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  Titel: Miljöcertifierade byggnader 

Värde för investeraren 
Författare Kristina Wellius och Luckas Svensson 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 155 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Fastigheter, Byggande, Gröna byggnader, Hållbarhet 
   
 

Denna kandidatuppsats skildrar varför investerare bör investera i miljöcertifierade byggnader 

istället för icke miljöcertifierade byggnader. Rapporten ger en överblick på tänkbara faktorer 

som påverkar en investerare vid en investering av en miljöcertifierad byggnad. Rapporten 

redogör varför byggföretagen motiveras till att bygga grönt samt hur en kassaflödesmetod kan 

anpassas så att den blir användbar vid värderingsprocessen för en miljöcertifierad byggnad. 

Miljöcertifierade byggnader används bland annat som strategi för att minska utsläpp och även 

som marknadsföring hos företagen. I denna rapport ligger fokus på den ekonomiska fördelen 

hos den miljöcertifierade byggnaden. 

  

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för ungefär 40 procent av världens energiåtgång. 

Därför är det viktigt att finna byggnadslösningar som kan minska energiförbrukningen. Allt 

fler hyresgäster efterfrågar miljöcertifierade byggnader och fastighetsägarna måste därför 

anpassa sina befintliga byggnader till kundernas efterfråga för att inte tappa viktiga 

marknadsandelar. Med den ökande miljömedvetenheten bland världens befolkning kräver det 

att investerarna tänker på hållbarhetsrelaterade faktorer vid ett investeringstillfälle och därför 

väljer att investera i hållbart byggande, det vill säga miljöcertifierade byggnader.    

 

Efter att ett resonemang har förts om hur kassaflödesmetoden bör anpassas med hänsyn till 

hållbarhetsrelaterade faktorer, har en slutsats presenterats. Rapporten fann att det är möjligt 

för en miljöcertifierad byggnad att ha ett marknadsvärde som är 37 procent högre än för en 

icke miljöcertifierad byggnad. 
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Abstract 
  
  Title: Environmentally certified buildings  

The value for the investor 
Authors Kristina Wellius och Luckas Svensson 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 155 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Real Estate, Construction, Green buildings, Sustainability 
   
 

This bachelor thesis describes why investors should invest in environmentally certified 

buildings instead of non certified buildings. The report provides an overview of possible 

factors influencing an investor in the investment process of an environmentally certified 

building. The report explains why building companies find incentive to build green buildings 

and how a cash flow method can be adapted so it can be used in the valuation process of an 

environmentally certified building. Environmentally certified buildings are used as a strategy 

to reduce emissions that threaten the environment as well as a strategy to obtain market shares 

for the building companies. This report focuses on the economic advantages of an 

environmentally certified building. 

 

The construction- and real estate industry stands for approximately 40 percent of the energy 

consumption in the world. Therefore, it is important to find solution for buildings that can 

reduce the energy consumption. The demand of environmentally certified buildings is 

increasing and therefore property owners need to adapt their buildings so that they don’t lose 

significant market shares. With the enlarged awareness of the environmental problem in the 

world it is time for investors to consider investing in sustainable buildings in a larger scale. 

 

After a discussion has been made about how the cash flow method should be adapted to 

sustainable factors, a conclusion has been presented. The report found that it is possible for an 

environmentally certified building to have a market value that is 37 percent higher than for a 

non-environmentally certified building. 
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Förord 
 
Denna uppsats har skrivits under våren 2013 som en avslutande del på kandidatprogrammet 
Fastighet och Finans vid Centrum för bank och finans på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. 
 
Vi vill tacka vår handledare Hans Lind vid KTH för all hjälp och stöd under arbetsprocessen 
med denna rapport. Vi vill även tacka Olle Forsberg på NCC Propert Development för hans 
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1.  INLEDNING 

 
 
1.1.  Bakgrund 
 

I takt med att miljömedvetenhet har fått en allt större betydelse ställs det högre krav på 

byggindustrin. Bygg- och fastighetsbranschen står idag för ca 40 procent av världens 

energiförbrukning. Därför blir det allt viktigare att finna byggnadslösningar som kan minska 

förbrukningen1.  

Utvecklingen för hållbart byggande har kommit långt i USA, Storbritannien och 

Australien men i Sverige är det fortfarande ett relativt nytt koncept med gröna byggnader. 

Miljömedvetenheten kring byggnader ligger i framkant i framförallt storstäderna. Det är 

där trenderna börjar för att sedan spridas vidare för att bli ett vedertaget koncept i hela landet. 

Näst intill alla byggföretag som är etablerade i storstäderna arbetar med någon slags 

miljöcertifiering för sina nyproducerade byggnader. I Sverige är de vanligaste förekommande 

miljöklassificeringssystemen det svenska Miljöbyggnad, det brittiska BREEAM och det 

amerikanska LEED2.  

Det finns idag inget bra sätt att integrera miljömässiga faktorer i värderingsprocessen. 

Teorin om att en integration av hållbarhetsrelaterade attribut bör tas i åtanke, utvecklades 

redan år 1996. Först år 2007 blev konceptet vida känt över världen och sedan dess har man 

arbetat för att hitta en bra värderingsmetod för detta ändamål3.  

Det finns fyra huvudargument för varför man bör anpassa de existerande 

värderingsmetoderna för hållbarhetsrelaterade attribut. Först och främst är det ett krav för att 

det ska finnas välfungerade marknadsplatser för byggnader. Man ska kunna observera och 

tyda transaktioner som sker idag genom marknadspriset och marknadsförings tid o s v men 

också för att kunna analysera framtida utvecklingar på marknaden så som ökade 

energikostnader.  

Det andra argumentet för att det måste ske en anpassning av värderingsmetoderna är att 

man ska kunna säkerställa ett bra resultat och arbetssätt hos professionella värderare i 

framtiden. Värderarnas tillvägagångssätt måste vara moraliskt samt etiskt korrekta och det 

kan de endast vara om de förstår hur bygg- och fastighetsbranschen påverkas av grönt 

byggande.  

                                                 
1 Energimyndigheten, (2012) 
2 Sveriges Kommuner och Landsting, (2012) 
3 Lorenz, D. & Lützkendorf, T., (2011), s. 648 
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Ytterligare en orsak är att det finns risk för att om värderare fortsätter värdera efter de 

preferenser de har idag kommer det leda till en snedfördelning av kapital och därmed en 

försämring av finansiella medel. Konsekvenserna av detta blir att det sker färre investeringar i 

grönt byggande och statliga regleringar gällande miljöfrågor, så som mål att minska 

koldioxidutsläpp i Sverige, kommer att bli svårare att nå.  

Till sist argumenteras det för att en förändring i värderingsprocessen måste ske på grund 

av att aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen saknar kunskap om förhållandet mellan en 

byggnads miljömässiga kapacitet och dess risker samt finansiella förmåga. Det kan leda till att 

icke miljöcertifierade byggnader får ett överpris medan gröna byggnader blir undervärderade 

vilket skapar missledande investeringsmöjligheter för aktörer på marknaden. Resultatet blir att 

bygg- och fastighetsbranschen kan vara mycket svår att förutse4.  

Med dessa argument i åtanke framgår det att värderingsprocessen måste justeras men först 

måste man ha förståelse för vad kunden är beredd att betala för gröna byggnader och vad det 

är för faktorer som skapar mervärde för kunden.   

 

 
1.2.  Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka faktorer som motiverar en kund att investera i 

en miljöcertifierad byggnad istället för en icke miljöcertifierad byggnad samt integrera dessa 

faktorer i kassaflödesmetoden vid värderingsprocessen.  

Rapporten syftar till att påvisa det högre värde en grön byggnad medför under byggnadens 

livscykel i jämförelse med en icke miljöcertifierad byggnad. 

 
 
1.3.  Frågeställningar 
 

De frågeställningar som behandlas i denna rapport är: 

 

• Vilka faktorer motiverar kunden till att välja miljöcertifierade byggnader? 

• Vad motiverar byggföretaget att bygga grönt? 

• Hur kan kassaflödesmetoden anpassas så att den går att använda vid 

värderingsprocessen för miljöcertifierade byggnader? 

                                                 
4 Lorenz, D. & Lützkendorf, T., (2011), s. 648-649 
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1.4.  Metod  
 

Arbetet med rapporten började med en ingående undersökning av redan tillgängligt material 

och tidigare studier om miljöcertifierade byggnader. Rapporten baseras delvis på artiklar inom 

området men även en analys av en enkätundersökning som är särskilt framtagen för NCC 

Property Developments kunder.  

Det huvudsakliga metodvalet i denna rapport har varit enkätundersökningen. Resultaten 

från enkätundersökningen har används som underlag för framtagandet av de 

hållbarhetsrelaterade faktorer som påverkar NCC Property Development kunder vid ett 

investeringstillfälle. Faktorerna har sedan satts i relation till varandra genom beaktande av 

forskarna Lorenz och Lutzkendorfs rapport Sustainability and property valuation – 

Systamatisation of existing approaches and recommendations for future action, 2011.  

Det har skapats en kassaflödesmetod anpassad efter hållbarhetsrelaterade faktorer. 

Faktorerna har sedan viktats i relation till varandra genom antaganden om ett ökat 

marknadsvärde för en miljöcertifierad byggnad.  

Slutligen beräknas kassaflödesmetoden för en fiktiv miljöcertifierad byggnad. För att få ett 

intressant resultat på rapporten har även en kassaflödesmetod, för en fiktiv icke-certifierad 

byggnad, gjort för att jämföra med den miljöcertifierade byggnaden. 

Med utgångspunkt i resultatet från kassaflödesmetoden har vi till sist diskuterat olika sätt 

att marknadsföra en miljöcertifierad byggnad på, för en potentiell investerare till NCC 

Property Development. 

 
 
1.5.  Avgränsning 

 

I rapporten ligger fokus på gröna byggnader belägna i Norden eftersom att 

hållbarhetsrelaterade attribut är betingade med geografiskt läge. 

De tillfrågade i enkätundersökningen är kunder till NCC Property Development som helt 

eller delvis bedriver sin verksamhet i Norden. NCC Propert Development arbetar med 

kommersiella byggnader och därför är det kommersiella byggnader som kommer ligga till 

grund för denna rapport. 

Rapporten ger endast en överblick på tänkbara faktorer som påverkar en kund vid köp av 

en grön byggnad eftersom att kunden har sitt egna individuella krav på en investering.  
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I rapporten förespråkas kassaflödesmetoden i värderingsprocessen. Det anses vara en bra 

värderingsmetod eftersom att det är möjligt att införa flera anpassade hållbarhetsrelaterade 

värden på ett enkelt sätt och metoden är lätt att använda vid värdering för både 

miljöcertifierade och icke miljöcertifierade byggnader5. Kassaflödesmetoden har dock sina 

brister vid värdering av hållbarhetsrelaterade värden men dessa kommer inte diskuteras vidare 

i detta arbete. 

 

 

1.6.  Definitioner 

 

Nedan förklaras vanligt förekommande uttryck och termer i denna rapport. 

 

 
1.6.1. Marknadsvärdet 

 
Marknadsvärdet är det pris som mest sannolikt skulle erhållas för en byggnad om den bjöds ut 

på en fri och öppen marknad med tillräcklig tid för marknadsföring, utan partsrelationer och 

utan tvång6.  

 
 
1.6.2. Hållbarhet 
 

För att kunna tolka begreppet grön byggnad måste man först förstå konceptet hållbarhet. 

Hållbarhet är ett begrepp som ofta används inom fastighetsbranschen på grund av ett allt 

större fokus på miljön under de senaste åren. Hållbarhetens innebörd varierar från marknad 

till marknad och över tid. 

För att kunna vara en god fastighetsvärderare är det viktigt att man har förståelse för de 

olika sätt som hållbarhetsrelaterade attribut kan påverka en fastighets verkliga värde7. De 

råder skilda uppfattningar om den korrekta definitionen av hållbarhet men den definitionen 

som valts att använda i detta arbete är: ”Sustainability is the principal of seeking to avoid, 

minimize, and/or mitigate adverse current and future social, environmental and economic 

impacts (externalities)”8. 

                                                 
5 Runde, T. & Thoyre, S., (2010), s. 224 
6 SABO, (n.d) 
7 RICS Guidance Note Global, (2012), s. 3 
8 Runde, T. & Thoyre, S., (2010), s. 227 
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1.6.3. Grön byggnad 
 

Begreppet grön byggnad har inte en standardiserad definition, men i detta arbete används den 

amerikanska Environmental Protection Agency´s (EPA) definition av en grön byggnad: 

”Green building is the practice of creating structures and using processes that are 

environmentally responsible and resource-efficient throughout a building´s life-cycle from 

siting to design, construction, operation, maintenance, renovation and deconstruction. This 

practice expands and complements the classical building design concerns of economy, utility, 

durability and comfort. Green building is also known as a sustainable or high performance 

building”. 

För att kunna värdera en byggnads miljömässiga prestationsförmåga på ett enkelt sätt har 

man skapat flera miljömässiga klassificeringssystem9. I rapporten antas gröna byggnader vara 

miljöcertifierade enligt BREEAM, LEED eller Green building. 

 
 
1.6.4. Brun byggnad 

 
I den här rapporten benämns en kommersiell byggnad som inte har en miljöcertifiering för en 

brun byggnad.  

 
 
1.6.5. BREEAM 

 

I enkätundersökningen tillfrågas endast nuvarande- eller potentiella kunder till NCC Property 

Development som kan tänkas vara intresserade av att investera i BREEAM klassificerade 

byggnader. De kunderna är specifikt tillfrågade eftersom att NCC Property Development har 

utfärdat ett krav på att alla deras egenutvecklade kontor, byggda efter år 2009, ska ha en 

BREEM klassificering10. Med BREEAM systemet bedömer man följande byggnads attribut: 

 

• Förvaltning 

• Avfall 

• Hälsa och välmående 

• Förorening 

                                                 
9 Bonde, (2013), s. 4 
10 NCC, (n.d) 
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• Energi 

• Markanvändning och miljö 

• Transport 

• Material 

• Vatten 

• Förnyelse 

 

 

Efter en bedömning av attributen få byggnaden en av fem möjliga certifieringsklasser. Dessa 

är: pass, good, very good, excellent och outstanding11. 

 

 

1.6.6. Kund 

 

NCC Property Development är både beställare och byggherre därför undersöks i denna 

rapport kunden, det vill säga investeraren som är intresserade av att köpa en miljöcertifierad 

byggnad av NCC Property Development när byggnaden är färdigställd12. 

 

 

1.7.  Disposition 

 

Rapporten är upplagd enligt följande disposition: 

 

Kapitel 2 innehåller en beskrivning av de hållbarhetsrelaterade faktorer som i tidigare studier 

har påvisats påverka en investerare vid köp av en miljöcertifierad byggnad. I detta kapitel ges 

en ingående förklaring av varje faktor och vad kunden potentiellt kan tjäna på den.  

Kapitel 2 beskriver även fördelar för byggföretaget att bygga miljöcertifierade byggnader. 

Här ges en beskrivning av hur det påverkar byggföretagets image och vad som motiverar 

företaget till att bygga grönt. Kapitlet behandlar även förändringar av försäljningspriset på 

miljöcertifierade byggnader.  

 

                                                 
11 Bonde, M., (2013), s. 5 
12 Forsberg, O., (2013)  
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Kapitel 3 presenterar och ger en mer detaljera beskrivning av resultatet från 

enkätundersökningen som skickades ut till ett urval av NCC Property Developments kunder.  

 

Kaptitel 4 anpassar kassaflödesmetod för en fiktiv miljöcertifierad byggnad med 

utgångspunkt i de hållbarhetsrelaterade faktorer som enkätundersökningen påvisar motivera 

en investerare till att köpa. För detta ändamål används en kassaflödesmetod som är anpassad 

för hållbarhetsrelaterade attribut och modellen har tagits fram med hänsyn till forskarna 

Lorenz och Lutzkendorf egna anpassade kassaflödesmodell.  

I detta kapitel görs även en kassaflödesanalys för en fiktiv icke miljöcertifierad byggnad 

vars resultat sedan jämförs med resultat av kassaflödesanalysen för den miljöcertifierade 

byggnaden. Kapitel 4 behandlar även vad en värderare bör tänka på vid viktning av de 

hållbarhetsrelaterade faktorerna vid anpassning av en kassaflödesanalys. 

 

Kapitel 5 presenterar rapportens slutsats det vill säga på vilket sätt en miljöcertifierad 

byggnad bör ha ett högre marknadsvärde jämfört med en icke miljöcertifierad byggnad. 

Kapitlet beskriver även olika säljargument som kan användas vid en försäljning för att öka 

förståelsen om en grön byggnad för en investerare.
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2. MILJÖCERTIFIERADE BYGGNADER - BYGGFÖRETAGET OCH 
INVESTERAREN 
 

 
När en kund investerar i en grön byggnad är det huvudsakliga målet att köpa en optimal 

byggnad att bedriva sin verksamhet i. Trots flertal fördelar med en grön byggnad är det alltid 

kundens verksamhetskaraktär som i första hand avgör vilken slags byggnad kunden vill ha 

och var någonstans kunden ska bedriva sin verksamhet13. Det finns dock vissa 

hållbarhetsrelaterade karaktärer som anses vara mer sannolika att påverka kundens val av 

byggnad14. Dessa faktorer som anses påverka kunden är dock spekulationer eftersom att gröna 

byggnader är ett relativt nytt koncept15 och jämförbara transaktioner av gröna byggnader är 

idag fåtal16.  

En studie som gjorts på LEED-certifierade byggnader från år 2013, av World Green 

Building Council, menar på att det är dessa faktorer, se figur 1, som påverkar de olika 

aktörerna till att bygga, investera eller hyra en grön byggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 RICS Guidance Note Global, (2012), s. 8 
14 RICS Guidance Note Global, (2012), s. 18 
15 Runde, T. & Thoyre, S., (2010), s. 246 
16 RICS Guidance Note Global, (2012), s. 9 
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Figur 1. 
Faktorer som påverkar aktörer till att bygga, investera eller hyra en grön byggnad17 
 
 
2.1.  Investerarens image av att äga en miljöcertifierad byggnad 
 

Att äga en miljöcertifierad byggnad är ett sätt för kunden att marknadsföra sina miljömässiga 

mål men även sina sociala ansvarstaganden gällande hållbarhet. För en potentiell hyresgäst 

kan en miljöcertifierad byggnad visa på att byggnaden är energieffektiv och att den innehar en 

god inomhusmiljö. Miljöcertifieringen kan dock inte ge exakta prognoser om framtida 

kostnadsminskningar men den visar tydligt på vilka faktorer som fastighetsvärden värdesätter 

i sitt arbete18.  

                                                 
17 World Green Building Council, (2013), s 56 
18 RICS Guidance Note Global, (2012), s. 18 
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2.2.  Drift- och underhållskostnader 

 

De största fördelarna med gröna byggnader är de minskade energikostnaderna för 

uppvärmning, ventilation, belysning och vattenåtkomst. I takt med att energipriserna ökar 

kommer energieffektivitet bli allt mer viktigt inom byggbranschen.  

Förutom att förbättra energiprestandan för en byggnad är det väsentligt att kunna bibehålla 

hållbarheten i byggnadens design genom underhåll. Det krävs därför rätt sorts material i 

byggprocessen men även rätts sort kunskap för att kunna sköta byggnaden. Om dessa aspekter 

är uppfyllda kan underhållskostnaderna hållas nere med stora marginaler19.  

 

 
2.3.  Byggnadens flexibilitet 

 

Att anpassa en byggnads design efter en ny hyresgästs behov är en kostsam investering och är 

därför en viktig aspekt att ha i åtanke när man köper en byggnad. Om en byggnad är 

svåranpasslig för potentiella hyresgäster blir den mindre attraktiv. Trots att en hyresgäst har 

ett långt kontrakt är flexibilitet i en byggnad viktig eftersom att snabbt utvecklande 

arbetsmönster kan leda till dyra oförutsedda kostnader för hyresvärden20.  

 
 
2.4.  Potentiell hyresintäkt  

 

En femårig studie från USA och Australien, där genombrottet av miljöcertifierade byggnader 

har varit som störst, visar på att det är möjligt att sätta högre hyresnivåer för gröna byggnader 

på grund av en större efterfråga av hållbara byggnader. Attraktiviteten för gröna byggnader 

hos potentiella hyresgäster beror på en ökad förståelse för konceptet hållbarhet, bättre 

inomhusmiljö och minskade driftkostnader21. 

  

                                                 
19 World Green Building Council, (2013), s 52 
20 RICS Guidance Note Global, (2012), s. 19 
21 World Green Building Council, (2013), s 36 
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2.5.  Vakanser 

 

Studien tyder även på att i och med den ökade efterfrågan av gröna byggnader av potentiella 

hyresgäster blir byggnaden mer konkurrenskraftig på hyresmarknaden vilket resulterar i en 

lägre vakansgrad och därmed en lägre flyktighet av investerarnas internränta. Bevisen för att 

detta stämmer är dock få22. 

 
 
2.6.  Kalkylräntan 
 

Undersökningar har gjorts på tidigare transaktioner av gröna byggnader och det har visat sig 

att kalkylräntan har varit lägre för de gröna byggnaderna än för de genomsnittliga 

byggnaderna i området. Detta antas bero på att risken är lägre med en grön byggnad och 

resultat bli att transaktionspriset ökar23.  

 

 

2.7.  Möjlighet till gröna hyresavtal 
 

Ett grönt hyresavtal är ett avtal som är utformat så att både hyresgästen och hyresvärden sätter 

fokus på miljöfrågor kring byggnaden. Vi tecknandet av ett grönt avtal kommer partnerna 

överens om gemensamma mål som ska uppfyllas för den lokal som ska hyras ut.  

Fabege är ett fastighetsbolag på den svenska marknaden som under år 2012 tecknade 20 

procent av sina hyresavtal gröna. Enligt Mia Östman som är miljö- och teknikchef på Fabege 

är den troligaste anledningen, till att 80 procent av deras hyresgäster inte ville teckna gröna 

hyresavtal, att avtalen är relativt nya på marknaden och därför har inte hyresgästerna 

tillräckligt med kunskap om avtalen ännu. 

Fabege tror på att gröna hyresavtal är ett framtidskoncept som kommer att locka fler 

hyresgäster. För hyresvärden, anser Mia Östman, att de största anledningarna till att erbjuda 

gröna hyresavtal är att stärka sitt varumärke, öka lönsamheten genom att arbeta aktivt med att 

minska energiförbrukningen och att man intresserar sig för miljöfrågor för att kunna använda 

det i marknadsföringen av företaget24. 

 

 
                                                 
22 World Green Building Council, (2013), s 40 
23 World Green Building Council, (2013), s 36 
24 Lokalguiden, (2013), s. 34 
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2.8.  Kontraktslängd 
 

Hyreskontrakt för gröna kommersiella byggnader har identifierat som längre än för bruna 

byggnader. Detta ha till följd av att det blir mer stabila kassaflöden25.  

 

 
2.9.  Byggnadens avskrivningsperiod 

 

Marknadsvärdet, för gröna byggnader, under innehavsperioden har visat sig öka i de flesta fall 

men det finns undantagsfall som till exempel för gröna byggnader i Tokyo där man har 

påvisat en minskning på 5-10 procent av marknadsvärdet under innehavsperioden. 

Minskningen av marknadsvärdet anses vara en följd av att bland annat Japans snabba 

utveckling av energieffektiva installationer.  

Däremot resulterade designen av de gröna byggnaderna i en värdeökning av 

marknadsvärde på grund av att den hållbara designen medför en långsammare avskrivning av 

byggnaden26.  

 

 

2.10. Byggföretagens motivation och konkurrenskraft på marknaden 
 
Idag utgör byggsektorn nära 40 procent av koldioxidutsläppen inom Europa och den svenska 

riksdagen har bestämt att en omvandling mot mer energisnåla byggnader ska ta fart27. Trots 

de mörka utsläppssiffrorna handlar det inte bara om att rädda världen utan det har visat sig att 

det är ekonomiskt försvarbart att bygga miljöcertifierat.  

Byggnadskostnaden att färdigställa en miljöcertifierade är något dyrare än en icke 

miljöcertifierad byggnad men i ett längre perspektiv blir kostnaderna lägre i och med att den 

miljöcertifierade byggnaden har i regel lägre drift- och underhållskostnader28. 

Investerarnas och hyresgästernas kunskap om energianvändning och miljökonsekvenser 

har ökat mot hur marknaden såg ut för ett par år sedan. På vissa marknader har 

miljöcertifierade byggnader blivit så populära att icke miljöcertifierade byggnader måste 

erbjuda rabatterade hyreskontrakt29. 

                                                 
25 Bonde, M. & Lind, H. & Lundström, S., (2009), s. 41 
26 World Green Building Council, (2013), s 39 
27 Veckans Affärer (2012) 
28 World Green Building Council, (2013), s 10 
29 World Green Building Council, (2013), s 8 
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2.11.  Effekter på försäljningspriset 
 
Bevis från studier som har gjorts på miljöcertifierade byggnader visar att försäljningspriset är 

högre än för icke miljöcertifierade byggnader. Bidragande faktorer till varför 

försäljningspriset är högre för de miljöcertifierade byggnaderna är bland annat möjligheten till 

att kräva ut högre hyror från hyresgästerna som en följd av de lägre driftkostnaderna, den 

lägre exit yielden och på vissa marknader även den lägre vakansnivån30.  

  

  

                                                 
30 World Green Building Council, (2013), s 36 
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3. ENKÄTRESULTAT 

Vi har skickat ut en enkät om miljöcertifierade byggnader till NCC Property Developments 

kunder, det vill säga olika investerare. De investerare som har besvarat enkäten driver 

fastighetsverksamhet i Norden. Med fastighetsverksamhet menas fastighetsutveckling och 

fastighetsinvestering. Enkäten är författad på engelska då även internationella investerare var 

tillfrågade. Viktigt att notera är att de tillfrågade aktörerna äger sannolikt miljöcertifierade 

byggnader.  

Enkäten består av flersvarsalternativa frågor och den skickades ut till 47 stycken olika 

investerare, såväl nationella som internationella. Av de 47 tillfrågade svarade 7 personer, detta 

ger en svarsfrekvens på 14,9 procent.  

Enkätfrågorna finns att läsa i sin helhet i bilaga 2.  

 

 
3.1.  Miljöcertifiering är en pågående trend 

 

Enligt enkätundersökningen råder det ingen tvekan om att miljöcertifierade byggnader är mer 

attraktiva än icke miljöcertifierade byggnader för investerare. 42,9 procent har svarat att det 

stämmer helt och hållet medan 57,1 procent har svarat att det stämmer ganska bra, se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 2. 
Miljöcertifierade byggnader är mer attraktiva31 
 

 

 

                                                 
31 Enkätundersökning 
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På frågan om vilka faktorer som är viktiga vid en investering av en fastighet, se figur 3, var 

alla överens om att läget är det mest avgörande. Typ av fastighet ansågs av 42,9 procent vara 

helt avgörande medan 57,1 procent ansåg att det vara viktigt vid beslutet av en investering. 

Vad fastigheten har för typ av miljöklassificering, standard och vakansgrad är inte lika 

viktigt som läget och typ av fastighet. 

 
Figur 3. 
Vilka faktorer anser investerare vara viktigast vid en investering32 
 

 

Orsaken till det kan vara att miljöklassning, byggnadens standard och vakansgrad är något 

den nya ägaren kan påverka efter att ha investerat i fastigheten medan detta inte är möjligt när 

                                                 
32 Enkätundersökning 
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det gäller fastighetens läge och typ. 14,3 procent ansåg att vakansgraden inte hade någon 

betydelse alls vid beslut om en investering av en fastighet ska ske.      

Våra tillfrågade var överens om att det är viktigt med möjligheten att kunna anpassa 

byggnaden efter hyresgästernas efterfrågan samt att miljöcertifierade byggnader är mer 

attraktiva än icke miljöcertifierade byggnader.  

Investerarna är även överens om att det har skett en förändring vad gäller hyresgästernas 

önskemål beträffande byggnadens krav.  

66,7 procent höll med helt och hållet och 16,7 procent tycker att det stämmer ganska bra 

att miljöcertifierade byggnader har lägre drift- och underhållskostnader än icke 

miljöcertifierade byggnader. 

Underlaget i litteraturen hävdar att det finns en möjligt att ta ut högre hyror för 

miljöcertifierade byggnader medan våra enkätsvar tyder på att det inte stämmer. 57,1 procent 

tycker att det finns möjlighet att ta ut en högre hyra för miljöcertifierade byggnader medan 

42,9 procent anser att detta påstående inte stämmer.  

Av de tillfrågade är det 71,4  procent som inte håller med om att miljöcertifierade 

byggnader har lägre vakanser och att det är möjligt att binda längre hyresavtal för dessa 

byggnader, se figur 4.  

Vakansperioden anses inte heller ha någon påverkan av huruvida byggnaden är 

miljöcertifierad eller inte. Hela 85,7 procent har svarat att påståendet ”An environmentally 

certified building has shorter periods of vacancy” inte stämmer. 

Samtidigt hävdar majoriteten att det är mindre riskfyllt att investera i miljöcertifierade 

byggnader än en icke miljöcertifierad byggnad samt att de miljöcertifierade byggnaderna har 

lägre exit yield. 
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Figur 4. 

Miljöcertifierade byggnader har lägre vakanser 33 
 
 
3.2.  Analys av enkätundersökning 

 

Resultaten i vår enkätundersökning stämmer till stor del mycket bra med vad som tas upp i 

litteraturen men det är viktigt att tänka på det faktum att vi riktar oss åt en mycket begränsad 

målgrupp samt att vi har en bristfällig svarsfrekvens. Med en större målgrupp och med en 

högre andel svar tror vi att svaren hade varit annorlunda.  

Baserat på empirin tror vi till exempel att det finns goda möjligheter att ta ut högre hyror 

för miljöcertifierade byggnader. Vi tror även att aktörer som bedriver sin verksamhet i 

stortstäder anser att miljöcertifierade byggnader är mer attraktiva. 

 
  

                                                 
33 Enkätundersökning 
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4.      ANPASSNING AV KASSAFLÖDESMETODEN VID VÄRDERING AV GRÖNA                       
BYGGNADER 

 
 
4.1.  En anpassad kassaflödesmetod 

 

Det är viktigt att genomföra kvantitativa analyser innan en anpassning av kassaflödesmetoden 

genomförs. Analyserna är nödvändiga för att öka förståelsen om relationer mellan olika 

variabler i kassaflödesmodellen samt minska antal faktorer som inte är relevanta i 

kassaflödesanalysen för den specifika byggnaden som till exempel faktorer beroende av 

byggnadstypen eller det geografiska läget. 

Den mest betydelsefulla variabeln i en kassaflödesmetod är olika typer av risker som 

förekommer vid ägandet av en byggnad, risken för vakans, risken för ökade driftkostnader 

osv. Vid användning av standardiserade investeringsmetoder kan inte varje enskild risk 

beaktas. Av denna anledning anser många fastighetsvärderare och professorer inom området 

att kassaflödesmetoden är den enda betydelsefulla metoden att använda för att få en fullskalig 

förståelse för hur olika hållbarhetsrelaterade faktorer och risker hänger samman.  

I figur 5 har professorerna David Lorenz och Thomas Lützkendorf anpassat en 

kassaflödesanalys som på ett tydligt och intressant sätt visar hur de bedömer att 

hållbarhetsrelaterade faktorer kan integreras i analysen34. 

 

                                                 
34 Lorenz, D. & Lützkendorf, T., (2011), 659  
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Figur 5. 
David Lorenz och Thomas Lützkendorfs anpassade kassaflödesmetod efter hållbarhetsrelaterade 
faktorer35  
 
 
4.2.  Att tänka på vid viktning av hållbarhetsrelaterade faktorer 

 

Som tidigare nämnt är det kassaflödesmetoden som är vanligast förekommande när ett 

investeringsobjekt ska bedömas efter både investerares krav på direktavkastning men även 

krav på hållbarhet. En anpassad kassaflödesmetod för sådana investeringskalkyler är inte 

färdigutvecklad än men det är mycket aktuellt på bygg- och fastighetsmarknaden att en bra 

modell, för hur en korrekt integration av hållbarhetsrelaterade faktorer i kassaflödesmetoden, 

tas fram.  

RICS vill råda värderar att ha några viktiga aspekter i åtanke vid värderingstillfället. 

                                                 
35 Lorenz, D. & Lützkendorf, T., (2011), s. 659 
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Många hållbarhetsrelaterade faktorer påverkar redan idag hyresnivåerna för en grön byggnad. 

Detta är något som förutses att fortsätta ske eftersom energieffektivitet ses som den faktor 

som kommer ha störst påverkan på framtida hyresnivåer.  

Många hållbarhetsrelaterade faktorer kommer även påverka en byggnads grad av åldrande 

och avskrivningsvärde. Därför bör värderare fundera på en byggnads standard i relation till 

dess läge. Därefter ska byggnaden granskas ur ett opartiskt perspektiv för om den kan eller 

inte kan renoveras och uppfylla de krav som ställs på hållbara byggnader. Om det inte är 

möjligt att renovera en byggnad till en god standard för en rimlig kostnad bör man istället 

fundera på lägets värde inför framtida bruk.  

Risken är en annan viktig aspekt och av tidigare förda argument, om vikten av hållbarhet i 

framtiden, är det troligt att bruna byggnader kommer att ha en högre investeringsrisk på grund 

av ökade vakanser och en minskad efterfrågan bland investerare. Därför bör en noggrann 

analys göras av de olika risker som en brun byggnad står inför de kommande åren och resultat 

ska sedan viktas in i kassaflödesanalysen.   

En kassaflödesanalys upprättas vanligtvis på en 15-årig kalkylperiod vilket kan anses som 

en kort period av en byggnads livslängd. I och med de snabba förändringar av lagstiftning 

gällande hållbarhet som sker världen över, kommer hållbarhetsrelaterade faktorer troligtvis 

påverka en byggnads värde redan inom 10 år. Därför råder RICS fastighetsvärderare till att 

tänk på att dessa faktorer kommer att ha inverkan på en byggnads exit yield.  

En värderare måste även fundera på om hållbarhetsrelaterade faktorer är sannolika att vara 

avgörande för när en byggnad bör säljas. En investerare eftersträvar ett säkert kassaflöde 

under en kalkylperiod men om efterfrågan av gröna byggnader ökar kan kassaflödet för en 

brun byggnad påverkas negativt. Därför behöver en värderar ligga steget förre och fundera på 

när ett sådant hot kan ske på marknaden och i så fall när de ska råda investeraren till att 

sälja36.  

  

                                                 
36 RICS Guidance Note Global, (2012), s. 22-23 
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4.3.  Jämförelse fastighet 

 

För att skapa förståelse för anpassningen av kassaflödesmetoden för en miljöcertifierad 

byggnad jämförs resultat med en icke miljöcertifierad kontorsfastighet i Stockholm. 

Den fiktiva kontorsfastigheten är belägen på A-läge på Norrmalm och den är inte 

miljöcertifierad. Fastigheten har ett kvadratmeterpris på 3 400 kr. Kalkylräntan är framtaget 

med beaktande av den riskfria realräntan, ett risktillägg och den förväntade inflationen.  

Den marknadsmässiga kalkylräntan för den fiktiva fastigheten är därmed 7,5 procent och 

exit yield är 5,5 procent, se figur 6. Kvadratmeter priset och exit yielden är framtagna från 

webbtjänsten Datscha som bistår med information om hyresnivåer och marknadsförhållanden 

i Sverige, se bilaga 1.  

Fastigheten byggdes år 1980 och inga större renoveringar är genomförda. Fastigheten är i 

gott skick och inga större investeringar är planerade de närmsta 10 åren.  

Vi har antagit en driftkostnad om ca 350 kr per kvadratmeter från och med år 2013 som 

ökar i takt med inflationen och den är uppskattad till 2 procent per år.  

Det uppskattade marknadsvärdet på fastigheten 57 133 kr per kvadratmeter.  
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Figur 6. 
Kassaflödesanalys för fiktiv icke miljöcertifierad byggnad 
 
 
4.4. Antaganden vid rapportens kassaflödesanalys av en grön byggnad 
 

De faktorer som visade sig vara mest betydelsefulla för NCC Property Developments kunder 

vid en investering är läge, typ av fastighet, förekomst av miljöcertifiering, lägre exit yield, 

lägre drift- och underhållskostnader och möjligheten att kunna anpassa en lokal på ett enkelt 

och smidigt sätt efter en ny hyresgästs behov.  

 
 
4.4.1. Påverkan på hyran 
 

En femårig studie utförd i USA och Australien, se figur 7, visar på att man kan begära högre 

hyror för miljöcertifierade byggnader. Eftersom att det idag ställs mycket höga krav på grönt 

byggande uppfylls många av de faktorer som en investerare söker vid ett investeringstillfälle. 

Miljöcertifierade byggnader byggs i de flesta fall på attraktiva platser med en trevlig 

omkringliggande miljö. Byggnaderna utvecklas för att ha en lång ekonomisk livslängd och 

därför ska de vara enkelt att anpassa byggnaderna efter nya hyresgäster men även att 

underhålla dem på ett smidigt sätt.  
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Studien från USA och Australien gjordes på byggnader med olika sorters 

miljöcertifieringar. Resultatet av studien är att en miljöcertifierad byggnad i regel har en hyra 

som är 0 procent till 25 procent högre än en icke miljöcertifierad byggnad i samma område.  

Den senaste undersökningen gjordes år 2013 på en BREEAM certifierad byggnad där 

hyran var 19,7 procent högre än för en icke miljöcertifierad byggnad37.  

Vid anpassningen av kassaflödesanalysen för en grön byggnad har en 10 procentig ökning 

av hyran antagits eftersom att det känns mer rimligt för en miljöcertifierad byggnad i Sverige. 

 

 

 
Figur 7. 
Rapporterade ökningar av hyran för miljöcertifierade byggnader jämfört med icke miljöcertifierade 
byggnader i samma område38 
  

                                                 
37 World Green Building Council, (2013), s 40 
38 World Green Building Council, (2013), s 40 
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4.4.2. Påverkan på drift- och underhållskostnader 
 

Greg Kats skrev år 2003 rapporten The costs and financial benefits of green building där han 

bland annat undersökte förhållandet mellan olika sorters driftkostnader efter att ha gjort en 20 

års livscykelanalys av 33 stycken miljöcertifierade byggnader i USA39.  

I figur 8 finns en förenklad modell av möjliga driftkostnadsbesparingar av slagen 

underhåll, energi, utsläpp, vatten och konstruktion.  

Vid beräkning av driftkostnadsbesparingar i denna rapport kommer endast besparingar av 

slagen underhåll, energi utsläpp och vatten beaktas och besparingarna kommer att anpassas 

till en 10 årig livscykelperiod.  

Trots att Kats rapport och illustration, figur 8, är från år 2003 kommer den att användas 

som grund för antaganden om driftkostnadsbesparingar i denna rapport eftersom att den ger 

en tydlig bild av när i tiden de olika besparingarna sker. Det är även svårt att hitta bra 

jämförelse siffror beträffande besparingar av driftkostnader av gröna byggnader eftersom att 

alla byggnader är unika.  

En omvandling från dollar till svenska kronor och från square foot till kvadratmeter har 

gjorts och sen har ett värde på 714 kr per kvadratmeter på 10 år tagits fram som det belopp 

man sparar på driftkostnader.  

 

 

                                                 
39 World Green Building Council, (2013), s 56 
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Figur 8. 
Nuvärdesberäkning av driftkostnadsbesparing för en grön byggnad under en 20-årig period40 
 
 
4.4.3. Påverkan på exit yielden 
 

I enkätundersökningen framgår det att NCC Property Developments kunder anser att 

miljöcertifierade byggnader har en lägre exit yield och det har även påvisats i tidigare studier. 

Därför antas exit yielden i denna rapport sänkas med 1 procent vid anpassningen av 

kassaflödesanalysen för en miljöcertifierad byggnad.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 World Green Building Council, (2013), s 56 
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4.5.  Resultat av kassaflödesanalys för grön byggnad 

 

Efter att ha anpassat kassaflödesanalysen för en grön byggnad, se figur 9, med en hyresökning 

på 10 procent, en beräknad driftkostnadsbesparing om 714 kr per kvadratmeter och sänkt exit 

yield med 1 procent, har en markant ökning av marknadsvärdet skett i jämförelse med den 

bruna byggnaden.  

Resultatet av kassaflödesanalysen ger ett marknadsvärde 78 114 kr per kvadratmeter. 

 
 
Figur 9. 
Kassaflödesanalys för miljöcertifierad byggnad 
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I tabellen nedan, se tabell 1, presenteras den procentuella skillnaden i markandsvärdet mellan 

de två jämförda byggnaderna. Det är alltså möjligt att en miljöcertifierad byggnad kan ha 37 

procent högre marknadsvärde än en icke miljöcertifierad byggnad. 

 
 

 Grön byggnad (kr/kvm) Brun byggnad (kr/kvm) Procentuell skillnad (%) 

Restvärde år 22 91 831 67 599 36 
Nuvärde driftnetto 29 194 24 334 20 
Nuvärde restvärde 48 921  32 799 49 
Nuvärde totalt 78 114 57 133 37 

 
Tabell 1. 
Procentuella skillnader av marknadsvärdet mellan miljöcertifierade byggnaden och den icke 
miljöcertifierade byggnaden 
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5. SLUTSATS 

 

I rapporten har en övergripande undersökning gjorts av NCC Property Developments kunders 

preferenser gällande miljöcertifierade byggnader.  

Resultatet motsvarade inte helt de studier som gjorts om miljöcertifierade byggnader. Det 

tror vi bero på den låga svarsfrekvensen i enkätundersökningen. Med ett större urval av 

tillfrågade vid enkätundersökningen tror vi att resultatet hade motsvarat studierna bättre. 

Resultatet var dock inte helt missvisande och därför kunde vi göra rimliga antaganden inför 

en anpassad kassaflödesanalys.  

I de studier vi undersökt är driftkostnaderna den mest påtagliga faktorn för en möjlig 

kostnadsbesparing för miljöcertifierade byggnader och det tyckte även NCC Property 

Developments kunder. En följd av att äga en hållbar byggnad är de minskade driftkostnader. 

Vi anser att en byggnads intäkter är begränsade till marknadshyresnivån då hyresintäkterna är 

den huvudsakliga inkomsten för en fastighetsägare. Det är således driftkostnaderna som är 

den yttersta påverkan till vinstmarginalen för fastighetsägaren.  

I och med ökade krav för hållbart byggande förutses en ökad efterfråga på 

miljöcertifierade byggnader eftersom det anses vara mindre riskfyllda att investera i. Därför 

antas exit yielden vara lägre samt att det är möjligt att ta ut högre hyror. Dessa faktorer är 

något som vi tror kommer ha större betydelse för en investerare i framtiden till skillnad från 

driftkostnadsbesparingarna som är direktpåverkande.  

Med den ökade miljömedvetenheten krävs det att investerarna tänker på dessa faktorer i 

ett längre perspektiv och det är det som kommer ge en uppsving för miljöcertifierade 

byggnader inom några år. Vi anser därför att en betydande skillnad bör finns i marknadsvärdet 

för en miljöcertifierad byggnad och en icke miljöcertifierad byggnad.  

Vi tror att många investerare ser en miljöcertifierad byggnad som mycket riskfylld på 

grund av den begränsade mängden underlag för ekonomisk lönsamhet.  

Miljöcertifierade byggnader är fortfarande nytt på marknaden, det finns således inga bra 

referensbyggnader för att bevisa det ekonomiska resultatet ur ett längre perspektiv. Vi tror 

därför att många investerare är rädda att miljöcertifierade byggnader bara är en trend. För att 

kunna uppnå de uppsatta riktlinjerna för att minska utsläpp i bygg- och fastighetsbranschen 

krävs det att investerarnas beteende förändras inom en snar framtid. Av den anledningen är 

miljöcertifierade byggnader ett bra alternativ. 
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Datschas hyres- och kalkylräntenivåer för kontor på A-läge Norrmalm, Stockholm  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 
 

38 
 

Bilaga 2. 
 

Enkätundersökning 

Environmentally certified buildings 

 
The purpose of this survey is to identify the factors that influence an investor to buy an 
environmentally certified building. The comparison is between environmentally certified 
buildings and non-certified buildings in Europe. 
 
The responses from the survey will be used for the adjustment of the Discount Cash Flow 
method in the valuation process of an environmentally certified building.  
 
The survey will be used in an Bachelor thesis written by Kristina Wellius and Luckas Svensson at 
The Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden.  
 
Your answers are very important and contribute to a reliable result of the survey. We are very 
grateful for your reply, preferably within 10 days.  
 
 
Thanks for your participation! 
 

 
 

1. What is your company's core activity? 
 

2.  Where are you located? 
 

3. There is an ongoing trend that environmentally certified buildings are becoming more 
attractive to investors 
 

4. What factors are important to you when considering an investment of a property? 
 

o Location  
o Type of property 
o Environmental classification 
o High standard 
o Low vacancy rates 

 
5.  It is important to be able to adapt the existing building features after new tenants 

requirements 
 

6. An environmentally certified building is more attractive to current tenants 
 

7. There has been a change in the tenant's preferences regarding building requirements 
 

8. It is possible to charge a higher rent for an environmentally certified building 
 

9. It is possible to sign longer leases for an environmentally certified building 
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10. An environmentally certified building has lower vacancy 

 
11. An environmentally certified building has shorter periods of vacancy 

 
12. Do you think that environmentally certified buildings have lower COSTS 

 
o Running Costs 
o Repair costs 
o Renovation costs 
o Transaction costs 

 
13. An environmentally certified building has longer periods of amortization 
14.  
15. An environmentally certified building has a lower exit yield 

 
16. It is less risky to buy an environmentally certified building 

 
17. Other opinions 

 
 

 


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1.  INLEDNING
	1.1.  Bakgrund
	1.2.  Syfte
	1.3.  Frågeställningar
	1.4.  Metod
	1.5.  Avgränsning
	1.6.  Definitioner
	1.6.1. Marknadsvärdet
	1.6.2. Hållbarhet
	1.6.3. Grön byggnad
	1.6.4. Brun byggnad
	1.6.5. BREEAM
	1.6.6. Kund

	1.7.  Disposition

	2. MILJÖCERTIFIERADE BYGGNADER - BYGGFÖRETAGET OCH INVESTERAREN
	2.1.  Investerarens image av att äga en miljöcertifierad byggnad
	2.2.  Drift- och underhållskostnader
	2.3.  Byggnadens flexibilitet
	2.4.  Potentiell hyresintäkt
	2.5.  Vakanser
	2.6.  Kalkylräntan
	2.7.  Möjlighet till gröna hyresavtal
	2.8.  Kontraktslängd
	2.9.  Byggnadens avskrivningsperiod
	2.10. Byggföretagens motivation och konkurrenskraft på marknaden
	2.11.  Effekter på försäljningspriset

	3. ENKÄTRESULTAT
	3.1.  Miljöcertifiering är en pågående trend
	3.2.  Analys av enkätundersökning

	4.      ANPASSNING AV KASSAFLÖDESMETODEN VID VÄRDERING AV GRÖNA                       BYGGNADER
	4.1.  En anpassad kassaflödesmetod
	4.2.  Att tänka på vid viktning av hållbarhetsrelaterade faktorer
	4.3.  Jämförelse fastighet
	4.4. Antaganden vid rapportens kassaflödesanalys av en grön byggnad
	4.4.1. Påverkan på hyran
	4.4.2. Påverkan på drift- och underhållskostnader


	5. SLUTSATS
	REFERENSER
	Tryckta källor
	Elektroniska källor
	Muntliga källor
	Bilaga 1.
	Bilaga 2.


