinning”. Av den anledningen är det viktigt att inkluderar alla 
de parametrar som bidrar till en miljöpåverkan som är kopplad till lokalen i det gröna hyresavtalet.  

8.1.3 Visualiseringssystem 

Något som tidigare har poängterats är vikten med att få de anställda involverade i miljöarbetet. 
Detta görs på bästa sätt genom att få de anställda att känna sig delaktiga i arbetet. Ett sätt kan vara 
att upprätta ett visualiseringssystem på kontoret. Detta i form av en dataskärm, där de anställda kan 
se elförbrukningen. Förslagsvis redovisas detta på ett överskådligt sätt genom att redovisa 
föregående månads elförbrukning, veckans elförbrukning etc. Att redovisa veckan mål, vilket en av 
hyresgästerna gör, kan också bidra till incitament hos den enskilda anställda att arbeta för att iaktta 
ett miljötänk kring lokalen. Standardmallen bör reglera att visualiseringssystem ska upprättas i 
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hyresgästens lokaler, då detta borde leda till att energi- och miljöarbetet kan tas till ytterligare en 
nivå.  

8.1.4 Mätsystem 

Ett incitament för att minska förbrukningen av el, vatten, värme och kyla är att kunna mäta 
förbrukningen av dem. På så vis kan hyresgästen känna ett incitament till att minska förbrukningen 
genom att hyresgästen kan övervaka förbrukningen och på så vis därmed också kunna övervaka sina 
kostnader. Att i största möjliga mån installera mätsystem för dessa faktorer är därför att föredra, 
vilket skulle utgöra en positiv faktor som kan bidra till ökade incitament för hyresgästen att minska 
användningen av el, vatten, värme och kyla.  
 
I de gröna hyresavtal vi idag kan se på marknaden, där ingår värme- och kylförbrukningen i 
totalhyran, som utgörs av en schablon. Förbrukningen av värme och kyla kan inte mätas per lokal. 
Om hyresgästen utför åtgärder som minskar värme och kylförbrukning, syns detta inte på hyran i den 
mån det borde, då besparingen delas med de övriga hyresgästerna i fastigheten. Ett incitament som 
har förts in i de gröna hyresavtal som finns på dagens marknad är att hyresgästen får ett avdrag på 
10 procent av värme- och kylförbrukningen. En annan fastighetsägare har dock enligt modellen att de 
delar med sig av minst hälften av besparingarna, förutsatt att det har skett en minskning av värme- 
och kylförbrukningen. Problematiken blir här att minskningen av värme och kyla inte kan kopplas till 
hyresgäst och därmed inte heller till lokal. Även ifall hyresgästen med ett grönt hyresavtal har 
minskat ner förbrukningen av värme och kyla, skulle en hyresgäst utan ett grönt hyresavtal istället 
kunna ha ökat användningen av värme och kyla. Då kommer alltså inte hyresgästen med ett grönt 
hyresavtal få ett avdrag på hyran. Detta är nackdelen med denna utformning. Detta skulle dock 
kunna lösas genom att installation av mätsystem för värme och kyla sker. De intervjuade 
fastighetsägarna menar på att detta är något som ligger längre fram i tiden, då detta tekniskt är svårt 
att lösa samt kostnadskrävande. Däremot är en sådan lösning möjlig, vilket NCC i sitt projekt har visat 
på. Att kostnadseffektiva och att tekniskt lättare lösningar kommer ut på marknaden, i form av 
system som kan mäta värme- och kylförbrukningen, är något som skulle kunna utgöra ett viktigt 
incitament till att minska värme- och kylförbrukningen. I och med att en fastighetsägare har påbörjat 
ett arbete med att installera en sådan lösning, kan detta leda till att andra fastighetsägare också 
kommer att installera mätsystem för värme och kyla, för att kunna upprätthålla en konkurrenskraft 
på marknaden. Om fler fastighetsägare kommer att börja efterfråga en installation av mätsystem 
rörande värme- och kyla, kommer troligen fler företag vara intresserade av att utveckla tekniskt 
möjliga och kostnadseffektiva lösningar, som de kan erbjuda fastighetsägare. I och med att ett 
byggföretag nu har tagit steget, till att inkludera mätsystem för värme och kyla i sitt projekt, utgörs 
detta av ett steg i rätt riktning, som skulle kunna främja en bredare utveckling på marknaden åt 
samma håll, samt ett bredare utbud av mätsystem.   
 
Standardmallen bör reglera att mätsystem ska finnas för värme- och kylförbrukning samt för el- och 
vattenanvändning. Om förbrukningen för respektive av dessa element kan mätas bör också 
standardmallen inkludera att respektive element ska redovisas genom visualiseringssystem på 
kontoret. Vilket leder till ökade incitament hos den anställda att utföra ett energi- och miljöarbete 
inom respektive område.   
 
Sammanfattning över hur de gröna hyresavtalen ska bli verksamma 

 Utbildning ska kombineras för vissa områden, som det gröna hyresavtalet inkluderar. Detta 
för att hyresgästen ska förstå det miljöarbete som ska genomföras i och med ett grönt 
hyresavtal. 

 Ett tänk kring ”reduce, reuse, recycle” kan implementeras hos hyresgästen genom att 
fastighetsägaren kan lyfta fram att detta tänk bör tas i beaktning då ombyggnader sker i 
lokalen. 
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 Standardmallen bör inkludera att förbrukningen ska mätas per lokal gällande värme och kyla. 
Detta i syfte att bidra till ökade incitament för hyresgästen att minska ner värme- och 
kylförbrukningen. Standardmallen bör även inkludera att förbrukningen av el och vatten 
mäts.   

 Visualiseringssystem bör upprättas i lokalerna, om hyresgästen har tecknat ett grönt 
hyresavtal. Ett sådant system skulle kunna leda till att de anställda blir mer engagerade i 
miljöarbetet, genom att förbrukningen av el, vatten, värme- och kyla kan redovisas.  

8.2 Parametrar som bör tas i beaktning i standardmallen                                    

 8.2.1 Fastighetsägarens åtaganden 

8.2.1.1 Mätsystem 

Om en fastighetsägare erbjuder ett grönt hyresavtal borde också fastighetsägaren kunna erbjuda 
mätsystem för el, vatten samt för värme och kyla. Detta skulle leda till ökade incitament för 
hyresgästen att minska förbrukningen. I de flesta fall betalar hyresgästen för elen, i och med att 
hyresgästen tecknar ett eget el abonnemang och elförbrukningen går som bekant att koppla till lokal. 
Detta leder till att fastighetsägaren inte heller har lika stora incitament att bekosta åtgärder som 
leder till att hyresgästen förbrukar mindre el, som exempelvis närvarostyrdbelysning. Om 
utvecklingen går åt den riktningen att fastighetsägaren kan erbjuda hyresgästen mätsystem för även 
vatten, värme och kyla, kan detta också leda till att det även här finns minskade incitament för 
fastighetsägaren att bekosta investeringar i förbättrade system för värme- och kyla samt för VVS, i 
och med att hyresgästen tar del av besparingarna som görs. Förslagsvis reglerar det gröna 
hyresavtalet att hyresgästen bekostar åtgärder, som direkt leder till en minskad förbrukning för dessa 
element. Detta i form av att hyresgästen bekostar ett byte till resurssnåla kranar samt till installation 
av persienner, som bidrar till att lokalen under sommaren värms upp i mindre omfattning och 
därmed behöver inte lokalen heller kylas ner i samma omfattning. Förutsatt att det finns mätsystem 
för vatten, värme och kyla står hyresgästen för dessa kostnader. Fastighetsägaren ska enligt min 
rekommendation bekosta investeringar av själva värme- och kylsystemet, som kan leda till minskade 
koldioxidutsläpp, samt av vvs-system. Detta mot bakgrund att hyresgästen normalt inte har 
kunskaper angående dessa system och heller inte kapital till att bekosta dessa investeringar. 
Dessutom är det fastighetsägaren som är den som vinner på att göra investeringar i fastighetens 
tekniska system då dessa ökar värdet på fastigheten. Delvis beroende på att fastighetens standard 
höjs och på grund av att eventuella driftkostnader minskar i form av att de nya systemen eventuellt 
inte kräver lika mycket i drift. Ett exempel på en åtgärd som rimligen bör minska driftskostnaderna är 
att fastighetsägaren ansluter till fjärrvärme och fjärrkyla. Driftens sköts då från en central anläggning 
detta bidrar till att fastighetsägaren inte behöver sköta driften i fastigheten. 

8.2.1.2 Fastighetens tekniska system 

 
Vem bekostar investeringar? 
De gröna hyresavtalen anger inte i dagsläget tydligt vem som ska bekosta vilka investeringar. Min 
rekommendation i allmän mening är att fastighetsägaren ska stå för investeringar som rör 
fastighetens större tekniska system. Om dessa har en bra miljöprestanda ökar också värdet på 
fastigheten, som tidigare har nämnts, vilket är ett rimligt argument till varför fastighetsägaren borde 
bekosta detta. Detta rör ventilationssystem, vvs-system, värme- och kylsystem.  Hyresgästen ska 
bekosta det som denne kan ta del av besparingen för. Investeringar för att uppnå minskade 
elkostnader bör åligga hyresgästen, då det är hyresgästen i de allra flesta fallen som betalar för elen i 
lokalen. Om det istället är fastighetsägaren som betalar den stora räkningen för exempelvis värme- 
och kyla, vilket det nästan alltid är, bör fastighetsägaren bekosta sådant som innefattar att installera 
persienner, som kan minska ner kostnaderna för värme- och kyla. Detta då fastighetsägaren har 
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störst incitament till att få kostnaderna att minska. För hyresgästen blir kostnadsminskningar inte lika 
påtagliga då den fördelas mellan hyresgästerna, och då hyresgästen eventuellt inte heller får ta del 
av hela besparingen. Hur stor del av besparingen som hyresgästerna får ta del av bestäms i dagsläget 
av fastighetsägaren. De avdrag som hyresgästen får på hyran, kan vi se varierar beroende på vilket av 
dagens gröna hyresavtal vi talar om. Däremot kan det konstateras att besparingen som hyresgästen 
får ta del av i ett fall är minst upp till hälften om förbrukningen har minskat, eller 10 procent oavsett i 
ett annat fall. Det kan alltså konstateras att hyresgästen inte får ta del av den besparing som faktiskt 
görs. Därmed bör fastighetsägaren bekosta åtgärder i hyresgästens lokal, som minskar förbrukningen 
av det som fastighetsägaren betalar totalräkningen av. För att återknyta till det som har nämnts 
tidigare är dock min rekommendation att fastighetsägaren ska installera mätsystem för vatten, 
värme- och kyla samt för el. Då skulle hyresgästen istället kunna faktureras för sin exakta 
förbrukning. I så fall bör som sagt hyresgäster bekosta åtgärder kopplade till sådant som minskar 
förbrukningen, men dock inte fastighetens större tekniska system, som generellt kan anses förse hela 
byggnaden med förnödenheter.  
 
Krav på fastighetens energi- och miljöprestanda 
Utgångpunkten med ett grönt hyresavtal är att de både ska kunna erbjudas av fastighetsägare i 
befintliga och nybyggda fastigheter. En befintlig fastighet kan komma att ha en lägre energi- och 
miljöprestanda än en nybyggd fastighet. Detta då boverket ställer särskilda energikrav på nybyggda 
fastigheter. I och med lagändringen i PBL, som trädde i kraft den 2 maj 2011, innebär detta att 
energikraven måste uppfyllas för hela fastigheten vid ombyggnad. Om fastighetsägaren därmed ska 
byta ut delar av fastighetens tekniska system kommer fastighetsägaren behöva uppfylla energikraven 
för hela byggnaden. Lagändringen kan leda till att vissa fastighetsägare då inte byter ut fastighets 
tekniska system mot mer energieffektiva, då dessa krav ställs. Vissa fastighetsägare, i synnerhet 
mindre, har eventuellt inte heller den ekonomin för att byta ut fastighetens tekniska system. Det som 
talar för att fastighetsägaren ändå skulle tycka att det är en fördel att byta ut fastighetens tekniska 
system är att det bidrar till minskade driftskostnader och ökar värdet på fastigheten i och med 
energieffektivisering. Detta väger i min mening ändå för att fastighetens tekniska system troligen 
kommer att bytas ut. Att ett grönt hyresavtal finns i en äldre fastighet, med mindre energieffektiva 
tekniska system, är givetvis bättre än att det inte finns ett grönt hyresavtal alls. Detta i och med att 
enklare åtgärder kan göras för att minska energianvändningen, så som att byta ut till mer 
energieffektiv belysning, släcka lampor etc. Till synes minskar detta energianvändningen mer, än i en 
fastighet som redan har energieffektiva tekniska system i fastigheten. Däremot är det ändå av vikt att 
fundera över om det är rimligt att en fastighet med tekniska system som är belastande sett ur ett 
energi- och miljöperspektiv, ska få upprätta gröna hyresavtal, sett utifrån ett etiskt perspektiv. Detta i 
form av fastighetsägaren säger emot sig själv i miljöarbetet, i form av att de tekniska systemen 
eventuellt är ineffektiva ur en miljösynpunkt, men ändå arbetar fastighetsägaren för en bättre miljö 
bara genom att ta tag i de enklare åtgärderna, istället för att gå till djupet med problemet. I min 
mening väger de etiska argumenten tyngre och jag anser därför att det är viktigt att miljöarbetet görs 
fullt ut. Fastighetsägaren ska i alla fall visa vilja på att energieffektivisera inom en snar framtid, eller 
när medel till detta har inhämtats. Min rekommendation är att standardmallen ska reglera att 
fastighetsägaren ska ha målsättningen att energieffektivisera fastighetens tekniska system, för att 
kunna erbjuda sina hyresgäster ett grönt hyresavtal. För att undvika viljeförklaringar, är det centralt 
att standardmallen lyfter fram att energieffektiviseringen, av fastighetens tekniska system, genom 
ett eventuellt byte av dem, ska ha skett inom en viss tidsram. Förslagsvis inom en tvåårsperiod. 
 
Installation av grön fjärrvärme och grön fjärrkyla 
Koldioxidutsläppen minskar till stor grad då en byggnad ansluts till fjärrvärme och fjärrkyla, samt 
bidrar till att samhället i stort blir mer energieffektivt. Det kan också konstateras i och med att 
koldioxidutsläppen är lägre än energianvändningen då uppvärmningen inkluderas, men däremot är 
koldioxidutsläppen lägre än energianvändningen om uppvärmningen inte inkluderas. Uppvärmningen 
för lokaler utgörs till 68 procent av fjärrvärme. En positiv utveckling skulle vara att öka denna andel 
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ytterligare samt att fler fastigheter anslöts till grön fjärrvärme och grön fjärrkyla för att bidra till en 
ytterligare minskning av miljöpåverkan. Detta i och med att en anslutning till fjärrvärme och fjärrkyla 
har stor betydelse för fastighetens minskade koldioxidutsläpp. Om den dessutom är grön minskar 
koldioxidutsläppen ytterligare. Min rekommendation är att standardmallen ska reglera att 
fastighetsägaren ska ansluta sin fastighet till fjärrvärme och fjärrkyla, i och med att detta har en 
sådan stor betydelse i form av minskad miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp. Fjärrvärmen 
och fjärrkylan är redan i stor grad förnyelsebar, men leder som sagt till en ännu mindre 
miljöpåverkan om den är grön. Därför anser jag att fastighetsägaren bör ansluta till grön fjärrvärme 
och fjärrkyla. Fastighetsägaren ska bara behöva ansluta till detta om det är tekniskt möjligt, vilket det 
ofta är i tätorter. Anledningen till att jag anser att fastighetsägaren bör ansluta till grön fjärrvärme 
och grön fjärrkyla är för att fastighetsägaren ska kunna föregå med gott exempel och visa att de har 
ett helhetstänk angående sitt energi- och miljöarbete.    
 
Kontinuerlig kontroll av fastighetens tekniska system 
Något som tidigare har poängterats är vikten med att ha kontinuerlig kontroll av fastighets tekniska 
system. Detta kan leda till att fastighetsägaren kan upptäcka mindre fel som har lett till att 
energieffektiviteten inte var så hög som den borde ha varit. Att kontrollera fastighetens tekniska 
system bör fastighetsägaren göra oavsett om det föreligger ett grönt hyresavtal eller inte. Delvis på 
grund av att det inte är en komplicerad eller väldigt kostsam åtgärd. Däremot bör detta inkluderas i 
standardmallen för de gröna hyresavtalen, att sådana kontroller ska ske kontinuerligt, vilket åligger 
fastighetsägaren.   
 
Sammanfattning över fastighetsägarens åtagande 

 Fastighetsägaren bör stå för investeringar rörande fastighets tekniska system, som 
ventilationssystem, vvs-system och värme- och kylsystem, då dessa ökar värdet på 
fastigheten. Dessutom har hyresgästen ofta inte kapital till en sådan investering eller 
kännedom om dem. Hyresgästen bör bekosta investeringar som denne direkt tar vinning av, i 
form av energieffektiviseringsåtgärder gällande exempelvis belysning eller byte till 
resurssnåla kranar.  

 Det är centralt att komma runt problemet att fastighetsägare upprättar gröna hyresavtal, 
utan att gå till djupet med att energieffektivisera. Att energieffektiviseringar sker genom att 
fastighetens tekniska system byts ut mot mer energieffektiva, bör vara fastighetsägarens 
målsättning. Standardmallen bör inkludera att fastighetsägaren ska ha denna målsättning om 
fastighetens innevarande tekniska system är ineffektiva och att ett byte bör ske förslagsvis 
inom en två års period.   

 Standardmallen bör inkludera att fastighetsägaren ska ansluta till fjärrvärme och fjärrkyla, 
eftersom att detta har en stor betydelse för att uppnå minskade koldioxidutsläpp. Denna 
fjärrvärme och fjärrkyla bör även vara grön, då minskar koldioxidutsläppen ytterligare. 

 Kontinuerliga kontroller av fastighetens tekniska system bör göra av fastighetsägaren. Detta 
för att mindre brister, som lett till att fastighetens tekniska system inte har varit så 
energieffektiva som de borde ha varit, kan åtgärdas. Standardmallen för gröna hyresavtal bör 
alltså reglera detta.     

8.2.2 Hyresgästens åtaganden 

8.2.2.1 Avfall 

Dagens gröna hyresavtal innefattar att kund ska källsortera. Fastighetsägaren står då vanligtvis för att 
ordna att möjligheten till återvinning finns för hyresgästen. Jag anser att detta är en bra lösning i och 
med att det snabbt för in hyresgästen i ett arbete i att återvinna. Hyresgästen känner då att 
fastighetsägaren också stöttar i källsorteringsarbetet. Det som har poängterats av branschen är att 
återvinningen bör kombineras med utbildning. Detta för att hyresgästen ska veta vad denna ska göra. 
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Om återvinning kombineras med utbildning, är sannolikheten i min mening större att hyresgästen 
inte källsorterar fel. Standardmallen bör även reglera att hyresgästen ska sprida information till sina 
anställda angående hur källsorteringen går till, samt till städpersonal.  Fastighetsägaren kan idag se 
hur mycket som har återvunnits och hur stora mängder som går till förbränning, utav den totala 
mängden avfall från fastigheten. Något som skulle kunna utvecklas är att detta kan mätas per lokal, 
genom att varje hyresgäst har egna kärl i soprummet. På detta sätt skulle fastighetsägaren kunna ta 
fram statistik för varje hyresgäst, vilket i sin tur skulle kunna redovisas genom ett 
visualiseringssystem i respektive hyresgästs lokal. Att redovisa statistik för de anställda visar också på 
att hyresgästen som företag tycker att miljöfrågor är viktiga, vilket kan bidra till att den anställda 
också känner att detta är viktigt. Företaget får den anställda att känna sig involverad och delaktig i 
arbetet, för att kunna påverka statistiken. Vilket i sin tur skulle kunna bidra till att vardera anställd 
sorterar mer flitigt.   

8.2.2.2 Material 

Detta är en parameter som är central i nuvarande gröna hyresavtal. Det kan konstateras att det bästa 
vore att avstå från att bygga om i lokalen. Om däremot ombyggnad ska ske, ska material godkända 
enligt byggvarubedömningen användas. Anledningen till varför det är bra att hänvisa till något 
konkret, exempelvis byggvarubedömningen, är att hyresgästen faktiskt åtar sig att följa detta. Ifall 
enbart avtalet säger ”miljövänliga material” är detta inte lika konkret och kan leda till att hyresgästen 
gör en egen tolkning av vad detta innebär. Genom en konkret formulering har fastighetsägaren ett 
faktiskt krav på hyresgästen och kan vid diskussioner om ombyggnad hänvisa till det hyresgästen 
godkände genom avtalet. Detta leder till att det gröna hyresavtalet mellan hyresgäst och 
fastighetsägare blir verksamt, då hyresgästen måste använda material godkända av 
byggvarubedömningen. Att i standardmallen hänvisa till något konkret när det gäller materialval är 
en rekommendation.  

8.2.2.3 Energi 

Att hyresgästen minskar ner sin energianvändning kan i stor grad betraktas som utgångspunkten i ett 
grönt hyresavtal. Dessutom är energi den parameter som väger tyngst i både BREEAM och LEED, 
vilket signalerar att detta är en viktig parameter. Dessutom har EU GreenBuilding, ett energifokus i 
sin helhet, och i certifieringssystemet Miljöbyggnad är energi  en parameter som väger tungt. 
Eftersom hyresgästen tar del av besparingarna utav åtgärder som leder till minskade elkostnader bör 
också standardmallen inkludera att hyresgästen ska bekosta dessa åtgärder. Att hyresgästen åtar sig 
att teckna ett grönt elavtal, i dagens gröna hyresavtal, är något som är positivt sett utifrån ett 
miljöperspektiv och bör givetvis inkluderas i standardmallen. Standardmallen bör även inkludera att 
fastighetsägaren, om denna har möjlighet, ska erbjuda ett mer förmånligt grönt elavtal till 
hyresgästen, som har bra villkor samt är kostnadseffektivt. Fastighetsägaren har ofta en starkare 
förhandlingskraft än hyresgästen gentemot elbolag och borde därför erbjuda hyresgästen ett mer 
förmånligt elavtal, om detta är möjligt. Standardmallen bör även reglera att vissa åtgärder ska 
utföras av hyresgästen för att minska elanvändningen i lokalen.  Åtgärder som standardmallen bör 
reglera är installation av närvarostyrdbelysning i lokalerna samt byte till belysning som inte kräver 
lika mycket el, exempelvis LED-belysning. Om detta skulle regleras, skulle det också leda till att 
åtgärderna genomförs.    

8.2.2.4 Städning i lokalerna 

Tidigare poängterat i ett exempelavtal för gröna hyresavtal skulle ett grönt hyresavtal kunna 
inkludera att hyresgästen åtar sig att städa med rengöringsprodukter som är miljövänliga och icke-
förorenande. Hyresgästen åtar sig även att informera städpersonal angående detta samt att ge dem 
information om att rengöringsprodukterna ska återvinnas och sorteras. Detta anser jag är något som 
standardmallen bör inkludera.    
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8.2.2.5 Transporter 

Standardmallen för det gröna hyresavtalet bör även reglera att hyresgästen åtar sig att använda 
miljövänliga färdmedel till och från fastigheten. Denna bör även reglera att en fastighetsägare måste 
förse hyresgästerna med en grön bilpool, där bilarna är miljöklassade enligt regeringens definition 
och där föraren använder miljövänliga drivmedel, ifall ett stort behov finns hos de anställda. Om 
detta skulle regleras i standardmallen skulle de anställda inte behöva använda sin egen bil, som 
eventuellt inte tar ett beaktande till miljön. Att de anställda inte kör bil till och från arbetet skulle 
kunna förändras genom att fastighetsägaren minskar ner antal parkeringsplatser, och upprättar fler 
platser där cyklar kan ställas och eventuellt mopeder.  

8.2.2.6 Vatten 

I Sverige har vi gott om vatten vilken kan vara en orsak till att fokus inte har legat på att minska 
vattenanvändningen i de befintliga gröna hyresavtalen. En annan bakomliggande orsak till detta 
skulle kunna vara att denna parameter väger mindre tungt i både miljöklassningssystemen LEED och 
BREEAM. Detta skulle kunna bidra till att signaler sänds ut angående att vatten, som parameter, är 
mindre viktig. De gröna hyresavtalen innefattar i dagsläget att energianvändningen ska minska, vilket 
indirekt skulle kunna knytas till vattenanvändningen då varmvatten är en del av det som kräver 
energi, och som därmed bör minska. Att i standardmallen lyfta fram denna parameter mer tydligt, är 
enligt min åsikt viktigt, då energianvändningen kan minska om användandet av varmvatten minskar. 
Dessutom blir det mer tydligt för hyresgästen att en minskning av energianvändningen också kan 
innebära att varmvattenanvändningen minskar. Åtgärder som standardmallen bör reglera är att 
kranarna i lokalen bör bytas mot resurssnåla. Vanligast är det att hyresgästen blir debiterad en 
totalhyra där vatten ingår. Eftersom fastighetsägaren vanligtvis står för kostnaden bör också denna 
bekosta bytet till resurssnåla kranar, då fastighetsägaren i störst mån får ta del av besparingarna. 
Enligt min mening bör dock vattenförbrukningen mätas per lokal, vilket också bör regleras i 
standardmallen. Om denna utveckling sker bör dock hyresgästen bekosta åtgärden, då denna tar del 
av besparingen.  Fastighetsägaren bör som tidigare belyst i uppsatsen regelbundet kontrollera vvs-
systemet, för att upptäcka och kunna förebygga läckor, då läckor leder till att energianvändningen 
eventuellt inte minskar i den omfattning som var möjligt. Detta bör standardmallen i min mening 
reglera. 
 
Sammanfattning över hyresgästens åtagande 

 Återvinning ska ske och standardmallen skulle kunna inkludera att denna parameter ska 
kombineras med utbildning, för att de anställda och städpersonal ska få insikt i hur 
källsortering ska ske. Fastighetsägaren skulle också kunna utveckla sätt för att kunna 
överblicka hur källsorteringen ser ut per lokal, för att detta skulle kunna redovisas i 
visualiseringssystem, som bör upprättas i lokalerna.  

 Standardmallen bör hänvisa till att konkreta krav ställs angående materialval, för att de gröna 
hyresavtalen ska bli verksamma. Byggvarubedömningen är ett exempel på en hänvisning som 
skulle kunna göras. 

 Hyresgäst ska betala för åtgärder som leder till minskade elkostnader, i form av installation 
av närvarostyrdbelysning bland annat. Standardmallen bör även inkludera att hyresgästen 
åtar sig att teckna ett grönt elavtal och att fastighetsägaren ska erbjuda hyresgästen ett mer 
förmånligt grönt elavtal, om fastighetsägaren har möjlighet till detta. Detta i och med att 
fastighetsägaren möjligen har en starkare förhandlingskraft gentemot elbolagen.  

 Standardmallen bör inkludera att ett miljötänk sker i koppling till städningen av lokalerna. 
Miljövänliga rengöringsmedel ska användas samt ska återvinning eller sortering av dessa 
sedan ske.  

 Miljövänliga färdmedel till och från fastigheten bör användas av de anställda, en grön bilpool 
kan även upprättas. Detta bör standardmallen reglera.  
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 Standardmallen bör lyfta fram att en minskning av energianvändningen kopplat till 
vattenanvändningen ska ske, då energi krävs till att värma upp vatten till varmvatten. Kranar 
kan bytas till resurssnåla för att minska vattenanvändningen. Om vattenanvändningen kan 
mätas per lokal bör hyresgästen stå för denna kostnad. 

8.2.3 Övriga parametrar 

8.2.3.1 Inomhusmiljö  

I både LEED och BREEAM väger inomhusmiljön relativt tungt som parameter. LEED fokuserar dock i 
större grad på inomhusmiljön, medan BREEM fokuserar mer brett på miljöpåverkan och inkluderar 
därmed fler parametrar i sin bedömning, vilket leder till att inomhusmiljö inte väger lika tungt som 
parameter, vilket den som sagt däremot gör i miljöcertifieringssystemet LEED. Svenska 
miljöklassningssystemet Miljöbyggnad har liksom LEED ett fokus på hälsa och miljö för de som vistas i 
byggnaden. Utifrån detta kan dömas att inomhusmiljö är en viktig parameter sett utifrån de stora 
miljöklassningssystemen av byggnader. Parametern inomhusmiljö är inte något som de gröna 
hyresavtalen i dagsläget reglerar. Utav de byggnader som har ett grönt hyresavtal, kan dessa både 
utgöras av befintliga byggnader och nyproducerade byggnader. De nyproducerade byggnaderna blir 
ofta miljöklassade enligt något certifieringssystem. Det har också tidigare poängterats att detta 
börjar bli näst intill ”standard” på marknaden. De byggnader som är miljöklassade, har oftast ett tänk 
kring inomhusmiljön, i och med att inomhusmiljö väger relativt tungt i både LEED och Miljöbyggnad. I 
och med att en stor del av vårt liv spenderas inomhus är det av vikt med ett bra inneklimat och i en 
byggnad där många vistas, som i kontorsbyggnader, blir det extra viktigt att arbeta för ett bra 
inneklimat. Därför är det centralt att standardmallen för ett grönt hyresavtal inkluderar att hänsyn 
även tas till inomhusmiljö. Denna tanke bygger på att människors hälsa också ska tas i beaktning, och 
är inte direkt sammanlänkat med ett miljötänk. I min mening har alla hyresgäster rätt till ett bra 
inomhusklimat, då ett dåligt sådant skulle kunna bidra till att hyresgästerna upplever SBS-symtom 
eller får olika typer av sjukdomar, i värsta fall. Oavsett om hyresgästen har ett grönt hyresavtal eller 
inte borde ett bra inneklimat i fastigheten vara en självklarhet, i synnerhet i kontorsfastigheter. 
Något som däremot standardmallen för de gröna hyresavtalen däremot kan reglera är det faktum att 
ventilationen ska vara energieffektiv. Något som poängterades i ett exempelavtal för gröna 
hyresavtal, som Herbert Smith tog fram, är att naturlig ventilation skulle kunna användas. Naturlig 
ventilation förbrukar mindre energi. Däremot måste också en utvärdering göras utav vilken 
ventilation som bidrar till bäst inomhusklimat, då avkall på detta inte bör göras, sett utifrån 
människans hälsa och välmående. Därför bör standardmallen reglera att ventilationssystemet både 
bör bidra till bra inomhusmiljö samtidigt som den är energieffektiv. Nya PBL, menar också på att det 
kan finnas skäl till att anpassa energikraven vid ombyggnad av specifika skäl. Ett av dessa skäl är 
inomhusmiljö. PBL signalerar på detta vis att inomhusmiljö också är viktigt och att avkall inte ska 
göras av detta till förmån fullt ut för energieffektivisering. Liksom miljön är viktig är också 
människans hälsa viktig.    

8.2.3.2 Bör inkludera möjlighet till förverkande 

Dagens gröna hyresavtal är milt utformade, och innefattar begrepp så som att hyresgästen bör följa 
åtagandena snarare än att hyresgästen måste följa dem. Detta kan leda till att hyresgästen inte lever 
upp till åtagandena i samma utsträckning, jämfört med ifall åtagandena måste följas. 
Fastighetsägarna månar om sina hyresgäster, vilket efter intervjuer, kan konstateras vara en orsak till 
varför de gröna hyresavtalen inte är hårt utformade. Dessutom skulle en hyresgäst i dagsläget inte 
kunna ge upphov till att det gröna hyresavtalet förverkas, om hyresgästen inte lever upp till 
åtagandena som följer av ett grönt hyresavtal. Att en hyresgäst kan stanna kvar trots att denna inte 
lever upp till det denna har åtagit sig i det gröna hyresavtalet, kan i min mening ge fel signaler på 
marknaden. De gröna hyresavtalen skulle då kunna upplevas som overksamma och onödiga. Därför 
kan det vara av vikt att i standardmallen för de gröna hyresavtalen ta i beaktning att avtalsbrott kan 
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ske, i form av att hyresgäst inte gör det den åtagit sig. Därför föreslår jag att standardmallen bör 
inkludera följande: 
 

 Om hyresgäst inte följer åtagandena, ska fastighetsägare arrangera ett möte med hyresgäst. 
Vid detta möte bör fastighetsägare och hyresgäst diskutera varför hyresgäst inte levt upp till 
sina åtaganden och om det är något som hyresgäst skulle behöva stöd med. Därefter ska 
fastighetsägare ge hyresgästen tid till att åstadkomma förbättringar som kan synas inom ett 
halvår. Under detta halvår bör fastighetsägare ta kontakt med hyresgäst och påminna denna 
om vad de kommit överens om samt diskutera hur arbetet går, vid förslagsvis två tillfällen. 
Om hyresgästen inte har åstadkommit en förändring under den tiden och inte har en 
godtagbar anledning till varför, borde detta kunna ge upphov till att hyresgästen kan anses 
ha förverkat det gröna hyresavtalet, enligt min rekommendation.  

 
En viktig parameter att föra in i standardmallen är att det ska finnas ett minimikrav på det 
hyresgästen ska uppfylla, som innefattar vilka parametrar som måste inkluderas för att det ska anses 
vara ett grönt hyresavtal och till vilken miniminivå de ska uppfyllas. Om hyresgästen inte kan uppfylla 
detta borde detta kunna leda till att avtalet kan anses förverkat från hyresgästens sida, förutsatt att 
fastighetsägaren också har försökt hjälpa hyresgästen i att åstadkomma förbättringar.   
 
Många fastighetsägare månar dock om sina kunder och anser i dagsläget att de inte skulle vilja 
inkludera parametrar som leder till att avtal kan anses bli förverkat. Även om standardmallen 
utarbetades, i form av att en parameter rörande förverkande ska finnas med, är det inte säkert att 
fastighetsägarna skulle ställa sig positivt till detta. Jag anser ändå att det är viktigt att reglera att 
förverkande skulle kunna bli ett faktum mot bakgrunden att signalera ett ansvarstagande, till 
marknaden, för att ett grönt hyresavtal ska leda till förändringar i energi- och miljöarbetet. 
Eventuella gröna hyresavtal som förverkas leder till att fastighetsägaren både har en vakant lokal och 
ett grönt hyresavtal mindre. Att ha en vakant lokal för fastighetsägaren är givetvis inte eftersträvbart, 
men i och med att det är viktigt att signalera en seriositet i miljöarbetet kan detta bli en 
nödvändighet. Enligt min rekommendation bör fastighetsägaren därefter arbeta för att hyra ut denna 
lokal till en annan hyresgäst, som tecknar ett grönt hyresavtal. Den ”lucka” som blir bör 
fastighetsägaren alltså arbeta för att fylla ut med ett nytt grönt hyresavtal som tecknas.   
 
För att avtalsbrott inte ska uppstå är det viktigt att hyresgästen har tillräckliga incitament för att följa 
sina åtaganden i det gröna hyresavtalet. Att incitamenten är väl genomtänka leder till att det gröna 
hyresavtalet väldigt sällan behöver anses som förverkade.  
 
Sammanfattning av övriga parametrar 

 En god inomhusmiljö är viktig för att värna om människans hälsa och välmående. Detta 
borde vara en självklarhet i alla fastigheter. Standardmallen för det gröna hyresavtalet bör 
lyfta fram att ventilationssystemet bör vara energieffektiv samtidigt som den ska bidra till en 
god inomhusmiljö.  

 Ett minimikrav för det som hyresgästen ska uppfylla och vilka parametrar som ska inkluderas 
för att det ska anses vara ett grönt hyresavtal, bör behandlas i standardmallen. Om 
hyresgästen inte uppfyller denna miniminivå bör ett förverkande av det gröna hyresavtalet 
anses vara ett faktum. Detta förutsatt att fastighetsägaren innan har försökt hjälpa 
hyresgästen att åstadkomma en förbättring. 

8.4 Framtiden 

Det kan poängteras att en av de intervjuade tror att gröna hyresavtal kommer att bli näst intill en 
självklarhet på marknaden inom en femårsperiod. Hur framtiden ser ut för de gröna hyresavtalen 
hänger också på hur standardmallen för de gröna hyresavtalen kommer att utformas. För att den ska 
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få en effekt i avseende till ett energi- och miljöarbete i positiv riktning bygger detta på att 
standardmallen reglerar konkreta åtgärder som bör göras av hyresgäster och fastighetsägare, samt 
att standardmallen hänvisar till konkreta åtaganden. Dagens gröna hyresavtal består i stor 
omfattning av viljeförklaringar, detta bidrar till att fler hyresgäster tecknar ett grönt hyresavtal, men 
det kan också leda till att ett energi- och miljöarbete inte görs lika utförligt. Att undvika 
viljeförklaringar är något som jag tror är avgörande för miljö- och energiarbetet genom de gröna 
hyresavtalen i framtiden. Standardmallen kommer också att leda till att fler fastighetsägare kommer 
att kunna implementera gröna hyresavtal. Detta i och med att det är kostsamt för en fastighetsägare 
att utveckla ett grönt hyresavtal på egen hand. Standardmallen kommer att möjliggöra att fler 
fastighetsägare kommer att kunna erbjuda sina hyresgäster gröna hyresavtal.  I och med att 
fastighetsägarna som är medlemmar hos Fastighetsägarna Sverige, kan ta del av denna standardmall 
för gröna hyresavtal. En annan fördel med att standardmallen utvecklas är att begreppet gröna 
hyresavtal kommer att bli mer enhetligt på marknaden, då de flesta fastighetsägarna som erbjuder 
gröna hyresavtal, kommer att göra det utifrån standardmallen. Något annat som standardmallen 
borde inkludera, för att få en större acceptans på marknaden, är att ett slags minimikrav för energi- 
och miljöarbetet, för att visa på en seriositet att vilja påverka detta arbete i rätt riktning på ett 
effektivt sätt.    
 
Miljön har inga nationsgränser då det är en angelägenhet som berör oss globalt. Att utforma en 
verksam standardmall i energi- och miljöarbete rörande gröna hyresavtal och att i framtiden arbeta 
aktivt med att utveckla denna till att bli ännu bättre, är något som skulle kunna påverka andra länder 
att börja arbeta på ett liknande sätt. Sverige är en nation med en ambitiös miljöpolitik och föregår på 
så vis med gott exempel världen över. Detta smittar givetvis av sig på de gröna hyresavtalen, i form 
av en vilja att förändra och utveckla energi- och miljöarbetet inom fastighetsbranschen. Att de gröna 
hyresavtalen får fotfäste och utarbetas mot en verksam och väl utarbetad standardmall, skulle leda 
till att gemensamma nämnare i miljöarbetet, rörande fastigheter, skapas i större utsträckning på den 
svenska marknaden. Sveriges goda anda rörande miljö, skulle på så vis även kunna spridas till att bli 
framåtsträvande och ambitiösa beträffande gröna hyresavtal. Sveriges gröna hyresavtal skulle 
därmed kunna utgöra en god förebild och utgångspunkt i miljöarbetet rörande fastigheter världen 
över.   
 
Sammanfattning - framtiden 

 Undvik viljeförklaringar i de gröna hyresavtalen, för att göra dem verksamma. Detta bör tas i 
åtanke när standardmallen utvecklas. 

 Fler fastighetsägare kommer att kunna erbjuda sina hyresgäster gröna hyresavtal efter att 
standardmallen lanserats. 

 En fördel med att en standardmall utvecklas är att begreppet gröna hyresavtal kommer att 
bli mer enhetligt på marknaden. 

 Standardmallen bör efter den lanseras utvecklas för att bli ännu bättre. 

 Sverige kan förgå med gott exempel gällande gröna hyresavtal om en verksam standardmall 
tas fram.  
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9. Slutsatser 
Genom att kartlägga förslag på förbättringar, med de gröna hyresavtalen, har jag kommit fram till att 
det är centralt att inom vissa områden, som det gröna hyresavtalet bör reglera, kombinera med 
utbildning. Att lokalen ses som ett kretslopp är något som skulle kunna bidra till en visuell förståelse 
från hyresgästens sida rörande miljöarbetet, som de gröna hyresavtalen ställer krav på. Genom att 
upprätta visualiseringssystem kan incitament skapas hos hyresgästen till att utföra ett energi- och 
miljöarbete i lokalen. Detta anser jag att standardmallen borde reglera. Jag anser att mätsystem bör 
upprättas för att kunna mäta elförbrukning och vattenförbrukningen samt även värme- och 
kylförbrukningen vilket i dagsläget är ovanligt. Detta för att skapa incitament hos hyresgästen att 
minska energianvändningen för respektive av dessa. Om mätsystem installeras ska hyresgästen 
bekosta de åtgärder som direkt leder till en minskad energianvändning rörande dessa faktorer, så 
som installation av persienner samt byte till resurssnåla kranar etc. Jag kom också fram till att om 
detta kan mätas genom mätsystem, bör standardmallen även reglera att visualiseringssystemet ska 
redovisa alla dessa element, för att bidra till ett ökat engagemang i miljöarbetet hos de anställda. 
 
Standardmallen för de gröna hyresavtalen bör även integrera ett brett spektrum av miljöfrågor. I 
diskussionen har jag utrett vilka miljöfrågor som skulle kunna vara relevanta för ett grönt hyresavtal, 
som i sin tur bör finnas med i standardmallen. Avfall är en parameter som bör inkluderas i 
standardmallen, där källsorteringen är något som ska kombineras med utbildning. Det är av vikt att 
hyresgästen informerar sina anställda om hur källsortering ska gå till. Utöver detta är även material 
en parameter som bör inkluderas i standardmallen. I avseende till detta bör viljeförklaringar undvikas 
och en hänvisning till byggvarubedömningen i avseende till val av material får gärna göras. Här 
kommer jag även in på att lokalen bör ses som ett kretslopp och ska därför inkludera ett brett 
spektrum av miljöfrågor. Dessutom bör tänket kretsloppstänket ”reduce, reuse, recycle” tillämpas i 
avseende till material. Energin kan betraktas som den tyngsta parametern som standardmallen bör 
reglera, eftersom hyresgästen i de flesta fall har ett eget elavtal ska hyresgästen stå för att bekosta 
åtgärder som leder till en minskad elanvändning. Städning är något som också bör inkluderas i 
standardmallen som en parameter, då det är av vikt att miljöarbetet även når ut till de som städar 
lokalerna. Sedan är också transporter en parameter som bör inkluderas, i form av att hyresgästen 
åtar sig att använda miljövänliga färdmedel, samt att fastighetsägaren ska underlätta till detta i form 
av att erbjuda möjligheter till att hyresgäst ska kunna använda miljövänliga färdmedel i tjänsten. 
Vatten är en parameter som har kommit i skymundan i miljöklassningssystemen, men som jag anser 
är en viktig parameter att inkludera i standardmallen, då energianvändningen kan minska om 
användandet av varmvatten minskar. Inomhusmiljö är en parameter som har fått relativt stort 
utrymme i både LEED och Miljöbyggnad, då båda profilerar sig genom att fokusera på både hälsa och 
miljö. Inomhusmiljön kan förbättras genom en bra ventilation och denna bör enligt min 
rekommendation vara både energieffektiv och bidra till en bättre inomhusmiljö. Det är alltså viktigt 
att ha i beaktning att avkall inte bör göras på en bra inomhusmiljö till förmån för energieffektiva 
ventilationssystem.  Miljön och människans hälsa bör i punkten kring inomhusmiljö väga lika tungt.   
 
Det faktum att hyresgästen inte följer det den åtar sig i det gröna hyresavtalet kan uppstå. Att ett 
grönt hyresavtal ska kunna anses vara förverkat från hyresgästens sida bör regleras i standardmallen. 
Detta förutsatt att fastighetsägaren genom ett samarbete med hyresgästen har försökt att 
åstadkomma förbättringar innan dess.  För att ett ansvarstagande ska sändas ut från 
fastighetsägarens sida är det fördelaktigt att som parameter inkludera att standardmallen ska 
inkludera att hyresgästen inte kan stanna i lokalerna med ett grönt hyresavtal om den inte gör det 
energi- och miljöarbete denna åtagit sig. Gröna hyresavtal kommer i framtiden bli en självklarhet på 
marknaden förutsatt att standardmallen blir utformad på ett effektivt sätt, genom att delvis ta det 
som slutsatsen nämner i beaktande. Genom en standardmall kan även fler fastighetsägare 
implementera gröna hyresavtal. Om denna standardmall blir framgångsrik skulle Sverige kunna bli en 
förebild för gröna hyresavtal världen över, vilket Sverige redan kan anses vara i sin miljöpolitik.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor fastighetsbranschen 

Fastighetsägarna Sverige (2011-04-08) 

 Vad gör Fastighetsägarna Sverige? 

 Hur är ett grönt hyresavtal utformat? Är alla utformade likadant? Eller finns det skillnader i 

hur olika företag utformar de gröna hyresavtalen? 

 Anser du att vattenförbrukning bör vara en del av det gröna hyresavtalet? 

 Vad anser du är viktigt när standardmallen för de gröna hyresavtalen utarbetas? Vilka 

parametrar bör inkluderas, och vad är viktigt för att standardmallen ska bli verksam? 

 Hur skulle standardmallen kunna bidra till att avtalsbrott kan regleras och på så vis alltså 

undvikas? 

 Tror du att standardmallen kommer att bidra till att fler fastighetsägare kommer att erbjuda 

sina hyresgäster gröna hyresavtal? 

 Får ett grönt hyreskontrakt bäst effekt i en gammal fastighet eller i en ny fastighet som redan 

är energieffektiv? 

Mengus (2011-04-27) 

 Hur är ert gröna hyresavtal utformat? 

 Hur ser intresset ut för gröna hyresavtal sett utifrån ett kundperspektiv? 

 Vilka eventuella avtalsbrott från kundens sida tror du skulle kunna uppstå? 

 Vad tror du är viktigt att ha i åtanke då en byggnad miljöklassas? 

 Vilket incitament har hyresgästen att minska ner användningen för värme och kyla? 

 Vad kan bli problematiken med att flera hyresgäster sitter i en fastighet, där några inte har 

ett grönt hyresavtal och där några hyresgäster inte arbetar för att göra ett miljö- och 

energiarbete? 

 Hur ofta har ni ett uppföljningsmöte med hyresgäst? 

 Kan ni kontrollera hur mycket hyresgästen återvinner? 

 Vilka parametrar tror du är viktiga att inkluderar i standardmallen? 

 Hur många av era fastigheter är miljöklassade? 

NIRAS (2011-04-19) 

 Vad skiljer de gröna hyresavtalen åt på marknaden? 

 Vilka parametrar anser ni bör regleras i standardmallen för det gröna hyresavtalet? 

 Tror ni att standardmallen kommer att leda till att fler kunder tecknar ett grönt hyresavtal 

eller att fler fastighetsägare väljer att erbjuda sina kunder ett grönt hyresavtal? 

 Vilka avtalsbrott tror ni kan uppstå från kundens sida och kommer standardmallen leda till en 

minskning av eventuella avtalsbrott? 

 Vilka parametrar i en grön byggnad tycker ni borde följas upp i det gröna hyresavtalet, som 

idag inte följs upp? 

 Hur kommer nya PBL påverka byggandet av energieffektiva byggnader? 

 Tror ni att det någon gång kan bli aktuellt att lagstifta om gröna hyresavtal? 
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Vasakronan (2011-04-04) 

 Hur är ert gröna hyresavtal utformat? 

 Hur ser konkurrensen ut för de gröna hyresavtalen på marknaden? 

 Hur ser intresset ut för gröna hyresavtal sett utifrån ett kundperspektiv? 

 Hur går in ut med information angående gröna hyresavtal till era befintliga samt till de 

potentiella hyresgästerna? 

 Hur kommer kunderna att betrakta gröna hyresavtal om fem år? 

 Vad inkluderar det gröna kontoret? 

 Vilka eventuella avtalsbrott från kundens sida tror du skulle kunna uppstå? 

 I vilken typ av fastighet får ett grönt hyresavtal bäst effekt, i en nyproducerad fastighet som 

eventuellt har en miljöklassning eller i en äldre fastighet? 

 Vilket incitament har hyresgästen att minska ner användningen för värme och kyla? 

 Vilka lagstiftningar finns det som berör gröna hyresavtal? 

 Hur ser koldioxidutsläppen ut från bygg- och fastighetssektorn? 

 Hur ofta har ni ett uppföljningsmöte med hyresgäst? 

 Kan ni kontrollera hur mycket hyresgästen återvinner? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till hyresgäster 

 

 Hur ofta har ni kontakt med er fastighetsägare? 

 Hur fick ni reda på möjligheten att teckna ett grönt hyresavtal? 

 Vad var orsaken till varför ni valde att teckna ett grönt hyresavtal? 

 Hänger ert miljöfokus ihop med att ni har tecknat ett grönt hyresavtal? 

 Vilka åtgärder har ni gjort för att minska energiförbrukningen? 

 Hur fungerar återvinningen efter tecknandet av ett grönt hyresavtal? Hur fungerade 

återvinningen innan? 

 Har något av de tekniska systemen i fastigheten en bristfällig funktion? 

 Vad fungerar bra med det gröna hyresavtalet? 

 Vad skulle kunna bli bättre med det gröna hyresavtalet? 

 


