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Sammanfattning 
Denna studie har utförts med avseende på förvaltning av byggnader enligt BREEAM 

In-Use, som används för miljöcertifiering av befintliga byggnader. Rapporten är 

inriktad på aspekterna av att certifiera en byggnads förvaltning samt den verksamhet 

som förs inom denna. Kopplingen mellan brukaren och förvaltaren är väsentlig för att 

säkerställa att man uppnår de krav som BREEAM ställer. Ett hjälpmedel för att främja 

denna kommunikation mellan dessa parter är de gröna hyresavtal från 

fastighetsägarna, som har visat sig vara en nödvändig länk. Det har visat sig att 

befintlig förvaltningsmetodik behöver utvidgas i dess rutiner och att kunskap om 

BREEAM är nödvändig inom förvaltningen. BREEAM In-Use ställer krav på ett 

engagemang och kontinuerligt arbete och kommer medföra en förändring i beteende 

hos brukare, för att en hög nivå på certifieringen ska kunna uppnås. Förvaltning har 

visat sig ha stor potential att verka för en minskad resursanvändning samt för att 

säkerställa en långsiktigt hållbar brukstid.  
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Abstract 
This study has been conducted with emphasis on managing buildings according to 

BREEAM In-Use, which is used as an environmental certification on existing 

buildings. The report is oriented on the aspects of certifying the management and 

organization carried out within the building. The connection between user and 

manager is important to ensure that the goals within BREEAM are achieved. A tool to 

encourage communication between these two sides is the green leases from 

Fastighetsägarna, which has shown to be a necessary link.  It has been shown that 

current management methods need to be extended in its routines and that 

knowledge regarding BREEAM is necessary within the management. BREEAM In-

Use demands commitment and a continuous work and will result in a change of 

behavior from the user, to achieve a high rating. Management has shown to have 

great potential to work for less resource use and to ensure a sustainable long term 

service life.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna studie har sin utgångspunkt i en fastighet i Solvik, Bromma, kallat projekt ”den 

vita diamanten”, som ska byggas om för att uppnå en BREEAM-In Use certifiering. 

Områden som berörs är således själva byggnaden och tekniken bakom denna men 

även förvaltningen samt hyresgästens verksamhet i byggnaden. Av dessa har 

förvaltning och verksamhet potential att verka för en minskad löpande miljöpåverkan.  

Fastighetskontoret har för avsikt att genomföra detta projekt som ett läroprojekt för att 

framgångsrikt kunna använda sig av miljöcertifiering vid framtida projekt. Utöver egna 

lärdomar har detta projekt även ett visst marknadsföringsvärde för Sverige och 

Stockholms stad. Fastighetskontoret kommer under de närmsta åren satsa på 

minskad energianvändning. Det finns en utarbetad strategi över detta vars mål är att 

fram till 2015 minska utsläppen av koldioxid med 12,5 % samtidigt som kundernas 

inomhusmiljö förbättras och driftkostnaderna minskar1 

I dagens samhälle där klimatförändringarna blivit en av våra största utmaningar ställs 

vi inför frågan hur vi ska minska miljöpåverkan och främja en hållbar 

samhällsutveckling. I Sverige står byggnader för 30 procent av den totala 

energianvändningen2 och med detta i åtanke finns stort utrymme för förbättring och 

effektivisering inom byggsektorn. Mycket har redan gjorts inom nyproduktionsstadiet, 

i och med större fokus på miljövänliga material, kortare transportsträckor, 

välisolerade hus och utvecklad energiteknik. Förvaltning och dess potential är dock 

fortfarande tämligen förbisedd när det kommer till anpassning efter miljövänligt 

byggande och främjandet av energieffektivisering och hållbar samhällsutveckling. En 

byggnad ska i jämförelse med produktionstiden, stå och brukas under en mycket lång 

tid. Det är under denna tid frågan hur den aktuella användningen kan ske på ett sätt 

som är så resurssnålt och miljövänligt som möjligt, utan att minska nyttan för 

hyresgäster. Således finns incitament att anpassa förvaltningsskedet till ett modernt 

och långsiktigt tänkande, där hyresgäst och förvaltare tillsammans strävar efter ett 

minskat resursanvändande och minskad miljöbelastning.  

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-

bolag/Fackforvaltningar/fsk/Miljo-och-energi/ 

 
2 http://www.bygg.org/verksamhet/energi__147  
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1.2 Syfte och målformulering 

Ta fram kunskap och rekommendationer för hur förvaltning av en BREEAM In-Use 

certifierad byggnad ska hanteras på bästa sätt med tanke på de många krav som 

ställs på förvaltning och verksamhet. Rapporten ska även ta upp hur samarbetet 

mellan fastighetsägare och hyresgäst ska fortlöpa för att på så sätt minska 

miljöpåverkan. 

 Hitta lösningar som garanterar en långsiktig och energisnål verksamhet. 

 Hur ska man få hyresgästen att dagligen ställa krav på sin verksamhet? 

 Utreda hur gröna hyresavtal kan användas i samband med en BREEAM In-

Use certifiering        

1.3 Avgränsningar  

Denna rapport har avgränsats till i första hand till miljöcertifieringssystemet BREEAM 

In-Use, i och med att fastighetskontoret kommer att använda sig av denna 

miljöcertifiering i detta projekt. Kommande frågeställningar utgår samtliga från 

Fastighetskontorets principer, och hela rapporten görs med anledning av kommande 

ombyggnationen i Solvik. Fastighetsägare antas också vara förvaltare.  

Studien har avgränsats till förvaltning och verksamhetens aspekter av byggnadens 

livscykel eftersom det är där det finns outnyttjad potential att förebygga negativ 

miljöpåverkan, samt att mycket lite har skrivits om detta område. Ett antagande vi gör 

är att hyresgästen betalar varmhyra, det vill säga att fastighetsägare står för 

uppvärmningskostnader medan hyresgästen betalar verksamhetselen. 

1.4 Lösningsmetoder 

1.4.1 Informationssökning 

Litteratur har studerats från Stockholms stadsbibliotek och KTH:s bibliotek angående 

fastighetsförvaltning och miljöaspekter av förvaltning. Material angående generella 

arbetsuppgifter inom förvaltning har även erhållits ifrån Fastighetskontoret samt 

diskussion angående detta har förts från våra avstämningsmöten med dem. 

Information om BREEAM har samlats ifrån BREEAMs officiella hemsida angående 

miljöcertifieringssystemet. Manualen BREEAM In-Use BES 5058: ISSUE 1.2 har 

studerats för att få en uppfattning om vilka krav som ställs för att uppnå en 

certifiering. 

Information angående gröna hyresavtal har hämtats ifrån fastighetsägarna där vi har 

utgått ifrån deras standardmall. 

1.4.2 Intervjuer 

Intervjuer har utförts med Anna Denell på Vasakronan, Anders Sjöström på Newsec 

samt Robert Carlsson på Norrporten.  
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1.4.3 Diskussion 

Det som har visat sig brista i de valda lösningsmetoderna är först och främst bristen 

på kunskap som finns att inhämta inom detta område. De fåtal intervjuerna beror på 

att det lilla antalet certifierade (In-Use) byggnader i Sverige samt bristfällig kunskap 

inom just detta område. Detta har lett till att intervjuerna inte är av kvantitativ 

karaktär, och åsikter från dessa får därmed ses som stöd, snarare än validerad 

allmän opinion. Ytterligare bör sägas att vi själva inte har gedigen erfarenhet av 

fastighetsförvaltning, vilket har bidragit till vissa svårigheter att utvärdera nya rutiner 

och förhållningssätt. Ett sätt vi har löst detta på är att, utifrån Fastighetskontorets 

information, antagit en viss förvaltningsmetodik och antagit att allt utöver denna är 

nya metoder.  

2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Miljömål i Sverige 

Sveriges riksdag beslutade för över tio år sedan om att anta ett antal 

miljökvalitetsmål, som senare har vidareutvecklats till det som idag benämns som 

miljömålssystemet. Syftet med systemet är att strukturera upp miljöarbetet inom 

landet. Genom tydliga uppsatta mål kan regeringen och riksdagen förmedla mer 

konkret vad de vill uppnå med sin miljöpolitik till alla samhällsaktörer. 

År 2010 togs en ny struktur för miljöarbetet fram av regeringen med ett 

generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Generationsmålet handlar 

övergripande om vad man ska uppnå med miljöpolitiken och att vi ska kunna lämna 

över ett samhälle till nästkommande generation där de största miljöproblemen är 

lösta utan att orsaka ökade miljöproblem utanför Sverige. Miljökvalitetsmålen är 16 

mer konkreta mål angående den svenska miljön som miljöarbetet ska leda fram till. 

Etappmålen ska framhäva de samhällsförändringar som måste göras för att vi ska 

kunna uppnå både miljökvalitetsmålen samt generationsmålet.3 

2.2 Fastighetskontoret  

2.2.1 Allmänt 

Fastighetskontoret är en förvaltningsavdelning till Stockholms stad och förvaltar 

omkring 1 800 byggnader på runt 1 miljon   . Uppdragsgivare är Stockholms stad 

och deras uppdrag består i att förvalta och utveckla Stockholms fastighetsbestånd. 

Förvaltningsansvaret sträcker sig från bergrum och markområden, till slott och 

saluhallar. 

 

                                                           
3 www.regeringen.se/sb/d/2055 
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2.2.2 Organisation 

Fastighetskontoret består av 130 medarbetare och verksamheten styrs på följande 

sätt: 

4 

2.2.3 Målsättning 

Fram till 2015 ska koldioxidutsläppen från befintligt fastighetsbestånd ha minskat 

med 12,5 % jämfört med 2008. Förövrigt ska total energianvändning minska med 40 

% vid total ombyggnad av fastighet.5 

Dessa är ett axplock av flertalet mål Fastighetskontoret och Stockholm stad har satt 

upp för framtiden och som berör denna rapport.  

3 Teoretisk referensram 
Vi har som grund vår utbildning på KTH som referensram. Kunskap som ligger till 

grund för kommande analyser är tagen från specifik förvaltningskurs samt 

miljörelaterade kurser. Ytterligare står vår rapport med grund på den allmänt 

byggtekniska kunskapen och tämligen breda branschuppfattning vi erhållit genom 

våra studier.  

4 Faktainsamling 
Exjobb inom områdena miljöcertifiering och förvaltning samt gröna hyresavtal har 

studerats för att skapa oss en överskådlig bild av vad som har gjorts inom området, 

och hur vår frågeställning kan ha berörts tidigare. Den övergripande metodiken har 

bestått av faktainsamling, bearbetning och analys av denna samt intervjuer med 

personer berörda på ett eller annat sätt av vår frågeställning.  

                                                           
4 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-

bolag/Fackforvaltningar/fsk/Fastighetskontorets-organisation1/ 

 
5 Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering 2015 
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Som inledande steg har vi införskaffat fakta och kunskap inom 

miljöcertifieringssystemet BREEAM. Manualer gällande BREEAM In-Use har 

studerats och som anger standarder och krav för att uppnå en certifiering. Fokus har 

legat på kraven som föreligger förvaltning och verksamhet och möjligheter och 

problem gällande dessa.  

Vidare har bakgrundsinformation gällande de så kallade ”gröna hyresavtal” som 

Fastighetskontoret med början av 2012 ska börja använda. Vi har studerat och 

analyserat hur dem vidare kan kopplas till en byggnad med BREEAM In-Use 

certifiering och hur incitament kan tas fram för att brukaren ska medverka till en 

minskad energiförbrukning. Intervjuer har utförts, detta för att få en helhetssyn på 

gröna hyresavtal och förvaltning av BREEAM In-Use certifierade byggnader.  

Insamlad information har analyserats och diskuterats. Frågeställningen var tänkt att 

besvaras efter ingående analys och diskussion med utgångspunkt i nuvarande 

system och lösningar, och baserat på miljöcertifieringens krav. 

Denna har baserats på den litteratur och fakta vi har samlat, samt intervjuer och 

åsikter från berörda parter. Våra analyser och idéer som vi senare framför är baserat 

på tidigare kunskaper vi fått genom utbildningen, samt ny tillförd erfarenhet och 

kunskap. 

5 Genomförande 

5.1 Fastighetsförvaltning 

5.1.1 Historik 

Förvaltning av fastigheter och byggnader har historiskt sett skett genom kompetens 

inom den egna verksamheten. Skötsel och underhåll har tagits omhand internt inom 

företaget/verksamheten. Fastighetsförvaltningen sågs till stor del som ett nödvändigt 

ont, och var förpassad till ett upprätthållande av byggnaden, snarare än som 

förädling och utveckling. Det ekonomiska värdet av förvaltningen uppmärksammades 

inte förrän med början på 1980-talet då man började tänka på den finansiella vinsten 

i hanteringen av byggnader. Investeringar och pay-off tider har med tiden blivit mer 

aktuella, i och med de stora ekonomiska besparingar man kan göra i och med en 

effektiv förvaltning. I samband med den finansiella kris som uppstod på 90-talet i 

Sverige, framkom ytterligare incitament och behov av att hushålla med resurser samt 

effektivisera energianvändning och framför allt hushålla med den befintliga 

bebyggelsen.  

Kundorientering och kundnytta är även tämligen nya begrepp inom 

fastighetsförvaltning. Att upprätthålla drift och underhåll till hyresgästernas förmån 

kräver ett löpande åtagande för att tillgodose exempelvis erforderliga 

ljusförutsättningar, anpassad temperatur både sommar och vinter och ventilation som 

håller luften fri från föroreningar. Utöver vad kunden önskar finns även krav från 



13 
 

myndigheter som Boverket, gällande allt från inomhusklimat till byggtekniska 

aspekter, som måste tillgodoses i en väl fungerande fastighetsförvaltning. 6 

5.1.2 Fastighetsförvaltning-definition 

Förvaltning täcker inte enbart den tekniska biten, utan även den administrativa och 

ekonomiska är båda två aspekter som ses över. Nyckelord som utveckling, förädling 

samt underhåll är vanligt förekommande och kan ses som navet inom 

fastighetsförvaltning. En byggnads livslängd står i mångt och mycket i relation till 

kvaliteten på förvaltningen. Uppförandet av en byggnad kan ses som födseln, medan 

förvaltningsskedet är uppväxten – och hela livslängden. Vikten av att förvalta på ett 

kvalitativt sätt, vare sig det handlar om sund inomhusmiljö eller att tänka i energisnåla 

banor, är därmed av största betydelse för att säkerställa att miljöpåverkan 

konsekvent är på en låg nivå. Förvaltningen ska inte enbart se till att form och 

funktion upprätthålls under dess brukstid. Vårt moderna synsätt på miljö och med 

tanke på vårt ekologiska avtryck kräver även det en förvaltning och ett underhåll som 

anses långsiktigt hållbart samt ekonomiskt försvarbart.  

5.1.3 Förvaltningsmetodik-Fastighetskontoret 

För fastighetsförvaltarna på Fastighetskontoret gäller att ansvara för budget och 

uppföljning av denna. Ansvar för den tekniska, ekonomiska och juridiska 

förvaltningen av fastigheter som ingår i respektives förvaltares region. De ska även 

vara delaktiga i organisationens övergripande kvalitetsutveckling, framtida miljömål 

och tillgänglighetsplanering. Ytterligare gäller att för respektive fastighet skapa 

underhållsplaner som säkerställer att byggnadens gällande funktionskrav uppfylls, 

samt att ha en löpande kontakt med respektive hyresgäst och uppdatera 

hyreskontrakt.  

5.1.4 Outsourcing-Facility management 

Som ett ytterligare komplement finns möjligheten att till fullo, eller delvis, överlåta 

fastighetsförvaltningen till en extern aktör, även kallat facility management. Då 

flertalet företag och organisationer varken har kunskap eller motivation till att sköta 

förvaltningen, kan denna ske på entreprenad. Facility management delas upp i ”hard 

issues” som behandlar den finansiella aspekten, fastighetsskötseln, drift och 

underhåll, samt ”soft issues” som berör kunden och aspekter som städning, säkerhet, 

posthantering. Detta kan ge företaget/organisationen möjlighet att fokusera på sin 

kärnverksamhet, vilket i sin tur kan öka dess effektivitet och produktivitet.7 

5.1.5 LCC-Life Cykel Cost 

Livscykelkostnadsanalys är ett verktyg för att kalkylera för kommande investeringar. 

Detta system finns inom flertalet branscher, men är särskilt användbart inom bygg-

och fastighetssektorn. Detta då investeringar oftast följs av ett underhållsbehov samt 

av en följande driftkostnad. Detta leder till att det alternativet med lägst initialkostnad, 

kanske i slutändan blir det dyraste och mest resurskrävande alternativet. Inom ramen 

                                                           
6 Kunddriven fastighetsförvaltning 
7 Totalfacilities management 



14 
 

för miljöarbete är då i synnerhet investeringar kopplade till mindre resursanvändande 

av störst intresse. Dessa kan implementeras i en verksamhet eller fastighetsägande 

organisation för att säkerställa medvetenhet kring miljö-och resursfrågor vid framtida 

investeringar.  

5.2 Gröna hyresavtal 

5.2.1 Definition 

Huvudpoängen är en strävan, från både förvaltare och hyresgäst, att minska 

miljöpåverkan och resursanvändning. Incitament ska skapas för hyresgästerna att 

leva och bruka byggnaden på så vis att resursanvändning minskar och miljöpåverkan 

beaktas. Ett grönt hyresavtal är en mall där ett flertal miljörelaterade punkter är 

uppradade och där hyresgäst och fastighetsägare kan åta sig dessa. Bland dessa 

ingår åtaganden som ska syfta till ett utvidgat miljötänkande. Avfallshantering, 

elförbrukning, inomhusmiljö och materialval är några av de många åtaganden som 

finns givna i Fastighetsägarnas mall för gröna hyresavtal.  

Inom detta avtal finns vissa punkter som är obligatoriska (vid tecknande), och ett 

flertal valfria. Ett grönt hyresavtal är ett tillägg till det ursprungliga hyresavtalet. Det är 

inte obligatoriskt, och hyresgästen kan i samspråk med förvaltaren bestämma vilka 

av det flertalet punkter man vill påverka utöver de tidigare nämnda obligatoriska man 

måste åta sig för att bruka det gröna hyresavtalet. 

Gröna avtal kan skilja sig från varandra beroende på vilket företag/organisation som 

använder det. Mallar för dessa avtal finns hos både fastighetsägarna och 

Vasakronan exempelvis.8 

5.2.2 Utveckling 

Gröna avtal sägs ha sitt ursprung i Australien där man arbetar med denna avtalsform. 

Denna har sedan spridit sig till många andra länder, bland annat Storbritannien, Nya 

Zeeland, USA och Kanada.9 I Sverige är det tämligen nytt, och med start i vår 2012 

ska fastighetsägarnas mall för gröna avtal vara färdig och redo att användas. 

Vasakronan var först 2010 i Sverige med användning av gröna hyresavtal. Detta har 

fått stort genomslag och ett gott mottagande av hyresgäster. 

5.3 Miljöcertifiering av byggnader 

Allt eftersom klimatförändringarna blir allt mer uppmärksammade ökar så även 

intresset för energibesparande och miljövänliga byggnader. En miljöcertifiering är ett 

certifikat på att en byggnad uppfyller vissa uppsatta krav gällande energiförbrukning, 

materialval, avfall och så vidare. Önskan att miljöcertifiera byggnader växer hos 

fastighetsägare, fastighetsutvecklare och hos hyresgäster. Genom att miljöcertifiera 

                                                           
8 http://www.fastighetsagarna.se/gronahyresavtal 
9 http://www.greenleases-uk.co.uk/links.php 
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en byggnad påvisar man hur miljömässigt hållbar den är. Man kan framhäva 

miljökvaliteter ens fastighet innehar som i sin tur ger ett ökat marknadsvärde.10   

I Sverige används idag fyra miljöcertifieringssystem för byggnader: Miljöbyggnad, EU 

Greenbuilding, BREEAM och LEED.  

5.3.1 BREEAM 

5.3.1.1 BREEAM Internationellt 

5.3.1.1.1 Historia 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är 

ett miljöcertifieringssystem som har utvecklats i Storbritannien av BRE (Building 

Research Establishment). BRE har en historia som sträcker sig över 90 år bakåt i 

tiden. Till en början ägnade dem sig åt forskning inom byggsektorn gällande områden 

som byggnadsmaterial, konstruktion, brand och skog. BRE privatiserades 1997 och 

då bildades FBE (Foundation for the Built Environment) för att ta över ägandet. 

Medlemmarna i stiftelsen kom från alla områden som BRE tidigare verkat inom, och 

genom detta undvek man att BRE drivs in i en kommersiell riktning11.  

5.3.1.1.2 Omfattning 

BREEAM är ett av det främsta miljöcertifieringssystemet i världen med över 200 000 

certifierade byggnader och en miljon registrerade för bedömning12. BREEAM 

internationellt sett kan delas in flera olika system som kan tillämpas vid bedömning 

av byggnader runt om i världen. De nuvarande systemen är BREEAM Europe 

Commercial, BREEAM International Bespoke, BREEAM Communities samt 

BREEAM In-Use. BREEAM European Commercial kan användas för att certifiera 

kontor, detaljhandel och industribyggnader i Europa. Den kan exempelvis användas 

vid nybyggnation, större renovering av befintlig byggnad eller tillbyggnad. BREEAM 

International Bespoke används när byggnadens funktion faller utanför ramarna av 

Europe Commercial. BREEAM Communities används för att certifiera stadsdelar och 

större områden. 

5.3.1.2 BREEAM I Sverige 

Den första byggnaden i Sverige som BREEAM-certifierades färdigställdes så sent 

som i slutet på 2009 i Göteborg. För närvarande finns det strax över 50 stycken 

certifierade och registrerade byggnader i Sverige. Dessa omfattar samtliga BREEAM 

system.13 

                                                           
10 Sjöström, Denell 
11 http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=1712 
12 http://www.breeam.org/page.jsp?id=66 
13 http://www.sgbc.se/certifieringssystem  
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Det pågår just nu arbete inom Sweden Green Building Council (SGBC) med att ta 

fram en svensk anpassning av BREEAM. SGBC är en ideell förening som arbetar för 

”grönt byggande samt att utveckla miljö och hållbarhetsarbetet i byggbranschen.” 14 

5.3.2 Lokal anpassning 

De allra flesta frågor ska kunna tillämpas i alla länder, dock med vetskapen att detta 

kan ge missvisande resultat då byggnaden bedöms utifrån ett system som är 

utvecklat i Storbritannien och som därmed inte tar hänsyn till lokala förhållanden. 

Exempelvis är klimatförhållandena i Sverige gentemot Storbritannien olika, och 

behov av energi för uppvärmning skiljer sig. Därmed finns olika tolerans för 

användning av energi för uppvärmning. Vid bedömning av byggnader utanför 

Storbritannien erhålls ett ”BREEAM In-Use Baseline Score”. Denna poäng ses 

endast som vägledande i väntan på lokal anpassning. Nationella anpassningar av 

BREEAM In-Use håller på att utvecklas där de lokala förhållandena beaktas. 

Nederländerna var det första landet utanför Storbritannien som fått sin nationella 

anpassning godkänd.15 

5.3.2.1 BREEAM In-Use 

BREEAM In-Use är ett system som ska hjälpa fastighetsförvaltare att minska sina 

driftkostnader och förbättra miljöprestandan i befintliga byggnader. Man kan dela in 

BREEAM In-Use i tre underkategorier. Första delen behandlar byggnadens 

prestanda baserat på dess form, konstruktion och egenskaper. Del två berör 

förvaltningen av byggnaden, den behandlar resursanvändning såsom 

energiförbrukning, vattenförbrukning samt uppföljning och kontroll. Den berör även 

förvaltningens policy, förfaranden, olika metoder relaterade till driften av byggnaden. 

Tredje och sista delen berör verksamheten som drivs i byggnaden. Förståelse och 

tillämpning av policys och rutiner samt andra aktiviteter som berör verksamheten. De 

första två delarna i miljöcertifieringssystemet ”In-Use” kan användas vid bedömning 

av samtliga byggnader, medan den sista delen för närvarande endast kan tillämpas 

på kontorsbyggnader.  

5.3.3 Certifierade byggnader i Sverige 

I Sverige finns i nuläget fem stycken certifierade byggnader enligt BREEAM In-Use. 

Dessa har enbart certifiering på del ett och två, det vill säga byggnad och 

förvaltning.16 

 

5.3.4 Certifiering 

Certifiering kan utföras för hela byggnaden, ett rum eller en specifik våning. BREEAM 

In-Use utfärdar betyg på en skala från Acceptable till Outstanding. 
                                                           
14 http://www.sgbc.se/om-oss 
15 http://www.breeam.org/page.jsp?id=380 
16http://www.greenbooklive.com/search/buildingsearch.jsp?sectionid=0&partid=10023

&id=217&companyName=&productName=&certNo=&addressPostcode=&countryId=
34 
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Vid certifiering används BREEAM In-Use online-system. För att kunna använda sig 

av det måste användare gå en kortare utbildning om BREEAM In-Use 

grundläggande principer. Efter genomförd utbildning och godkänd tentamen kan 

användare utföra en så kallad ”pre-assessment” för sin byggnad genom att fylla i 

information om denna i ett frågeformulär. All den information som besvaras i 

frågeformuläret skall det finnas stöd för och ska kunna backas upp med relevant 

statistik och uppföljningar. Vart efter frågeformuläret är genomfört erhålls ett svar på 

vilken poäng man uppnått gällande de tre delarna byggnad, förvaltning och 

verksamhet. Om man tycker sig vara nöjd med de poäng som erhållits i sin ”pre-

assessment” kontaktar man en ”auditor” vars uppgift är att granska den 

förhandsbedömningen som har gjorts. Ifall denne upplever att man uppfyllt kraven 

kan ett certifikat utfärdas i de tre delar som BREEAM In-Use omfattar.17 

5.3.5 Återcertifiering 

Miljöcertifiering enligt de tre delarna är giltig i ett år från utfärdandet. För att erhålla en 

förnyelse för del ett samt två räcker det att endast meddela att inga väsentliga 

förändringar gällande byggnaden och förvaltningen skett. Detta görs med hjälp av att 

besvara ett grundläggande frågeformulär som ger information om förbrukningsdata 

sett över ett år. För förnyelse av del tre måste dock uppföljningsbesök ske årligen 

och en ny certifiering erhålls.18 Vart femte år ges möjlighet till en förnyelse av 

certifieringen där ett nytt betyg kan erhållas. Detta är fördelaktigt ifall åtgärder och 

förbättringar har åtagits av fastighetsägaren och som skulle kunna resultera i ett 

högre betyg på certifieringen. 

5.3.6 Förlust av certifikat 

Vid återcertifiering av byggnader enligt BREEAM In-Use efter ett år så kan ett 
certifikat bli indraget ifall de har skett förändringar som leder till att tidigare uppnådda 
krav inte uppfylls. Då blir certifikatet och listningen på Green Book Live avstängt.  
 

5.4 Hyresgästens vilja 

Företag är än så länge inte villiga att etablera sig i miljöcertifierade byggnader om de 

är placerade långt ifrån sina kunder, då läget är viktigare i relation till miljöcertifiering. 

Om de står inför ett val mellan två lokaler, en som har ett bra läge som inte är 

miljöcertifierad och en annan som är certifierad och som har ett sämre läge väljer de 

då hellre den icke certifierade byggnaden som har ett bättre läge i förhållande till sina 

kunder. Det ligger alltså inget direkt ”värde” i att sitta i en miljöcertifierad byggnad om 

det medför att de försämrar kundkontakten.19 

                                                           
17 http://www.breeam.org/page.jsp?id=338 
18 Breglobal Scheme Document, operational guidence for the BREEAM In-Use 

scheme, 2011 

19 Sjöström 



18 
 

Från och med att byggnaden börjar brukas av hyresgästen kommer då även frågan 

hur effektivt den kommer att brukas. En förutsättning och ett antagande som vi gör i 

denna rapport är att hyresgäster i sin natur inte är medvetna eller engagerade i den 

förbrukning som sker inom dennes verksamhet. Inte heller kommer något arbete ske 

för att minska förbrukning och miljöpåverkan, såvida inte hyresgästen har incitament 

för detta. Brukaren kommer att fokusera på sin kärnverksamhet, och driftkostnader 

kommer vara en löpande kostnad utan större hänsyn eller reflektion till den faktiska 

miljöpåverkan som samtidigt sker. Effektiviteten och miljötänkandet från 

hyresgästens sida kommer därmed under brukstiden ses som en närmast icke 

befintlig relation. Detta eftersom hyresgästen kommer se till sin kärnverksamhet i 

första hand och inte på hur det löpande användandet av indirekta kostnader såsom 

lokaler brukas. 20 

5.4.1 Fördelar för verksamhet att etablera sig i miljöcertifierade byggnader 

För en hyresgäst som är ett företag/organisation finns ett visst PR-värde i att utföra 

sin verksamhet i en miljöcertifierad byggnad. Med hänsyn till dagens miljötänkande 

som genomsyrar hela vårt samhälle, bör det ses som en vinst och påvisande av en 

miljömedvetenhet som ger ett sort mervärde för företaget/organisationen. För 

hyresgäster vars verksamhet är inriktad på miljöarbete bör det närmast ses som ett 

krav att inneha en miljöcertifiering av byggnaden dem befinner sig i, för att visa att 

det förs ett aktivt arbete inom organisationen för minskad miljöpåverkan.  

Företag som brukar en miljöcertifierad lokal visar på ett aktivt arbete för sunt 

arbetsklimat. Genom att tillhandahålla optimala förhållanden i arbetsmiljön höjs 

prestationsförmågan hos de anställda.  

Det har även visat sig att företag som kanske inte driver en så miljövänlig 

verksamhet, exempelvis olje-och gruvföretag har av intresse att etablera sig i gröna 

byggnader. De vill då försöka kompensera för sin miljöpåverkan och bättra på sin 

image.21 

5.5 Investeringsproblematik 

Ytterligare ett problem gällande utvecklingen av effektivare teknik och investeringar 

för minskad resursanvändning är att dessa inte kommer investeraren till godo. 

Exempelvis då hyresgästen betalar en fast kostnad för komfortkyla, då finns inga 

incitament för brukaren att använda jalusier eller markiser som fastighetsägaren har 

tillhandahållit, då den ekonomiska besparingen inte kommer brukaren till nytta utan 

förvaltaren/ägaren av byggnaden.  

Detta medför en saktfärdig utvecklingsprocess där avkastning och vinst av en 

investering i form av minskad miljöpåverkan kan gås om miste. Detta på grund av att 

den monetära vinst som minskad driftkostnad ändå innebär, inte kommer 

investeraren till rätta. Detta leder till ett tänkande som inte är långsiktigt, och där ena 

                                                           
20 Sjöström, Denell, Carlsson 
21 Hur ser investerare på miljöcertifierade fastigheter 
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parten ser till sin egen nytta först och främst, snarare än den kollektiva. 

Fastighetsförvaltare/ägare och hyresgäst måste därmed stå på samma sida med 

samma mål för att både miljömässiga och ekonomiska vinster ska kunna uppnås 

genom investeringar inom byggnadens utformning och teknik.22 

5.6 Värde för fastighetsägaren 

5.6.1 Varför miljöcertifiera/fördelar?  

Intresset för miljöcertifiering är på uppgång, allt ifrån stora byggföretag, 

fastighetsägare, fastighetsutvecklare, köpare och investerare på den svenska 

marknaden har insett hur viktigt det är att prioritera miljöarbetet. Efterfrågan på 

byggnader med miljöcertifiering ökar eftersom man då kan framhäva miljökvaliteter 

som ens byggnad innehar och ger ett ökat värde vid försäljning.23 

Konkurrensfördelar gentemot fastighetsägare som inte miljöcertifierar. Ytterligare 

konkurrensfaktor består i att det befintliga fastighetsbeståndet måste kunna 

konkurrera med nyproduktion, där miljöcertifiering i större utsträckning är en 

självklarhet, jämfört med befintliga byggnader.24 

En miljöcertifierad fastighet har även ett högre marknadsvärde vid försäljning. Detta 

har sin grund i att en miljöcertifiering kräver som tidigare nämnt, dokumentation och 

ett systematiskt arbete. Detta ger då en ”säkran” om att saker och ting är i ordning, 

och inga plötsliga överraskningar dyker upp.25  

5.6.2 Problematik/nackdelar miljöcertifierade byggnader 

Ett problem med hyreskontrakt i Sverige är att värme och kyla ofta ingår i hyran och 

då saknas det incitament för hyresgästen att sänka sin förbrukning26. I detta fall 

saknas incitament att minska denna resursförbrukning då den egna verksamheten 

inte gynnas av det. Eftersom resursanvändning är en sådan stor del av BREEAM In-

Use krävs engagemang från hyresgästen.  

5.7 Problematik med flera miljöcertifieringssystem 

I Sverige används som nämnt tidigare flera olika typer av system för att klassa 

byggnader. I rapporten ”Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade 

kommersiella fastigheter” nämns det att splittringen mellan de olika systemen på den 

svenska fastighetsmarknaden försvårar för marknadsaktörerna att analysera 

byggnaders miljöprestanda27. Det skulle vara till stor fördel om Sverige istället hade 

ett enhetligt miljöklassningssystem som gjorde det lättare att granska miljöprestanda 

och miljöpåverkan hos byggnader.  

                                                           
22 Denell, Carlsson 
23 Sjöström, Denell 
24 Denell 
25 Sjöström 
26 Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? 
27 Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? 
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6 Analys 

6.1 Förvaltning 

6.1.1 Energi 

Denna del handlar om analys-utvärdering-genomförande. Detta innefattar samtlig 
energi en byggnad konsumerar, det vill säga el för apparater och ljus samt energi 
som går åt för värme och kyla. I och med uppdelningen inom BREEAM In-Use 
(byggnad-förvaltning-verksamhet) anser vi att förvaltarens påverkan inom detta 
område rör först och främst de tekniska system som finns och hur dessa kan 
utvecklas, och att verksamhetens energiåtaganden berör hyresgästens beteende.  

6.1.1.1 Analys 

Genom en analys av energiförbrukningen fås information om nuläget. Den aktuella 
förbrukningen visas genom mätningar och det är utifrån dessa som utvärderingen av 
nulägessituationen ska ske. Mätning av el-och energiförbrukning står angivet i gröna 
avtal och där anges också om mätningen tillhandahålls av hyresgäst eller av 
förvaltare.  

6.1.1.2 Inventering 

El-och energiinventering är mätningar som utförs och resultat tas fram. Från dessa 
kan en utvärdering göras genom att energiförbrukningen visualiserats. 
Elförbrukningen kan, vid inventeringen, tas från olika delar av verksamheten, såsom 
data/it, köksutrustning och så vidare. Därmed kan eventuella drifttoppar synliggöras 
och en utvärdering kan därefter göras, och nödvändiga åtgärder för att minska 
förbrukningen kan vidtas. Förslag på effektiviseringar kan tas fram och utvärderas. 
El/energimätningar bör göras kontinuerligt för att få fram verklig förbrukning. En första 
inventering bör göras detaljerat så att snittförbrukningen en normal arbetsdag under 
sommar-respektive vinterhalvåret, då inneklimatet anpassas efter väderlek och detta 
påverkar energiförbrukningen. Detta underlättar optimering och eventuell minskning 
av el/energianvändningen.  

6.1.1.3 Utvärdering 

I och med förvaltarens tekniska ansvar kan en utvärdering göras av denne och 
ställning kan tas till huruvida den uppmätta förbrukningen märkbart kan sänkas 
genom nya tekniska system. 

6.1.1.4 Genomförande 

Genomförandet kan ta form i ett direkt utbyte av teknik eller diskussion med 
hyresgäst om möjligheter till ändrat beteende för att få ner resursanvändningen. 
Byggdelar och teknik som avser byggnadens energianvändning ska utgå från ett 
livscykelkostnadsperspektiv. Detta gäller att förvaltaren ansvarar för men 
hyresgästen kan i de fall denne vill åta sig, att utgå från LCC vid val av ny utrustning, 
vilket också tas upp i energidelen för verksamheten i de gröna hyresavtalen. 
Tekniken har alltid sina begränsningar, och vid ett visst tillfälle kan inte tekniska 
system längre utföra stordåd för minskat resursanvändning, vilket leder till att 
ytterligare besparingar måste ske genom ändrade rutiner och beteende hos 
hyresgästen och dennes verksamhet.  
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6.1.2 Vatten 

6.1.2.1 Övervakning 

Inom BREEAM certifieringen tilldelas vattenförbrukningen en liten, man ack så viktig 
del av betyget. Vattenanvändningen vid en given byggnad styrs i regel av 
verksamhetens beteende, förutsatt att vatten-och avloppssystem fungerar 
tillfredsställande. Det som förvaltningen kan åstadkomma i detta avseende är 
övervakning och tillhandahållning av förbrukningsdata.  

6.1.2.2 Visualisering 

Detta är direkt kopplat till hyresgästens verksamhet och bör därför implementeras i 
och med möten med hyresgästen. Detta kan också illustreras i form av att direkt visa 
förbrukningen på plats i fastigheten. Har brukaren möjlighet till att se förbrukningen 
kan också en påverkan av dennes beteende ske.  Gröna avtal är även här ett 
hjälpmedel för att skapa gemensam strävan för minskad vattenanvändning, där det 
ska anges vem av hyresgäst och förvaltare som ska tillhandahålla informationen om 
förbrukningen.  

6.1.2.3 Teknik 

Teknik som möjliggör minskad vattenanvändning finns att tillgå, och det är i detta 
avseende förvaltningen kan bistå med information och kunskap samt uppmuntran till 
att använda denna teknik.  

6.1.3 Material 

Enligt BREEAM In-Use materialdel ligger fokus i att användning av farliga eller giftiga 
material ska undvikas. Detta kan ses som en självklarhet i och med dagens 
miljöintresse, och med tanke på dagens moderna synsätt på nybyggnation. Dock 
finns utrymme för förvaltaren att genom kunskap och information bistå i arbetet med 
ombyggnationer och förmedla kunskap om miljövänliga material.  

6.1.3.1 Val av material 

En byggnads material är inte enbart en viktig beståndsdel i miljöarbetet vid 
nyproduktion. Under en byggnads livslängd och förvaltning sker löpande underhåll 
men också förnyelse och ombyggnation. Vid de tillfällen då gamla material tas bort 
och nytt skall tillsättas, finns utrymme för val av material med låg miljöpåverkan. 
Detta kan göras genom att använda sig av exempelvis BASTA-registret eller 
byggvarubedömningen samt söka miljöcertifierade material såsom svanen märkning 
och FSC märkta träprodukter, vilka säkerställer materialval med hög miljöprestanda. 
Materialvalen ska även reflektera hyresgästens önskemål och krav, men vara utförda 
med miljön i åtanke. Materialen ska, utöver uppfyllda miljökrav, vara säkra för 
brukaren och vara säkra mot brand och inte vara giftiga. Ytterligare ska en 
säkerhetsundersökning av byggnaden och tomt utföras. Gröna avtal tar upp 
materialval där det anges hur miljöhänsyn ska tas och från vilka databaser 
information om byggvaror ska tas.  
 

6.1.4 Hälsa och välmående 

6.1.4.1 Dialog 

Inom detta område är kommunikation av yttersta vikt. En miljöcertifiering är inte 
effektiv om inte hyresgästen kan bruka fastigheten på ett sätt som passar dennes 
preferenser. Hyresgästens upplevelse av byggnaden måste sättas vikt vid för att 
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byggnad och människa ska fungera i harmoni med varandra. Förvaltaren har 
möjlighet att genomföra miljömässiga förbättringsåtgärder om hyresgästen 
tillhandahåller synpunkter angående upplevelsen av byggnaden. En löpande dialog 
är därmed en förutsättning för att få kunskap om hyresgästens upplevelse. Detta kan 
göras i samband med exempelvis undersökningar på en löpande basis (en gång per 
år angående inneklimatet enligt gröna avtal). Alternativt kan detta göras i samband 
med hyresgästsmöten. Detta görs redan regelbundet, ungefär fem gånger per år och 
är enligt vår åsikt tillräckligt många tillfällen för att få en regelbunden uppdaterad 
uppfattning. 

6.1.4.2 Ombyggnation 

Vid ombyggnation måste hänsyn tas till hyresgästens dagliga verksamhet. 
Ombyggnadspolicy kan tas fram som behandlar hyresgästens hälsa och önskemål. 
Som ytterligare innehåll i policyn kan till detta kan det anges i gröna hyresavtal att 
hyresvärden ska informera hyresgästen om optimal placering av arbetsplatser med 
hänsyn till de tekniska system som finns.  

6.1.5 Landanvändning och ekologi 

Vid nybyggnation exploateras marken till förmån för byggnadens uppförande, men 
den ekologiska mångfalden måste beaktas även i förvaltningsstadiet.  För förvaltaren 
finns behov av att utföra eller ta in konsulter inom miljö som kan utföra ekologiska 
undersökningar. Det relevanta inom tomtgränserna är den biologiska mångfalden, 
samt nyttjandet av mark och natur. Handlingsplan och regelbundna undersökningar 
av landanvändningen är av vikt för att kunna bevisa sin hängivenhet inom just detta 
område på BREEAM In-Use. Detta görs normalt inte28 och en tjänsteproducerande 
verksamhets påverkan på mark och biologisk mångfald är därmed tämligen liten.  

6.1.6 Föroreningar 

Koldioxidutsläppet som fastigheten bidrar med kan mätas och dokumenteras. Detta 
kan regleras i gröna avtal där det även bestäms vem av förvaltare och hyresgäst som 
ska tillhandahålla detta. Tillgänglig teknik för övervakning av vatten-och 
köldmedelsläckage an användas för att tillgodoräkna poäng i denna del av 
certifieringen. 

6.1.7 Management 

Som miljöpolicy kan en miljöplan sättas upp. Denna kan ta upp långsiktiga mål 
angående energiförbättrande åtgärder samt mål om minskning av 
resursanvändande. Denna kompletterar underhållsplanen då den inte enbart syftar 
till löpande funktionsunderhåll. Från förvaltarens sida är det viktigt att utbilda 
hyresgästen och informera om möjliga rutin- och beteende förändringar som krävs för 
att uppnå en möjlig högre nivå på certifieringen. Hur brukaren ska kunna driva sin 
verksamhet och nyttja de tekniska lösningar som finns, på ett långsiktigt hållbart 
tillvägagångssätt.  

                                                           
28 Häger 
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6.2 Verksamhet 

6.2.1 Management 

6.2.1.1 Miljöledningssystem 

Managementdelen i den tredje delen i BREEAM In-Use handlar i stora drag om hur 
väl organisationen som bedrivs i byggnaden lyckas få in miljöarbetet i vardagen. Hur 
effektivt man tillämpar miljöpolicys i det dagliga arbetet och hur man engagerar och 
utbildar personalen. Enligt BREEAM ska verksamheten använda sig av EMS (Energy 
management system) miljöledningssystem som exempelvis ISO 14001 och som ska 
hjälpa företag att nå sina uppsatta miljömål. Genom att använda sig av ett 
miljöledningssystem kan man strukturera upp miljöarbetet och se till så att man når 
sina miljömål som har satts upp gemensamt med en förvaltare. Genom ökad kontroll 
och uppföljning av sitt miljöarbete säkerställer man att man gör det man lovar. 

6.2.1.2 Utbildning 

Hyresgästen bör även utbilda och informera de arbetstagare som brukar fastigheten. 
Detta bör ske enligt de åtaganden hyresgäst och förvaltare gemensamt kommit 
överens om. Personalen bör genom detta erhålla ett så kallat ”lokalt miljöansvar”. 
Detta bör innefatta miljön i helhet, allt ifrån uppmuntran till alternativa transportsätt till 
vetskap om resursanvändning. Detta lokala miljöansvar är tänkt att genomsyra 
brukaren i hela deras dagliga verksamhet.  

6.2.1.3 Policy 

Inköpspolicys ska tillämpas på verksamheten som brukas i byggnaden, varor och 
material som köps in ska uppnå de krav som ställs för verksamheten. Bedömningen 
utgår från en helhetssyn på hur väl inköpspolicys tillämpas i nedanstående punkter 
(Energi, vatten, material) Hyresgästen ska ha kännedom om vilka material och varor 
som ska/inte ska användas i byggnaden. Därför är det viktigt att dialogen mellan 
förvaltaren och hyresgästen fungerar så att båda parter strävar mot samma håll. 
Kontinuitetsplan ska finnas som ska kunna tillämpas vid oönskade händelser inom 
verksamheten.  

6.2.2 Energi 

6.2.2.1 Policy 

Energiområdet inom verksamheten är den delen som väger tyngst vid bedömning i 
del tre, därför är det ytterst viktigt att arbete förs aktivt inom detta område. Det 
handlar om den energi som förbrukas i byggnaden av verksamheten som bedrivs. 
Det handlar i det stora hela om hur medveten verksamheten är av sin 
energiförbrukning och vilka åtgärder som görs för att minska den.  
Det ska finnas en energipolicy, det viktiga med den är att den är utvecklad för det 
specifika företagets förhållanden och rutiner. Om en energipolicy blir allt för 
övergripande kan det bli svårt för individen att ta till sig information i det praktiska 
arbetet. Denna bör ta upp kriterier som att köpa enbart förnybar eller klimatneutral el 
och kyla samt att investeringar ska utgå från en livscykelkostnadsanalys. Även policy 
för inköp av energi och utrustning ska finnas. Genom att ha en bra utarbetad konkret 
policy kan man vid inköp prioritera utrustning med högre energiprestanda. Denna bör 
även vara inriktad på satsningar inom förnyelsebar energi, samt lyhördhet mot ny 
forskning inom energiområdet och en vilja att anamma nya innovationer.  
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6.2.2.2 Mätningar 

Mätning och registrering av energiförbrukningen ska tas emot från förvaltaren, detta 

är angivet i de gröna avtalen. Mätningarna bör sedan överföras till tydligt måttsatta 

energimål, baserat på den aktuella förbrukningen för respektive aktivitet/ del av 

verksamhet. 

6.2.2.3 Medvetenhet 

 Medvetenhet om verksamhetens utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser 

(carbon footprint) är viktigt att ta fram. Detta är då en tydlig siffra på verksamhetens 

utsläpp. Med vetskap om detta underlättar det att ställa tydliga långsiktiga mål om att 

minska dessa, samt implementera det i verksamhetens energi-och miljömål. Att veta 

exakt hur många kWh el som förbrukas i byggnaden under ett år, eller att veta hur 

många ton avfall som produceras inom verksamheten, är inte samma sak som att 

förstå innebörden av det.  

6.2.2.4 Visualisering 

Att visualisera förbrukningen så att samtliga brukare, men även besökare eller gäster 

inom verksamheten, ser detta på ett tydligt sätt kan vara ett sätt att uppmärksamma 

detta på. Blir visualiseringen tydlig är det lättare att förändra beteendet. Som 

ytterligare komplement kan tävlingar mellan verksamhetens olika avdelningar föras, 

där symboliska vinster kan erhållas genom att vara den avdelning med minst 

resursanvändande. 

6.2.3 Vatten 

Vattendelen är en relativt liten del vid bedömning och den handlar övergripande om 
vattenförbrukning som verksamheten använder.  Hyresgästen ska ta del av den 
information om vattenförbrukningen som förvaltaren erhåller och i den mån det går 
försöka minska den eftersom det i slutändan är verksamheten som kan påverka den 
enskilda förbrukningen mest. Genom visualisering av förbrukningen finns möjligheter 
till minskad förbrukning, då varje enskild brukare lättare kan förstå dennes egen 
påverkan och således kan agera i form av mindre onödigt slösande.   
 

6.2.4 Material 

Materialdelen i BREEAM behandlar verksamhetens agerande och medvetenhet kring 
de material som används i byggnaden. För att uppfylla de krav som BREEAM ställer 
inom materialdelen ska man kunna påvisa att man väljer miljövänliga material framför 
mer skadliga och värnar om hälsan och säkerheten för de som rör sig i byggnaden. 
Som brukare i en byggnad ska man alltså hålla koll och se över de material som 
används och utvärdera ifall det kan finnas nya miljövänligare material att föredra. I 
gröna avtal kan hyresgästen tillsammans med förvaltare komma överens om hur man 
ska gå till väga vid nya material som används i byggnaden samt vilka material som är 
att föredra och hur man ska föra dokumentation om material som används i 
byggnaden. Förvaltarens kunskap bör kunna bidra till materialval som har en högre 
miljöprestanda. Inom verksamhetsdelen tolkar vi omfattningen av material som 
främst förbrukningsvaror som krävs för dess kärnverksamhet, då vi anser att 
ombyggnation sköts genom fastighetsägaren/förvaltaren. 
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6.2.4.1 Policy 

Policy för inköp av material ska finnas tillgänglig och denna ska följas vid inköp av 
material till verksamheten. Dessa material kan vara allt från pennor till nya 
kontorsstolar. Denna policy ska verka för att material inte ska innehålla farliga 
ämnen, vara miljömärkt, vara återvinningsbart och inte vara skadligt för människor 
och djur. Vid utbyte av byggmaterial ska även hänsyn tas till brandsäkerhet.  

6.2.5 Avfall 

Denna del handlar inom BREEAM handlar om hur avfallet ska hanteras inom 
verksamheten. Som vi ser det så är det viktiga inom detta område att personalen 
informeras och utbildas hur avfall ska hanteras på bästa sätt. Avfallshantering är en 
fråga som både hyresgäst och förvaltare berörs av och i de gröna hyresavtal som 
finns där kan man då klargöra hur hantering av avfall ska utföras. 

6.2.5.1 Mätning 

Mätning och statistik på avfall från verksamheten ska föras, och detta kan uppnås 
genom användning av ett avfallshanteringssystem för statistik avfall per fraktion och 
som finns angivet i de gröna hyresavtalen. Där kan man klargöra om vem som 
ansvarar för ett sådant system. 

6.2.5.2 Riktlinjer 

Det ska finnas en avfallshanteringsplan där det framgår hur verksamheten sköter 
avfallsfrågor. Denna ska peka på hur farligt material ska hanteras, vilka 
återvinningsrutiner som finns, samt i allmänhet verka för minskat resursanvändning. 
Personal måste förstå hur de ska hantera avfall i praktiken genom relevant utbildning, 
och genom detta kan man öka engagemanget hos individen.  

6.2.6 Hälsa & välbefinnande 

Denna del inom BREEAM In-Use omfattar hur verksamheten ska på bästa möjliga 
sätt uppnå en god arbetsmiljö för brukarna av byggnaden. Som vi ser det så handlar 
denna del om att analysera det aktuella nuläget för att sedan utvärdera och göra 
förbättringar. Den informationen fås genom undersökningar med personalen för att få 
en uppfattning om hur de upplever arbetsklimatet. Den miljö som brukarna befinner 
sig i är ytterst viktig då den påverkar produktiviteten i verksamheten. Den här delen i 
BREEAM riktas alltså mot personalen så att man involverar dem i processen för att 
uppnå ett bra arbetsklimat. Problem får sedan tas upp med förvaltaren angående 
potentiella åtgärder. 

6.2.6.1  Undersökningar 

För att uppnå en så god arbetsmiljö som möjligt måste verksamheten ha 
regelbunden kontakt och avstämning med sin personal. Genom återkommande 
undersökningar kunna få reda på hur brukarna upplever miljön. Det handlar om att få 
relevant information av personalen för att utveckling och förbättringar kan drivas 
framåt och så att det faktiskt gynnar de som brukar byggnaden. I fastighetsägarnas 
mall för grönt hyresavtal kan förvaltare och hyresgäst komma överens om frågor 
angående inomhusmiljön samt hur uppföljning och kontroll ska ske.  
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6.2.6.2 Tolerans 

Åtgärder inom energifrågor och besparingsåtgärder måste vägas mot brukarnas vilja 
att ändra rutiner och preferenser. Exempelvis tolerera en något högre 
inomhustemperatur på sommaren, samt en något lägre inomhustemperatur på 
vintern. Detta är två exempel på åtgärder som minskar energianvändning, men där 
den operativa temperaturen ändå kan hållas oförändrad tack vare att brukarna kan 
anpassa sin egen klädsel.  

6.2.7 Transport 

Transportfrågan är ett område som lätt kan glömmas bort i och med allt för stor fokus 
riktas på själva byggnadens miljöpåverkan. Det är också av stor vikt hur all transport 
inom verksamheten går till för att kunna minska utsläppen. Transportdelen i 
BREEAM In-Use ”verksamhet” väger tungt vid bedömning och man måste kunna 
bevisa att man gör åtaganden inom transportfrågor. 

6.2.7.1 Mätning 

Mätning och statistik av påverkan som resor medför ska göras. Det blir lättare att få 
folk engagerade om de faktiskt får se hur mycket miljöpåverkan det medför om de 
exempelvis tar bilen till jobbet varje dag. Man ska kunna bevisa att man arbetar för 
att minska den miljöpåverkan som resor till och från arbetsplatsen medför. För att få 
folk att ändra beteende och välja miljövänligare transporter krävs att åtgärder tas.  

6.2.7.2 Uppmuntran 

Man kan exempelvis anordna samåkningssystem för personalen, erbjuda cyklar, 
uppmuntra till att välja kommunala transporter, tillgänglighet till dusch och 
omklädningsrum för att göra det lättare att kunna cykla till jobbet. Det måste helt 
enkelt göras insatser som gör det enklare och bekvämare för personal att välja 
miljövänligare transporter och att brukarna känner att det uppmuntras. Vid 
tecknandet av ett grönt hyresavtal är resefrågan något som kan belysas. 
Fastighetsägaren kan då gå med på att erbjuda möjligheter som exempelvis 
cykelparkering, laddningsplatser för eldrivna fordon etc. så att det faktiskt finns 
incitament för hyresgästen att välja miljövänliga alternativ.  

6.2.7.3 Teknik 

Även teknik som kan användas för att minska resandet kan vara en annan punkt 
hyresgästen ska åta sig exempelvis användning av videokonferenser istället för 
miljöpåfrestande resor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

6.2.8 Landanvändning & ekologi 

6.2.8.1 Undersökningar 

Hyresgästen intresse av undersökningar av den biologiska mångfalden på platsen 
anser vi vara låg. Då planer för ekologin ingår både inom förvaltning och verksamhet 
anser vi att ansvaret ligger mer hos fastighetsägare att utföra denna sorts 
undersökningar då det är denne som sitter som den långsiktiga ägaren. 
Fastighetsägare ska ha utförda undersökningar gällande ekologi och biologisk 
mångfald. Hyresgästen bör ha tillgång till dessa och förstå dess innebörd. Från det 
underlaget och informationen bör hyresgästen och dess personal ha tillräcklig 
kunskap för att kunna föra ett arbete för att upprätthålla och helst förbättra det 
ekologiska värdet på platsen. Detta är, i en tjänsteproducerande verksamhet, en 
tämligen liten påverkan. Således blir hyresgästens åtagande enbart att undvika att 
påverka den omgivande ekologin på ett negativt sätt.  

6.2.9 Föroreningar 

Man ska arbeta för att begränsa utsläppen till luften. Markföroreningar ska undvikas, 
mätningar ska göras för att förvissa sig om kvaliteten av grundvattnet. Användningen 
av farliga kemikalier ska undvikas för att säkerställa att inte markföroreningar 
uppstår. Dessa är frågor som även behandlas i förvaltningsdelen, och bör därmed 
ansvaras av fastighetsägaren.  Detta eftersom det krävs kunskap inom 
fastighetsteknik för att utföra dessa mätningar.  
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7 Slutsatser 
 
För att uppnå en BREEAM In-Use miljöcertifiering gällande förvaltning och 
verksamhet av en byggnad är gröna hyresavtal en nödvändig länk mellan förvaltare 
och hyresgäst. Gröna hyresavtal kopplar samman de områden som kräver 
gemensam strävan för att uppnå certifiering gällande förvaltning och verksamhet.  
 
Ett ökat medvetande om den löpande miljöpåverkan hyresgästens verksamhet 
medför är nödvändigt. Hyresgästens åtaganden grundar sig i att genomföra 
beteendeförändringar för verksamheten och dess brukare. En gemensam 
värdegrund mellan förvaltare och hyresgäst är nödvändig för att hyresgäst på ett 
initiativrikt sätt kan utföra åtgärder för att minska resursanvändande och 
miljöpåverkan.  
 
Fastighetsförvaltning har visat sig ha potential att verka för långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling och ett minskat resursanvändande. Det är dags för bygg-och 
fastighetsbranschen att inse värdet i en förvaltning där hyresgästen bjuds in och 
uppmuntras till ändrade beteenden som verkar för minskat resursanvändande. 
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8 Rekommendationer 

8.1 Energi 

8.1.1 Mätningar 

Mätningar av el och energi bör göras. Denna information från mätningarna ska 
tilldelas hyresgästen, så att gemensam strävan efter minskad energianvändning kan 
skapas. Denna gemensamma strävan bör hänvisas till gröna hyresavtal, där 
hyresgäst och förvaltare kan komma fram till genomarbetade policys för hyresgästen 
samt bestämmelser för specifikt inköp av el och energi. 
Mätningarna bör göras i den omfattning som säkerställer att ett pålitligt medelvärde 
av förbrukningen kan tas fram. Detta bör göras minst en gång sommartid samt en 
gång vintertid.  

8.1.2 Utvärdering 

Utvärdering av dessa följer och förbättringar och effektiviseringar med avseende till 
tidigare nämnda policys som berör energieffektiviseringar och miljömål. Information 
bör tilldelas hyresgäst. Eventuella möjliga beteendeförändringar bör tas upp med 
hyresgäst vid löpande möten.  

8.1.3 Investeringar 

Möjliga investeringar bör fastighetsägaren stå för, då energi för värme och kyla är en 
driftkostnad fastighetsägaren står för. Genom detta tar även den ”rätta” aktören del 
av vinsten från investeringen 

8.2 Vatten 

Tekniska system som verkar för minskat vattenanvändande bör finnas. Ifall systemen 
är omoderna bör detta tilläggas i miljömål/policys (och även i underhållsplanen) som 
ett uppsatt mål. Dessa kan beröra den tekniska biten i form av system som anpassar 
förbrukningen till minskad användning, till att genomföra utbildningar som förändrar 
beteendet hos brukarna. Huruvida omfattande detta är handlar i slutändan om den 
individuelle hyresgästen, och det är i sin tur något som bättre lämpar sig för del tre av 
BREEAM In-Use, nämligen ”verksamheten”. 
Angivet i gröna avtal finns också möjlighet för båda parter att, där det är möjligt, 
använda snålspolande utrustning.  

8.2.1 Visualisering 

Vattenförbrukningen bör synliggöras. Antingen i realtid på uppsatt display, eller 
genom löpande information via hyresgästsmöten.  
Dessa tekniska investeringar bör betalas av förvaltare då vinsterna i form av minskat 
vattenanvändande kommer till dennes rätt. Förövrigt behåller förvaltaren byggnaden 
även vid byte av hyresgäst och dessa förtjänster kommer stanna hos förvaltaren.  

8.3 Material 

Giftiga och miljöfarliga material ska undvikas. Detta genom användning av 
exempelvis BASTA-registret eller byggvarubedömningen. Dessa ska hålla 
genomgående hög miljöprestanda och vara brandsäkra. En säkerhetsundersökning 
gällande material i byggnaden bör utföras.  
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8.4 Hälsa och välmående 

8.4.1 Undersökningar 

Enkätundersökning om inomhusklimat minst en gång per år, som angivet i gröna 
avtal. Denna ska vara en sammanställning av samtliga brukares uppfattning, vilket 
utförs av verksamheten. 

8.4.2 Dialog 

 Löpande dialog vid hyresgästmöten för att diskutera möjliga förbättringar gällande 
nyttan för hyresgästen. Den nuvarande mängden hyresgästsmöten är tillräcklig, då 
det finns möjlighet att gå igenom enkät samt för hyresgästen att ta upp eventuella 
synpunkter som dyker upp längs vägen. En genomarbetad policy för ombyggnation 
ska finnas, där hänsyn tas till lokalutformning så att hyresgästen vid ombyggnad kan 
få sina önskemål uppfyllda.  

8.4.3 Arbetsmiljö 

Goda ljusförutsättningar för att säkerställa god arbetsmiljö. Förvaltningen måste även 
se till att ljusnivåerna hålls på en nivå som är anpassat till en god arbetsmiljö. Detta 
måste även avvägas mot en möjlig ökad energianvändning. Är det naturliga 
ljusinsläppet stort bör detta vägas mot det ökade uppvärmningsbehovet som uppstår 
på grund av köldbryggor vid fönster.  

8.4.4 Tolerans 

En tämligen stor del av minskat resursanvändande handlar om att få hyresgästen att 
ändra beteende. Exempel på detta är ökad tolerans för högre temperatur på 
sommaren, och lägre temperatur på vintern. Detta då för att spara in på komfortkyla 
respektive uppvärmning. Detta är även en punkt i gröna avtal där då hyresgästen bör 
förbinda sig att acceptera dessa förändrade temperaturnivåer.  

8.4.5 Städ 

Vid upphandling av städ, från förvaltarens ansvar, ska det finnas krav på att 
säkerställa en sund och god arbetsmiljö och miljöhänsyn. 

8.4.6 Flyktiga ämnen 

Flyktiga organiska ämnen ska ha en policy som däri reglerar användandet och 
försöker hålla utsläppen av dessa på en så låg nivå som möjligt.  

8.5 Landanvändning och ekologi 

Ekologisk undersökning samt plan för biologisk mångfald bör upprättas för att få 
poäng i detta avseende. Detta anser vi inte vara något fastighetstekniskt åtagande 
utan något som får tas in externt och som får utföras av någon insatt. Därmed 
uppstår en extra kostnad för förvaltaren i form av konsultarvode.  

8.6 Föroreningar 

8.6.1 Mätningar 

Mätningar på aktuella utsläpp till mark och grundvatten bör göras, och strävan för att 
minska dessa bör finnas. Vi anser ytterligare att fastighetsägare bör bistå med rätt 
utrustning, men att hyresgäst bör sköta mätningen då utsläppen är kopplade till 
dennes verksamhet.  
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8.6.2 Ljusföroreningar 

Ljusföroreningar bör förebyggas genom val av armatur, samt att utomhusbelysning 
ser till att riktas nedåt och inte ineffektivt sprider ljuset åt alla håll. 

8.6.3 Teknik 

 Utrustning som övervakar vattentillförseln och kan känna av en större vattenläcka i 
systemet bör finnas tillgängligt. För att få utökad betyg kan även övervakning av 
mindre vattenläckage installeras, bland annat för toaletter, så att vattentillförseln 
endast är aktiv när den behövs.  

8.6.4 Övervakning 

Övervakning av köldmediet måste också utföras då detta är en växthusgas med 
påtaglig miljöpåverkan om denna läcker. Sensorer ska därför vara utplacerade i 
ventilationssystemet.29 Dessa tekniska lösningar ska tillhandahållas av 
fastighetsägaren, då det gynnar ägaren i form av minskad förbrukning. 

8.7 Management 

Miljöplan som komplement till underhållsplanen ska finnas och verka för ett utvecklat 
miljöarbete och minskat resursanvändande.  

8.7.1 Information 

Konkret information till hyresgäst angående hur byggnaden är utformad och hur 
hyresgästen kan maximera byggnadens tekniska effektivitet genom att använda 
teknik och funktioner på rätt sätt. Hyresgästen måste förstå tekniken för att kunna ta 
del av det kollektiva miljötänkandet Lösningar som är menat att användas som 
substitut för ett mer resurskrävande alternativ ska uppmuntras att användas. 
Exempelvis solskydd istället för att öka användningen av komfortkyla. Detta står som 
ett åtagande i gröna hyresavtal att informera om detta. 

8.7.2 Mål 

Gemensamma konkreta uppsatta mål i samarbete mellan hyresgäst och 
fastighetsägare. Dessa bör uppföljas och uppdateras på en regelbunden basis. 
Inköpspolicys ska finnas, där det tydligt framgår vilka krav som ställs på inköpta varor 
och material, både för ombyggnation och den dagliga verksamheten.  
Underhållsplan för byggnadens framtida underhåll-och renoveringsbehov ska finnas 
tillgänglig och hållas uppdaterad. Denna är baserad på rena funktionskrav, men bör 
ha som komplement en miljöplan där framtida tekniska investeringar för minskat 
resursanvändande ska finnas redovisade och uppradade. Ombyggnadspolicyn ska 
följa de uppsatta miljömålen och därmed vara ett verktyg för väl genomfört 
miljöarbete.  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
29 http://www.aquilar.co.uk/what_is_breeam.php  
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Rollbeskrivning – förvaltare  

Befattning/Titel:  Förvaltare 

Avdelning/enhet: Fastighetsavdelningen/förvaltarenheten 

Närmsta chef: Enhetschefen förvaltarenheten 

Datum: 2011-03-24 

 

Förvaltares mål och inriktning 

Förvaltarens uppgift är att bl.a. ansvara för upprättande av nyttjanderättsavtal ansvarar för 

samordningen av arbetet per förvaltande objekt, ansvarar och upprättar budget och löpande 

prognoser i kontorets ekonomiuppföljningsprogram, ansvarar för fastighetsgruppernas arbete och 

har ansvarar för att kundmöten genomförs. Ansvarar för arbetsmiljö och följer kontorets löpande 

energieffektiviseringsarbete samt miljö och kvalitetsarbete utifrån förvaltnings övergripande policys. 

Förvaltaren ansvarar för förvaltningen av fastighetsnämndens tilldelade unika fastigheter och 

byggnader inom och utom Stockholm kommuns gränser. Avdelningen förvaltar också bostadsrätter 

för stadsdelarnas särskilda boende, samt förhyrningar av lokaler åt privata förskolor och upplåtelser 

av torgplatser. Förvaltaren förvaltar på uppdrag fastigheter och byggnader som ägs av främst av 

exploateringskontoret. Målet är att ha nöjda hyresgäster, tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till 

dessa. Samordna till hyresgästerna tjänster relaterade till lokalservice och arbeten med att 

underhålla fastigheter och byggnader så de ger en ökad avkastning. 
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Rollbeskrivning för förvaltare 

 

Förvaltaren rapporterar direkt till enhetschefen, månadsrapporten samordnas av gruppledaren.  

 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

  

 Ansvarar att budget och löpande uppföljning på IKB nivå förs in i Mercur.  

 Ansvarar för samordning mellan enheterna inom avdelningen(fastighetsgrupper). 

 Ansvarar på IKB-nivå för teknisk, juridisk och ekonomiska förvaltning av kontorets fastigheter 

samt för hyresgästrelationer och kontrakt. (Ansvarar för kontorets bostadsrätter, förskolor och 

torgplatser).  

 Medverkar i kontorets långsiktiga underhållsplanering, tillgänglighetsplanering och 

underhållsåtgärder för tilldelade förvaltande objekt.  

 Medverkar i planeringen av tilldelade förvaltande objekt gällande drift, både i egen och extern regi 

samt upphandling och styrning av driftentreprenörer.  

 Medverkar i planeringen av utveckling och drift av lokalservicetjänster  

 Medverkar i arbete med proaktiv affärsutveckling och framtagande av affärsplaner för att optimera 

lönsamheten inom fastigheterna 

 Medverkar i enhetens arbete med kvalitetsutveckling 

 Medverkar i arbete med hållbarhet i nära samband med övriga enheter och avdelningar  

 Medverkar i det som åligger kontoret gällande tvångsförvaltning av fastigheter. 

 

 

 

 

Huvudsakliga gränssnitt 

 

 

 Tar fram erforderliga beslutsunderlag till ledningsgruppen och för stora projekt. Utför de 

beslut som fattas och de uppdrag som ges. 

 Följer enhetschefens direktiv utför delegerade arbetsuppgifter. Tar fram erforderliga 

beslutsunderlag och argumenterar utifrån förvaltarens verksamhets bästa och stödjer även 

enhetschefen i att se till helheten 

 Tar upp strategiska beslut med enhetschefen och följer och implementerar fattade beslut. 

 Implementerar och efterlever strategier beslutade av ledningen i den egna verksamheten på 

avdelningen. Deltar som rådgivande i framtagandet av dessa. 
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I de fall förvaltarens arbetsuppgifter gränsar till andra enheter, förvaltningars, tex i samband 

med torghandel så ansvarar förvaltaren för att tydliggöra dessa dels med berörd förvaltning 

men också för att förankra detta hos enhetschefen. 

 Utgör beställare till projekt- och driftenheten underhållprojekt och större reparationer. 

Fastighetsavdelningen skall beställa utredningar av utvecklingsavdelningen.  

 Tar fram underlag för budgetbehov, prognoser och avrapporteringar till 

ekonomiavdelningen. 
 

 

 

 

Befogenheter/Delegation 

 

 

Befogenheter framgår av delegationsordningen med tillhörande förteckning över frågor för 

verkställighet. I det bedöms f.n. inte behovet finnas av andra särskilda befogenheter rörande 

anskaffning etc. än de generella regler som finns för det löpande arbetet.  

 

 

Kompetenskrav och andra nödvändiga egenskaper 

 

Formella krav: Erfarenhet: Personliga egenskaper: 

 Högskolekompetens inom 

fastighetsekonomi och bygg 
eller liknande erhållen 
kompetens. 

 Flerårig arbetslivserfarenhet 

inom fastighets och 

byggverksamhet 

 Arbetslivserfarenhet inom 

offentlig förvaltning 

 Ha förmågan att se 

övergripande sammanhang, 

snabbt värdera, analysera 

och mod att fatta beslut. 

Kunna samarbete, lyssna och 

rådgöra så att medarbetarna 

tar ansvar och klarar sina 

arbetsuppgifter.  
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Fastighetskontorets värdegrund/förhållningssätt 
  

Fastighetskontorets gemensamma värdegrund ska bidra till en arbetsplats där vi trivs, känner 

arbetsglädje och skapar positiva resultat. Värdegrunden vägleder oss i hur vi arbetar såväl mot 

varandra som mot våra kunder, samarbetspartners och uppdragsgivare. Vi som arbetar på 

fastighetskontoret ska följa våra fyra värdegrunder: 

  

Ansvarstagande  

Vi tar personligt ansvar för våra handlingar gentemot varandra, våra kunder och 

uppdragsgivare. Vår framgång är beroende av att vi är aktiva och förutseende, vågar fatta 

beslut och agera inom våra befogenheter. Vi tar ansvar för egen utveckling likväl som för 

fastighetskontorets utveckling. Vi behandlar varandra med respekt, är generösa mot varandra 

och coachar varandra till framgång.  

 

Nytänkande  

Nytänkande, kreativitet och förmåga till förnyelse är betydelsefullt för att vi skall kunna 

erbjuda attraktiva lokaler och tjänster som skapar värde för våra kunder. Allas idéer och 

erfarenheter är viktiga och alla förväntas bidra till att förenkla arbetet och utveckla 

fastighetskontoret. Vi tillvaratar varandras kompetens och är nyfikna på det som händer i 

omvärlden. Det är tillåtet att göra fel, därför vågar vi förändra, utveckla och förnya.  

 
Professionalism  

Vi skapar värde för våra intressenter. Vi använder och utvecklar vår kompetens och våra resurser till 

att på ett affärsmässigt och effektivt sätt lösa problem och ge service med hög kvalitet. Vi ligger 

steget före, håller vad vi lovar, är tillgängliga och har koll på ekonomin.  

 

Helhetsperspektiv  

Vi känner stolthet över att vara en del av Stockholms stad. Vi värnar en öppen och demokratisk 

process där vi tar ansvar för att förbereda och genomföra beslut. Vi är skickliga på att kommunicera 

och vi skapar starka samarbeten, såväl inom fastighetskontoret som med vår omvärld. Tillsammans 

arbetar vi för ett Stockholm i världsklass. 


