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SAMMANFATTNING 
 
Fastighetsmarknaden har visat på ett växande behov av ett hjälpmedel för fastighetsvärderare 
som underlättar implementeringen av byggnaders gröna egenskaper i värderingsprocessen, 
samt för att investerare ska kunna se specifika gröna egenskapers effekt på fastighetsvärdet. 
Användningen av ett flertal olika miljöklassningssystem på marknaden skapar svårigheter vid 
jämförelse. RICS har tagit fram ett utkast på en hållbarhetschecklista för att komplettera 
värderingsutlåtandet med en utökad beskrivning av fastigheterna med en systematisk 
redovisning av egenskaper relevanta ur ett hållbarhetsperspektiv. Dess syfte är att tydliggöra 
skillnader och öka utbudet av tillgänglig transaktionsdata med en påföljande ökad transparens 
på fastighetsmarknaden. 
 
Studien syftar till att undersöka hur en hållbarhetschecklista kan tas fram, se ut och fungera, 
samt om den kan implementeras i ett projekt för en samhällsfastighet. Genom att använda mig 
av utkastet från RICS och intervjua aktörer på fastighetsmarknaden har en lista tagits fram 
som jämförts med miljöklassningssystemen och implementerats på ett specifikt projekt. 
Utfallet har sedan analyserats och legat till grund för de slutsatser som dragits. 
 
Resultatet av studien visar att den lista som utgår från RICS ”Sustainability Checklist” med 
relevanta hållbarhetsaspekter kan implementeras även på samhällsfastigheter då dessa innehar 
liknande egenskaper som de kommersiella fastigheterna, med vissa skillnader, som 
övergripande beror av: budgetrestriktioner, lokala förhållanden samt regleringar från 
kommunen och övriga parter. Även val av miljöklassningssystem har en viss påverkan på 
utfallet i fallstudien, då ett nära samband finns mellan parametrarna i hållbarhetschecklistan 
och miljöcertifieringssystemen, och där de kommersiella fastighetsutvecklarna i högre grad 
har valt att certifiera sina byggnader med de internationella systemen som är mer komplexa 
och innehar ett högre antal parametrar. 
 
Emellertid bygger en framgångsrik implementering av listan på att värderarens roll ändras till 
mer informerande, vilket också ställer krav på kunskapsnivå och utbudet av utbildning och 
vägledning för professionella värderare, en uppgift som ska upptas av professionella 
värderingsorgan. Slutligen fastställs att listan bör bearbetas ytterligare, med utveckling och 
förtydligande av vissa aspekter för att underlätta insamling av information samt underlätta för 
värderare att i praktiken kunna använda den som ett komplement i värderingsarbetet.  
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ABSTRACT 
 
The real estate market has shown an increased demand among real estate appraisers for a tool 
to facilitate the implementation of green building features into the valuation process, and for 
investors to discern a specific green feature’s impact upon value. The wide range of green 
building rating systems used on the real estate market today causes difficulties in comparison. 
To supplement the valuation report with an extended description of the properties including a 
systematic presentation of relevant features from a sustainability perspective, RICS (2012) 
has formed a draft of a ”sustainability checklist”, which purpose is to highlight differences, 
increase the supply of information and enhance transparency in the property market. 
 
The study aims to investigate the development, design and function of a sustainability 
checklist, and whether it can be implemented on public properties. A list was created based on 
the draft from RICS ”Sustainability Checklist”, and interviewed players in the real estate 
market, which were implemented on a specific project consisting of a public building. The 
result of the study was analysed and has formed the basis of the conclusions drawn. 
 
The result of the study conducted within this thesis shows that the list based on 
RICS ”Sustainability Checklist” with sustainability aspects included can be implemented also 
on public buildings, as these buildings possess similar features as the commercial buildings. 
Some main differences can be seen, overall resulting from: budget constraints, local 
conditions and regulations from the municipality and other parties. Also, the choice of a 
certain green building rating system influence the effect on the outcome, whereas a close 
relationship can be find between certain aspects within the sustainability checklist and green 
building rating systems, and the commercial real estate developers increasingly chose to 
certify their buildings with the international systems, which are more complex and contain a 
higher number of aspects. 
 
However, in order to achieve a successful implementation of the list among appraisers within 
the real estate market, the role of the valuer must change to more informative, which also 
make demands on the level of knowledge and the provision of training and guidance for 
professional appraisers, a task to be undertaken by professional valuators. Furthermore, it is 
also established within this study that the list should be further processed and modified in 
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order to facilitate the gathering of information and to simplify for the appraiser to use it as a 
supplement within the valuation process. 
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  
”Gröna byggnader”, dvs. byggnader med en hög miljöprestanda, är ett begrepp som ligger i 
tiden. Antalet miljöklassade byggnader ökar när flertalet företag idag har som policy att 
endast bygga eller äga miljömässigt hållbara byggnader, i ett led att profilera sig som ett grönt 
företag och synliggöra sitt arbete med miljöfrågor. Samtidigt ökar kraven på utformning av 
byggnader, vilket innebär ett stort behov av ökad kunskap och ökat informationsutbud 
framöver på området gröna byggnader.  
 
I och med den ökade miljömedvetenheten på fastighetsmarknaden har gröna egenskaper 
kommit att bli allt mer framträdande och viktiga faktorer för aktörer på fastighetsmarknaden, 
vilket även speglas i fastighetens värde. Ett ökat intresse från hyresgästerna som är villiga att 
betala mer för att sitta i en grön byggnad, och tekniska system som sänker drift- och 
underhållskostnaderna och ökar byggnadens livslängd, är några av de potentiella positiva 
ekonomiska effekterna som en grön byggnad kan generera. Värdering av gröna byggnader 
sker idag med någon av de konventionella värderingsmetoderna, som ska inkludera olika 
värdepåverkande faktorer. Dock saknas ett tillfredställande utbud av jämförelseobjekt och 
transaktionsdata, samt relevant kunskap hos värderare, för att kunna ta miljöegenskaper och i 
synnerhet de mjuka parametrarna i beaktande i värderingsprocessen med de konventionella 
värderingsmetoderna. 
 
Specifika egenskapers inflytande på det ekonomiska värdet är än så länge svårt att påvisa och 
omsätta i siffror (Bonde et al, 2013.) Samtidigt fastställer det internationella 
värderingsorganet RICS (2009) att hållbarhet spelar en allt större roll i lagstiftning och 
mönster i ekonomiskt beteende, och att det är viktigt att värderare är medvetna om på vilka 
sätt hållbarhet kan påverka värdet på ett objekt. Har hållbarhetsaspekter identifierats utav 
värderaren och anses ha påverkan på värdet så ska de ingå i beräkningarna och kunna påvisas 
i en jämförelse av transaktioner på marknaden.  
 
Med utgångspunkt ovan har en lösning diskuterats som ska möjliggöra uppföljning och 
jämförelse av specifika miljöaspekter i byggnader, för att kunna fastställa dess inflytande över 
fastighetsvärdet. Ett sådant hjälpmedel har av RICS framtagits i ett tidigt skede i form av en 
checklista som kommit att kallas för ”Sustainability checklist”, och är tänkt att fungera som 
ett komplement till värderingsutlåtandet. Rapporter har nyligen upp intresset hos aktörer för 
en sådan utökad beskrivning av fastigheten som ingår i värderingsutlåtandet, och skulle enligt 
dessa resultera i en mer systematisk redovisning av hållbarhetsaspekter med tonvikt på 
dokumentation, uppföljning och kontroll av en byggnads gröna egenskaper. 
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1.2 Syfte	  och	  problemformulering	  
Syftet med denna studie är att identifiera och analysera viktiga aspekter som härrör från en 
byggnad ur hållbarhetssynpunkt, huruvida dessa hållbarhetsaspekter har en värdepåverkan 
och således bör ingå i värderingsutlåtandet. Samt att utreda hur en checklista med 
identifierade hållbarhetsaspekter kan utformas och implementeras i värderingsutlåtandet, för 
att tydliggöra skillnader och möjliggöra för ökad transparens vad gäller tillgänglig data på 
transaktionsmarknaden.  
 
Läsaren avses erhålla generell kunskap inom områdena för samhällsfastigheter och 
miljöklassningar samt grundläggande värdeteori. Tillgänglig litteratur och forskning på 
området har inkluderats för att ge insikt i och förståelse för problemets natur och bidra till en 
slutsats om hur en ”Sustainability checklist” skulle kunna utformas och implementeras i 
praktiskt värderingsarbete för värdering av byggnader med olika förutsättningar. 
 
Med utgångspunkt i ett ökat intresse från flera parter aktiva i fastighetsbranschen är det 
intressant att utvärdera en möjlig utformning och implementering av en hållbarhetschecklista 
som ett komplement till värderingsutlåtandet. Ett flertal studier har utförts som behandlar 
gröna egenskaper i fastigheter och dess värdepåverkan, dock har få studier genomförts på 
samhällsfastigheter och aktörer som inte har samma vinstintresse men ändå vill bygga 
miljömässigt hållbart. Studier saknas även som behandlar användandet av hållbarhetslistor 
som ett komplement vid fastighetsvärderingar. Därför är det intressant att undersöka om en 
lista för hållbarhetsaspekter går att utforma som kan appliceras på alla typer av fastigheter och 
specifikt verksamhetsfastigheter, som i nuläget inte byggs med samma vinstintresse och efter 
samma förutsättningar. Utifrån detta har två frågeställningar formulerats: 
 
1. Vilka egenskaper bör inkluderas i en Sustainability Checklist? Hur skulle en sådan 
checklista för miljöegenskaper i byggnader tas fram, se ut och fungera i praktiken? 
2. Hur har man arbetat med dessa frågor i ett specifikt projekt (som skulle kunna 
implementeras i en Sustainability checklist)? Vilka frågor anses viktigast? 
 
Frågeställningarna ska behandlas genom att fokusera på två delar. Först en generell 
utformning av en checklista, sedan en jämförelse av en potentiell checklista för kommersiella 
byggnader samt icke kommersiella byggnader, med hjälp av applicering på fallstudie av en 
icke-kommersiell fastighet. 
 

1.3 Avgränsningar	  
I studien har jag i min jämförelse valt att avgränsa mig till de miljöklassningssystem som 
används i Sverige idag, nämligen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM, och aspekterna som 
ingår i dessa. Detta för att studien ska bli relevant för de förutsättningar som gäller på den 
svenska marknaden. Således har också svenska byggnormer använts till stöd för den 
framtagna listan. 
 
Jag har i arbetet valt att begränsa mig till att studera en specifik samhällsfastighet, en skola, 
för utförande av fallstudien, som får representera hela kategorin samhällsfastigheter. Således 
har i utförd studie ingen hänsyn tagits till övriga typer av byggnader som ingår i kategorin 
samhällsfastigheter. 
 
Avgränsningar finns vad gäller utformning av hållbarhetslistan, och utvärdering av aspekter 
som anses relevanta. Listan som presenteras av RICS är relativt omfattande och innehåller 
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punkter på flera områden såsom tillgänglighet, omgivande miljö och byggnadens egenskaper. 
Jag har valt att plocka ut egenskaper jag anser relevanta och intressanta ur ett 
värderingsperspektiv, således har inte alla aspekter inkluderats från originalutkastet. 
Följaktligen kan innehållet i listan komma att se annorlunda ut för någon som innehar andra 
kunskaper och preferenser. 
 

1.4 Disposition	  
I Kapitel 2: Metod, redogörs för den metod som tillämpats i detta arbete.  
 
I Kapitel 3: Samhällsfastigheter, presenteras grundläggande fastighetsbegrepp samt forskning 
som rör samhällsfastigheter och dess tillämpningsområde som investeringsobjekt. 
  
I Kapitel 4: Gröna byggnader och miljöklassningar, redogörs för begreppet ”grön byggnad” 
och miljöklassningssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED, samt jämförelse av dessa 
och aktuell forskning på området. Denna del inkluderar även synpunkter från intervjuade 
aktörer. 
 
I Kapitel 5: Värdering, innehåller inledningsvis en kort beskrivning av relevant värdeteori 
samt olika värderingsmetoder, följt av fördjupande information om värdering av 
samhällsfastigheter och gröna byggnader, inklusive aktuell forskning på området, samt en 
kort presentation av RICS. 
 
I Kapitel 6: Sustainability checklist utkast, presenteras den checklista för hållbarhetsaspekter i 
byggnader som tagits fram i denna studie, med en förklaring av inkluderade aspekter. 
 
I Kapitel 7: Fallstudie, presenteras specifikt bidrag till en hållbarhetschecklista genom 
applikation på fallstudie. Dessutom redogörs för analys av utfallet av fallstudien. 
 
I Kapitel 8: Avslutande diskussion, diskuteras resultatet samt klargörs slutsatsen och 
presenteras förslag på vidare forskning. 
 
Därefter följer litteraturförteckning och bilagor. 
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2 Metod	  

2.1 Metodval	  
Den undersökningsmetodmetod som har använts i studien är en intervjubaserad kvalitativ 
metod. För att skapa en mer specifik och djupgående förståelse för den information som 
hämtats in och de bakomliggande orsakerna till problemet har därför ett fåtal fördjupande 
intervjuer av kvalitativ karaktär utförts. Problemets natur kräver en djupgående analys 
eftersom att ingen teori finns inom ramen för min frågeställning.  
 
Målgrupp för intervjuerna har varit aktörer på fastighetsmarknaden i Stockholm. Jag vill 
belysa frågeställningen ur flera olika perspektiv och har därför valt att intervjua flertalet olika 
aktörer på marknaden. Således har både byggherrar samt fastighetsägare utfrågats för att 
möjliggöra ett bemötande av problemet både i utvecklings- och projekteringsskedet samt i 
förvaltningsskede, samt få en bild av vilka aspekter som anses mer viktiga bland dessa aktörer. 
 
Jag har vidare valt att applicera min frågeställning på ett specifikt projekt och genomfört en 
fallstudie av en samhällsfastighet för att se hur kommunen arbetat med miljöaspekter och för 
att undersöka utfallet av implementeringen av en checklista. Fastigheten som fallstudien är 
utförd på är en skola som ska byggas inom en Stockholms läns kommuner där stora satsningar 
gjorts på miljön. Valet av projektet för min fallstudie härrör från min frågeställning som 
behandlar kategorin samhällsfastigheter. Fallstudien har gett konkret underlag till min analys 
och slutsats avseende hur aktörer arbetar och varför, samt tillgången till och avsaknaden av 
aspekter ur hållbarhetssynpunkt. 
 
Rapporten innehåller en teoridel som ligger till grund för genomförd analys. Avsikten med 
detta avsnitt är att förklara grundläggande teorier och ge fördjupad information i ämnet, samt 
beskriva och ge förståelse för problemet mitt arbete bygger på. De källor som använts är 
forskningsrapporter, tidigare examensarbeten samt tryckt material som behandlar ämnet. Jag 
har valt att studera miljöklassningssystemen LEED, BREEAM samt Miljöbyggnad för att ta 
fram de underliggande egenskaperna dessa är uppbyggda av och således kunna använda mig 
av dessa för jämförelse och utformning av en checklista för miljöegenskaper. 
 

2.2 Datainsamling	  
Inledningsvis har information sökts i tryckt litteratur såsom kursböcker och övrigt 
undervisningsmaterial, för att hitta relevanta definitioner, begrepp och metoder. Därefter har 
data sökts i forskningsrapporter, avhandlingar, examensarbeten och artiklar. 
 
Vidare har information samlats in via intervjuer med personer på företag i fastighetsbranschen 
samt en fallstudie gjord på ett specifikt projekt. Material som härrör från projektet har samlats 
in via den digitala plattformen som använts för att lagra dokument kopplade till projektet. 
 

2.3 Tillförlitlighet	  av	  vald	  metod	  och	  källkritik	  
En kvalitativ metod innebär att resultat baseras på svar från utvalda aktörer och generaliseras 
för fastighetsmarknaden i stort. Detta kan skapa reabililtetsproblem då resultatet 
nödvändigtvis inte blir detsamma vid upprepat försök. Detta arbete baseras till stor del på en 
genomförd fallstudie och utvalda intervjuer, som får svara för fastighetsmarknaden i stort. I 
realiteten skulle en studie av ett annat projekt säkerligen ge ett utfall med vissa avvikelser.  
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Validitetsproblem kan även finnas i arbetet i form av selection bias då jag riktat in mig på 
gröna byggnader och samhällsfastigheter. Därför har projektet inte slumpmässigt valts ut, 
utan ett specifikt projekt i form av en samhällsfastighet där man arbetat med miljöklassning, 
vilket innebär en osäkerhet gällande validiteten för mitt resultat.  
 
Därtill är det viktigt att kritiskt granska källorna i de data som samlats in. Tillförlitliga källor i 
form av rapporter och annat insamlat material har använts och material från fallstudien är 
faktiska siffror och verklighetsanknuten data. Däremot är forskning som inkluderas i detta 
arbete i huvudsak inriktade på kommersiella byggnader, i brist på liknande forskning på 
området för icke kommersiella byggnader, vilket kan ge en missvisande bild för mitt fokus 
som ligger på samhällsfastigheter. Vidare föreligger en viss osäkerhet vad gäller 
tillförlitlighet av resultat som härrör från fysiska intervjuer då risken finns att dessa personer 
agerar partiskt och utelämnar information eller vinklar den till sin fördel. Även tolkning av 
information kan ha gjorts felaktigt och färgats av bakgrund och värderingar.  
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3 Samhällsfastigheter	  

3.1 Definition	  av	  begrepp	  

3.1.1 Fastighet	  
Jordabalken (JB) definierar en fastighet i första kapitlets första paragraf. 
 
1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 
horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. 
 
En fastighet kan numera även avgränsas tredimensionellt både vertikalt och horisontellt, dock 
är de flesta tvådimensionella. Alla fastigheter ska redovisas i fastighetsregistret. En taxering 
görs även av alla landets fastigheter och utgör underlag för beskattning. Taxeringen sker 
genom en uppskattning av marknadsvärdet på en specifik fastighet som utefter detta tilldelas 
aktuellt taxeringsvärde. Vid taxering indelas fastigheterna i olika kategorier baserat på deras 
uppförandeändamål samt användningsområde. De kategorier som fastigheterna vid taxering 
kan tillfalla under är: lantbruksenheter, småhusenheter, hyreshuslägenheter, industrienheter, 
lantbruksenheter, ägarlägenhetsenheter, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter 
(Skatteverket, 2013). 
 

3.1.2 Samhällsfastighet	  
Samhällsfastigheter tillfaller i Skatteverkets taxeringsunderlag under den gemensamma 
kategorin specialenheter, som definieras på följande sätt:  

”Specialenhet är en beteckning på en fastighet med byggnad som används för samhällsnyttigt 
ändamål (specialbyggnad) och tomtmark till sådan byggnad. Alla specialenheter är 
klassificerade som skatte- och avgiftsfria.” (Skatteverket, 2013).  

Specialfastigheter ges en typkod mellan intervallet 810 och 890 vid taxering. De typer av 
byggnader och verksamheter som kan ingå i kategorin specialfastigheter är bland annat 
kulturbyggnader, skolbyggnader och reningsanläggningar (Skatteverket, 2013). 

Samhällsfastigheter är således inte en egen kategori i skatteverkets statistik, utan ligger under 
den gemensamma benämningen specialenheter. Således finns inte heller idag en enhetlig 
definition av det specifika begreppet ”samhällsfastighet”, men den generella uppfattningen 
bland aktörer på marknaden är att dessa är: ”fastigheter där samhällsservice bedrivs, som 
finansieras av kommun, landsting och stat”. (Hörnkvist E., 2012). 

Enligt Lind, H. kan en samhällsfastighet sammanfattningsvis sägas innehålla några eller 
flertalet av följande särdrag: 

• Byggd för speciellt ändamål eller verksamhet 
• Begränsat värde i alternativ användning 
• Begränsat värde på en öppen marknad 
• Begränsade alternativ för användaren (Lind, H., 2011) 
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3.2 Miljömässiga	  investeringar	  i	  samhällsfastigheter	  
Flera kommuner har idag som mål att miljöklassa alla sina fastigheter enligt ett visst 
miljöklassningssystem. Vissa kommuner har till och med bestämt en lägsta nivå för 
miljöklassning för alla nya byggnader som uppförs i kommunens regi. Den ökade 
miljömedvetenheten kan förklaras av ett flertal parametrar. Delvis kan det ses som en följd av 
den nya gröna trenden som växer hos aktörer på fastighetsmarknaden. Många byggherrar, 
byggbolag och fastighetsägare har i sina miljöprogram utarbetat höga mål för miljöaspekter i 
sina fastigheter och byggnationer. Vissa spår att miljöklassning och andra miljörelaterade 
åtgärder i framtiden kommer att utgöra en hygienfaktor och att man som aktör på 
fastighetsmarknaden kan hamna i ett underläge om man valt att inte jobba lika hårt med 
miljöfrågor. Detta synsätt gäller även för kommuner då de gärna vill ses som attraktiva och 
hållbara områden att bosätta sig inom, i syfte och locka dit framtida och miljömedvetna 
invånare (Intervju, 2013.) Följaktligen är en ökad miljömedvetenhet, ökad attraktivitet, men 
också en strävan efter att hänga med i utvecklingen, möjliga motiv bakom kommunens 
satsningar på att miljöklassa fastigheter som används för samhällsnyttiga ändamål. 
 
Dessutom har de ökade nationella miljökraven stärkts och ligger idag på en relativt hög nivå, 
jämfört med många andra länder. Boverkets byggregler innehåller en rad olika regler för 
byggande och utformning av byggnader, som alla aktörer som uppför eller renoverar en 
byggnad måste följa. BBR involverar aspekter såsom ljus, buller, energi, installationer, 
tillgänglighet, vattenkonsumtion, fukt, termiskt klimat och byggmaterial. (Boverket, 2013). 
Vid jämförelse med det nationella klassningssystemet Miljöbyggnad ligger en rad olika 
aspekter ur BBR på samma eller nästan samma nivå som motsvarande mål i Miljöbyggnad, 
som ligger till grund för miljöklassning av byggnad. Således blir inte ansträngningen alltför 
stor för kommunerna att bygga med en miljöklassning då de likväl måste följa reglerna för 
byggande i BBR (Intervju, 2013.) Detta tros vara ett bakomliggande motiv till kommunernas 
högt satta miljömål, vad gäller exempelvis miljöklassning av byggnader som uppförs inom 
kommunen. I kapitel 6 kan noggrannare studeras de likheter vad gäller aspekter som finns 
mellan BBR och miljöklassningssystemen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. 
 
Kommuner har fått frågan från politiker varför de ska prestera bättre än de nationella mål som 
är uppsatta i form av Boverkets byggregler vad gäller miljöstandarden i kommunens 
nybyggnationer som byggs för samhällsändamål (Intervju, 2013.) Ur ekonomisk synvinkel är 
detta en relevant fråga att ställa, med tanke på den ökade kostnaden för att miljöklassa ett hus, 
vad gäller ökade investeringskostnader och kostnad för själva certifieringen (SGBC, 2013.) 
Kritiker menar att klassningen inte görs av ekonomiskt försvarbara skäl, då byggnadens 
värdepåverkan till följd av miljöklassningen är irrelevant för dessa fastigheter eftersom dessa 
faktiskt byggs för att vara en del av verksamheten. En intervjuad aktör försvarar investeringen 
i miljömässiga åtgärder med att kostnaderna kommer gå att räkna av i kassaflödesanalysen 
under ett visst antal år, baserat på sänkta driftkostnader till följd av de 
energieffektiviseringsåtgärder som utförts för byggnaden. Eftersom det är en långsiktig 
investering så kan en sådan investering försvaras genom långsiktiga kostnadsbesparingar i 
driftnettot. Eftersom att driftkostnaderna till största del består av energikonsumtionen för de 
system som finns installerade i byggnaden, så ger effektiva och miljömässigt hållbara 
energisystem en markant minskning av dessa kostnader (Intervju, 2013). Miljöarbetet kan 
även användas i pedagogiken för att engagera eleverna i miljöfrågor, samt att miljömässigt 
hållbara byggnader med god inomhusmiljö också av hälsoskäl är bra för elever och lärare som 
ska vistas i byggnaden. (Intervju, 2013.) Denna aspekt nämns även under intervju med en 
annan intervjuad fastighetsägare, som bland annat förvaltar skolbyggnader. Intervjupersonen 
påpekar att studenterna utgör viktiga spelare för framtida miljöarbete, därför vill man 
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tillhandahålla lokaler som på ett bra sätt kan ge inspiration för ett miljömässigt hållbart 
beteende som krävs för att klara miljöfrågorna framöver.  
 
I en rapport av Eichholtz et al. (2010), presenteras en studie som visar på olika samband och 
det ekonomiska utfallet av miljömässigt hållbara byggnader. Denna studie är gjord på 
kommersiella fastigheter och visar att en förbättrad inomhusmiljö till följd av att byggnaden 
miljöklassas kan resultera i bättre hälsa och högre produktivitet för de som vistas i byggnaden. 
En liknande undersökning utförd i en studie av Holowka (2007) visar på en 40-60% 
minskning av astma, förkylning och influensa bland personer som vistas i en grön byggnad 
jämfört med personer som vistas i en konventionell byggnad. Detta innebär att produktiviteten 
och hälsan bland lärare och elever skulle kunna öka i samband med en miljöklassning av en 
skolbyggnad, vilket i slutändan kommer att innebära en attraktivare skola för både anställda 
och elever som vistas där. En miljöklassning skulle på detta sätt även kunna fungera som ett 
argument för att locka elever till skolan. Denna faktor nämns som viktig också av en 
kommersiell fastighetsutvecklare som intervjuats för denna studie, han är övertygad om att 
det finns ett värde i gröna investeringar som köparna värdesätter men som det inte går att sätta 
ett direkt ekonomiskt värde på, såsom effekt på trivsel, arbetseffektivisering etc. som nämnts 
ovan (Intervju, 2013.)  
 

3.3 Samhällsfastigheter	  en	  ny	  investeringstrend	  
Samhällsfastigheter har på senare år uppmärksammats som intressanta investeringsobjekt av 
aktörer i fastighetsbranschen, och allt fler företag väljer att gå in på denna marknad, samtidigt 
som allt fler kommuner och landsting väljer att sälja av delar av sitt fastighetsbestånd. Synen 
på dessa fastigheter har ändrats från att ha setts som illikvida tillgångar utan värde till ett ökat 
privat ägande och en god investeringsmöjlighet (NAI Svefa, Nr 3/2012).  
 
Ödmark (2012) har utfört en studie i samhällsfastigheter som investeringstrend och nämner 
ett antal faktorer som gör dessa fastigheter attraktiva för investerare, med tyngdpunkt på 
följande: 
 

- Ägarna kan teckna långa hyresavtal med kommunerna, landsting och stat som 
hyresgäst vilket ger säkra kassaflöden till följd av låg vakansrisk. 

- Stabil och säker investering eftersom de långa kontraktens driftnetton kan räknas hem 
tidigt. 

- Bra och långsiktig relation med hyresgäster 
- Stor efterfrågan av samhällsfastigheter i framtiden (främst vård- och omsorgsboenden) 

till följd av en åldrande befolkning, med en positiv hyresutveckling till följd. 
 
Henninge (2012) (refererad i Ödmark, 2012) fastställer att samhällsfastigheter blivit en 
alltmer attraktiv investeringstrend och att all fler aktörer väljer att specialisera sig på just 
dessa fastigheter som investeringsobjekt, detta till följd av att den ekonomiska instabiliteten 
har gjort köparna mer reserverade. Samhällsfastigheterna utgör en lägre risk, vilket också 
innebär att företagen har lättare att få finansiering till dessa investeringar, dessutom med lägre 
ränta, vilket visar på att bankerna har en positiv inställning till samhällsfastigheter. I Ödmarks 
(2012) undersökning av genomförda transaktioner av samhällsfastigheter under 2011 valde 
samtliga företag att genomföra investeringar i denna fastighetskategori med motivet att det 
innebär en ”säker investering med trygga kassaflöden och långa kontrakt”.  
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Detta resultat underbyggs även av de försäljningssiffror som kan visas för denna typ av 
fastighet. Under 2011 omsattes samhällsfastigheter till ett belopp av 10 mdkr. Då denna typ 
av fastighet har vissa skattebefrielser på grund av sitt specialändamål så saknas uppgifter vad 
gäller hyra och lokalarea för samhällsfastigheter. Dock har NAI Svefa (Nr 3/2012) utifrån 
registrerade taxeringsenheter i fastighetsregistret uppskattat det samlade beståndet av 
samhällsfastigheter till cirka 200 000 miljarder kvadratmeter med ett marknadsvärde på 1 000 
miljarder kronor. NAI Svefa (Nr 3/2012) spår att denna investeringstrend är här för att stanna 
samt att denna typ av transaktioner/transaktionsvolymen kommer att öka, baserat ett ökat 
utbud av kommuner och landsting på säljsidan och en ökad efterfrågan på köpsidan. Statistik 
visar också att endast två bolag stod för hela 50 procent av förvärven av dessa fastigheter, 
vilket visar att aktörer väljer att specialisera sig på samhällsfastigheter. Detta gynnar också 
säljaren (som oftast hyr tillbaka fastigheten) då kunskapsnivån gällande förvaltning och 
underhåll för dessa byggnader ökar. De kan således känna sig trygga med hyresvärden och 
förvaltningen av byggnaden (NAI Svefa, Nr 3/2012). 
 
Kommunernas avyttringar beror vanligen på att underhållsbehovet är stort vilket annars skulle 
innebära besparingar i kärnverksamheten. En försäljning till en privat aktör blir då en lösning 
för att frigöra kapital till dessa kostnader och slippa spara in på verksamheten eller eftersätta 
underhållet. En stor del av kommunernas tillgångar består idag av fastigheter, vilket innebär 
att ett stort kapital som är bundet i dessa istället skulle kunna nyttjas i kärnverksamheten. En 
stor del av drift- och underhållsansvaret vad gäller dessa fastigheter ligger på hyresgästen, 
vilket också gör förhållandet hyresvärd-hyresgäst med jämbördigt. Detta ger också en lägre 
risk för fastighetsägaren och ett säkrare kassaflöde i och med reducerade driftkostnader. 
Privata aktörer är dessutom oftast effektivare vad gäller att driva fastigheten, vilket leder till 
en låg hyra för hyresgästen. (NAI Svefa, Nr 3/2012, refererad i Ödmark, 2012).  
 
Andra motiv för kommuner och landsting att sälja av fastigheter, förutom att de vill fokusera 
på primärverksamheten och frigöra kapital för att lägga mer resurser på angelägna behov 
såsom drift och underhåll, kan även vara en ökad flexibilitet vad gäller alternativanvändning 
samt att tidpunkten är gynnsam och marknadsvärdet på fastigheten överstiger dess 
brukarvärde. Sammanfattningsvis kan sägas att drivkrafter för att sälja är primärt följande: 

• Fokusering mot primärverksamheten 
• Ökad flexibilitet 
• Frigöra kapital till mer angelägna behov 
• Gynnsam tidpunkt, det vill säga att marknadsvärdet överstiger brukarvärdet (NAI 

Svefa, Nr.3/2012).  

I samband med försäljning av en samhällsfastighet så tecknas ofta ett långt hyreskontrakt 
mellan säljaren (som då blir den nya hyresgästen) och köparen (som blir ny hyresvärd), ett 
scenario som kommer att kallas för ”sale and leaseback”. Det speciella med den här typen av 
kontrakt är att de oftast är väldigt långa, uppemot 20-25 år, jämfört med ett standardkontrakt 
för lokaler som generellt är 3-5 år (Brunes & Lind, 2008.) Att det är en kommun eller 
landsting som hyr lokalen innebär också att risken för att hyresgästen går i konkurs och flyttar 
ut innan kontraktstiden löpt ut är väldigt låg, vilket innebär en låg hyres-/vakansrisk för dessa 
typer av kontrakt, samt stabila kassaflöden Även konjunkturberoendet och ortsberoendet 
minskar med denna typ av långa avtal (NAI Svefa, Nr 3/2012, refererad i Ödmark, 2012.) 
 
Även om det är fastslaget att samhällsfastigheter blivit en attraktiv investeringstrend så har 
köparna vissa krav vad gäller standarden på byggnaderna för att de ska vara attraktiva 
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investeringsobjekt. En av fastighetsägarna i Ödmarks genomförda studie från 2012 svarade att 
de väljer bort fastigheter med en negativ miljöpåverkan, samt att goda 
kommunikationsmöjligheter är en viktig aspekt, vilket tyder på att miljö har en betydande roll 
för köparna även vad gäller dessa typer av investeringar. Dessutom svarade utfrågade 
fastighetsägare att de ogärna investerar i gamla fastigheter med eftersatt underhåll, vilket 
också ger miljöklassade byggnader en fördel då de oftast är utrustade med effektiva och 
moderna energisystem. Med stöd i resultatet av denna studie har således de 
fastighetsinnehavare som valt att satsa på miljömässigt hållbara lösningar en fördel vid en 
eventuell försäljning. 
 
Den enda negativa risken Ödmark (2012) nämner med att investera i samhällsfastigheter är 
eventuella hyresgästanpassningar samt svårigheter med alternativanvändning efter kontraktets 
slut. Dock menar Ödmark på att denna risk i princip är obefintlig, med tanke på långa 
kontraktstider och med kommunen som hyresgäst. 
 
Den förändrade synen på samhällsfastigheter som investeringsobjekt samt ett ökat intresse 
från investerare för dessa typer av fastigheter är något kommunen bör ha i åtanke även under 
uppförandet. Även om byggnaden i dagsläget inte planerar att säljas så går det inte att 
garantera något för framtiden. Kommunen bör liksom övriga aktörer på fastighetsmarknaden 
vara förberedda på ändrade förutsättningar. Det övergripande målet för en offentlig ägare av 
samhällsfastigheter borde vara att erbjuda lokaler till primärverksamheten till lägst möjliga 
kostnad och risk. Ses lokalerna som en produktionsresurs på detta sätt borde samma 
drivkrafter att sälja finnas i denna sektor som inom den privata sektorn, där utförsäljning av 
lokaler sker mer frekvent och har gjort så under en längre tid (Henninge, Å., 2012). 
 
I en artikel ur Fastighetstidningen (2013) spår Ilija Batljan, vice vd på Rikshem, att hälften av 
de samhällsfastigheter som idag ägs av kommuner och landsting inom tio år kommer att säljas 
till privata fastighetsägare. Enligt denna växande trend bör synsättet vad gäller fastighetens 
ekonomiska värde föras över från kommersiella fastigheter även till samhällsfastigheter. Detta 
innebär en vidgad syn på hållbarhetsaspekterna och en hållbarhetslista inför en försäljning 
som också kan anpassas till att användas på olika typer av fastigheter.   
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4 Gröna	  byggnader	  och	  miljöklassningssystemen	  

4.1 Definition	  ”grön	  byggnad”	  
Allteftersom miljömedvetenheten ökar har begreppet ”grön byggnad” har kommit att 
användas mer och mer i den svenska bygg- och fastighetssektorn. Det finns idag ingen 
entydig definition av begreppet, dock kan det användas för en byggnad som uppförs med en 
miljöprestanda som överstiger de lagar och normer vi har idag. Det kan innebära åtgärder som 
minskar energiförbrukning samt användning av miljövänligt material (Bonde et al, 2013.) 
Utveckling sker ständigt på miljöområdet med förändring av begrepp och definitioner. I 
slutändan är dock syftet med dessa miljömässiga åtgärder i bygg- och fastighetssektorn att 
minska effekten av bebyggelsen på den omgivande miljön och människors hälsa. I en rapport 
av Bonde et al, (2013) har begreppet grön byggnad i relation till miljöklassningssystemen 
förklarats på tre nivåer, baserat på dess egenskaper: 
 
Nivå 1. Enbart fokus på byggnads energiförbrukning: En grön byggnad är då en byggnad 
som har betydligt lägre energiförbrukning än liknande byggnader. Klassningen EU 
GreenBuilding (GreenBuilding) behandlar denna aspekt. 
 
Nivå 2. Bredare fokus på själva byggnadens miljöegenskaper; vilket t.ex. kan inkludera 
byggnadsmaterialens miljöegenskaper och inomhusklimatet i olika dimensioner (t.ex. 
radonhalt i luften). Den svenska klassningen "Miljöbyggnad" är ett exempel på ett 
miljösystem som fokuserar på byggnadens miljöegenskaper i vidare mening. 
 
Nivå 3. Fokus även på byggnadens "omgivning" ur ett miljöperspektiv; t.ex. i form av vilken 
typ av mark som utnyttjats och o möjligheterna att åka kollektivt. De internationella systemen 
LEED och BREEAM är exempel på sådana bredare system. 
 
Det finns även ytterligare hållbarhetsaspekter som kan beaktas, exempelvis hur tålig 
byggnaden är i relation till förväntade klimatförändringar (främst häftigare stormar och 
högre vattennivåer) (RICS 2012 s 12). I dagsläget diskuteras dock dessa frågor inte i någon 
större utsträckning. Ytterligare aspekter gäller energiförsörjning, där det förs en diskussion 
om vad som är mest fördelaktigt gällande centraliserade lösningar och decentraliserade 
lösningar (Bonde et al, 2013). 
 

4.2 Miljöklassningssystemen	  
En miljöcertifiering är ett bevis på en att bedömning skett av en byggnads hållbarhetsaspekter, 
och innebär att byggnaden får ett certifikat som kan styrka dess miljöprestanda (SGBC, 
2013.) Det finns idag ett flertal miljöklassningssystem som används i Sverige för att utvärdera 
och klassa en byggnads miljömässiga egenskaper. De olika systemen är uppbyggda av ett 
flertal parametrar som är kopplade till byggnaden och dess användning, med mål som ska 
uppfyllas för att byggnaden ska klassas enligt en viss standard. Dock ser innehållet i systemen 
olika ut. Några system är enklare och behandlar endast ett fåtal aspekter, såsom EU 
GreenBuilding, medan det amerikanska certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) och det brittiska systemet BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) även tar upp aspekter som rör den yttre 
miljön. Utöver dessa har många länder utvecklat egna miljöcertifieringssystem, med 
utgångspunkt ur de förhållanden som råder inom det egna landet. Ett nationellt system som 
utvecklats i Sverige är Miljöbyggnad, som har sin utgångspunkt i ByggaBo-dialogen. 
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Miljöklassningssystemen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM, med dess likheter och 
skillnader behandlas närmare i avsnittet nedan. 
 

 

I sammanhanget är det intressant att titta på hur många byggnader som har miljöklassats med 
de olika systemen för miljöklassningar som används idag. 
 

• Miljöbyggnad: 96 certifierade byggnader i Sverige 
• EU GreenBuilding: 321 certifierade byggnader i Sverige 
• LEED: 13000 kommersiella byggprojekt certifierade globalt 
• BREEAM: 115000 certifierade byggnader globalt 

 

4.2.1 Miljöbyggnad	  
Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som är framtaget utifrån svenska normer 
och byggpraxis, med målet att värna om miljön och människors hälsa. Systemet hänger väl 
samman med Boverkets byggregler för uppförande av byggnad och behandlar områdena 
energi, inneklimat och material. Miljöbyggnad togs fram 2005 inom den så kallade ByggaBo-
dialogen, en frivillig överenskommelse som bildades i syfte att åstadkomma en mer hållbar 
bygg- och fastighetssektor. Dialogen var ett samarbete mellan företag, kommuner, 
myndigheter och regering som alla förband sig att ta ansvar och arbeta mot gemensamma mål 
för att nå längre än gällande lagar och regler, och leda utvecklingen mot en hållbar bygg- och 
fastighetssektor (Boverket, 2013). ByggaBo-dialogen upphörde 2009/2010, däremot lever 
delar av dess arbete kvar genom Boverket samt Delegationen för hållbara städer 
(Delegationen för Hållbara Städer, 2013.)  
 
Av SGBC beskrivs Miljöbyggnad som ett ”enkelt kostnadseffektivt sätt att klassificera 
byggnader”, och uppfyller därmed bygg- och fastighetsbranschens krav på ett enkelt system 

Figur 1. Tabell som redogör för vilka miljöområden som inkluderats i de olika miljöklassningssystemen 
(SGBC, 2013). 
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som är lätt att arbeta med samt vetenskapligt förankrat. De första byggnaderna certifierades 
enligt detta system år 2010, idag är antalet certifierade byggnader 96st och många byggnader 
är registrerade och står på tur för att certifieras. Enligt statistik från SGBC är antalet 
registreringar över 1000st. Därmed väntas antalet certifierade byggnader öka kraftigt 
framöver (SGBC, 2013). 
 
De byggnader som kan klassas enligt Miljöbyggnad är både befintliga och nyproducerade 
byggnader samt lokaler och bostadsfastigheter. De tre områden som Miljöbyggnad behandlar 
är energi, inneklimat och material. Dessa är i sin tur uppdelade i 15 olika aspekter som 
byggnaden granskas inom. Med hjälp av indikatorer inom respektive aspekt kan byggnaden 
sedan värderas och ges ett betyg enligt betygsstegen GULD, SILVER, BRONS eller 
KLASSSAD. En klassning med nivån KLASSNING innebär att byggnaden inte når upp till 
samhällets regler, krav och normer vad gäller dess prestanda, medan en bronsklassning 
betyder att dessa krav precis har uppfyllts. En klassning i SILVER innebär att byggnadens 
miljöprestanda överstiger uppställda krav (Bonde et al, 2009.) För att uppfylla klassningen 
GULD ska dessutom en enkätundersökning vad gäller trivseln genomföras på brukarna i 
lokalen (SGBC, 2013).  
 
Indikatorerna innefattar både beräkningar och mätningar avseende byggnaden, och kräver 
insamling av material i form av exempelvis OVK-protokoll, radonmätningar och 
energifakturor. När byggnadens slutliga miljöprestanda ska beräknas, görs detta först genom 
att tilldela betyg med hjälp av de olika indikatorerna, sedan följs principen sämst betyg avgör 
när dessa respektive vägs samman till ett betyg inom en viss aspekt. Har byggnaden efter 
beräkning till exempel fått betyget BRONS för termiskt klimat vinter samt SILVER för 
indikatorn termiskt klimat sommar så vägs dessa samman till ett betyg BRONS för aspekten 
termiskt klimat. I det fallet då en aspekt innehåller fler än två olika indikatorer följs principen 
att majoriteten av delbetygen bestämmer vilken klassning denna aspekt får. Systemet är 
således uppbyggt så att en byggnad kan få den totala klassningen GULD även om några få 
indikatorer har givits betyget SILVER. Alla aspekter följer detta system tills alla 15 aspekter 
fått ett visst betyg. Enligt principen att sämst betyg avgör vägs sedan alla betyg inom 
områdena energi, inneklimat och material samman och ett slutgiltigt betyg erhålls som blir 
byggnadens slutliga klassning (SGBC, 2013, refererad i Bonde et al, 2009).  
 
En byggnad bedöms i Miljöbyggnad inom följande kategorier: 
 
Energi 

- Energianvändning baserat på köpt energi 
- Energibehov beräknat utifrån byggnadens fysiska utformning samt värmeåtervinning 
- Energislag baserat på andelar av antal använda energislag  

 
Inneklimat 

- Ljudmiljö baserat på en bedömning alternativt ljudklassning 
- Kvalité på inneluft baserat på ventilation, radonhalt och kväveoxid 
- Termiskt klimat för sommar respektive vinter samt dagsljus, baserat på solvärmefaktor, 

transmissionsfaktor och dagsljus 
- Fukt baserat på potentiella fuktproblem och risk för fuktskador 
- Risk för förekomst av legionella, baserat på tappvarmvattnets temperatur 

 
Material 
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- Förekomst av farliga ämnen, baserat på Kemikalieinspektionens lista över ämnen, 
utifrån en inventering av byggnaden 

- Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen i byggnaden med hjälp av loggbok, 
databas etc. 

- Utfasning av farliga ämnen baserat på dokumentation och identifiering av dessa 
(SGBC, 2013). 

 
Innan en byggnad kan certifieras måste den först registreras via användarkonto på sgbc.se. 
Registreringen är giltig upp till tre år, och registreringsdatumet bestämmer vilka 
bedömningskriterier (vilken version av manualen) byggnaden klassas enligt. Med ansökan 
bifogas bilagor som kan styrka redovisade uppgifter, samt den sökandes förslag på betyg för 
varje indikator. Ansökningarna granskas av oberoende specialister som kontrollerar att 
handlingar överensstämmer med gällande bedömningskriterier. De meddelar om revideringar 
måste ske för att nå det önskade betyget, denna måste i så fall ske senast tre månader efter 
granskningsbeslutet för att processen inte ska avbrytas. När ansökan med revideringar är klar 
och uppfyller uppsatta krav går den vidare till certifiering. SGBC utför stickprovskontroller 
av granskningarna, de ansökningar som framgångsrikt går igenom dessa certifieras av SGBC. 
Dock är utfärdat certifikat endast preliminärt fram till dess att resultatet har verifierats tidigast 
ett år och senast två år efter att byggnaden färdigställts och tagits i bruk. Preliminärt certifikat 
är giltigt upp till 10 år från certifieringsdatumet, eller tills att byggnaden genomgått en större 
ombyggnation. I verifieringen genomgår ansökan samma process som ovan, där funktionerna 
i byggnaden jämförs med befintligt underlag. Godkänns verifieringen utfärdas ett definitivt 
certifikat. För certifiering uttas en avgift för registrering, en avgift för granskning och en 
avgift för verifiering och utfärdat certifikat. Avgiften beror av byggnadens storlek, då en 
större byggnad medför ett mer omfattande arbete vad gäller handläggning och granskning än 
en byggnad av mindre storlek. (SGBC, 2013). 
 

 
 

	  

4.2.2 LEED	  
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt 
certifieringssystem som har utvecklats av och styrs av USGBC (United States Green Building 
Council), med mål att ”främja och påskynda utvecklingen av ett mer hållbart 
fastighetsbestånd, vilket i slutändan skall öka livskvalitén hos byggnadens användare.”  
(USGBC, 2013) Den första versionen av LEED kom ut på den amerikanska marknaden 1999 
och sedan dess har systemet spridits världen över, idag finns LEED projekt i över 100 länder 
och är således det miljöcertifieringssystem med störst spridning. I statistik från juli 2012 
markerades att 13000 kommersiella projekt certifierats, samt att 34000 projekt registrerats för 
certifiering. I Kanada, Indien och Kuba har lokala anpassningar gjort för systemet, men för 
resterande länder måste certifieringsprocessen gå via USGBC och använda sig av den 
amerikanska standarden (USGBC, 2013). 
 

Figur 2. Figur som visar certifieringsprocessen för Miljöbyggnad (SGBC, 2013). 
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LEED har anpassats för alla typer av byggnader i och med att olika versioner och verktyg har 
utvecklats utifrån grundstandarden, idag finns nio olika verktyg för klassning av både 
kommersiella byggnader och bostadsprojekt samt projekt inom nyproduktion och befintliga 
byggnader samt även för klassning av stadsdelar. Dessa verktyg är: New Commercial 
Construction and Major Renovation, Existing Building: Operations and maintenance, 
Commercial Interiors, Core and Shell, Schools, Retail, Healthcare, Homes, Neighborhood 
Development. Systemet kan användas under byggnadens hela livscykel, det vill säga både i 
projekteringsprocessen samt i drift- och underhållsskedet. Miljöprestandan i en byggnad 
bedöms (inom den vanligaste versionen av systemet) under områdena: närmiljö, 
vattenkonsumtion, energianvändning, material och inomhusmiljö. Utöver dessa kan extra 
poäng erhållas för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden. Som i Miljöbyggnad 
finns under de olika områdena ett antal kriterier med mål som ska uppfyllas för att få poäng. 
Dock viktas inte betygen som de gör i Miljöklassning, istället är poängen fördelad på de olika 
områdena utefter en bedömning av områdets miljöpåverkan. Vissa grundprioriteringar måste 
uppfyllas inom respektive kategori för att byggnaden ska kunna certifieras. Max antal poäng 
en byggnad kan erhålla är 100 plus eventuella extrapoäng. Byggnaden klassas sedan i fyra 
möjliga nivåer. Den lägsta klassningsnivån är Certifierad där kravet 40 poäng. Övriga nivåer 
är Silver (50-59 poäng), Guld (60-79 poäng) och Platinum. För att erhålla Platinum krävs 
totalt minst 80 poäng (USGBC, 2013). 
 
En byggnad bedöms i LEED inom följande kategorier: 
 
Sustainable sites 

- Uppmuntra till lösningar inom denna kategori som minimerar påverkan på ekosystem 
och vattenresurser, vilket innebär ett val av plats som inte anses speciellt värdefull. I 
denna kategori bedöms även tillgänglighet till allmänna kommunikationsmedel, öppet 
landskap i anslutning till platsen samt föroreningar orsakade av projektet. 

Water efficiency 
- Bedömning av vattenanvändning med syfte att främja en effektivare vattenanvändning 

och reducera konsumtion av drickbart vatten. 
Energy and atmosphere 

- Utvärdering av byggnadens energianvändning med syfte att främja en effektivare 
energianvändning genom smarta och innovativa lösningar. 

Materials and resources 
- Utvärdering av byggnadens materialanvändning, med syfte att uppmuntra användning 

av miljömässigt hållbara byggnadsmaterial och reducera det avfall som genereras av 
dessa. Lokala produkter med korta transporter och användande av förnyelsebart och 
tidigare återanvänt material premieras. 

Indoor environmental quality 
- Uppmuntrar till bättre inomhusklimat och tillgänglighet till dagsljus och utsikt, vilket 

bland annat inkluderar smart utformad ventilation och belysning. 
Innovation and design 

- Denna kategori uppmuntrar till innovativa och tekniska lösningar som sträcker sig 
utöver de krav som ställs i LEED, och behandlar ett område som inte inkluderas i 
någon av de fem ursprungliga områdena. Sex poäng kan totalt erhållas i denna 
kategori. 

Regional priority 
- Adresserar miljöfrågor med regionala skillnader, som varierar mellan olika regioner. 

Fyra poäng kan erhållas i denna kategori (Bonde et al, 2009). 
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Certifieringsprocessen för LEED inkluderar fem steg. Först väljs vilket av LEED’s verktyg 
som skall användas för projektet, därefter registreras projektet via en ifylld ansökan samt 
betald registreringsavgift. Ansökan lämnas sedan in och certifieringsavgift för bedömning 
erläggs, denna avgift varierar beroende på projektets storlek. Därefter inväntas en bedömning 
av projektet, även bedömningsprocessen varierar med typ av projekt. Det slutliga steget är ett 
beslut efter utförd bedömning om byggnaden godkänns eller ej, som antingen kan accepteras 
eller överklagas av den sökande, efter godkänt beslut tilldelas byggnaden en LEED-
certifiering (USGBC, 2013). 
 

4.2.3 BREEAM	  
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett 
certifieringssystem som utvecklats och administreras av BRE, och introducerades på den 
brittiska marknaden 1990. BREEAM är således ett av de äldsta certifieringssystemen för 
klassning av byggnader. Idag finns åtta olika verktyg för BREEAM som alla är utvecklade för 
olika typer av byggnader. Övergripande byggnader som kan bedömas är kontor, industri och 
handel. De typer av byggprojekt som kan bedömas enligt BREEAM är både nyproduktion, 
större ombyggnation och tillbyggnad av befintlig byggnad eller kombinationer av dessa samt 
inredning av befintlig byggnad. De olika verktygen som tagits fram inom BREEAM är: 
BREEAM Courts, BREEAM Education, BREEAM Industrial, BREEAM Healthcare, 
BREEAM Offices, BREEAM Retail, BREEAM Prisons och BREEAM Gulf. Sedan det 
introducerades har över 115 000 byggnader över hela världen klassats enligt BREEAM, och 
700 000 byggnader är finns registrerade, vilket gör det till det mest spridda av de 
internationella systemen i Europa. BRE samarbetar med UKGBC (United Kingdom Green 
Building Council) med syfte att förbättra och främja certifieringssystemet. De övergripande 
målen med BREEAM är att minska miljöpåverkan från byggnader, möjliggöra bedömning av 
en byggnads miljöfördelar, ge en trovärdig miljömärkning samt stimulera efterfrågan på 
hållbara byggnader. (BREEAM, 2013.)  
 
SGBC har utvecklat en svensk version av BREEAM som sedan 1 maj 2013 används för att 
certifiera byggnader på den svenska marknaden inom nybyggnation och ombyggnation. 
Denna version är mer anpassad till de förhållanden som råder i Sverige vad gäller de aspekter 
som byggnaden bedöms inom. Stor vikt har fästs vid att de varierande intressena inom svensk 
bygg- och fastighetssektor, branschorganisationer och svenska myndigheter ska balanseras. 
Således består den svenska BREEAM-SE-komittén och SGBC-styrelsen av intressenter från 
alla delar av branschen, såsom byggherrar, projektörer, entreprenörer, fastighetsutvecklare, 
politiker, forskare och slutanvändare (SGBC, 2013). 
 
Poäng erhålls efter bedömd miljöprestanda inom områdena: projektledning, energianvändning, 
inomhusklimat, vattenkonsumtion, avfallshantering, markanvändning och påverkan på 
närmiljön. Utöver dessa områden sker bedömning och poängsättning även i aspekterna: 
byggnadens lokalisering i förhållande till allmänna transportmedel, byggnadsmaterial samt 
eventuella föroreningar byggnaden kan ge upphov till. Respektive område innehåller ett antal 
olika indikatorer med bedömningskriterier och mål för byggnaden som den ska uppnå för att 
erhålla poäng. Summan av poängen i respektive områden räknas sedan om till en 
procentenhet av totalt antal möjliga poäng och viktas med hjälp av en viktminskningsfaktor i 
förhållande till varandra, erhållna områdespoäng summeras sedan till ett slutligt betyg. 
Maximalt antal poäng är 100 och betygsskalan består av betygen: PASS (30-44), GOOD (45-
54), VERY GOOD (55-69), EXCELLENT (70-84), OUTSTANDING (85-100). Utöver dessa 
poäng kan extra innovationspoäng på maximalt 10 erhållas (1 % adderas till BREEAM-
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poängen för varje uppnådd innovationspoäng.) För att erhålla betyget OUTSTANDING ska 
byggnaden förutom att erhålla minst 85 poäng även visa på goda innovativa lösningar, utge 
informationsmaterial för produktion och publicering av projektet enligt mall från SGBC samt 
genomföra en godkänd uppföljning inom två år. Inom varje betygssteg finns minimikrav som 
måste uppfyllas för att byggnaden ska kunna erhålla ett visst betyg. Det slutliga betyget 
beräknas sammanfattningsvis utifrån: betygsgränser, viktning av områden, minimistandarder, 
innovationspoäng samt särskilda krav för outstanding. För att få poäng ska byggnadens 
prestanda uppfylla kriterierna, vilket bevisas genom relevant dokumentation (SGBC, 2013). 
 
Respektive område innehåller ett antal olika indikatorer med bedömningskriterier och mål för 
byggnaden som den ska uppnå för att erhålla poäng. Summan av poängen i respektive 
områden räknas sedan om till en procentenhet av totalt antal möjliga poäng och viktas med 
hjälp av en viktminskningsfaktor i förhållande till varandra, erhållna områdespoäng summeras 
sedan till ett slutligt betyg. Maximalt antal poäng är 100 och betygsskalan består av betygen: 
PASS (30-44), GOOD (45-54), VERY GOOD (55-69), EXCELLENT (70-84), 
OUTSTANDING (85-100). Utöver dessa poäng kan extra innovationspoäng på maximalt 10 
erhållas (1 % adderas till BREEAM-poängen för varje uppnådd innovationspoäng.) För att 
erhålla betyget OUTSTANDING ska byggnaden förutom att erhålla minst 85 poäng även visa 
på goda innovativa lösningar, utge informationsmaterial för produktion och publicering av 
projektet enligt mall från SGBC samt genomföra en godkänd uppföljning inom två år. Inom 
varje betygssteg finns minimikrav som måste uppfyllas för att byggnaden ska kunna erhålla 
ett visst betyg. Det slutliga betyget beräknas sammanfattningsvis utifrån: betygsgränser, 
viktning av områden, minimistandarder, innovationspoäng samt särskilda krav för outstanding. 
För att få poäng ska byggnadens prestanda uppfylla kriterierna, vilket bevisas genom relevant 
dokumentation (SGBC, 2013). 
 
En byggnad bedöms i BREEAM inom följande kategorier: 
 
Ledning och styrning 

- Aspekter i denna kategori innefattar exempelvis ledning och styrning av miljöarbete 
på byggplatsen, samordnad idrifttagning så att byggnaden med dess installationer 
fungerar på avsett sätt, plan för underhållsarbete och brukarvägledning och 
dokumentation av byggvaror samt hur väl uppföljningsarbete implementeras. 

Hälsa och innemiljö 
- Denna kategori bedömer byggnadens utformning vad gäller dagsljus, belysning, 

luftkvalité, termisk komfort, ljudmiljö, legionella och radon, med utgångspunkt i hur 
dessa påverkar människans livskvalité. 

Energi 
- Bedömning av energianvändning och energibesparande åtgärder som uppmanar till 

utformning av byggnaden med minimalt energibehov. Inkluderar aspekter såsom 
belysning, kylförvaring, klimatskalets energiprestanda och lufttäthet. 

Transporter 
- Förmåga att minimera koldioxidutsläppet till följd av transporter till och från 

byggnaden bedöms, med fokus på byggnadens placering, tillgång och närhet till 
parkering och kollektivtrafik, serviceanläggningar och effektiva resplaner som 
implementerats i byggprocessen. 

Vatten 
- Åtgärder för att minska vattenförbrukning, såsom resurseffektiva system i byggnaden, 

system som upptäcker vattenläckage och bärkraftig hantering av spillvatten.  
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Material 
- Bedömning av materialval utifrån ett livscykelperspektiv med avsikt att stimulera till 

materialval med låg miljöpåverkan under dess livslängd, och inkluderar material som 
använts vid uppförandet av byggnaden, råvaruåtgång och energiåtgång för tillverkning 
och utvinning av materialet, samt återanvändning av byggnadsdelar och utfasning av 
farliga ämnen. 

Avfall 
- Bedömer huruvida avfallshanteringen sker på ett miljömässigt och resurseffektivt sätt, 

och inkluderar komponenter såsom tillgång till avfallskomprimator, kompostering och 
utrymme för återvinningsbart avfall. 

Mark och ekologi 
- Utvärderar huruvida byggnaden uppförts på tidigare bebyggd mark, förorenad mark, 

eller mark som redan har ett begränsat värde för växt- och djurliv, dessutom att 
uppförandet av bygganden sker på ett sätt som skyddar befintlig ekologi och begränsar 
dess påverkan på platsen, även långsiktig påverkan på biologisk mångfald. 

Föroreningar 
- Inkluderar kemikalieanvändning samt eventuella utsläpp från byggnaden genom 

bedömning av uppvärmningssystem, avrinningssystem, användning av oljeupptagare 
eller filter och köldmedier. Även bedömning av översvämningsrisk och buller. 

Innovation 
- Innovationspoängen är en uppmuntran till byggnader som är extra bra vad gäller 

innovativa lösningar och hög miljöprestanda, och ger projekteringsgrupp möjlighet att 
höja miljöprestandan samt bidra till att marknaden utvecklar nya och innovativa 
lösningar och teknik (Bonde et al, 2009). 
 

Certifiering av en byggnad enligt BREEAM utförs endera i två steg, som inbegriper 
projekteringsstadiet (Design Stage) samt färdigställd byggnaden (Post Construction Stage), 
eller enbart i ett steg som enbart innefattar det senare steget (Post Construction Stage). I det 
första steget ska tydligt redovisas för projektering och utformning av byggnaden, med 
bifogade dokument som bevisar att byggnaden uppnår de krav som ställts. Dessa skickas till 
BRE för en kvalitetsgranskning, som efter godkännande ger ett betyg för byggnadens Design 
Stage. Det andra steget (Post Construction Stage) genomförs efter dess att byggnaden 
färdigställts, och kräver insamling av bevis (främst foton, bevisrapporter och 
relationshandlingar) för att de mål som satts för projekteringsfasen verkligen har genomförts. 
Har dessa uppnåtts och godkänts av BRE får byggnaden sedan samma betyg som det som 
erhållits i det första seteget (Design Stage) (Nathorst- Westfelt, E., 2013),  
 

4.3 Jämförelse	  av	  miljöklassningssystemen	  och	  bakomliggande	  motiv	  
Bonde et al (2009) påpekar i en rapport som behandlar de olika miljöklassningssystemen att 
det idag är svårt att jämföra dessa med varandra på grund av en låg transparens dem emellan, 
och att en stor anledning till detta är att aspekterna som behandlas skiljer sig på grund av olika 
länders miljö- och bygglagstiftning och normer. Ett exempel på detta är vattenförbrukning 
som värderas högt inom vissa miljöklassningssystem medan det i Miljöbyggnad inte nämns 
över huvud taget. Det samma gäller för aspekten legionella, som finns med i Miljöbyggnad 
men som inte ens nämns i LEED. LEED har dessutom inte viktat sin poäng när totalbetyget 
skall beräknas, utan istället valt att dela upp poängen beroende på miljöbelastningen inom 
respektive område. En lösning på detta problem, som utvecklats av exempelvis svenska 
BREEAM, är lokala anpassningar av internationella system. En svensk version gör det 
möjligt att arbeta med ett internationellt erkänt miljöcertifieringssystem som är anpassat efter 
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svenska regler och normer, men som ger ett värde på den internationella marknaden. Detta 
gör det lättare för investerare och hyresgäster att jämföra olika byggnaders miljöpåverkan. 
Dock återstår fortfarande att öka transparensen mellan de olika systemen för att kunna 
jämföra dess certifikat mot varandra. Bonde et al (2009) tar även upp anledningen till att just 
LEED och BREEAM blivit så populära inom sina respektive länder, och menar att 
fastighetsbranschen varit involverade vid utvecklandet av dessa vilket har gett produkter som 
efterfrågas av aktörerna på marknaden. Dessutom administreras systemen av organisationer 
som har ett stort inflytande på fastighetsbranschen i respektive land. En ytterligare anledning 
är tredjepartscertifieringen som ger en stor trygghet och tillförlitlighet vad gäller 
bedömningen. 
 
Andra skillnader vad gäller de olika systemen är att LEED kan användas inom hela 
fastighetskedjan, det vill säga från projekteringsskedet till drift- och underhållsskedet, till 
skillnad från Miljöbyggnad som endast behandlar den färdigställda byggnaden och inte kan 
verifieras tidigare än minst ett år från datumet för färdigställandet. Däremot måste granskning 
och verifiering för en LEED certifiering gå genom USGBC, vilket innebär en standard som 
inte är anpassad till svenska förhållanden (USGBS, 2013.) En intervjuad byggentreprenör 
kritiserar LEED med argumentet att kraven inom detta system är för låga i relation till den 
svenska byggmarknaden, vilket innebär att företaget inte får ”credd” för allt arbete de lägger 
ned då de i flera aspekter ligger på en nivå över de krav som ställs av LEED. Enligt dem är 
det inte svårt att nå de högsta nivåerna för certifiering enligt LEED, vilket också innebär att 
den svenska marknaden inte drivs framåt på miljöområdet. Anledningen till att de valt 
BREEAM som system för sina kommersiella fastigheter är således att högsta nivån högre, 
vilket alltså innebär ett ambitiösare system med färre certifierade byggnader (Intervju, 2013). 
 
Andra synpunkter på Miljöbyggnad är att detta system endast behandlar de aspekter som är 
kopplade till byggnadens utformning och alltså utelämnar andra faktorer som påverkas av 
byggnaden och dess användning, såsom markanvändning, byggavfall, transporter i anslutning 
till byggnaden och vattenkonsumtion, vilket också försvårar jämförelse med andra, 
internationella system (Bonde et al, 2009.) Dessutom kan verifiering av byggnadens 
miljöklassning inte ske tidigare än ett år efter dess färdigställande. Däremot är den ett relativt 
enkelt och billigt sätt att få en byggnad miljöcertifierad, samt ett hjälpmedel i 
projekteringsskedet. I intervjuer med fastighetsutvecklare aktiva på den svenska marknaden 
försvaras användandet av Miljöbyggnad med att det är ett system framtaget utifrån svensk 
byggstandard och anpassat för rådande förhållanden. Dessutom påpekar de specifikt att 
jämfört med andra, internationellt gångbara system, är certifieringskostnaden låg och systemet 
relativt enkelt där varje indikator är kalkylerbar vilket gör det lätt att följa upp (Intervju, 2013). 
 
Det går även att skönja en utveckling mot att certifiera olika byggnader i beståndet med olika 
system (Bonde et al, 2009.) Ett entreprenadföretag som intervjuats för denna studie har valt 
att klassa sina bostadsprojekt enligt Miljöbyggnad medan de kommersiella byggnadsprojekten 
har klassats enligt ett internationellt certifieringssystem. Motivet är enligt intervjuperson att 
de kommersiella fastigheterna har ett större behov av att bli igenkända av internationella 
aktörer, medan det å andra sidan inte finns någon andeldning att klassa bostadsprojekten med 
ett internationellt system, som både är mer komplext och dyrare och menar på att detta beslut 
mest är en kostnadsfråga. (Intervju, 2013.) Denna aspekt behandlas också i rapport av Bonde 
et al (2009), som menar att många aktörer efterfrågar ett internationellt system för att kunna 
marknadsföra sina projekt bland internationella investerare, samt att de inhyser internationella 
hyresgäster i större utsträckning. Ett internationellt system förenklar således 
kommunikationen av byggnadens miljöprestanda gentemot dessa parter. Motsvarande gäller 
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för bostadsmarknaden där liten efterfrågan av internationellt certifierade system finns, vilket 
innebär att flertalet bostadsprojekt istället certifieras med de inhemska systemen. Vidare spås 
att utvecklingen på den svenska marknaden troligen kommer att gå åt att de mindre aktörerna 
med kunder på den inhemska marknaden väljer att använda Miljöbyggnad till att certifiera 
sina byggnader, medan de större aktörerna som vill marknadsföra sina projekt bland 
internationella aktörer använder LEED och BREEAM för certifiering. Samma teori kan 
appliceras på ägare och förvaltare av verksamhetsfastigheter, som inte har intresse av att sälja 
eller kommunicera miljöprestandan gentemot internationella aktörer. 
 
Gemensam ståndpunkt för intervjupersonerna i denna studie, som består av både 
byggentreprenörer, byggherrar och fastighetsägare av kommersiella samt icke kommersiella 
fastigheter, oavsett val av miljöcertifieringssystem, är att även om det inte går att visa på 
miljöklassningens ekonomiska värde så är klassningen ett sätt för företaget att profilera sig 
som ett grönt företag och synliggöra att miljö är en viktig fråga. En tredjepartsklassificering 
ökar trovärdigheten gentemot övriga aktörer och hyresgäster och säkrar prestandan på huset. 
Dessutom styrs aktörerna också av tron att en miljöcertifiering kommer bli en form av 
hygienfaktor i framtiden. Samtidigt är övertygelsen inte bara att de gör något bra utan att det 
nu och långsiktigt är en bra affär att bygga hållbart. De har märkt att miljöcertifieringen har 
ett värde som är styrd av efterfrågan, om ingen efterfrågan fanns skulle inte miljösatsningar 
genomföras med samma ambitionsnivå (Intervju, 2013). 
 
Utvecklingen av miljöklassningssystemen visar på att det inte sker någon förändring mot att 
använda endast ett gångbart system, snarare tvärtom, vilket beror på att olika aktörer har olika 
primära aspekter som är viktiga för dem, samt innehar olika typer av fastigheter. Detta 
innebär att transparensen miljöklassningssystemen emellan fortsatt kommer vara låg vilket 
försvårar en jämförelse av systemen och dess innehåll (Bonde et al, 2013). 
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5 Värdering	  

5.1 Grundläggande	  värdeteori	  
Med värdeteori avses en grundläggande teori med syfte att beskriva hur ett värde uppstår. Den 
har sedan länge sin förankring i den allmänna ekonomiska teorin, och begrepp som utbud och 
efterfrågan spelar en central roll. Dock sker utveckling av tillämpade metoder ständigt för att 
reflektera nya synsätt och teoriutveckling. En generell definition är att värde skapas av 
förväntningar om tillgångens framtida nyttor, som grundar sig i individens behov samt 
resurstillgång. 
 
Eftersom ”framtiden” är ett begrepp som är relativt obestämt så är värdebedömningen enbart 
en vägledning, och förenad med stor osäkerhet. Ett värde kan även te sig olika för olika 
individer beroende av nyttan för den unika individen, och kan inte ses objektivt. Därför är det 
också naturligt att värdet förändras över tiden. För att definitionen av ett värde ska vara 
användbar i praktiskt värderingsarbete krävs också värdepåverkande faktorer, en sådan 
definition kan generellt beskrivas enligt nedan: 
 
Värdet = f (x1, x2, x3, x4,..xn) 
 
Formeln visar hur ett värde uppkommer genom en funktion av olika faktorer, där Xi, i=1 till n, 
står för de värdepåverkande faktorerna som exempelvis kan inkludera läge, hyror, storlek, 
driftnetto etc., och som alla är en del av den värdeskapande processen. (Persson E., 2008).  
 
Det krävs enligt den ekonomiska teorin att fyra grundläggande förutsättningar uppfylls för att 
ett värde ska uppstå: 
 

o Behov 
o Knapphet, begränsad tillgång 
o Dispositionsrätt, rätt att utnyttja och exkludera andra 
o Överlåtbarhet (marknad) 

 
”Värdeteorins kärna” förklaras som: ”De flesta resurser är av begränsad tillgång, om de kan 
vara till nytta uppstår ett behov av dem vilket skapar ett ”värde” i människor medvetande 
som kan komma till uttryck i ett pris genom olika betalningsvillighet i en marknadsprocess” 
(Persson E., 2008). 
 
Detta värde är den ekonomiska tolkningen, där ett pris skapas för en individ eller företag i en 
prisbildningsprocess, vilken är beroende av tillgång och efterfrågan på marknaden. Dock 
finns även andra värdetolkningar som inte inryms i den ekonomiska. Exempel på sådana är 
miljövärde, affektionsvärde och estetiskt värde.  
 
Som med begreppet ”gröna byggnader” finns också olika definitioner på begreppet ”värde på 
en fastighet” och dess innebörd. En anledning till att oenigheter finns beror på oklarheter och 
skillnader vad gäller tolkningar av olika begrepp och terminologi i ämnet. Dessutom sker 
utveckling av befintliga begrepp och uppkomst av nya begrepp och definitioner. Därmed är 
det viktigt med en gemensam terminologi och enighet om begreppens innebörd för att 
minimera oklarhet och förvirring. I följande avsnitt presenteras några viktiga begrepp inom 
ämnet fastigheter och värde samt dess innebörd såsom de förklaras i litteraturen. 
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5.2 Värdebegrepp	  
I samband med fastighetsvärderingar används vanligen begreppen marknadsvärde och 
avkastningsvärde. De olika värdebegreppen har olika relevans beroende på olika faktorer, en 
viktig faktor är rådande konjunkturläge. Vid högkonjunktur och perioder med stigande 
fastighetspriser har preferenser för användande av marknadsvärde förekommit eftersom det 
kan resultera i ett högre värde, och vice versa för perioder med sjunkande fastighetspriser då 
användande av avkastningsvärde föredragits. Dock beror valet av metod på syftet med 
värderingen samt om man befinner sig i en innehavare- eller överlåtelsesituation. Vid en 
överlåtelsesituation där fastigheten ska säljas används oftast marknadsvärdet, medan det i en 
innehavssituation är mer relevant för fastighetsägaren att se till avkastningsvärdet. 
Sammanfattningsvis kan sägas att båda begreppen är av intresse då de generellt sätt ger ge 
svar på olika frågor: ”Vilket värde har tillgången för mig?” (Avkastningsvärde) och: ”Vad är 
sannolikt marknadspris?” (Marknadsvärde) (Persson E., 2008). 
 

5.2.1 Marknadsvärde	  
Marknadsvärde är det överlägset mest använda begreppet inom värdeteorin och tillämpas 
världen över. Dock förekommer flera olika definitioner av begreppet och stora insatser har 
gjorts för att enas om en samlad begreppsdefinition. Marknadsvärde kan beskrivas enligt 
följande:  
 
”Marknadsvärde är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss 
angiven tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, med tillräcklig 
marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.” (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2010, 3, refererad i Ödmark, 2012). 
 
Pris och marknadsvärde står i nära relation till varandra, med den väsentliga skillnaden att 
marknadsvärdet är en förutsägelse av det mest sannolika priset vid en potentiell försäljning, 
medan pris är ett resultat av en händelse som faktiskt skett (observation på en marknad). Till 
skillnad från pris kan marknadsvärdet således inte observeras utan endast bedömas som en 
prognos vid en tänkt överlåtelse. Marknadsvärdet förbinds alltid till en specifik tidpunkt och 
kan snabbt förändras i och med att förhållandena på marknaden ändras. Därför kan ett 
marknadsvärde endast bedömas och inte specifikt bestämmas, som med begreppet pris.  
 

5.2.2 Avkastningsvärde	  
Begreppet avkastningsvärdet kan definieras på följande sätt: 
 
”Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 
värderingsobjekt.” (Persson E., 2008). 
 
Begreppet grundar sig i individuella nyttofunktioner och speglar värdet av en fastighet för en 
specifik individ eller organisation. Detta värde varierar således med värderarens specifika 
förutsättningar och nyttofunktioner av ett visst objekt. Två faktorer som påverkar 
avkastningsvärdet är skickligheten att driva fastigheten samt aktuell beskattnings- och 
finansieringssituation.  
 
Detta begrepp tillämpas mestadels i samband med investerings- och lönsamhetsanalyser, och 
används främst på fastigheter där intresse finns för framtida avkastningar och den framtida 
nyttan av fastigheten, eller det så kallade nettoöverskottet. Nettovärdet kan enkelt förklaras 
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som differensen mellan inkomsterna och utgifterna för en fasighet, där utgifterna består av 
drift och underhållskostnader medan inkomsterna utgörs av hyresintäkter. Dock speglar detta 
begrepp värdet för en specifik part och kan sålunda användas för olika typer av fastigheter. 
När det gäller verksamhetsfastigheter kan värdet ses ur ett verksamhetsperspektiv, det vill 
säga hur fastigheten förhåller sig till ett väl anpassat nytt objekt (Lind & Lundström, 2010). 
 

5.2.3 Tekniskt	  nuvärde	  
Utöver marknadsvärde och avkastningsvärde finns ett tredje begrepp som i vissa fall används 
för bedömning av en fastighets värde. Tekniskt nuvärde är ett begrepp som främst används för 
specialfastigheter där det inte finns en specifik marknad, eller där marknaden inte är 
betydelsefull för värdet för aktören. Vid beräkning av tekniskt nuvärde utgår man ifrån 
återanskaffningsvärdet, det vill säga kostnaden för att uppföra en motsvarande byggnad i 
nuläget. På grund av ålder och slitage måste en nedskrivning ske på den existerande 
byggnaden, som baseras på kvalitén av denna gentemot kvalitén på en ny byggnad som skulle 
uppföras idag, där även skillnader i driftskostnader ska inkluderas. Nedskrivningen görs ofta 
schablonmässigt med hjälp av uppskattad avskrivningstid för den existerande byggnaden. 
Denna metod innebär således en rad relativt godtyckliga bedömningar (Lind & Lundström, 
2010). 
 

5.3 Värderingsmetoder	  
En fastighet som marknadsobjekt är väldigt olikt andra objekt, som beror av att är de fixerade 
vid en specifik plats, har en lång varaktighet och kräver stora kapitalinsatser för att investera i 
dem. De har relativt låg omsättning, är präglade av regler och lagar från samhället, samt 
saknar ofta komplett marknadsinformation, vilket gör dem icke transparenta. Därför är varje 
genomförd värdering unik för den specifika fastigheten. Värdering av en fastighet sker oftast i 
samband med köp och försäljning, vid lån, redovisning samt annan finansiell rapportering, 
fastighetstaxering, lönsamhetsanalyser och skadeersättningar, som rör fastigheten och därför 
kräver ett bedömt värde (Persson E., 2008). 
 
Värderingsmetoderna är ett hjälpmedel som värderaren använder för att fastställa värdet på en 
fastighet utifrån tillgänglig marknadsinformation. Det finns tre huvudsakliga 
värderingsmetoder som används idag, dessa är: 
 

- Ortsprismetoden 
- Avkastningsmetoden 
- Produktionskostnadsmetoden 

 

5.3.1 Ortsprismetoden	  
Ortsprismetoden är en bedömning av marknadsvärdet som grundar sig i observationer av 
jämförelseobjekt, och innefattar betalda priser på liknande objekt på den öppna marknaden. 
Den främsta informationskällan för dessa objekt är alltid överlåtelser på marknaden, med 
hjälp av dessa observationer kan man sedan göra en bedömning av värdet på fastigheten inför 
en tänkt försäljning. Tillgången på jämförelseobjekt är avgörande för kvalitén på resultatet. 
Svårigheter uppstår ofta till följd av låg omsättning på fastighetsmarknaden samt att varje 
fastighet är unik. Ortsprismetoderna finns i olika varianter som följer:  
 

- Areametoden (pris relaterat till arean) 
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- Nettokapitaliseringsmetoden (pris relaterat till driftnettot) 
- Bruttokapitaliseringsmetoden (pris relaterat till hyran) 
- Köpeskillingskoefficientmetoden (pris relaterat till taxeringsvärde) (Persson E., 2008). 

5.3.2 Nuvärdesmetoden	  
Nuvärdesmetoden är även känd som avkastningsmetoden, och är ett samlingsnamn för de 
inkomstbaserade värderingsmetoderna som baseras på en diskontering av fastighetens 
framtida nyttor. De inkomstbaserade metoderna kan beskrivas som en värdering genom 
beräkning av nuvärdet av framtida nettoavkastningar utifrån ett uppskattat kalkylräntekrav 
och över ett antal tidsperioder, som vanligtvis beräknas om 5-10 år. Värderingen baseras 
följaktligen på en uppskattning av den avkastning som fastigheten frambringar, där sedan 
nuvärdet beräknas på det nettoöverskott som uppstår. Det innebär att värderingen kräver en 
uppskattning av storleken på ett antal framtida parametrar. Indata bör spegla marknadens 
förväntningar om ett sannolikt pris ska beräknas med denna metod (Persson E., 2008). 
 
 

 

 
V0 = Värde år 0 (värdetidpunkten) 
Dnt = framtida driftnetton 
Vn = Restvärde år n 
P = avkastningskrav (Persson E., 2008, s.279). 

 
De inkomstbaserade metoderna används i situationer då jämförbara objekt saknas eller 
informationen om dessa är bristfällig, samt av aktörer med en högre grad av 
kapitalinvesteringssynsätt. De inkomstbaserade metoderna som används är: 
 

- Kassaflödesmetoden (nuvärdesberäkningar av driftnetton och restvärdet med 
utgångspunkt i bestämd kalkylperiod på 5-10 år). Se exempel ovan. 

- Direktavkastningsmetoden (nuvärdesberäkningarna baseras endast på det första årets 
normaliserade driftnetto och inkluderar inte restvärde.) (Persson E., 2008). 

0	   1	   2	   3	   4	   n	  

Vo	  

Dn1	  

Dn2	  

Dn3	  

Dn4	  

Dnn	  

Rn	  

År	  

V0 = f (Dnt, p, Vn) 
 

Figur 3. Diagram som beskriver framtida driftnetton + restvärde (Persson E., 2008, s.279). 
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5.3.3 Produktionskostnadsmetoden	  
Till skillnad från övriga metoder som utgår ifrån framtida nyttor så innebär 
produktionskostnadsmetoden en värdering utifrån kostnader, genom en bedömning av 
kostnaderna för att bygga plus kostnaderna för marken. Värdet av byggnaderna eller 
anläggningarna beräknas utifrån återanskaffningskostnader, där reduktion för värdeminskning 
på grund av ålder, bruk och funktionalitet tas i beaktande. Återanskaffningskostnader innebär 
kostnaderna för en identisk byggnad, eller en byggnad med samma funktion. Denna kostnad 
beräknas antingen genom en indexuppräkning av byggnadens historiska kostnader, eller 
genom en direkt kostnadsberäkning. Markkostnader ses i regel som ett restvärde mellan det 
totala värdet på marken och produktionskostnader för utförda investeringar på marken (såsom 
planläggning, infrastruktur etc.). Produktionskostnadsmetoden sker således i tre steg: bedöma 
återanskaffningskostnaden, reducera värdet till följd av värdeminskning och slutligen lägga 
till markvärdet. Marknadsvärdet definieras följaktligen som: 
 
Marknadsvärde = värde av mark och byggnader/anläggningar 
 
I situationer där jämförbara objekt saknas, den ekonomiska avkastningen är svår att bedöma 
eller marknad saknas för objektet anses denna metod ibland vara den enda användbara 
värderingsmetoden för vissa objekt. Denna metod kan även användas för att kontrollera de 
övriga metoderna. (Persson E., 2008). 
 

5.4 Due	  Diligence	  
En Due Diligence utförs alltid inför ett fastighetsförvärv i samband med överlåtelsen, och 
innebär en grundläggande undersökning vad gäller fastighetens tekniska, ekonomiska och 
miljömässiga egenskaperna och ligger till grund för investeringsbeslut samt i vissa fall 
fungerar som ett förhandlingsunderlag mellan säljare och köpare av en fastighet. Oftast anlitas 
för undersökningen en tredje part (förslagsvis en specialist) för att samla in och analysera 
information om förvärvet. Dokumentationen av resultatet från undersökningen varierar och 
kan bestå av alltifrån en ren checklista till en grundläggande rapport.  
 
Miljöundersökningsdelen av en Due Diligence har fått allt större betydelse under senare år, 
dels på grund av fastighetsägarens ansvar vad gäller fastigheten som innebär att miljöskador 
kan bli väldigt kostsamma om dessa inte upptäcks tidigt, men även för att miljöaspekterna 
blivit allt viktigare och värdefulla för fastighetsägare på marknaden. Investerarna är i större 
grad intresserade av vilka miljömässiga egenskaper en byggnad innehar.  
 
Miljöundersökningen innebär en undersökning av miljöaspekter som kan komma att ha en 
negativ inverkan på kassaflödet, och innefattar exempelvis föroreningar till följd av tidigare 
användning eller farliga ämnen i byggmaterial såsom asbest, radon och tungmetaller. Samt 
andra möjliga faktorer som har inverkan på byggnadens kvalité och betalningsvilja såsom 
ventilationssystem, bullernivåer och ljusinsläpp (Ejermark et al, 2008).  
 
Däremot påpekas i en rapport av Bonde et al (2009) att byggnadens energiförbrukning i 
dagsläget inte brukar inkluderas i denna undersökning i någon större omfattning.  
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5.5 Värdering	  av	  samhällsfastigheter	  
Som tas upp i kapitel 3 kan det vara intressant att analysera marknadsvärdet för 
specialfastigheter även om syftet med värderingen inte primärt är att sälja fastigheten. En 
fastighet som visar sig ha ett högt marknadsvärde och inte är betydande för verksamheten kan 
vara en dold reserv att frigöra för alternativ användning, exempel på sådana omstruktureringar 
är gamla industriområden eller dåligt utnyttjade sjukhusområden i attraktiva lägen som gjorts 
om till kommersiella verksamheter eller bostadsområden, och på så sätt fått en alternativ 
användning. Att bedöma marknadsvärdet kan således vara ett sätt att upptäcka dolda reserver i 
fastighetsbeståndet. Intresset för att bedöma värdet på offentliga fastigheter har av denna 
anledning (omstruktureringar av verksamheten där vissa verksamheter avvecklats och 
byggnaden inte längre behövs) ökat, vilket gör det intressant för fastighetsägaren att ta fram 
ett marknadsvärde för fastigheterna i sitt bestånd så att en försäljning kan ske under 
marknadsmässiga villkor. Också när verksamheter övergår från en kommunal aktör till en 
privat aktör genom en så kallad ”sale-leaseback” situation, som tas upp i kapitel 3, är det 
nödvändigt att ta fram ett marknadsvärde för fastigheten. En annan anledning till värdering av 
det offentliga fastighetsbeståndet är att kravet på ekonomisk redovisning av kommuner har 
ökat, vilket innebär att en balansräkning med redovisning av tillgångar och skulder ska tas 
fram, där fastigheterna är en del av tillgångarna och därmed ska värdesättas i ekonomiska 
termer (Lind & Lundström, 2010, s.124).  
 
Att bestämma ett värde för en specialfastighet kan innebära ett flertal olika tolkningar, 
beroende av vilka begrepp som används. Värdet på en skola kan tydas på följande sätt: 
 

- Skolans bokförda värde (anskaffningsvärde minus nedskrivningar.) 
- Skolans marknadsvärde för annat ändamål (om skolverksamheten upphör och 

byggnaden används för annat ändamål.) 
- Skolans marknadsvärde som skola (om skolan exempelvis säljs och hyrs tillbaka för 

samma ändamål.) 
- Skolans värde för verksamheten (med lämplig utgångspunkt i skolans tekniska 

nuvärde, som innebär att reducera nyproduktionskostnader utifrån hur mycket sämre 
befintlig byggnad är jämfört med en ny byggnad.) (Lind & Lundström, 2010, s.123). 

 
Då marknadsvärdet ska tas fram skiljer sig inte värderingsförfarandet av specialfastigheter 
avsevärt från värdering av konventionella byggnader. Däremot skiljer sig dessa fastigheter åt 
av den anledning att dessa har utformats för ett specifikt ändamål och för en specifik brukare, 
vilket innebär svårigheter vad gäller att hitta jämförelseobjekt, bestämma marknadsmässiga 
förutsättningar (marknadsmässiga driftnetton etc.), och att bedöma alternativ användning. 
Liksom vid värdering av kommersiella fastigheter blir värderarens roll tydligare eftersom stor 
kunskap och förståelse krävs för de unika förutsättningarna och komplexiteten kring dessa 
fastigheter. Det är viktigt att värderaren gör rimliga antaganden för att värdet ska bli så 
adekvat som möjligt (Nyström & Närholm, 2010). Det kan slutligen poängteras att ju mer 
speciell en fastighet är, desto osäkrare blir värdeuppskattningen.  
 

5.6 Värdering	  av	  en	  byggnads	  miljömässiga	  egenskaper	  
Ett flertal studier har utförts i syfte att undersöka sambandet mellan miljömässiga egenskaper 
i byggnader och fastighetsvärdet. Nedan presenteras resultatet av genomförda studier samt 
svårigheter och behov av framtida utveckling på området. 
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5.6.1 Värderingsmetoder	  för	  gröna	  byggnader	  
Det finns idag ingen metod eller formel som är specifikt framtagen för att inkludera 
miljörelaterade aspekter i värderingsprocessen. I vilken utsträckning hållbarhetsfrågor 
reflekteras i fastighetsvärdet beror till stor del på lokala förhållanden på marknaden och 
huruvida marknaden värderar gröna attribut eller ej (Runde & Thoyre, 2010.) I en rapport 
fastställer Bonde et al, (2013) att inga nya värderingsmetoder behövs för värdering av gröna 
byggnader. De grundläggande värderingsmetoderna kan användas oberoende av en byggnads 
miljöegenskaper. Detta fastslås även i en rapport av Lorenz & Lützkendorf, (2011) som 
menar att de grundläggande värderingsmetoderna också kan användas för att ta i anspråk 
hållbarhetsaspekter.  
 
Nedan redogörs för hur de olika värderingsmetoderna som används idag kan inkludera 
byggnaders miljöprestanda och anpassas för byggnaders gröna egenskaper, och tar även upp 
möjliga problem när dessa ska införlivas. 
 
Ortsprismetoden  
Ortsprismetoden kan teoretiskt sätt användas för att bedöma värdet på en byggnad med hög 
miljöprestanda genom att jämföra denna med likvärdiga byggnader. Dock påpekas att antal 
jämförelseobjekt med liknande egenskaper saknas, samt att marknadsinformationen är 
bristfällig och svår att bedöma i dagsläget. Däremot innebär utvecklingen av byggnader med 
hög miljöprestanda att antal jämförelseobjekt kommer att öka, men i nuläget är det upp till 
värderaren att bedöma hur byggnadens miljöprestanda speglar det ekonomiska värdet på 
fastigheten. Förbättringar krävs vad gäller utbudet av information om objekt på marknaden 
som finns att tillgå, samt innehållet i värderingsutlåtandet inklusive en utförligare beskrivning 
av fastigheten, vilket kommer att innebära att högre krav ställs på värderaren. Den utökade 
efterfrågan vad gäller redovisning av hållbarhetsaspekter skulle innebära en utökad 
informerande roll för värderarna, en sådan förändring skulle enligt författarna även öka 
transparensen på fastighetsmarknaden då mer information blir tillgänglig. (Lorenz & 
Lützkendorf, 2011). 
 
Kassaflödesmetoden  
Andra hävdar att kassaflödesmetoden (DCF) är den mest lämpade metoden för att värdera 
gröna byggnader, av den anledningen att denna metod är flexibel på så sätt att parametrarna 
för indata kan justeras till följd av ändrade antaganden vad gäller ökat driftnetto, ökade 
hyresintäkter, ökad uthyrningsgrad etc. för gröna byggnader (Bonde et al, 2009.) Svårigheten 
med denna metod är dock densamma som för ortsprismetoden, att marknadsinformationen är 
bristfällig vad gäller uppskattningen av de parametrar som ingår vilket gör det svårt att 
fastställa storleken på justeringarna. Som rapporten påpekar beror kvalitén på utdata av 
kvalitén på indata, samt värderarens kunskap och erfarenhet. Utan stöd för justering av indata 
eller en korrekt jämförelse kan resultatet bli vilseledande (Runde & Thoyre, 2010). Dock bör 
de miljöaspekter som har mätbar effekt på fastighetsvärdet och kan observeras i priset på 
marknaden tas i beaktande i värderingsprocessen. Sådana aspekter gäller främst 
energibesparingar som genererar lägre drift-och underhållskostnader. Andra aspekter kan inte 
bevisas genom observation på marknaden och är således svårare att göra justeringar för. En 
sådan aspekt är hyror och att påvisa ökade hyror för gröna byggnader, vilket gör det svårt att 
justera för hyresintäkter i kalkylen. I slutändan är det följaktligen upp till fastighetsvärderaren 
att göra en bedömning av hur och i vilken omfattning byggnadens gröna egenskaper påverkar 
parametrarna i kassaflödesanalysen, vilket idag är en svår uppgift till följd av svaga bevis för 
parametrar som exempelvis ökade hyresintäkter. (Bonde et al, 2009.) Dock påpekas både i 
rapport av Bonde et al, (2009) samt Lorenz & Lützenkorf (2011) att detta med stor 
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sannolikhet kommer att ändras i framtiden då fler objekt med hög miljöprestanda kommer 
komma ut på marknaden samt att klimatfrågan blir alltmer aktuell.  
 
Enligt Bonde et al (2009) bör följande element tas i beaktande och justeras för när värdering 
av en grön byggnad utförs enligt kassaflödesmetoden: 
 

• Ökat driftnetto som resultat av minskade underhållskostnader, till följd av minskad 
energi- och vattenanvändning. 

• Ökat intresset på marknaden för gröna byggnader, på grund av förbättrat 
inomhusklimat eller ökad image för företaget, vilket genererar en större värdeökning 
jämfört med konventionella byggnader. 

• Lättare att få fastigheten uthyrd och att behålla befintliga hyresgäster. 
• Minskad risk för kostsamma utgifter till följd av uppgradering av byggnaden. 
• Ökat restvärde 
• Lägre avkastningskrav som en effekt av en lägre risknivå. 

 
Produktionskostnadsmetoden 
Denna metod används inte i någon stor utsträckning av värderare på marknaden och 
information om hur metoden kan användas vid värdering av gröna byggnader är knapphändig 
(Persson E., 2008, s. 259.) Lorenz & Lützenkorf (2011) har i en studie utfört ett exempel på 
hur denna metod kan implementeras för värdering av gröna byggnader. 
 
 

 

 

Figur 4. Exempel på en ”Cost Approach” vid värdering av gröna byggnader (Lorenz & Lützkendorf, 2011). 
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Exemplet illustrerar vilka inkluderade faktorer som påverkas av byggnadens gröna 
egenskaper. Från exemplet går att utläsa att ”replacement costs”, dvs. 
återanskaffningskostnaderna, kan komma att bli högre för en grön byggnad än för en 
konventionell byggnad, vilket beror på den högre standard som en grön byggnad innehar. 
Även ”depriciation factor”, dvs. avskrivningen till följd av värdeminskning på grund av 
byggnadens ålder, bruk och funktionalitet, kan påverkas till följd av en längre livslängd, 
minskat behov av underhåll, förbättrad funktionalitet och särskild teknisk utrustning. Till sist 
bör en klumpsummejustering göras enligt exemplet, till följd av en större efterfrågan och 
högre acceptans på marknaden för gröna byggnader.  
 

5.6.2 Svårigheter	  vid	  värdering	  av	  gröna	  byggnader	  
Många har försökt påvisa gröna egenskapers effekter på fastighetsvärdet. Dock är slutsatsen 
densamma för dessa studier. Som Bonde et al, (2013) stipulerar så går det inte att fastställa 
med statistiska metoder att en specifik grön egenskap ändrar värdet med en viss faktor, eller 
som rapporten uttrycker sig; ”att en specifik fastighet med den gröna egenskapen G kommer 
att ha en hyra som är g procent högre jämfört med en fastighet utan denna egenskap”. Detta 
beror enligt rapporten till stor del på att de gröna egenskaperna korrelerar med varandra, samt 
att de gröna byggnaderna är nyare och har byggts efter andra krav, vilket gör det svårt att 
urskilja en specifik egenskaps betydelse för värdet. 
 
En utmaning för att en korrekt värdering ska kunna utföras med miljöaspekter i beaktande är 
metoden för att samla in, analysera och presentera information rörande fastigheten. Att 
integrera hållbarhetsaspekter i värderingsprocessen handlar således om att öka transparensen 
så att värdepåverkande faktorer ska kunna särskiljas, vilket underlättar för kunder att se vilka 
risker och möjligheter som är förknippade med vissa egenskaper, samt för värderare för att 
underlätta deras bedömning av värdet. Ett problem i samband med detta som tagits upp 
tidigare i rapporten är de olika miljöklassningssystem som idag används med låg transparens 
dem emellan, vilket gör det svårt för aktörer på marknaden att analysera miljöprestanda i 
byggnader och kommunicera egenskaperna effektivt. Problemet kommer troligen kvarstå i 
framtiden då aktörerna på fastighetsmarknaden väljer att använda sig av olika system och 
ingen antydan till förändring finns. (Bonde et al, 2009).  
 
Svårigheter för alla parter involverade i fastighetsvärdering är enligt en rapport av Runde & 
Thoyre (2010) att skapa förståelse för begreppet hållbarhet och dess innebörd och därefter ta 
sig an ett hållbarhetsbaserat tillvägagångssätt som är anpassat för marknaden, fastighetstypen 
och fastigheten som ska värderas. En enkätundersökning genomförd på utländska forskare i 
en studie av Bonde et al, (2013) innehållandes frågor som rör värdering av gröna byggnader 
visar på en ökad medvetenhet bland värderare gällande gröna byggnader, dock råder 
osäkerhet om detta speglas i värderingsutlåtandena. Av undersökningen framkommer att 
bristfällig data och avsaknad av kunskap om miljöklassningssystemen samt osäkerhet vad 
gäller definition av begreppet ”gröna byggnader” försvårar värderarens arbete att påvisa och 
kvantifiera de gröna egenskapernas effekt på fastighetsvärdet och risker knutna till dessa. 
Lorenz & Lützenkorf (2011) pekar i sin studie på vikten av att öka kunskapen hos värderare 
gällande gröna egenskaper, med framtagna riktlinjer och praktisk vägledning med 
rekommendationer för yrkesverksamma värderare samt att bistå med relevant utbildning och 
kurser för att stödja kunskapsutveckling på området. 
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Flera studier poängterar vikten av att värderaren kan ta i beaktande gröna egenskaper och att 
dessa reflekteras i värderingsutlåtandet, till följd av en ökad medvetenhet vad gäller 
hållbarhetsaspekter och dess ökade relevans på fastighetsmarknaden. Lorenz & Lützenkorf 
(2011) skriver att ”Still to be seen are proposals for treating and reporting the more 
intangable (i.e. non-monetary/not-yet-monetisable) aspects of value for which a direct impact 
on observed property prices cannot be demonstrated.” I denna studie påpekas att en 
grundläggande förutsättning för att kunna behandla och rapportera hållbarhetsaspekter som 
inte kan observeras genom att titta på direkta fastighetspriser på marknaden är att det krävs en 
mer omfattande definition av begreppet värde än det som ges uttryck för i definitionen av 
marknadsvärde idag. En sådan utökad definition skulle inkludera fler termer som uppmuntrar 
till en hållbar utveckling och ett miljötänk, än enbart ett uttryck för värdet som det mest 
sannolikt priset. Ytterligare en förutsättning för att kunna behandla icke observerbara faktorer 
är enligt rapporten att mer ingående analys av transaktionsdata krävs för att kunna utföra 
justeringar för värdet på indata till följd av hållbarhetsaspekter och att ett sådant uppdrag ska 
upptas av professionella värderingsorgan.  
 
Svårigheter vid värdering av gröna byggnader som framkommit i litteraturstudien är: 
 

- Bristfällig transaktionsdata och låg transparens på marknaden 
- Brist på kunskap om gröna egenskaper och miljöklassningssystemen 
- Avsaknad av riktlinjer och vägledning för värderare 
- Låg transparens mellan miljöklassningssystemen 
- Osäkerhet definition av begreppet ”grön byggnad” och hållbarhet 
- Otillräcklig definition av begreppet ”marknadsvärde” 

 

5.7 RICS	  och	  ”Sustainability	  checklist”	  

5.7.1 RICS	  
RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) är en internationell organisation för 
professionella yrkesutövare. Rollen denna organisation har är bland annat att sätta upp, 
vidhålla och reglera standarder, praxis och certifieringar inom bygg- och fastighetssektorn 
samt att bistå med råd till regeringar och beslutsfattare (RICS, 2009). RICS grundades 1868 i 
London med anledning av den snabbt växande industrialiseringen på den tiden. Då 
infrastruktur, husbyggande och transportnoder växte, växte även behovet av strängare 
kontroller och regleringar av dessa. Sedan grundandet av RICS har organisationen och dess 
medlemmar spridit sig globalt och nu har RICS över 100 000 medlemmar över hela världen. 
Idag fungerar RICS som en global yrkesorganisation med syfte att:  
 
• Reglera och främja yrket 
• Hålla högsta utbildnings-och yrkesmässiga normer 
• Skydda kunder och konsumenter genom en strikt etisk kod 
• Ge opartisk rådgivning, analyser och vägledning (RICS, 2013).  
 
Medlemmar som kvalificerar sig som värderare enligt RICS är behöriga att använda ”RICS 
Valuation Standards”, även refererad till som ”The Red Book”. Denna innehåller regler, 
riktlinjer, bästa praxis och relaterad information, och ska fungera som en vägledning för 
värderaren att utgå ifrån vid värderingsförfarandet. För att kvalificera sig enligt RICS måste 
utövare möta stränga krav vad gäller utbildning och erfarenhet och vara förberedda att hålla 
en hög standard ur allmänhetens intresse (RICS, 2009.) 
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5.7.2 RICS	  i	  Sverige	  
År 2010 blev det för första gången möjligt för företag i övriga Europa att registrera sig som 
RICS-certifierade företag. Kraven för att registrera sig är att minst 50 % av företagets chefer 
är medlemmar av RICS samt att företaget erbjuder tjänster till allmänheten (Tollesson, N., 
(2010). I Norden finns nu över 200 registrerade medlemsföretag, främst i Danmark, Sverige 
och Finland. De flesta av de nordiska medlemmarna är aktörer inom fastighetstransaktion, 
värdering, kapitalförvaltning och fastighetsinvestering (RICS.org, 2013.) RICS har i Sverige 
utsett en styrelse bestående av personer i företag verksamma på den svenska fastighets- och 
transaktionsmarknaden. Styrelsens har som främsta uppgift att öka användandet av de 
internationella standarder inom värdering och transaktioner som är framtagna av RICS, att 
öka antalet certifierade medlemmar samt att öka kunskapen om RICS i branschen (Tollesson, 
N., 2012). 
 
Fördelen med en RICS-certifiering är det blir möjligt för företag att dra nytta av den prestige 
ett godkännande av RICS innebär. Genom att använda beteckningen ”Certifierad av RICS” 
och RICS logotypen påvisar företagen kvalitet, samt att de följer RICS etiska regler. 
Paralleller kan dras till miljöklassningssystemen som fungerar som en slags stämpel för att 
påvisa företagets arbete inom hållbarhet. Agneta Jacobsson, VD på DTZ och ordförande för 
RICS i Sverige uppger i en artikel att en RICS-certifiering är ett bra sätt att visa både 
internationella som nationella kunder att värderingar utförs efter likvärdig standard och följer 
likvärdiga etiska regler (Tollesson, N,. 2012.) Dock bygger detta uttalande på en 
igenkänningsfaktor och tillförlitlighet för RICS som organisation. 
 

5.7.3 Utvecklandet	  av	  en	  ”Sustainability	  checklist”	  
Enligt RICS (2009) och som även en rapport av Bonde et al (2013) fastslår så finns intresse 
både hos svenska aktörer och aktörer på den internationella fastighetsmarknaden att i 
värderingsutlåtanden utöka beskrivningen av fastigheterna med en systematisk redovisning av 
egenskaper relevanta ur ett hållbarhetsperspektiv. En utökad beskrivning och en checklista för 
miljöaspekter skulle enligt rapporten kunna öka transparensen på fastighetsmarknaden och 
underlätta för investerare att jämföra olika objekt och därmed se det ekonomiska värdet av 
gröna investeringar. För även om det med statistiska metoder inte går att säkerhetsställa de 
enskilda egenskapernas påverkan på fastighetsvärdet då många faktorer samverkar, så skapas 
prisbildning på fastighetsmarknaden genom förhandlingar där det styrande är vilka effekter 
köparen anser att vissa egenskaper ger. Denna bedömning skulle underlättas om 
tillfredsställande information fanns tillgänglig för köparen. En miljömässig Due Diligence 
utförs redan av flertalet företag på den svenska fastighetsmarknaden inför 
fastighetstransaktioner, i syfte att utvärdera de miljömässiga egenskaperna i samband med 
köpet och dess påverkan på fastighetsvärdet. Dock finns fördelar med att utveckla en standard 
checklista för detta syfte, som kan användas av flertalet aktörer (Bonde et al, 2013). 
   
I rapporten av Bonde et al (2013) påpekas att investerarna på marknaden framöver kommer 
att kräva mer information om de bakomliggande egenskaperna i en fastighet, där 
miljöklassningarna får mindre betydelse. En grön checklista ska följaktligen kunna användas 
oberoende av huruvida byggnaden som bedöms är miljöklassad eller inte, även om listan 
självklart kan knytas an till miljöklassningssystemen och ett stort samband mellan aspekterna 
i dessa finns. Resultat från intervjuer i denna studie visar på att fokus bör ligga på fastighetens 
bakomliggande egenskaper istället för på klassningen i sig vad gäller att säkerhetsställa dess 
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kvalité, och att miljöklassningssystemen med dess olika versioner och diversifieringar kan 
tendera att bli förvirrande för hyresgästerna. Köparna värdesätter gröna aspekter på olika sätt, 
vilket innebär det finns ett värde i att synliggöra vissa detaljer och inte enbart 
miljöklassningen i sin helhet. Resultatet av intervjuer med aktörer visar på en efterfrågan på 
marknaden av en (av miljöklassningssystemen oberoende) checklista för miljöegenskaper. 
(Intervju, 2013). Bonde et al, (2013) menar även att kontinuerlig dokumentation av tidigare 
produkters egenskaper, med ett bra så kallat ”track record”, bidrar till att göra byggnaders 
egenskaper trovärdiga över längre tid och att detta är en bra startpunkt för att bryta 
hemlighetsmakeriet i branschen och även kan resultera i ett högre pris. Kontinuerlig 
dokumentation skulle även underlätta arbetet att gå igenom en så kallad Sustainability 
Checklist. 
 
Under en konferens 2010 ledd av organisationen RICS diskuterades om det var önskvärt att 
av värderaren kräva en beskrivning och en grundläggande värdering av gröna egenskaper, 
även de som inte kan observeras i värdet, som ska inkluderas i värderingsrapporten, med syfte 
att visa om fastigheten bidrar positivt till miljön och omgivningen. Den positiva responsen 
berodde av två anledningar; dels skulle en sådan beskrivning göra marknaden och dess 
aktörer mer känslig och uppmärksammad på hållbarhetsaspekter och dessutom genom 
dokumentation även stegvis göra dessa immateriella aspekter observerbara och öka 
kunnigheten om värdedrivande faktorer. Detta kan enligt rapporten endast möjliggöras med 
ändringar i värderingsstandarderna i kombination med utökad praktisk vägledning för 
värderare. Efter att denna konferens hölls har RICS utformat ett förslag till en sådan 
vägledning: ”Sustainability and Commercial Property Valuation, RICS Guidance Note 
Global”, där även ett utkast till en hållbarhetschecklista är inkluderad, denna presenteras 
närmare i avsnitt nedan.  
 
”Sustainability and Commercial Property Valuation, RICS Guidance Note Global”, 
Kort sammanfattning av relevanta punkter.  
I denna publikation som utkom 2012 diskuteras frågor som är relevanta vid genomförande av 
värdering av kommersiella fastigheter, till exempel bedömningen av huruvida fastigheter är 
motståndskraftiga mot miljörisker samt att känna igen de förändrade behoven hos brukarna. 
Punkterna nedan är en kort sammanfattning av vad som inkluderas i publikationen: 
 
• Värderaren bör alltid försöka förbättra sina kunskaper om hållbarhet för att kunna bedöma 

gröna egenskaper korrekt, samt vara medveten om utveckling som kan påverka värdet i 
form av exempelvis: ny teknik, lagar och marknadens attityd mot hållbarhet.  

• Tar upp att uppfattningen om vad som är en grön byggnad ändras över tiden och på olika 
platser. Dessutom finns olika uppfattningar från aktörer om vilka som är de viktigaste 
miljöaspekterna. Byggnader är komplexa, och alla dess element kan ha en påverkan på 
värdet. Poängterar att bedöma en byggnads hållbarhetsaspekter är ett komplext uppdrag 
och inte en precis vetenskap. Aspekterna i guiden är en enbart indikation om vad som kan 
påverka värdet, då hållbarhet är relaterat till så många olika områden. 

• Nämner problem med miljöklassningar på så sätt att de är svåra att jämföra, samt att olika 
länder använder sig av olika system och att uppdateringar sker av systemen vilket gör det 
svårt att bedöma en byggnad som innehar en gammal klassning. Dessutom är klassningar 
vanligare för vissa typer av byggnader (ofta kommersiella). En klassning är inte en 
måttstock för byggnadens grad av hållbarhet, även om en klassning kan peka i den 
riktningen. Avsaknaden av en klassning behöver inte betyda att byggnaden inte är hållbar. 
Viktigt ta reda på tidpunkten för klassningen, för att veta om klassningen upprätthålls över 
tid., samt att även ta i beaktande andra system som används, såsom ISO och CEN. 
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• Värderaren ska vara säker på att tillräcklig information finns tillgänglig för att möjliggöra 
en korrekt bedömning och ge goda råd till kunden. Data skall samlas för framtida 
jämförelser även om den idag inte påverkar värdet på byggnaden. 

• Alla värderingar som sker under RICS’s ”The Red Book” ska ta i beaktande faktiska eller 
potentiella miljöaspekter i värderingsprocessen i den grad de reflekteras på marknaden. 
Vissa aspekter kan inte i dagsläget upptas/ses på marknaden, dock bör de ändå samlas in 
och analyseras för att överväga möjligheten att de kan komma att spela roll i framtiden. 

• Vägledningen inkluderar även specifika parametrar/aspekter ur hållbarhetssynpunkt som 
kan ha påverkan på värdet och som vissa aktörer (hyresgäster etc.) ser som viktiga, samt 
vid olika värderingsförfaranden (värderingsmetoder). Dessa har inkluderats i 
utvärderingen av de olika punkterna i listan nedan. 

• Specificerar utöver dessa, ytterligare aspekter som påverkas vid värdering enligt 
kassaflödesmetoden (DCF) (RICS, 2012). 

 
RICS (2012) har inom ramen för den framtagna vägledningen tagit fram ett förslag till en 
Sustainability checklist, med en lista på faktorer som värderare bör insamla om möjligt, även 
om det enligt RICS (2012) inte uppenbart påverkar värdet. Detta för bidra till en systematisk 
förbättring av tillgänglig data på marknaden och öka kunskapen inom yrket för att värderare i 
framtiden, när marknaden blir mer känslig för gröna faktorer, ska kunna utföra en relevant 
analys för estimering av fastighetsvärdet baserat på jämförelseobjekt. Justeringar som görs 
ska följas upp med en kompletterande förklaring av värdejusteringen, i relation till de risker 
som är relaterade till mindre miljömässigt hållbara byggnader. Även de mjuka parametrarna 
ska beaktas när värdebedömningen utförs innan ett slutgiltigt värderingsutlåtande görs. Dock 
ska justeringar i värderingsutlåtandet till följd av miljömässiga aspekter endast göras om det 
finns bevis som stödjer värdeändringen. Däremot uppmuntras som nämnts ovan insamling av 
information enligt ovan då faktorer som påverkar marknadspriset kommer att ändras över tid, 
både vad gäller byggnaden med dess utformning och användning samt marknaden som den är 
placerad i, men även då lagförändringar och regleringar som berör byggnader kommer få 
effekter på värdet i framtiden. För att uppmuntra denna process och addera information till 
marknaden så rekommenderas att en värderingsrapport alltid ska innehålla följande: 
 

• a clear description of the sustainability-related property characteristics and attributes that 
have been collected, even where these are not directly reflected in the final advice as to 
value 

 
• a statement of the valuer’s opinion on the relationship between sustainability factors and 

the resultant valuation, including a comment as to the current benefits/risks that are 
associated with these sustainability characteristics, or the lack of risks; and 

 
• a statement of the valuer’s opinion on the potential impact of these benefits and/or risks to 

relative property value over time. (RICS Guidance Note) 
 
This will enable valuers to give the client all material information relevant to the judgment on 
value. (RICS, 2012, s.18).  
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6 Framtagen	  checklista	  för	  miljöegenskaper	  i	  byggnader	  
Checklistan som tagits fram i denna studie och som presenteras och redogörs för under detta 
avsnitt baseras på det förslag på en ”Sustainability checklist” som tagits fram av RICS. Då 
checklistan ska kunna användas oberoende av miljöklassningssystemen så har aspekterna i 
dessa system inkluderats  i en separat kolumn för att möjliggöra en jämförelse. Även aspekter 
ut Boverkets Byggregler har inkluderats för att kunna jämföra med svensk byggpraxis. 
 

6.1 Viktiga	  miljöaspekter	  enligt	  intervjuade	  företag	  
Under genomförda intervjuer framkom vissa aspekter som mer viktiga för aktörer på 
marknaden, både bland de fastighetsutvecklare samt kommersiella och icke-kommersiella 
fastighetsägare som deltog, där fokus låg på områdena energi och material. Dessa resultat kan 
sägas ge en antydan om vad marknaden i stort anser som extra viktiga och således bör 
inkluderas i en checklista för miljöegenskaper. Resultatet presenteras kort nedan. 
 

- Aktör 1: Energifrågan har företaget arbetat med länge, så utan direkt koppling till 
miljöcertifiering är detta redan ett prioriterat område. Företagets egna projekt har 
energikrav som är strängare än BBRs krav, vilket inte enbart gäller 
energianvändningen utan även energislag. Energi är en stor fråga både ekonomiskt och 
genom byggnadens livslängd. Materialfrågan ses också som viktig, vilket för företaget 
innebär att ha leverantörer som kan uppfylla de krav som ställts. Leverantören ska 
kunna deklarera produktens ursprung samt hur många led den har transporterats. Detta 
medför svårigheter i och med att mycket som ligger på företaget att visa ligger utanför 
deras kontroll, dessutom begränsar materialkraven utbudet vad gäller möjliga 
leverantörer. 

 
- Aktör 2: Energieffektivitet och byggnadsmaterial är även hos denna aktör ett 

prioriterat område. Som hjälpmedel använder de sig av digitaliserade 
byggvarudeklarationer, på så sätt vet man vet vilka material som finns i byggnaden 
och underlättar även vid rivning, ombyggnationer osv. 

 
- Aktör 3: Denna aktör nämner entreprenadverksamheten och byggskedet som en viktig 

aspekt, i den mening vilken miljöpåverkan själva entreprenadverksamheten har 
orsakat. Aktören nämner som exempel att det är problematiskt och tidskrävande att ta 
del av avfallsstatistik från entreprenadverksamheten. Ytterligare en aspekt från 
entreprenadverksamheten som tas upp som viktig är transporter, där det är intressant 
med statistik över hur mycket transporter det alstrar att uppföra en specifik byggnad. 
Hon tillägger att många miljöcertifieringssystem är svaga på den punkten. Rent 
redovisningsmässigt är det entreprenadföretagen som ska redovisa dessa siffror men 
för deras del är det intressant att ta del av, med tillägget att ”Byggande släpper ut fyra 
gånger mer koldioxid än uppvärmningen av Sveriges alla hus.” 
 

- Aktör 4: Material och energi är områden företaget sedan länge arbetet mycket med, 
intervjuad aktör påpekar att ”de indikatorer som räddar världen är viktigast.” Dessa 
innefattar enlig honom de material som husen byggs med (inkl. vad dessa material 
genererar) samt energianvändning och medföljande utsläpp som exempelvis koldioxid 
med en ökad växthuseffekt.  
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6.2 Redovisning	  av	  checklista	  
Nedan redogörs för framtagen checklista som inkluderar presentation av 
hållbarhetschecklistan, i relation till BBR och miljöklassningssystemen Miljöbyggnad, LEED 
och BREEAM, där motsvarande information finns, samt en utförligare text med beskrivning 
av punkterna i listan och utveckling av aspekterna som inkluderats. I texten ges en förklaring 
av de aspekter som listan behandlar, med utgångspunkt i ”Sustainability and Commercial 
Property Valuation, RICS Guidance Note Global”, en grön guide för värderare som framtagits 
av RICS, där förslag till tolkning och relevans av vissa parametrar som ingår i listan ingår. 
Därefter följer eget resonemang och analys kring tolkning av punkterna och förslag till 
utveckling av dessa. Hänsyn tas även till hyresgästernas behov och vilka aspekter som speglar 
hur de ser på fastigheten, vilket även inkluderar miljömål och socialt ansvar. 
 

6.2.1 Läge	  
 
Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) BREEAM LEED
Läge Tillgänglighet till:

Kommunala transportmedel

Tra 1, Tillgång till kollektivtrafik - 
minska transportrelaterade utsläpp 
och risk för trafikstockningar 
genom etablering i närhet av 
kollektivtrafik med hög 
tilgänglighet (avstånd & turtäthet),
Tra 2, Närhet till sercive och 
tjänsteutbud - för att minska 
behovet av långa resor, Tidtabeller 
för reseinformation

Stimulera utveckling på platser med 
existerande infrastruktur och kommunala 
trafiknoder som stimulerar minskad 
användning av motorfordon och därmed 
ger minskade utsläpp av dessa, genom 
tillgänglighet till kommunala 
transportmedel och servicefaciliteter

Privata transportmedel och 
miljövänliga transportmedel t.ex. 
gång- & cykelvägar

Tra 3, alternativa transportsätt med 
lämpliga faciliteter för att underlätta 
för fotgängare och cyklister 
(cykelparkeringar, 
omklädningsrum, bilpool, 
laddningsstationer för elbilar etc.),
Tra 4, Säkerhet för gående och 
cyklister med säkra gång- och 
cykelvägar, 
Tra 6, Maximal 
bilparkeringskapacitet

Främja cykling och transporteffektivitet 
och reducera fordonets sträcka och att 
förbättra folkhälsan genom att uppmuntra 
till fysisk aktivitet på fritiden: 
Utforma projekt så att cykelnätverket 
ansluter till transportnod. 
Tillhandahålla cykelförvaring och dusch 
med omklädningsmöjligheter. 
Tillhandahålla gång- och cykelbanor som 
sträcker sig minst till gränsen för marken. 
Även krav vad gäller parkeringsplatser och 
kapacitet samt uppmuntra användandet av 
miljövänliga bilar (elbilar etc.)

Öppna grönytor

Öppna ytor: Skapa yttre öppen plats som 
uppmuntrar interaktion med miljön, social 
interaktion, passiv rekreation och fysiska 
aktiviteter. 25% av öppen yta utomhus ska 
vara  vegetation  

 
Tillgänglighet till kommunala transportmedel, tillgänglighet till privata och miljövänliga 
transportsätt: 

- Lokalisering är en viktig aspekt som oftast medtas i värderingsprocessen. För att en 
fastighet ska räknas som hållbar ska den motverka biltrafik och bilåkande och 
lokaliseras nära kommunala transportmedel. Dock bör även parkeringsyta finnas för 
att uppfylla ekonomiska- och effektivitetsaspekter och vara tillgänglig för alla, i 
motsats till en fastighet som är helt beroende av kommunala transportmedel. Brist på 
tillgänglighet kan leda till stress och påverka personalomsättningen, så det optimala 
bör vara att förbättra tillgänglighet till alla slags transportmedel, inklusive 
cykelförvaring med omklädningsmöjligheter (RICS, 2012).  



 

 43 

- Både LEED och BREEAM har utförliga kriterier för denna aspekt, som behandlar 
privata transportsätt, kommunala transportsätt och miljövänliga alternativa 
transportmedel. Miljövänliga alternativ, såsom elbilar, samt bilpool bör också tas i 
beaktande under denna aspekt i checklistan. Vidare utveckling av checklistan behövs 
inte, värderaren bör ha kännedom om vad som kan inkluderas i denna kategori, och 
vilken effekt det kan ha på värdet. 

 
Tillgänglighet till öppna grönytor: 

- Guiden som tagits fram av RICS (2012) ger ingen ytterligare förklaring rörande just 
denna aspekt. Grönytor är en viktig aspekt både ur miljösynpunkt samt för hälsan hos 
brukarna, med tillgänglighet till närliggande gröna områden. I LEEDs manual finns 
detta väl formulerat som: En yttre öppen plats med uppmuntran till såväl interaktion 
med miljön och social interaktion, som rekreation och fysiska aktiviteter. På denna 
punkt bör värderaren samla in information huruvida detta är något som tagits hänsyn 
till i anslutning till fastigheten. Personligen anser jag att denna punkt inte behöver 
utvecklas vidare eller specificeras ytterligare. Värderaren bör dock känna till 
bakomliggande syfte med denna aspekt, något som skulle kunna utvecklas i 
hållbarhetsguiden från RICS. 

 
 
Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) BREEAM LEED BBR (Boverkets byggregler)

Läge
Är fastigheten utsatt för & finns 
planerade åtgärder mot:

Risker från naturen/kända 
miljörisker? (t.ex. översvämning, 
storm m.m) Ökar dessa risker?

Pol 5, 
Översvämningsrisk - 
uppmuntra till placering i 
områden som inte är 
översvämningshotade 
eller vidta åtgärder som 
minskar risken för 
översvämning i områden 
med medelhög eller liten 
sannolikhet för 
översvämning

Åtgärder för att minska 
avrinningsvolymen och 
förbättra 
vattenkvaliteten genom 
att replikera den 
naturliga hydrologi och 
vattenbalansen på plats, 
baserat på historiska 
förhållanden och 
outvecklade ekosystem i 
regionen

BBR 18, 2:4 Markarbeten: 
Allmänt råd En undersökning 
av grundvattenförhållandena 
kan klarlägga riskerna för 
sättningsskador och tillfällig 
eller permanent 
grundvattensänkning samt 
därmed sammanhängande 
sekundära effekter, t.ex. 
vattenbrist och biologisk 
påverkan. Kemiska, fysikaliska 
och bakteriella risker bör också 
utredas

Potentiella risker skapade av 
människor (som effekt av mänsklig 
aktivitet) och farliga utsläpp från 
omgivningen? (t.ex. buller, 
trafikföroreningar etc.)

Hea 15, Förorening av 
vattendrag, 
Ljus- och bullerstörning 
utomhus,  

 
Utsatthet för och planerade åtgärder mot potentiella risker från naturen/kända miljörisker 
(översvämning, storm etc.): 

- Det finns många miljörisker som kan påverka en byggnad. Väderfenomen som 
översvämning, torka, skogsbränder, jordbävningar, tornados och jordskred blir allt 
mer vanligt på vissa platser. Extrema väderförhållanden samt ökade havsnivåer och 
temperaturförändringar påverkar de fastigheter som är utsatta för risker, även nya 
lagstiftningar för att mildra klimatförändringarnas konsekvenser som tas fram i 
samband med detta påverkar de regelverk som används inom värderingsförfarandet. 
Värderare bör försäkra sig om att samla information om dessa risker och ha dem i 
åtanke vid jämförelse som en del av bevisunderlaget. Byggnader som uppförs för att 
motstå extrema väderförhållanden kan bli viktigare även på platser som tidigare inte 
varit utsatta för sådana risker (RICS, 2012). 
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- Denna aspekt är i dagsläget lokalt förankrad och därför något som flertalet aktörer på 

den svenska marknaden inte lägger ner några extra resurser på. BREEAM och LEED 
behandlar denna aspekt till viss del, där översvämningsrisk är den mest framträdande. 
Som RICS beskriver ovan kan förhållanden komma att ändras i framtiden, och även 
byggnader som idag inte befinner sig i en riskzon kan komma att bli mer utsatta för 
sådana fenomen. Därför anser jag ur ett långsiktigt perspektiv att det är en aspekt som 
ska inkluderas i checklistan, där värderaren bör insamla all relevant information 
oavsett lokalisering av byggnaden. Även vilka eventuella åtgärder som vidtagits för att 
minska riskerna för byggnaden. 

 
Utsatthet för och planerade åtgärder mot risker skapade av människor (föroreningar etc.), 
och farliga utsläpp från omgivningen (buller, trafikföroreningar etc.): 

- Föroreningar i byggnaden eller i marken har länge varit en känd miljörisk. Denna 
aspekt inbegriper föroreningar till följd av mänskliga aktiviteter, exempelvis 
kemikalieutsläpp, asbest eller avfallsdumpning. Den innefattar även utsläpp som 
förekommer naturligt, exempelvis radon eller metangaser. Vissa faktorer kan redan 
vara inkluderade i värderingsprocessen, men ska inkluderas i listan för att kompletta 
dessa. Som hjälpmedel för värderare vad gäller föroreningar hänvisas till en 
vägledning utgiven av RICS: Contamination, the environment and Sustainability, 
RICS guidance note 2010. (RICS, 2012).  

 
- Denna aspekt är relevant ur miljösynpunkt och kan även ha stor inverkan på värdet av 

fastigheten. Därför bör den inkluderas och all nödvändigt information samlas in och 
bearbetas. Dock är det är aspekt med stor bredd, vilket möjligtvis skulle kunna orsaka 
problem för värderaren med avseende på kvantiteten av den information som anses 
vara relevant. Möjligen skulle denna punkt kunna delas upp eller förtydligas. Vad 
gäller miljöklassningssystemen finns specifika aspekter som behandlar 
luftföroreningar som effekt av trafik, samt åtgärder mot buller och strålning till följd 
av radon, men även mer generellt beskrivna krav, till exempel LEED som beskriver att 
platsen ska bedömas för eventuella miljöföroreningar och om sådana upptäcks ska de 
saneras. 
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6.2.2 Platsövervägande	  
 
!"#$%&'() Sustainability checklist (utkast RICS) Miljöbyggnad BREEAM LEED
*+"#, Platsövervägande

Markanvändning och möjlighet att 
uppnå förändring av 
markanvändning vad gäller typ och 
kvalité? (Utvecklingsmöjligheter)

LE1, Återanvändning av 
tidigare bebyggd mark,
LE 2, Användning av 
förorenad mark, 
LE 3 ,Platsens ekologiska 
värde, 
LE 6, Långsiktig 
påverkan på biologisk 
mångfald - med 
förvaltningsplan 
anpassad för tomten.

Undvika utveckling av 
miljömässigt känsliga 
landområden och minska 
miljöpåverkan till följd av 
byggnadens lokalisering: 
Lokalisera byggnaden på ett 
plats som tidigare är bebyggd, 
och skydda "känslig mark" som 
står listade i LEED. (t.ex. 
brunmark där begränsningar 
finns för utveckling.)

Möjliga eller kända föroreningar på 
platsen?

Platsbedömning: Skydda hälsan 
hos utsatta befolkningsgrupper 
genom att se till att platsen 
bedöms för miljöförorening och 
att eventuella miljöföroreningar 
har saneras. Om ett område är 
förorenat, sanera området för 
att möta lokala, statliga eller 
nationella miljökrav. 

Byggnadens exponering för solljus 
& skugga?

3. Solvärmelast 
(solvärmelasttal, 
W/m2) begränsa 
värmetillskott 
under varm årstid

Tillstånd på jorden/marken (bäring, 
möjlighet för geotermisk 
energianvändning)

Bedöma lokala förhållanden för 
att utvärdera hållbara alternativ. 
Ska inkludera bedömning och 
dokument för: topografi, 
hydrologi, klimat, vegetation, 
mark, användning och 
hälsoeffekter

 
Markanvändning och möjlighet att uppnå förändring av markanvändning: 

- Denna aspekt är något vag, och har inte explicit förklarats i publikationen av RICS. 
Jag tolkar punkten som att hänsyn ska tas till huruvida marken används på ett effektivt 
sätt och vilka möjligheter som finns att förändra markens användningsområde. Något 
jag anser bör specificeras eller förklaras tydligare i guiden om den ska tillföra något av 
värde, och underlätta värderarens arbete. Det kan även diskuteras dess påverkan på 
värdet, värdesätter en investerare möjligheten att förändra markens 
användningsområde, eller är de mer intresserade av de befintliga byggnaderna som 
redan står på marken?  

 
- Däremot, en aspekt som är relaterad till denna och relevant ifråga om miljö och att 

minska miljöpåverkan från lokaliseringen, är huruvida byggnaden är uppförd på 
tidigare bebyggd eller exploaterad mark. Något som inkluderats i både BREEAM och 
LEED. Detta nämns inte i RICSs checklista, men är något jag anser kan påverka 
värdebedömningen och således bör tas i beaktande under kategorin platsövervägande. 

 
Möjliga eller kända föroreningar på platsen: 

- En möjlig förorening på platsen kan ha stor inverkan på fastighetens värde, för att 
värderingen ska ge en rättvis bild och spegla förutsättningarna är det därför viktigt att 
värderaren undersöker hur och i vilken uträckning miljöundersökningar har utförts på 
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platsen. Om föroreningar har upptäckts är det viktigt att utvärdera dess konsekvenser 
och påverkan på fastighetsvärdet, samt vilka eventuella åtgärder som vidtagits för att 
åtgärda problemet. Miljöklassningssystemen inkluderar i detta avseende användning 
av ozonnedbrytande material, utsläpp av tungmetaller, kemikalier och olja som kan 
förorena vattendrag, NOx-utsläpp från värmekällor, värmeöar och ljusföroreningar, 
samt att åtgärder tas för att minska riskerna. Inom ramen för denna aspekt bör fokus 
ligga på vilka åtgärder som vidtagits för att minska risken för utsläpp och påverkan på 
närmiljön. Personligen anser jag att denna aspekt är nära relaterad till den ovan 
gällande risker skapade av människor och därmed kan ingå i denna. 

 
Byggnadens exponering för solljus/skugga: 

- För denna aspekt finns ett verktyg att använda, som inkluderats i Miljöbyggnad: 
solvärmelasttal, som mäter andel solljus som byggnaden och dess brukare utsätts för. 
Verktyget används för att begränsa värmetillskottet från solen under varma årstider. 
Denna aspekt är givetvis väldigt beroende av läge, då antal soltimmar varierar stort på 
olika platser, en aspekt som bör tas i beaktande vid värdering av solljusexponering och 
om denna aspekt ska reflekteras i värdet på fastigheten, eftersom investerare på olika 
platser värderar denna aspekt olika. Sverige har relativt få soltimmar jämfört med 
många andra länder, och kräver således inte samma åtgärder för att minimera 
solljusinsläpp. Varmare och soligare länder har ett större behov av åtgärder för att 
generera skugga i byggnaden. 

 
Tillstånd på jorden/marken (bäring, möjlighet till geotermisk energianvändning): 

- LEED nämner i detta avseende genomförda undersökningar av marken. Däremot 
inkluderar projekteringen för alla byggprojekt rimligtvis inledande undersökningar, 
varav markundersökning är en av dessa. Eftersom att en sådan undersökning är ett 
krav för uppförandet av en byggnad, bör en sådan rimligtvis ha genomförts på 
samtliga byggprojekt och således inte ge några skillnader på värdet för byggnaderna, 
projekten emellan. Möjlighet till geotermisk energianvändning ryms inom kategorin 
för energislag. 
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6.2.3 Byggnaden	  -‐	  Användning,	  tillstånd	  och	  utformning	  
 
!"#$%&'() Sustainability checklist (utkast RICS)Miljöbyggnad BREEAM LEED BBR (Boverkets byggregler)

*+%%,"-$,

Med tanke på 
byggnadens 
användning, tillstånd 
och utformning:

Koldioxidutsläpp?

Ene 5, Energiförsörjning 
med låga 
koldoxidutsläpp - minska 
utsläpp av växthusgaser 
genom att utnyttja lokalt 
producerad energi från 
förnybara källor (lokal 

Verka för en minskning 
av utsläppen av 
växthusgaser med hjälp 
av t.ex. teknik för 
förnybar energi och 
koldioxidminskningspro
jekt.

Energiprestanda och 
enerfieffektiviserande 
åtgärder?

1. Energianvändning 
(kWh/m2) 2. 

Ene 1, Energianvändning 
- utformning av 
byggnader som 
minimerar energibehovet 
för värme, komfortkyla, 
varmvattenberedning och 
fastighetsdrift. (kWh/m2 
Atemp) Beräknad 
energiprestanda (PBEPI), 
Ene 10 
Inomhusbelysning som 
minskar energianv.,
Ene 3, Separat 
energimätning

Minska miljömässiga 
och ekonomiska skador 
av överdriven 
energianvändning 
genom att uppnå en 
miniminivå 
energieffektivitet för 
byggnaden och dess 
system, 
Främja 
energihushållning och 
identifiera möjligheter 
till ytterligare 
energibesparingar 
genom att spåra 

BBR 18, 9:1 Byggnader ska 
vara utformade så att 
energianvändningen 
(kWh/m2) begränsas genom 
låga värmeförluster, lågt 
kylbehov, effektiv värme- 
och kylanvändning och 
effektiv elanvändning.
Mätsystem: Byggnadens 
energianvändning ska 
kontinuerligt kunna följas 
upp genom ett mätsystem.

Energislag? (fördelning 
av förnybara/icke-
förnybara energikällor) 
samt potential 
för/möjlighet till 
användning av 
förnyelsebara 

4. Energislag (årlig 
energianvändning 
fördelat på olika 
energikategorier, 

Ene 5, (se 
koldioxidutsläpp) 
Utnyttja lokalt 
producerad energi från 
förnybara källor (lokal 
LZC-teknik (sol, vatten, 
vind, biobränsle, 

Minska de miljömässiga 
och ekonomiska 
skadorna i samband med 
användningen av fossila 
bränslen genom att öka 
självförsörjningen av 
förnybar energi. Se även 

 
Energi: 
Koldioxidutsläpp: 

- Både LEED och BREEAM nämner utsläpp av koldioxid, och tar främst upp 
användning av lokalt producerad energi och förnybara energikällor som en åtgärd mot 
koldioxidutsläpp och växthusgaser. Miljöbyggnad nämner inte specifikt 
koldioxidutsläpp, men inkluderar en aspekt för användning av olika energislag och 
uppmuntrar till förnybara energikällor. Däremot finns i BBR krav som rör 
föroreningar och utsläpp till omgivningen till följd av byggnadens drift, och möjlig 
påverkan på människor och miljö. En möjlig stundande implementering av kostnad för 
koldioxidutsläpp kan komma att påverka fastighetsvärdet för denna parameter. För 
tillfället är detta en starkt lägesbestämd parameter, som även kan ses ur innehållet i 
miljöklassningssystemen. 

 
Energiprestanda: 

- Denna aspekt nämns i RICS Guidance Note (2012) som viktig ur hyresgästens 
synvinkel, där energieffektivitet har direkt påverkan på driftkostnader. Dessutom 
tenderar energikostnader att öka fortare än andra kostnader och i vissa avseenden är en 
kostnad för koldioxidutsläpp en stundande verklighet. Dock bör värderare vara 
medvetna om att energikostnader är en liten del av de totala lokalkostnaderna i högt 
värderade områden (läs attraktiva områden). I andra områden och för vissa byggnader 
bör mer hänsyn tas till tillförlitlighet av energikällor, det vill säga vilka energikällor 
som används för energiförsörjning (RICS, 2012). 
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- Information som RICS tillhandahållit visar att både informationsinsamling av 
energianvändning och energislag kan ha påverkan på värdet av fastigheten, och 
skillnader i värdepåverkan beror på typ av byggnad och läge. BBR och samtliga 
miljöklassningssystem har krav för energianvändning, som inkluderar en mätning av 
byggnadens energianvändning, med förslag på energieffektiviseringsåtgärder, vilket 
också bevisar att denna aspekt är viktig. Det är viktigt att energianvändningen har 
uppmätts i byggnaden och dokumenterats för att information ska kunna erhållas. 
Energi är ett område som är högt värderat av aktörer på marknaden, baserat på 
resultatet från intervjuer. Följaktligen kan slutsatser dras att värdepåverkan är stor för 
en byggnad med ett effektivt energisystem och att energiprestanda är en viktig 
parameter både för hyresgäster och fastighetsägare, och av stor vikt för checklistan. 

 
Energislag (källa för energikällor) samt potential för användande av förnyelsebara 
energikällor (energy renewal usage): 

- I publikationen står explicit att värderare bör utvärdera användandet av ny teknologi 
på energiförsörjningsområdet, såsom solceller och solpaneler. Dessa bör utvärderas i 
relation till den lokala marknaden. Teknologin utvecklas ständigt, även om vissa 
system har bevisats vara tillförlitliga över tid har många system blir alltmer 
avancerade, effektiva och billiga. Värderarna bör vara medvetna om tillgänglig 
teknologi och skillnader i dessa samt ekonomiska incitament eller bidrag associerade 
till investering i denna. De bör även vara medvetna om att all teknologi inte är pålitlig 
eller framgångsrik, samt att investerare och brukare på vissa delmarknader undviker 
teknologi som de anser vara oprövad (RICS, 2012). 

 
- Information och data bör samlas in om de energislag som används i byggnaden, men 

även vad gäller ny teknik och potential för användning av miljövänlig energi, vilket 
torde vara extra intressant för investeraren att veta, och en faktor som definitivt kan 
påverka värdet på fastigheten. Ny teknologi är definitivt något som ligger i tiden och 
nya lösningar utvecklas snabbt. Dessutom blir den allt billigare vilket gör det möjligt 
för fler att använda sig av den. Energislag inkluderas i samtliga miljöklassningssystem 
och är definitivt en faktor som kan ha påverkan på fastighetsvärdet, vilket även 
framkommer som en viktig faktor för intervjuade aktörer i studien. 
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Utsläpp till omgivningen/föroreningar som uppkommer till följd av byggnadens drift: 

- En aspekt som regleras av de nationella byggnormer som innefattas av BBR, och 
således måste tas hänsyn till i alla byggnadsprojekt. Även miljöklassningssystemen 
LEED och BREEAM har parametrar för utsläpp till omgivningen, som även 
inkluderar specifika föroreningar som kan uppkomma till följd av byggnadens drift. 
En viktig aspekt ur hållbarhetssynpunkt som det kan antas att alla aktörer som uppför 
byggnader har tagit hänsyn till och planerat åtgärder för.  
 

Vattenkonsumtion under driftskedet, vattenvård eller installationer för att främja effektiv 
vattenanvändning: 

- RICS påpekar att hot mot vattenförsörjningen varierar mellan olika länder, men 
poängterar att i många delar av världen börjar vattentillgång bli en viktig fråga, med 
markant ökade vattenkostnader. Därför är det intressant ur ett värdeperspektiv att titta 
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på denna aspekt, vilket förutsätter att konsumtionen mäts med hjälp av installerade 
mätinstrument. Aspekten behandlar även de åtgärder som vidtagits för att främja en 
effektiv vattenanvändning. I vissa fastigheter är denna fråga inget problem medan det i 
andra förutsätts ha vidtagits åtgärder och installerats system för att minska 
vattenförbrukningen. (RICS, 2012). 

 
- Än så länge är denna aspekt starkt knuten till fastighetens läge, vilket även kan 

skönjas i de miljöklassningssystem som används nationellt och internationellt. 
Miljöbyggnad inkluderar exempelvis inte vattenanvändning som en parameter, medan 
LEED och BREEAM gör det. Dock anser jag att vatten är en fråga som kommer öka i 
relevans även i andra delar av världen som idag inte lider brist på detta, och bli en 
värdepåverkande faktor i framtiden. Denna fråga bör ses ur ett långsiktighet perspektiv, 
även om värdepåverkan till följd av vattenanvändning idag är mycket liten i vårt land. 

 
Avfallshantering (waste reduction facilities): 

- Uttömning av naturresurser och slösaktigt konsumentbeteende har öppnat upp våra 
ögon för avfallsproblemet, och lett till en ökad medvetenhet för behovet av att minska 
och ta hand om vårt avfall. Omhändertagandet av avfall genererar inte bara kostnader 
utan är också en fråga om social hållbarhet. Avfallsminimering är ett mål som innehas 
av flertalet regeringar, och stöds i RICS t.ex. vad gäller ommöblering. Att kunna dela 
upp och komprimera avfall på plats är ur ett driftperspektiv viktigt i vissa fastigheter 
där detta är ett stort problem, såsom varuhus och industrilokaler. Byggnader som 
utformats med avfallsfördelning är också fördelaktigt för hyresgästerna (RICS, 2012).  

 
- BBR och de internationella miljöklassningssystemen inkluderar mål som rör 

avfallshantering. Med utgångspunkt i informationen ur RICS rapport ovan bör all 
information om hantering av avfall för byggnaden insamlas av värderaren och 
inkluderas om den anses relevant och kan påverka värdet. 
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!"#$%&'() Sustainability checklist (utkast RICS) Miljöbyggnad BREEAM LEED

*+%%,"-$,

Med tanke på byggnadens 
användning, tillstånd och 
utformning:
Förmåga att kunna anpassas så att 
den kan användas på olika sätt i 
händelse av ändrade 
efterfrågemönster? (flexibilitet)
 Sannolik motståndskraft mot 
följderna av klimatförändringar (t.ex. 
stormskador) och att upprätthålla 
användbarheten om 
temperaturförändring sker?

Utformning (design och 
konstruktion) i relation till sin 
förmåga samt för att underlätta 
framtida återanvändning och 
återvinning?

Man 12, Analys av 
livscykelkostnader (LCC) 
Stimulera till val av 
byggnadesdelar som baseras på 
LCC. 
Yteffektivitet: mindre 
kontorsutrymmen i handel och 
industri, 
Material: Mat 3, 
Återanvändning av fasader, 
byggnadsstomme

Som stöd för design, 
konstruktion och eventuell drift 
av ett projekt som uppfyller 
ägarens projektkrav för energi, 
vatten, inomhus- miljökvalitet 
och hållbarhet.  Process för 
driftisättning, 

Byggnadsmaterial?

14. 
Digitaliserad 
loggbok för 
dokumentation 
av byggvaror
15. Utfasning 
av farliga 
ämnen 
(förekomst av 
farliga ämnen i 
byggnadens 
loggbok över 
byggvaror)

Mat 1, Materialval utifrån ett 
livscykelperspektiv - val av 
material med låg 
miljöpåverkan under hela dess 
livscykel, 
Mat 5 Materialval utifrån 
ansvarsfull tillverkning och 
utvinning,
Mat 8, Ufasning av farliga 
ämnen (enligt KEMI)

Användning av produkter och 
material från tillverkare med 
tillgänglig livscykelinformation 
och med miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt 
föredragen livscykelpåverkan: 
Material som minimerar 
generering av skadliga ämnen . 
Deklaration av produkter och 
byggvaror. 
Återanvända befintliga 
byggresurser eller påvisa en 
minskning av 
materialanvändning genom 
livscykelanalys.  

 
Flexibilitet och förmåga att kunna anpassas så att den kan användas på olika sätt i händelse 
av ändrade efterfrågemönster? 

- Viktig aspekt för hyresgästen. Förändring vad gäller en byggnads utformning och 
konstruktion är något som oftast inte kan utföras utan storskaliga kapitalinvesteringar. 
Även hyresgäster som innehar kortfristiga rättsliga intressen av fastigheten kan 
behöva genomgå förändringar i fråga om hur ytan används under innehavstiden. Om 
byggnaden inte kan tillgodose denna flexibilitet kommer den vara mindre attraktiv för 
investerare som kräver flexibilitet i dess användning. Även om uthyrningstiden 
förväntas vara lång är flexibilitet viktigt, arbetsmönster som förändras snabbt innebär 
att icke flexibla byggnader kommer kräva investeringar med påföljande 
investeringskostnader, och generera i avfallsproblem medan ombyggnationen pågår 
(RICS, 2012). 

 
- En relevant punkt ur värdesynpunkt, dock är jag osäker på svårigheten med att 

insamla och utvärdera sådan information. 
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Sannolik motståndskraft mot följderna av klimatförändringar (t.ex. stormskador) och att 
upprätthålla användbarheten om temperaturförändring sker: 

- Denna aspekt är relaterad till ovan lägesrelaterade aspekt: ” Utsatthet för och 
planerade åtgärder mot potentiella risker från naturen/kända miljörisker 
(översvämning, storm etc.)”. Vilka verktyg används för att bedöma detta för 
byggnaden? Simuleringar? Skulle behöva specificeras till viss del. Däremot som 
nämnt ovan något som bör få större betydelse då extrema väderfenomen ökar allt mer. 
 

Utformning (design och konstruktion) i relation till sin förmåga samt att underlätta framtida 
återvinning och återanvändning: 

- Hållbara byggnader inkluderar generellt ett flertal komponenter. Ofta har de designats 
för att generera en längre livscykel, bättre resursutnyttjande och minskade ekologiska 
fotavtryck, eller övriga utformningsaspekter såsom värmeöar, naturlig ventilation, 
dagvattenhantering etc. Dessa faktorer kan påverka byggnadens uthyrningsförmåga 
och investeringsprofil positivt eller negativt, även byggnadens motståndskraft mot 
klimatförändringar och utarmning av resurser (RICS, 2012). 
 

- Bred aspekt, som kräver insamling av stora mängder material och information. En 
noggrannare och ytterligare specificering av ingående parametrar skulle förtydliga och 
underlätta värderarens arbete. 

 
Byggnadsmaterial: 

- Potentiella marknadsaktörer kommer att vilja överväga vilka byggnadsmaterial som 
använts i byggnaden, vilket inkluderar förekomsten av farliga och skadliga material, 
service och utbyte av material i byggnaden, samt byggnadstjänster i samband med 
dessa såsom luftkonditionering och värmeinstallationer, energieffektivitet, 
vatteneffektivitet och bestämmelser kring avfallshantering. I vilken utsträckning dessa 
tjänster tillhandahålls och livscykeltänk kring materialval kan påverka lönsamhet och 
investeringar (finansiella insatser) hos både investerare och hyresgäster. Både direkta 
ekonomiska effekter samt sociala (såsom välmående och produktivitet) och 
miljömässiga konsekvenser (då icke-förnybara material och otillräckliga tjänster kan 
ge negativ påverkan på miljön) kan ses ur denna aspekt. Det påpekas i publikationen 
från RICS (2012) att lämpligheten hos vissa material eller tjänster kan variera 
beroende på utformning, ålder, användningsområde och byggnaden i sin helhet, samt 
att kostnaden för att uppgradera en byggnad till en viss hållbarhetsstandard också kan 
variera. Därför bör värderare göra sig bekanta med all information som rör detta så att 
de kan ta ett välgrundat beslut vad gäller om en viss hållbarhetsaspekt är passande för 
den specifika byggnaden samt vilken effekt den har på fastighetsvärdet (RICS, 2012). 

 
- Denna aspekt blir ganska omfattande eftersom man i publikationen även tar med 

aspekter som rör tjänster i byggnaden, vilket jag anser inkluderas även i övriga 
punkter i checklistan. Denna punkt bör fokusera på val av byggnadsmaterial för att 
minimera miljöpåverkan samt utfasning av farliga ämnen. Dessutom tar en intervjuad 
aktör upp möjligheten att följa upp varifrån materialet kommer, och att detta 
dokumenterats. Mer vikt bör läggas på tillgänglighet till sådan information, för att 
kunna säkerhetsställa att materialet är bra ur miljösynpunkt under hela dess livscykel. 
Detta behandlas även i miljöklassningssystemen LEED och BREEAM, men kräver 
också stor tillgång till dokumenterad information. Tillgänglig information ökar 
transparensen och möjliggör även för jämförelser på marknaden. Samtliga 
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miljöklassningssystem och BBR har krav för val av byggnadsmaterial, minimering av 
produkter med farliga ämnen, samt dokumentation över använda byggnadsmaterial.  

 
!"#$%&'() Sustainability checklist (utkast RICS)Miljöbyggnad BREEAM LEED

*+%%,"-$,

Med tanke på byggnadens 
användning, tillstånd och 
utformning:

Hälsopåverkan i förhållande till 
byggnadsmaterial och 
utformning? (naturlig 
ventilation, dagsljus m.m.)

9. Fuktsäkerthet (metod för 
byggande med avseende på 
hög fuktsäkerhet), 
12. Dagsljus (premiera 
byggnader byggda för god 
tillgång till dagsljus), 
dagsljusfaktor, 
fönsterglasandel.
15. Utfasning av farliga 
ämnen (förekomst av farliga 
ämnen i byggnadens loggbok 
över byggvaror),

Hea 1, Dagsljus inkl. bländningskontroll,
Hea 7, Möjlighet till naturlig ventilation, 
Hea 2, Utblick för att bryta monotonin, 
Hea 4 belysning med högfrekvensdon, 
Hea 6 belysningszoner och brukarkontroll.
Hea 8, Luftkvalitet inomhus,
Hea 9, Flyktiga organiska föreningar VOC 
från ytskikt och inredningar. Radonhalt,
Man 15, Fuktsäkerhet, 
Säker vatteninstallation, Bygga F, RBK, 
diplomerad fuktsakkunning, 
dokumentation.  

Kemiska föroreningar (genom 
produkttillverkning, flyktiga 
organiska ämnen (VOC) i 
inomhusluften och material.) 
Föroreningar i inomhusluften 
såsom partiklar, formaldehyd, 
ozon, kemikalier, CO, flyktiga 
organiska föreningar (VOC) etc.) 
Dagsljus, inkl. bländningskontroll, 
Utsikt,
Effektiv akustisk design. 

Generell sannolikhet för att 
upprätthålla ett långt framtida 
liv för byggnaden baserat på att 
utveckla hållbarhetsagendan 
inklusive perioderna mellan 
renovering?

Innovation - innovativ 
upphandlingsstrategi, designfunktion, 
förvaltningsfunktion eller teknisk 
utveckling när det gäller hållbarhet

Innovation: Uppmuntra projekt att 
uppnå exceptionella eller 
nyskapande mätbar miljöprestanda.

Förmåga att tillgodose god 
komfort i byggnaden? (termiska 
förhållanden, visuella 
förhållanden, akustiska 
förhållanden och kvalité på 
inomhusluft)

5. Ljudmiljö (ljusklass B, C),  
6. Radon (radonhalt Bq/m3),  
7. Ventilationsstandard 
(ventilationssystem, styrning, 
reglering) Uteluftsflöde, 
8. Kvävedioxidhalt (NO2) i 
inomhusluft
10, 11. Termiskt klimat 
vinter/sommar (PPD, 
transmissionsfaktor, 
solvärmefaktor), 
12. Dagsljus (dagsljusfaktor, 
fönsterglasandel) 

Hea 10, Termisk komfort (PMV, PPD), 
Hea 13, Ljudmiljö i byggnaden (ljudklass 
B, C), Bullerstörning utomhus, 
Hea 1, Dagsljus - att ge brukarna 
tillräcklig tillgång till dagsljus i 
byggnaden (dagsljusfaktor)

Kvalitet & termisk komfort. 
Design värme, ventilation och 
luftkonditionering (HVAC) system 
och klimatskalet för att uppfylla 
kraven i ASHRAE Standard 55-
2010,  
Hög kvalité på belysning  

 
Hälsopåverkan i förhållande till byggnadsmaterial och utformning? 

- Bakgrund till denna aspekt är statistik över välmående och brukares hälsa. En stor 
mängd litteratur växer fram som behandlar arbetsmiljön i relation till produktivitet, 
mentalt och fysiskt välmående samt rekrytering. Om stor efterfrågan finns av 
begåvade anställda är det troligt att marknaden är mer känslig vad gäller behovet av 
arbetsplatsutformning och design som passar de anställdas önskemål, vilka inkluderar 
faktorer såsom utrymme för socialt umgänge, naturligt dagsljus och individuell 
temperaturreglering. Även faciliteter för förfriskningar, religionsutövning, barnomsorg 
och tillgängliga duschar är aspekter som kan vara viktiga för brukarnas hälsa och 
välmående (RICS, 2012). 

 
- Det har visat sig finnas ett samband mellan hälsa, välmående och produktivitet, som i 

sin tur kan kopplas till lönsamhet. Aspekter som kan relateras till åtgärder för att 
främja hälsan hos brukarna i byggnaden bör undersökas och inkluderas om de kan, av 
den anledningen att den kan ha ett samband med byggnadens ekonomiska värde. En 
svårighet i samband med detta är att avgöra vilka aspekter som innefattas av denna 
aspekt, vilket kommer att bli upp till värderarens omdöme att avgöra. Omfattningen 
speglas också i innehållet i BBR och miljöklassningssystemen, som inkluderar en 
mängd olika parametrar som rör hälsopåverkan till följd av byggnadens utformning. 
Dessa kan fungera som en vägledning vid insamling av relevant information. 
Genomförda hälsoenkäter hos brukare är bra hjälpmedel för att utvärdera denna aspekt. 
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Generell sannolikhet för att upprätthålla ett långt framtida liv för byggnaden baserat på att 
utveckla hållbarhetsagendan inklusive perioderna mellan renovering: 

- Få miljöklassningssystem behandlar just detta, dock är det en aspekt som bör få mer 
uppmärksamhet. Byggnader har en lång livslängd, och rimliga åtgärder bör alltid 
göras för att utveckla dess hållbarhetsagenda. BREEAM med dess innovationskategori 
är det enda miljöklassningssystemet där jag kan hitta relaterad information angående 
utveckling av ny teknik och innovativa lösningar som främjar byggnadens prestanda 
under dess livslängd. Dock kan det ifrågasättas hur mycket denna aspekt påverkar 
värdet på fastigheten vid tidpunkten för en försäljning. 

 
Förmåga att tillgodose god komfort i byggnaden (termiska förhållanden, visuella 
förhållanden, akustiska förhållanden och kvalité på inomhusluft): 

- God komfort är viktigt för de som ska vistas i byggnaden, och en relevant aspekt för 
värdepåverkan då den kan leda till ökad trivsel och produktivitet. Dock är det är 
relativt bred kategori där verktyg krävs som förenklar möjligheten att övervaka och 
insamla information om inkluderande faktorer såsom buller, ventilation, belysning, 
värme etc.  

 

6.2.4 Dokumentation	  -‐	  Tillgängliga	  dokument	  
 
!"#$%&'() Sustainability checklist (utkast RICS) Miljöbyggnad BREEAM LEED

*&+,-$.#"#(&.
Vilka dokument finns tillgängliga 
med tanke på:
 Krav från stat, kommun, EU m.m.?
Byggnadsdokument? (i betydelsen av 
byggnadsdokumentation under dess 
livscykel)

Yttranden från markexperter, 
byggnadsdiagnostik etc.

Planeringsdokumentation med 
hållbarhetskrav?
 Livscykelanalyser, ekologiska 
fotavtryck m.m.
Hyresavtal som uppmuntrar till ett 
gott beteende i ur miljösynpunkt

Förvaltning (drift/skötsel) av 
byggnaden i linje med etiska och 
sociala hållbarhetsmål? (t.ex. 
miljöledningssystem etc.)

Brukarvägledning (för 
brukare som saknar 
teknisk kunskap) 
Brukarvägledningen 
beskriver hur 
byggnaden fungerar 
och sköts effektivt,

Förbereda och föra 
dokumentation över aktuella 
krav för faciliteter och drift och 
en underhållsplan som 
innehåller den information som 
krävs för att driva byggnaden 
effektivt.

Frivilliga certifieringar inklusive 
certifieringsdatum och betyg? Miljöbyggnad LEED BREEAM  

 
Krav från stat, kommun, EU m.m.: 

- Skattemässiga och rättsliga regleringar skiljer sig mellan olika länder, dock sker en 
förändring mot en ökad reglering som primärt fokuserar på den miljömässiga delen av 
hållbarhet. Regleringar från EU dominerar på marknaden för de länder som är 
medlemmar, snarare än inhemska lagar. Trots detta utvecklar allt fler länder egna 
lagstiftningsåtgärder med syfte att öka en byggnads hållbarhet, och flertalet regeringar 
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har tagit fram mål som är kopplade till skattemässiga initiativ, som till exempel 
skattelättnader och andra incitament, vilka påverkar hela sektorn vad gäller tillgångar 
och ägande. Värderare bör vara medvetna om befintliga åtgärder och möjliga framtida 
åtgärder eftersom dessa kan ha betydande effekter på hyror och kapitalvärden. Dessa 
bestämmelser kan variera och ge olika effekter på en tillgång. Vissa regleringar 
bestraffar icke-hållbara byggnader, som följaktligen kan sjunka i värde, medan vissa 
uppmuntrar åtgärder för ökad hållbarhet vilka ökar tillgångarnas värde. Där 
regleringar finns gällande koldioxidutsläpp kan i vissa fall kan poäng från registrerade 
minskade koldioxidutsläpp öka en tillgångs värde (RICS, 2012). Att tillhanda 
information bör inom denna aspekt vara relativt enkelt. 

 
Dokumentation under byggnadens livscykel: 

- Viktig aspekt, men bör specificeras ytterligare, som vilken typ av dokumentation som 
är relevant för värderaren att inkludera. Flertalet av de övriga aspekterna kräver redan 
tillgänglig dokumentation, såsom mätning av energianvändning. 

 
Planeringsdokumentation med hållbarhetskrav: 

- Att se vilken planeringsdokumentation som tagits fram för specifika projekt, och att 
inkludering av hållbarhetsfrågor tidigt i ett planeringsskede kan påverka värdet. I de 
flesta projekt har någon form av miljöprogram utformats.  

 
Livscykelanalyser, ekologiska fotavtryck m.m.: 

- Livscykelanalys (LCA) är en metod för att skapa en bild av hur stor den totala 
miljöpåverkan en produkts genererar under hela dess livscykel, vilket innebär alla 
steg: från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser och användning till 
avfallshanteringen, och inkluderar alla transporter och all energiåtgång som åtgått i 
dessa led. Fler aktörer intresserar sig för hela led och ursprung av material och 
produkter, dock tror jag det kan vara svårt att få tag i tillfredsställande och väsentlig 
information som krävs för att utföra sådana på alla produkter som använts i en 
byggnad. Det förutsätter goda möjligheter att lagra information, och en gedigen 
informationsinsamling. 

 
Hyresavtal som uppmuntrar till ett gott beteende i ur miljösynpunkt (t.ex. gröna hyresavtal):  

- Det finns en tydlig riktning mot implementeringen av överenskommelser mellan 
hyresvärd och hyresgäst som uppmuntrar, eller genom avtal ålägger, ett beteende för 
hållbar drift av byggnaden. Konceptet med gröna hyresavtal är att dela hyresgästens 
besparingar vad gäller energi, med hyresvärden, så att båda tjänar på det vilket skapar 
incitament för hyresvärden att investera i hållbarhetsåtgärder. Om sådan 
överenskommelse finns bör värderaren undersöka om den kan påverka hyresvärdet 
eller avkastningen på den lokala marknaden (RICS, 2012). 

 
- Intresset och utbudet av gröna hyresavtal ökar, vilket också kommer att synas på 

marknaden och möjligen fastighetsvärdet framöver. Intressant vore att titta på 
skillnaden mellan en fastighet där ett sådant avtal existerar, och en fastighet där ett 
sådant avtal inte erbjuds. Möjligt att detta framöver, såsom miljöklassningssystemen 
tenderar att gå mot, också kan bli en hygienfaktor. 

 
Förvaltning (drift/skötsel) av byggnaden i linje med hållbarhet och socialt ansvar? (t.ex. 
miljöledningssystem etc.): 
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- Den mest hållbara byggnaden kan om driften inte sköts på lämpligt sätt misslyckas att 
uppnå den standard som den byggts för. Hållbara system för förvaltning som 
inkluderar enkla beteendeförändringar kan därför ha en stor påverkan på 
hållbarhetsaspekter relaterade till driften av byggnaden (RICS, 2012). RICS tar även 
upp social hållbarhet som en viktig aspekt. I kommersiella sammanhang har aspekter 
som ”corporate social responsibility” och hälsan för de anställda drastiskt ökat vad 
gäller beslut. RICS nämner i sin manual även säkerhet och installation av 
säkerhetssystem samt digital höghastighetsanslutning som potentiella sociala faktorer 
som kan påverka värdet och bör insamlas av värderare och bedömas för 
värdejusteringar (RICS, 2012). 

 
- Vad gäller byggnadens drift fokuseras i dagsläget mest på den miljömässiga 

hållbarheten. Detta kan också utläsas från miljöklassningssystemen, som tar upp 
brukarvägledningar och underhållsplaner i sina manualer. Däremot förmodas att den 
sociala delen av hållbarhet kommer att öka i betydelse, speciellt då fler rapporter 
kommer som drar jämförelser mellan uppfyllandet av grundläggande mänskliga behov 
med välmående anställda, och dess påverkan på produktivitet. Jag anser att denna 
aspekt bör inkluderas i checklistan, vilket också kräver att värderaren besitter 
relevanta kunskaper för att inta ett sådant perspektiv. 

 
Frivilliga certifieringar (LEED, BREEAM, Miljöbyggnad etc.): 

- Uppenbara skillnader finns bland de olika miljöcertifieringssystemen, Miljöbyggnad 
utgör det mest överskådliga riktmärket för potentiella brukare och kommer troligtvis 
att påverka hyresvärdet. Frivilliga certifieringssystem som innehåller flera kategorier, 
såsom LEED och BREEAM är svårare att jämföra och mindre transparenta, med är en 
bra indikator på om en byggnad är effektiv att driva och vara omtyckta av brukarna. 
De presenterar inte direkta siffor på kostnadsbesparingar, men det visar det värde som 
fastställts av sina brukare, och kan vara viktiga indikatorer för socialt ansvar och 
policys från företagen (RICS, 2012). 

 
- Av anledningen ovan har en del företag har tagit beslutet att endast investera och 

verka i byggnader som har miljöcertifierats på en viss nivå. Om byggnaden är 
lokaliserad på en plats där sådana företag är verksamma (och således den mest 
sannolika budgivaren), kan hyresvärdet påverkas av förekomsten eller avsaknaden av 
en miljöcertifiering, vilket kommer att speglas i fastighetsvärdet.  
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6.3 Kort	  sammanställning	  
!"#$%&'() !"#$%&'%(&)&$*+,-.,/)&#$+0"$/%#$+123!4 5%67.8 9:;;.'$%<
Läge Tillgänglighet till: !

Kommunala transportmedel !
Privata transportmedel och miljövänliga 
transportmedel t.ex. gång- & cykelvägar !
Öppna grönytor !
Är fastigheten utsatt för & finns 
planerade åtgärder mot:
Risker från naturen/kända miljörisker? (t.ex. 
översvämning, storm m.m) Ökar dessa 
risker? !

Lokalt förankrad aspekt - med ökad 
relevans i framtiden

Potentiella risker skapade av människor 
(som effekt av mänsklig aktivitet) och 
farliga utsläpp från omgivningen? (t.ex. 
buller, trafikföroreningar etc.) !

Bred aspekt med stor kvantitet på 
insamlad information. Ev. dela upp el. 
förtydliga

*+"#, Platsövervägande:
Markanvändning och möjlighet att uppnå 
förändring av markanvändning vad gäller 
typ och kvalité? (Utvecklingsmöjligheter) "

Bör utvecklas om den ska tillföra 
något av värde till värdeutlåtandet. 
Inkludera tidigare bebyggd mark t.ex.

Möjliga eller kända föroreningar på platsen?

!

Kan ingå i aspekt "potentiella risker 
skapade av människor", som kan 
ändras till att inkludera alla typer av 
utsläpp och föroreningar

Byggnadens exponering för solljus & 
skugga? ! Lokalt förankrad aspekt

Tillstånd på jorden/marken (bäring, 
möjlighet för geotermisk energianvändning)

"

Ingår rimligtvis alltid i projektering för 
fastigheter. Energifrågan ryms inom 
kategorin för energislag  
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7 Fallstudie	  –	  Implementering	  av	  checklista	  

7.1 Presentation	  projekt	  
Projektet som har studerats i detta arbete är utbyggnaden av en skola i en av Stockholms läns 
kommuner, som utförs med utgångspunkt i en prognostiserad ökning av antal elever i området. 
Skolan med nuvarande 300 elever ska byggas om för att kunna ta emot ytterligare 100 elever, 
till totalt cirka 425st. Detta kräver en större ombyggnad av skolan. För att svara mot 
verksamhetskrav, gällande yteffektivitet, flexibilitet och uppsatta miljömål genomförs en 
rivning av befintliga byggnader och byggnation av en ny skolbyggnad. Projektet beräknas 
vara klart i juni 2014, och skolan bedöms vara klar för inflyttning till höstterminen 2014. 
Denna studie rör främst hur man valt att arbeta med miljö inom projektet, för att således 
kunna utreda hur man skulle kunna integrera en checklista för miljöaspekter. 
 
I projektplanen för projektet finns ett antal övergripande projektmål listade som gäller 
byggnadens uppförande och utformning samt drift:  
 
Projektmål 

- Byggnaden ska miljöklassas 
- Skolan ska vara utbyggningsbar 
- Anläggningen ska tillgodose höga krav på miljö och effektiv energiförbrukning 
- Att genomföra projektet inom ramen för budget på 200mkr exkl mervärdesskatt och 

index 
- Att genomföra projektet inom ramen för fastställd tidsplan 

Övriga mål 
- Att optimera drift- och underhållskostnader sett ur ett livscykelperspektiv 
- Skolan skall byggas för kommunmedborgarnas behov och bidra till att stärka 

kommunens attraktionskraft 
- Den nya skolan ska vara bättre miljö- och verksamhetsanpassad, byggnaden mer 

långsiktig och hållbar och lokalerna ska vara flexiblare och yt-effektivare än befintlig 
skola 

 
Som går att utläsa av projektplanen ligger målfokus i projektet på miljö och hållbarhet, 
flexibilitet, ekonomi (budget och kostnader) och att följa uppsatt tidsplan (WSP, 2011). 
 
Miljö i projektet 
När det gäller arbetet med miljöfrågor så har kommunen har tagit fram ett 
miljökvalitetsprogram för byggande i kommunen som detta projekt innefattas av. Utöver de 
punkter som ingår i kommunens miljökvalitetsprogram har också ett miljöprogram för det 
specifika projektet tagits fram. Dessutom innefattas projektet självklart även av svenska regler 
och lagar, exempelvis de som inkluderas i Boverkets byggregler och Plan- och bygglagen. I 
projektplanen står att läsa att beställarens miljökrav ska tas i beaktande i ritningar och 
beskrivningar framtagna av projektören, där står även att läsa att entreprenören ska redovisa 
planerade åtgärder för att visa på hur miljökraven ska uppfyllas.  
 
Kommunens miljöprogram 
Målbild vad gäller miljön för kommunen: ”Kommunen ska år 2020 vara en energismart, 
hållbar och miljöklok stad i balans med naturen.” Miljöprogrammet är ett styrdokument och 
fungerar som stöd för alla verksamheter inom kommunen med syfte att stärka och 
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konkretisera stadens långsiktiga miljöarbete i dess strävan efter att utvecklas till en 
miljömässigt hållbar stad. Programmet är tydligt och mätbart med tidsbestämda indikatorer 
för nämnder och bolag. Arbetet med miljömålen följs upp årligen. Kommunen har satt 10 
lokala miljömål som innefattar: 
 

- Effektiv energianvändning 
- Grön energi 
- Hållbara transportsystem 
- Hållbar bebyggelse 
- Hållbar kommunal verksamhet 
- Rik natur och rent vatten 
- Inbjudande park-, natur- och kulturmiljöer 
- Hög miljömedvetenhet 
- Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp 
- Hållbart resande 

 
Vart och ett av dessa miljömål innehåller indikatorer med specifika måltal för kommunen och 
dess miljö som ska uppfyllas till år 2014 (Lidingö Stad, 2011). 
 
Miljöprogram för specifikt projekt 
Miljöprogrammet är ett styrande dokument som beskriver de miljömål och miljökrav som 
projektet innefattas av. I programmet redovisas vad som ska utföras, följas upp och 
dokumenteras från program, projektering, produktion samt förvaltning. Redovisningen ska 
inkludera en beskrivning av utförande vad gäller exempelvis: miljövarudeklarationer, 
provtagningar, intyg, dokumentation och avvikelser. Miljöprogrammet utgår från 
projektmålet som är ”att bygga en grundskola som är yt- och kostnadseffektiv samt miljö- och 
verksamhetsanpassad med flexibla lokaler.” Det framtagna programmet ska säkerhetsställa 
att miljöpåverkan från projektet minimeras samt att krav från byggherre, hyresgäster och 
övriga intressenter uppfylls i alla skeden av projektet. Helhetssynen poängteras som viktig för 
miljöarbetet, och miljöfrågor ska därför tas upp och diskuteras tidigt i planerings- och 
projekteringsfasen. I miljömålen fastställs att skolan ska certifieras enligt 
certifieringssystemet Miljöbyggnad, nybyggnad och att ambitionsnivån är Silver eller bättre. 
Dessutom ska skolan uppfylla kraven för GreenBuilding vad gäller energi, samt arbeta för att 
uppfylla kraven i kommunens miljöprogram för år 2011-2020 inom ramen för projektet. I 
förutsättningar nämns att Miljöbyggnad är anpassad för klassning av byggnader och inte 
fastigheter, vilket gör systemet svårt att tillämpa på specialbyggnader såsom idrottshallar och 
att kraven för sådana byggnader kan komma att sänkas (WSP. Miljöprogram).  
 
Miljömålen och kraven för detta projekt har integrerats i den framtagna checklistan för 
miljöaspekter som utarbetats i detta arbete, för att studera om en checklista för miljöaspekter 
kan anpassas till att gälla även specialfastigheter och det specifika projektet för utförd 
fallstudie. 
 

7.2 Redovisning	  av	  utförd	  fallstudie	  	  
Nedan följer en redovisning av utfallet då hållbarhetschecklistan har implementerats på 
projektet för utvald fallstudie, med presentation av listan i förhållande till motsvarande 
aspekter inom ramen för projektet. Därefter följer en kompletterande text och utvärdering av 
de olika parametrarna, där resultatet av utförd intervju med projektledare (PL) inkluderats, 
samt eget resonemang förts kring vilka aspekter som ingår och vilka som saknas.  
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7.2.1 Läge	  
 
Kategori: !"#$%&'%(&)&$*+,-.,/)&#$+0"$/%#$+123!4 Projekt Fallstudie
Läge Tillgänglighet till:

Kommunala transportmedel Ej utöver befintlig tillgänglighet.

Privata transportmedel och miljövänliga 
transportmedel t.ex. gång- & cykelvägar

Säkra och väderskyddade cykelparkeringar ska 
anordnas, 
Parkering och angöring ska utformas så att 
störningar minimeras

Öppna grönytor

Närliggande natur - pedagogik: Byggnader och 
utemiljö ska utformas för att ge goda 
förutsättningar för pedagogiska aktiviteter i 
närliggande natur  

 
Tillgänglighet till kommunala transportmedel och privata och miljövänliga transportmedel: 

- Kommunen har tagit fram övergripande mål som behandlar tillgänglighet i form 
av ”hållbara transportsystem” och ”hållbart resande” med specifika mål uppsatta för 
dessa. Enligt PL i projektet är däremot detta en aspekt man inte tagit speciell hänsyn 
till i det specifika projektet, dock har man tittat på infrastrukturen vad gäller 
parkeringar (både cykel och bil) med minimering av störningar. Eftersom att det 
tidigare legat en skola på samma plats så finns redan etablerade bussförbindelser. 
Skolan medför även biltrafik på morgon och eftermiddag då föräldrar ska hämta och 
lämna sina barn. Projektledaren uppger att den tekniska förvaltningen har jobbat på 
förslag med vandrande skolbuss, i övrigt är denna aspekt inget man lagt ner resurser 
på. Då projektet ska certifieras med miljöbyggnad och detta system inte behandlar 
aspekter som ligger utanför själva byggnaden och dess användning, så har fokus 
antagligen inte lagts här. Förklaringen ligger troligen även i att skolan ska byggas på 
platsen där den tidigare skolan legat, således är närområdet med dess 
kommunikationer redan utvecklat. Det kan även ha att göra med restriktioner vad 
gäller budget och ekonomi för projektet, där fokus ligger på andra delar.  
 

Öppna grönytor: 
- Ett av kommunens miljömål är ”Rik natur och rent vatten, Inbjudande park-, natur- 

och kulturmiljöer.” I projektet har man lagt ett fokus på den pedagogiska 
verksamheten och närhet till naturen, dock är det enligt personlig mening svårt att 
spekulera i om detta är av hänsyn till naturen eller mer ska ses ur ett 
utbildningsperspektiv. Däremot står att läsa i miljömålen för projektet att ”biologisk 
mångfald ska främjas och de växt- och djurarter som finns naturligt i området ska ges 
möjlighet att fortleva i livskraftiga bestånd”, vilket också kan kopplas till aspekten 
öppna grönytor. Dock är osäkert vilka åtgärder som vidtagits för att följa upp detta 
mål i projektet. 
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Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) Projekt Fallstudie

Läge
Är fastigheten utsatt för & finns 
planerade åtgärder mot:

Risker från naturen/kända miljörisker? 
(t.ex. översvämning, storm m.m) Ökar 
dessa risker?

Riskanalys, 
Dagvatten ska tas om hand så nära källan 
som möjligt, grundvattennivåer och 
översvämningsrisker ska beaktas och 
dagvattensystem dimensioneras för att klara 
höga flöden utan översvämningar och 
uppdämningar

Potentiella risker skapade av människor 
(som effekt av mänsklig aktivitet) och 
farliga utsläpp från omgivningen? (t.ex. 
buller, trafikföroreningar etc.)

(Miljöbyggnad) Luftkvalité 
trafikföroreningar: projektera för <20 ug/m3 
kvävedioxidhalt NO2 i inneluft.  

 
Utsatthet för risker från naturen eller potentiella risker skapade av människor, farliga utsläpp 
från omgivningen: 

- Av intervjun framgår tydligt att en utförd riskanalys i projektet har behandlat dessa 
risker, det poängteras också att denna del är väldigt viktig. Kommunens miljö- och 
stadsbyggnadskontor arbetar långsiktigt och försöker förutse ändrade förutsättningar 
såsom ökade landnivåer och andra miljörisker. Vad gäller föroreningar hänvisar PL 
till Miljöbyggnad, som exempelvis inkluderar en maxnivå för kvävedioxidhalt i 
inomhusluften, därutöver har ingen extra hänsyn tagits. PL påpekar dock att hade det 
ansetts att stora risker fanns vad gäller detta område så hade en utredning skett. Detta 
står även att läsa i miljöplanen: ”Om misstanke finns om förorenade mark- eller 
vattenområden ska marken undersökas, och förorenade områden renas till nivå utan 
risk för människors hälsa och miljö.” I övrigt är det enda som kan relateras till sådana 
risker som denna aspekt inkluderar dimensionering av dagvattensystem för att undvika 
översvämningar. I kommunens miljöprogram har ”Hållbar bebyggelse” inkluderats, 
som utöver föroreningar i mark (utöka antalet undersökta och åtgärdade förorenade 
områden) även nämner bullerdämpande åtgärder och minskning av andel bullerstörda 
fastigheter. 
 

- En förklaring till att fokus inte ligger på detta område (och speciellt risker från 
naturen) kan ligga i att riskerna för naturkatastrofer i vårt land inte anses som 
överhängande, därför har heller inte Miljöbyggnad behandlat området. Däremot kan 
av listan utläsas att både LEED och BREEAM som är av mer internationell karaktär 
behandlar detta denna aspekt mer ingående. 
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7.2.2 Platsövervägande	  
 
Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) Projekt Fallstudie

Platsövervägande

Markanvändning och möjlighet att uppnå 
förändring av markanvändning vad gäller 
typ och kvalité? (Utvecklingsmöjligheter)

Återanvändning av tidigare bebyggd mark: 
Rivning av gammal skola och byggnation av 
ny på samma mark.

Möjliga eller kända föroreningar på 
platsen?

Föroreningar i mark: Om misstanke finns om 
förorenade mark- eller vattenområden ska 
marken undersökas, och förorenade områden 

Byggnadens exponering för solljus & 
skugga?

(Miljöbyggnad) Sollvärmelast: <32 W/m2
Tillstånd på jorden/marken (bäring, 
möjlighet för geotermisk 
energianvändning)

Alternativa energiförsörjningssystem ska 
utredas (bergvärme, luftvärme, solpaneler), 
Geoteknisk undersökning  

 
Möjlighet till förändring av markanvändningen: 

- Under intervju med PL för projektet hänvisas till gällande detaljplan och stadsplan, 
som i detta fall styr markanvändningen. I övrigt har denna aspekt inte utretts i 
samband med det specifika projektet. En förklaring till detta kan ligga i att projektet är 
av långsiktig karaktär. En skola har på samma plats varit placerad tidigare, och planen 
är att den samhällsfastighet i form av den skola som nu byggs ska stå lång tid 
framöver. Detta kan även kopplas samman med gällande detaljplan för området. Detta 
kan även kopplas till att detta är ett kommunalt projekt och en förändrad 
landanvändning inte är aktuell på lång sikt, och således inte ett område som någon 
fokus lagts på. Däremot är skolan byggd på tidigare exploaterad mark, vilket bör ses 
ur hållbarhetsperspektiv. Detta är även en aspekt som miljöklassningssystemet 
BREEAM behandlar och som kan vara relevant att ta upp även i checklistan. 

 
Möjliga eller kända markföroreningar: 

- Ur miljöprogrammet för projektet står: ”Om misstanke finns om förorenade mark- 
eller vattenområden ska marken undersökas, och förorenade områden renas till nivå 
utan risk för människors hälsa och miljö.” Att döma av miljöprogrammet får 
slutsatsen dras att en bedömning gjorts och en utredning genomförts för att upptäcka 
möjliga markföroreningar.  Detta täcker väl upp för denna aspekt, utan att vidare gå in 
på detaljnivå för specifikt projekt. 
 

Byggnadens exponering för solljus/skugga: 
- ”Premiera byggnader byggda för god tillgång till dagsljus” ur Miljöbyggnad, där 

dagsljusfaktorn används som en måttstock. Utöver det som sägs i Miljöbyggnad har 
inga ytterligare åtgärder vidtagits som går att utläsa ur tillgängligt material.  
 

Tillstånd på jorden/marken (bäring, möjlighet till geotermisk energianvändning): 
- Inom denna kategori har information hittats som rör utredning av alternativa 

energiförsörjningssystem, som även inkluderar bergvärme, samt utförd geoteknisk 
undersökning vid projektering för projektet. Slutsats får dras att tillfredsställande 
åtgärder har vidtagits inom detta område, som även har relevans för miljön. 
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7.2.3 Byggnaden	  -‐	  Användning,	  tillstånd	  och	  utformning	  
 
Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) Projekt Fallstudie

Byggnaden
Med tanke på byggnadens användning, 
tillstånd och utformning:
Koldioxidutsläpp?

Energiprestanda och 
enerfieffektiviserande åtgärder?

(Miljöbyggnad) 
Energiprestanda <0,75 x nybyggnadsvärde i BBR, 
Värmeeffektbehov <25 W/m2 (Atemp) vid DVUT

Energieffektiva vitvaror klass A eller bästa tillgängliga 
klass ska väljas, 
Separat mätning av värme, vatten, fastighetsel samt 
hyresgästel ska anordnas, Närvarostyrd belysning med 
energiklass A, Energieffektiva vitvaror klass A+ eller bästa 
tillgängliga klass ska väljas.

Energislag? (fördelning av förnybara/icke-
förnybara energikällor) samt potential 
för/möjlighet till användning av 
förnyelsebara energikällor? (energy 
renewal usage)

(Miljöbyggnad) Energislag: Byggnadens energi (värme, 
hyresgäst- och fastighetsel) ska komma från följande 
energikällor: mer än 20% från miljökategori 1 & mindre än 
20% från vardera miljökategori 3 & 4, - alternativt mer än 
50% från miljökategori 2 & mindre än 20% från vardera 
miljökategori 3 & 4.
 
Lokalt producerad energi: alternativa 
energiförsörjningssystem ska utredas (bergvärme, 
luftvärme, solpaneler)

Utsläpp till omgivningen (föroreningar 
som uppkommer till följd av byggnadens 
drift tex. bundet kol, kväveoxid, koloxid) 
och sannolika risker på närmiljön?

BBR 18, 6:7 Utsläpp till omgivningen, 6:71 Allmänt: 
Byggnader ska utformas så att det blir möjligt att föra bort 
föroreningar som uppkommer till följd av byggnadens 
drift, utan att negativa effekter på hälsa och hygien uppstår 
för människor som befinner sig i byggnaden eller i 
byggnadens omgivning. Utsläppen får inte heller medföra 
en ogynnsam inverkan på mark, vatten eller luft i 
byggnadens omgivning. Med föroreningar avses bl.a. 
förorenad luft, avloppsvatten och förbränningsgaser. 

Vattenkonsumtion under driftskedet?

Vattenvård eller installation av åtgärder 
för att främja en effektiv 
vattenanvändning?

Vattenanvändning: energisnåla och sensorstyrda 
tvättställsblandare samt snålspolande toaletter ska väljas. 
Vattenvård: Temp på stillastående tappvarmvatten i tex. 
Beredare och ackimulatortankar > 60 grader C etc.

Avfallshantering?

Källsortering: källsorteringsutrymme ska ordnas central 
och detaljstuderas för god arbetsmiljö och funktion samt 
dimensioneras för de olika fraktioner och mängder som 
förväntas uppkomma. Matavfall: matavfall ska återvinnas 
till biogaser eller biogödsel.  

 
Energi: Koldioxidutsläpp, energiprestanda, energislag, potential för användande av 
förnyelsebara energikällor: 

- Som går att utläsa från miljömålen ovan för projektet är energieffektivitet ett område 
som prioriteras högt. Även vad gäller miljömålen för kommunen är energi ett 
prioriterat område, där punkter som ”effektiv energianvändning” och ”grön energi” 
finns listade. Vad gäller energianvändning så bedöms denna inom ramen för 
Miljöbyggnad klassning guld, vilket även inkluderar krav för fördelning av energislag. 
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Koldioxidhalt är däremot inte något som mäts separat i specifikt projekt, vilket kan ha 
sin förklaring i att inga separata krav eller regleringar ännu satts upp nationellt som 
reglerar utsläpp av koldioxid, utan enbart åtgärder för att främja en effektiv 
energianvändning. Däremot påpekas under intervju med PL att LCC kalkyler utförts 
för att utvärdera olika alternativ vad gäller alternativa energikällor. I en analys av 
livscykelkostnader sammanställs kostnader och intäkter av en produkt eller system 
över en dess livslängd, denna ligger ofta till grund för beslut om investeringen är 
lönsam. En LCC analys har bl.a. utförts för att bedöma om solenergi är ett möjligt 
alternativ i aktuellt projekt. Dock visade resultatet att solenergi inte gick att räkna hem 
ekonomiskt baserat på given budget och därför inte var ett möjligt alternativ, vilket 
man annars hade satsat på enligt PL. PL påpekar dock att utvecklingen går framåt och 
att solenergi blir allt billigare, vilket kan tolkas som att de ser solenergi som ett 
möjligt alternativ för framtiden. Att detta är ett kommunalt projekt påverkar troligen 
val vad gäller olika energialternativ då en stram budget och fler restriktioner vad gäller 
ekonomi och investeringar begränsar vad som kan göras inom ramen för projektet. Ett 
av projektmålen vad gäller ekonomi är: ”Att genomföra projektet inom ramen för 
budget på 200mkr exkl. mervärdesskatt och index.” Egna reflektioner av resultatet för 
denna aspekt är att en stram budget och energieffektivitet är två parametrar som inte 
alltid går hand i hand. 

 
Utsläpp till omgivningen/föroreningar till följd av byggnadens drift: 

- Som tidigare nämnts regleras föroreningar i BBR, och måste därför efterföljas vid alla 
byggprojekt. Även om det inte explicit beskrivits bland de dokument som finns 
tillgängliga för projektet så förutsätter jag att byggnaden har projekterat för åtgärder 
mot föroreningar som kan uppstå till följd av dess drift. 
 

Vattenkonsumtion under driftskedet, vattenvård eller installationer för att främja effektiv 
vattenanvändning: 

- I miljöprogrammet för projektet står att energisnåla och sensorstyrda 
tvättställsblandare samt snålspolande toaletter ska installeras i byggnaderna. Utöver 
detta finns inga mål eller hänvisningar kring vattenanvändning eller vatteneffektivitet 
förutom att i övrigt uppfylla de hälsokrav som är gällande för vatten i nationella krav. 
Däremot påpekar PL att det kommer mer och mer mål kring detta. I Sverige är det i 
nuläget inte så stort fokus på vatten och restriktioner vad gäller mängden 
vattenanvändning, jämfört med andra länder där vatten är en mer begränsad resurs. 
Detta kan även ses i de internationella miljöcertifieringssystemen, i BREEAM finns 
exempelvis krav på installation av vattenmätare och redovisning av vattenförbrukning 
för att stimulera en minskad vattenförbrukning. 

Avfallshantering: 
- Bestämmelser för källsortering och hantering av matavfall under drift har inkluderats i 

projektets miljöprogram. Även bland kommunens miljömål finns ett mål som rör 
denna aspekt: ”Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp.” 
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Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) Projekt Fallstudie

Byggnaden
Med tanke på byggnadens användning, 
tillstånd och utformning:
Flexibilitet och förmåga att kunna anpassas 
så att den kan användas på olika sätt i 
händelse av ändrade efterfrågemönster?

Specialanpassade, svåra konvertera till annan verksamhet, 
Flexibel - kan anpassas för ytterligare 100 elever

 Sannolik motståndskraft mot följderna av 
klimatförändringar (t.ex. stormskador) och att 
upprätthålla användbarheten om 
temperaturförändring sker?

Utformning (design och konstruktion) i 
relation till sin förmåga samt för att 
underlätta framtida återanvändning och 
återvinning?

Livscykelkostnader (LCC) 1.61 beräknade för golv, 
aggregat, fasad, trallvirke, VAV (vatten, avlopp, 
ventilation) Upprätta livscykelberäkningar vid val av 
fönster, ventilationsaggregat, pumpar samt alternativa 
lokala energiförsörjningssystem, 
Miljökonsekvensbeskrivning - träd. 
Se även: Flexibilitet

Byggnadsmaterial?

(Miljöbyggnad) 
Byggvaror och kemiska ämnen som byggs in i huset ska 
dokumenteras via byggvarudeklarationer eller 
säkerhetsdatablad. En digitaliserad loggbok upprättas med 
information om byggvaror som ska innehålla: typ av 
byggvara, varunamn, tillverkare, årtal, 
innehållsdeklaration, uppskattad mängd samt placering i 
byggnad.
Särskilt farliga ämnen enligt KEMIs kriterier förekommer 
endast i mindre omfattning hos loggbokens byggvaror och 
är dokumenterade i en avvikelselista.

Trä från certifierat skogsbruk (FSC- och PEFC-märkt) ska 
användas.  

 
Flexibilitet och förmåga att kunna anpassas så att den kan användas på olika sätt i händelse 
av ändrade efterfrågemönster? 

- Flexibilitet är en aspekt som man arbetat mycket med i projektet, i målen går att läsa 
att ”Skolan ska vara utbyggningsbar” samt ”Den nya skolan ska vara bättre miljö- 
och verksamhetsanpassad, byggnaden mer långsiktig och hållbar och lokalerna ska 
vara flexiblare och yt-effektivare än befintlig skola”. Enligt projektbeskrivningen 
byggs skolan för att rymma 425 elever totalt, där gemensamma utrymmen anpassas 
för att kunna byggas ut för de ytterligare 100 eleverna utöver de befintliga 300. Så på 
detta sätt är den väldigt flexibel och anpassad för ett ökat antal elever. Däremot är det 
troligen fastställt att sannolikheten för att byggnaden skulle användas för annat 
ändamål än skolverksamhet i framtiden är låg, därför drar jag även den slutsatsen att 
en bedömning gjorts att ingen speciell hänsyn behöver tas till detta vid utformning. 
Något man kan skulle kunna ifrågasätta om det är en korrekt bedömning eller en fråga 
om trångsynthet från kommunens sida. 
 

Sannolik motståndskraft mot följderna av klimatförändringar: 
- Konstruktörer följer de normer och regler som gäller för vår klimatzon, ingen extra 

hänsyn har utöver det tagits till denna aspekt i projektet. PL nämner att 
tegelbyggnaden som byggs är utformad för att klara det mesta. 
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Utformning i relation till sin förmåga samt att underlätta framtida återvinning och 
återanvändning: 

- Krav från kommunen reglerar utformningen av byggnaden, exempelvis ska 
skolbyggnaden uppföras i tegel, med motiveringen att det estetiskt överensstämmer 
med övrig byggnation i området. Vad gäller återvinning och återanvändning nämns 
inget specifikt om detta, varken vad gäller själva byggnaden eller byggnadsmaterialet. 
Det enda som framkommit under intervju med PL är att man på grund av stram budget 
i projektet kommer att återanvända befintliga möbler från den gamla skolan. Således 
ligger inga miljömässiga motiv bakom detta beslut. Enligt egna reflektioner kan 
bristande dokumentering på området förklaras av att projektet är långsiktigt och 
sådana faktorer därför inte bedömts som viktigt att lägga ner tid och resurser på i ett 
planeringsskede. Inte heller Miljöbyggnad tar upp detta specifikt, däremot nämns det i 
BREEAM (återanvändning av fasader och byggnadsstomme.) Vad gäller utformning i 
relation till sin förmåga är detta ett relativt vagt och luddigt begrepp, och svårt att 
utvärdera för projektet utan att vara teknisk expert på området. I övrigt hänvisas till 
punkten som rör flexibilitet och anpassning ovan.  
 

Byggnadsmaterial: 
- Bestämmelser från involverade parter, vad gäller utformning etc. Utfasning av farliga 

ämnen och dokumentation av byggvaror inom ramen för Miljöbyggnad. Trä från 
certifierat skogsbruk (FSC- och PEFC-märkt) ska användas. I övrigt står inget 
ytterligare om denna aspekt bland projektdokumentationen. 

 



 

 68 

Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) Projekt Fallstudie

Byggnaden
Med tanke på byggnadens användning, 
tillstånd och utformning:

Hälsopåverkan i förhållande till 
byggnadsmaterial och utformning? 
(naturlig ventilation, dagsljus m.m.)

(Miljöbyggnad) 
Dagsljusfaktor: Dagsljusfaktor (procent) > 1,2. 
Fukt: Fuktkritiska konstruktioner ska identifieras och 
dokumenteras, kontrollplaner ska finnas. Aktuella 
branschregler för våtrum ska följas. B). 
Fuktsäkerhetsprojektering enligt Byffa F eller 
motsvarande. C) Fuktmätningar i betong utförs enligt 
RBK. D) Diplomerad fuktsakkunnig och 
fuksäkerhetsansvarig ska utses.
Radon (radonhalt Bq/m3), Radon: <50 Bq/m3 genom 
radonsäkert utförande. 

Miljöprogram 3.12 Miljö & hälsa, Hälsoenkät till brukare 
om inomhusmiljö 

Generell sannolikhet för att upprätthålla ett 
långt framtida liv för byggnaden baserat på 
att utveckla hållbarhetsagendan inklusive 
perioderna mellan renovering? Ej utöver krav för verifiering av Miljöbyggnad

Förmåga att tillgodose god komfort i 
byggnaden? (termiska förhållanden, 
visuella förhållanden, akustiska 
förhållanden och kvalité på inomhusluft)

(Miljöbyggnad)
Buller, ljudklass B
Termiskt klimat vinter/sommar (PPD): PPD <10%, PPD 
<10% samt öppningsbara/vädringsfönster,  
Radonhalt, 
Uteluftsflöde och Teknisk utformning, 
Luftkvalité - luftföroreningar, 
Fuktsäkerhet, 

Termografering av byggnadens klimatskal
Tryckprovning för byggnadens klimatskärm (med krav 
för max luftläckage)  

 
Hälsopåverkan i förhållande till byggnadsmaterial och utformning: 

- Utfasning av ämnen med farliga egenskaper som kan ha en negativ påverkan på både 
hälsa och miljö ska ske inom ramen för Miljöbyggnad. Enkäter kommer dessutom gå 
ut till elever och lärare för att ta reda på hur de upplever inomhusmiljön, vilket är ett 
krav för miljöbyggnad klassning guld men kommer även göras nu i silver. PL tillägger 
att brukarnas hälsa och välbefinnande är en jätteviktig aspekt. Övriga faktorer som 
relateras till hälsopåverkan och kan härledas till Miljöbyggnad är: radon, fuktsäkerhet 
och dagsljus. 
 

Generell sannolikhet för att upprätthålla ett långt framtida liv för byggnaden baserat på att 
utveckla hållbarhetsagendan inklusive perioderna mellan renovering: 

- Under intervju framkommer att inga specifika åtgärder vidtagits vad gäller att följa 
upp hållbarhetsagendan, inte mer än att upprätthålla byggnadens miljöklassning. 
Energianvändning följs upp under drift och underhållsplaner har tagits fram för hur 
byggnaderna ska skötas. Utöver underhållsplanerna finns heller inget vad gäller 
uppföljning av satta miljömål för projektet. I målen för projektet står: Att optimera 
drift- och underhållskostnader sett ur ett livscykelperspektiv. Utveckling av 
hållbarhetsagendan under projektets gång är en bra aspekt att ta i beaktande, då många 
aktörer inte har utvecklat någon plan för uppföljning av projekt, inklusive utveckling 
av hållbarhetsagendan.  
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Förmåga att tillgodose god komfort i byggnaden (termiska förhållanden, visuella 
förhållanden, akustiska förhållanden och kvalité på inomhusluft): 

- PL hänvisar till Miljöbyggnad, som behandlar många delar vad gäller komforten i 
byggnaden. På denna punkt spänner Miljöbyggnad över ett brett spektra. 

 

7.2.4 Dokumentation	  -‐	  Tillgängliga	  dokument	  
 
Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) Projekt Fallstudie

Dokumentation
Vilka dokument finns tillgängliga med 
tanke på:
 Krav från stat, kommun, EU m.m.?

Byggnadsdokument? (i betydelsen av 
byggnadsdokumentation längs dess 
livscykel)

Samtliga aspekter ur Miljöbyggnad verifieras för 
färdigställd byggnad inom 2 år (inkl. energianv. etc.) med 
giltig dokumentation, 
Åtgärder under förvaltningsskede, inkl. dokumentation:

 OVK (Myndighetskrav, Miljöbyggnad)
 Energideklaration (Myndighetskrav, Miljöbyggnad)
 Radonmätning inomhus (Miljöbyggnad)
 NO2 mätning (Miljöbyggnad)
 Mätning av tappvattentemperatur, kall och varm 

(Miljöbyggnad)
 Enkätundersökning (Miljöbyggnad)

Yttranden från markexperter, 
byggnadsdiagnostik etc.

Dokumentation av genomförda undersökningar
Planeringsdokumentation med 
hållbarhetskrav? Miljöprogram  

 
Krav från stat, kommun, EU m.m., dokumentation under byggnadens livscykel, 
planeringsdokumentation med hållbarhetskrav 

- Information och resultat av mätningar och kontroller under byggnadens livscykel och 
byggfiler lagras i en fasighetsdatabas genom förvaltningsorganet. Dessutom påpekar 
PL att miljöklassningen ska verifieras inom två år och således kräver att all 
information som rör denna lagras digitalt. De åtgärder som står listade ovan för 
förvaltningsskedet av byggnaden är alla inkluderade i Miljöbyggnad. Dock finns 
osäkerhet vad gäller dokumentation efter verifieringsperioden, där inga specifika 
handlingsplaner utarbetats för att bibehålla kontinuerlig dokumentation eller 
åtgärdsplan för att upprätthålla miljöklassningen. 

- Övrig dokumentation som gäller projekteringen finns lagrad i den digitala plattformen 
för projektet (inkl. geotekniska undersökningar etc.). 

- Miljöprogrammet som även denna finns lagrad i den digitala plattformen är ett tydligt 
planeringsdokument med projektets hållbarhetskrav. 
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Kategori: Sustainability checklist (utkast RICS) Projekt Fallstudie

Dokumentation
Vilka dokument finns tillgängliga 
med tanke på:

 Livscykelanalyser, ekologiska 
fotavtryck m.m.

Livscykelkostnader (LCC) 1.61 beräknade för golv, 
aggregat, fasad, trallvirke, VAV (vatten, avlopp, 
ventilation) Upprätta livscykelberäkningar vid val av 
fönster, ventilationsaggregat, pumpar samt alternativa 
lokala energiförsörjningssystem, 
Miljökonsekvensbeskrivning - träd

Hyresavtal som uppmuntrar till ett 
gott beteende i ur miljösynpunkt 
(t.ex. gröna hyresavtal)

Förvaltning (drift/skötsel) av 
byggnaden i linje med etiska och 
sociala hållbarhetsmål? (t.ex. 
miljöledningssystem etc.)

Miljöplan förvaltning: 
Skötselplan för grönytor på tomten, 
Skötselinstruktioner för energieffektiv drift, 
Genomgång av energisystem, belysning, styr och regler 
och ventilationsanordning, 
Information om källsortering, instruktioner om 
omhändertagande av farligt avfall, 
Skötsel av inomhusklimat och material och ytskikt, 
Digital loggbok. 

Frivilliga certifieringar (LEED, 
BREEAM, Miljöbyggnad etc.) 
inklusive certifieringsdatum och 
betyg?

Miljöbyggnad silver(eller högre)
Miljöbyggnad preliminär: Senast vid slutbesiktning ska 
ansökan för Miljöbyggnad skickas in till ansvarigt 
certifieringsorgan.
Miljöbyggnad slutgiltig: Mellan ett till två år efter 
inflyttning ska samtliga indikatorer för Miljöbyggnad 
verifieras. Klassningen måste eventuellt också 
kompletteras med en enkätundersökning om klass GULD 
ska uppnås.

  
Livscykelanalyser, ekologiska fotavtryck m.m., hyresavtal som uppmuntrar till ett gott 
beteende i ur miljösynpunkt (t.ex. gröna hyresavtal), Drift/skötsel av byggnaden, frivilliga 
certifieringar (LEED, BREEAM, Miljöbyggnad etc.): 
 

- I projektet finns ingen specifik dokumentation gällande livscykelanalyser och 
ekologiska fotavtryck. Däremot står som mål för kommunen att minska ekologiska 
fotavtryck och öka antal miljöutbildad personal. Dock osäkert om detta är en aspekt 
som behandlats i det specifika projektet. 

- Gröna hyresavtal är ännu inget som implementerats inom ramen för detta projekt, eller 
något av de projekt kommunen arbetar med i dagsläget. Dock är det enligt PL 
definitivt ett mål för framtiden att genom liknande lösningar få brukarna att påverka 
sin egen hyra. I och med att den nybyggda skolan debiteras utbildningsförvaltningen 
som i sin tur sätter hyresnivåerna är hyresnivån samma för alla skolor inom 
kommunen. PL tillägger att skolan aldrig själva skulle kunna stå för en sådan kostnad 
som ett grönt hyresavtal innebär baserat på skolpengen per elev. Det kan påpekas att 
gröna hyresavtal i dagsläget är mer anpassat och enbart implementerats bland 
kommersiella fastighetsägare och hyresgäster på marknaden. Så på denna punkt finns 
en stor skillnad mellan kommunala projekt såsom samhällsfastigheter och projekt av 
mer kommersiell karaktär. 

- Till projektet har det tagits fram en miljöplan för förvaltning som innefattar allt som 
rör driften av byggnaden, och inkluderar allt från skötselplan för grönytor, inneklimat 
och material till energieffektiv drift och instruktioner för avfallshantering och 



 

 71 

omhändertagande av farligt avfall. Allt detta finns dokumenterat i en digital loggbok. 
Dock krävs enligt PL en förbättring vad gäller att ta fram underhållsplaner och 
dokumentation som rör drift och skötsel, han menar att det uppstår problem vid 
övertagandet av ett projekt från byggfasen till förvaltningsfasen. Förbättringar behövs 
även vad gäller uppföljning av energi, i dagsläget finns inte en utarbetad plan för vilka 
åtgärder som ska vidtas om faktisk energianvändning inte lever upp till beräknat värde. 
PL tillägger att det bör finnas incitament för hyresgästerna att påverka miljön under 
brukarskedet (exempelvis möjlighet att producera sin egen energi och att se 
energiförbrukning på skärmar etc.) En trolig förklaring till bristerna på detta område är 
ekonomiska medel och incitament, som inte finns på samma sätt i icke-kommersiella 
byggnader. Däremot finns ingen dokumentation som rör förvaltning i termer av social 
hållbarhet. 

- Dokument vad gäller miljöklassningen finns tillgänglig för alla i projektet i den 
digitala plattformen som används. 

 

7.3 Sammanfattning	  resultat	  av	  fallstudie	  
Tittar man på tabellen och jämför miljöaspekter för projekten i utförd fallstudie med de 
aspekter som finns med i framtagen checklista så kan vissa skillnader urskiljas. Resultatet av 
fallstudien kan sammanfattas i några specifika punkter, med avseende på aspekter som inte 
behandlats inom ramen för projektet i fallstudien eller där de är bristfälliga: 
 

- Brister finns vad gäller faktorer som ligger utanför byggnaden, dess användning och 
utformning, såsom tillgänglighet till transportmedel, potentiella risker etc. Fokus i 
projektet ligger på miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, som inte behandlar dessa 
aspekter nämnvärt. Avsaknad av fokus på detta kan även förklaras av att skolan 
uppförs på mark för befintlig skola, som redan har kommunala transportförbindelser. 

- Även platsövervägande aspekter (läge) saknas delvis, vilket kan förklaras av att det 
inte skett något övervägande av plats då ny skola byggs på samma plats som den 
befintliga. Dock har det vidtagits åtgärder mot föroreningar och miljörisker som kan 
påverka byggnaden. Denna långsiktighet kan även förklara brist på plan för förändrad 
markanvändning. 

- Vad gäller byggnaden täcker miljöklassningen många av de aspekter som checklistan 
behandlar. Bristfällighet rör är de aspekter som kan kopplas till lägesbestämda 
faktorer, såsom koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och motståndskraft mot 
klimatförändringar, faktorer som generellt inte anses prioriterade för vårt klimat och 
förhållanden, och som inte är inkluderade i Miljöbyggnad. Även ekonomiska aspekter 
kan förklara avsaknaden av vissa parametrar, såsom potential för och användande av 
förnybar energi och utveckling av hållbarhetsagendan under drift. Avsaknad av 
möjlighet till alternativ användning förklaras av typ av byggnad (icke-kommersiell) 
och dess långsiktiga användningsområde. 

- På området dokumentation saknas i huvudsak hyresavtal som är utformade för ett 
miljömässigt hållbart brukande, och dokument och planer för uppföljning av energi 
och energieffektivisering. Vissa brister förefaller även vad gäller drift- och 
underhållsplaner för byggnaden. Avsaknaden av dokumentation kan delvis förklaras 
av typen av projekt och hyresgäster, där gröna hyresavtal är svåra att implementera i 
dagsläget och incitament saknas för hyresgäster att påverka miljön under brukarskedet. 
Ingen fokus har heller lagts på sociala hållbarhetsaspekter. 

- Vad gäller drift saknas även information som rör utveckling av hållbarhetsagendan. 
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7.4 Analys	  av	  genomförd	  fallstudie	  
Implementeringen av checklistan på det utvalda projektet i fallstudien ovan har visat på en 
möjlig användning av en checklista i ett specifikt projekt. Av utfallet att döma är det 
realistiskt att utgå ifrån att en checklista för miljöegenskaper går att applicera även på andra 
typer av fastigheter än de som byggs för enbart kommersiell användning, då man i projektet 
för utförd fallstudie i stor utsträckning har valt att arbeta med flertalet av de parametrar som 
ingår i framtagen checklista. En del av dessa ingår inom ramen för det miljöklassningssystem 
som man i projektet valt att använda för klassning av den nya byggnaden, men även aspekter 
utöver dessa har inkluderats.  
 
De aspekter i checklistan som man inte har arbetat med i projektet kan efter givet resonemang 
generellt sägas ha sin förklaring i budgetrestriktioner, lokala förhållanden samt regleringar 
från kommunen och önskemål från övriga inblandade parter. Även valet av 
miljöklassningssystem kan ha en viss inverkan, där fokus ligger på området för byggnaden 
och flertalet av de aspekter som inkluderats övriga områden saknas. Att lokaliseringen av den 
nya skola sker på samma plats som befintlig skola speglas också på de parametrar som rör 
tillgänglighet och platsövervägande. Andra parametrar finns det inget värde i att arbeta med 
inom ramen för projektet på grund av att de inte går att försvara med ekonomiska incitament, 
och inga vinster finns att hämta vid en sådan investering. Investeringar som inte går att räkna 
hem i en ekonomisk kalkyl (lönsamhetskalkyl) och visa på faktiska vinster, såsom minskade 
drift- och underhållskostnader, innebär en större osäkerhet, sådana investeringar är 
kommunen inte villiga till eller har möjlighet att utföra. Osäkra investeringar kan inte utföras i 
samma utsträckning som hos en privat aktör som inte har samma ekonomiska restriktioner, 
samt har möjlighet att uppnå ett högre försäljningspris eller högre hyresnivåer etc. till följd av 
miljömässiga åtgärder. En annan sorts långsiktighet föreligger vad gäller samhällsfastigheter 
och andra prioritering har gjorts för att göra byggnaden miljömässigt hållbar, som skiljer sig 
från de kommersiella fastigheterna.  
 
Lägesbestämda skillnader är samma för kommersiella som icke kommersiella fastigheter. 
Däremot har flertalet kommersiella fastighetsägare och utvecklare, till skillnad från de icke-
kommersiella, valt att klassa sina fastigheter med de mer komplexa internationella 
certifieringssystemen. Detta kan resultera i att fler aspekter, som även finns med i 
hållbarhetschecklistan, är inkluderade i byggnaden i och med klassningen. Denna skillnad gör 
att dessa fastigheter ligger steget före på ett antal punkter som är mer lokalt förankrade, såsom 
vattenförbrukning och motståndskraft mot klimatförändringar. Skillnaderna i val av 
miljöklassningssystem har en viss påverkan då ett nära samband finns mellan 
hållbarhetschecklistan och miljöcertifieringssystemen vad gäller aspekterna ur dessa. 
 
Därtill kan tilläggas att regleringar från kommun och övriga instanser även har en påverkan på 
konstruktion och utformning av byggnaden. I detta specifika projekt har exempelvis 
byggnaden uppförts i tegel efter krav från kommunen, för att den ska passa in med övrig 
byggnation, även om detta alternativ är dyrare än andra material. Kostnaden för tegeltaket 
kunde annars ha lagts på andra åtgärder, exempelvis effektivare energisystem och ny 
teknologi. En stor skillnad som får utslag på listan för dessa fastigheter är vilken typ av 
hyresgäster som inhyses i byggnaden, en samhällsfastighet inhyser oftast hyresgäster som inte 
har några incitament för att spara energi, vilket gör det svårt med energibesparingsåtgärder 
under drift eller gröna hyresavtal. Som systemet för hyresregleringen ser ut idag för 
samhällsfastigheter kan tänkas att detta är något som kommer stå sig framöver. Dock 
framkommer under intervju med PL för projektet i fallstudien att detta område är något man 
som aktör vill förbättra och utveckla. 
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För ett projekt av den karaktär som byggnationen av skolan i fallstudien utgörs av kan 
betydande förändringar vara svåra att genomföra, eftersom långsiktighet är en stor aspekt i 
dessa typer av projekt och förändringar tar lång tid att verkställa. I fråga om hållbarhet 
däremot är det ett område som anses allt mer viktigt både för kommunala och privata 
fastighetsägare, exempelvis finns krav uppsatta för miljöklassning av projektet i fallstudien 
som tagits fram under senare år. Delvis kan detta förklaras av den hygienfaktor på 
fastighetsmarknaden som miljöaspekter och miljöklassningar sägs gå mot och som också 
kommuner måste följa med i för att hänga med i utvecklingen mot vårt miljövänligare 
samhälle och efterfölja nya regler och lagar.  
 
Vad gäller specifika projekt för samhällsfastigheter och implementering av en checklista i ett 
sådant projekt bör hänsyn tas till ekonomi och restriktioner som kan ha påverkat 
utformningen av byggnaden och utfallet på parametrarna. Dessutom kräver en möjlig 
användning av en checklista att man i ett tidigt skede satt upp en plan för hur miljöaspekter 
kan följas upp och kontrolleras under byggnadens livslängd, vilket inkluderar effektiva 
system för insamling och lagring av relevant information. I detta specifika projekt använder 
man sig av en digital plattform för att lagra dokument under projekteringsskedet och 
byggfasen, där även rapporter av utförda undersökningar kan hittas. Vad gäller 
förvaltningsfasen har en miljöplan för förvaltning framtagits som är dokumenterad i en digital 
loggbok. I studien har det dock framkommit att brister finns vad gäller att ta fram planer som 
rör drift och skötsel, samt energiuppföljning. För att effektivt kunna använda en checklista bör 
man sträva efter att åtgärda dessa brister i projektet.  
 
Följaktligen, baserat på utfallet i fallstudien, är slutsatsen att en checklista för 
miljöegenskaper kan appliceras på samhällsfastigheter.  
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8 Avslutande	  diskussion	  
 
Behov av en hållbarhetschecklista 
Det har visat sig finnas ett behov av att utveckla en checklista med syfte att utvärdera en 
byggnads hållbarhetsaspekter i värderingsprocessen, vilket fastställs av både RICS och i en 
rapport av Bonde et al, (2013), Andelen byggnader som byggs med miljömässig hög standard 
ökar, något som börjar visa sig på fastighetspriserna men antal relevanta jämförelseobjekt 
saknas fortfarande på marknaden. Bristfällig transaktionsdata och låg transparens på 
marknaden samt även låg transparens miljöklassningssystemen emellan har kommit fram som 
en svaghet vid värdering av gröna byggnader. Utvecklingen av miljöklassningssystemen visar 
på att det inte sker någon förändring mot att använda endast ett gångbart system, snarare 
tvärtom, vilket försvårar jämförelse av inkluderade aspekter i värderingsförfarandet. Forskare 
har även kommit fram till att det inte behövs någon ny metod för värdering, men att de som 
idag används måste anpassas och justeras för nya värden till följd av ändrade förutsättningar 
och förhållanden. Då finner jag att implementeringen av en checklista är ett bra komplement 
till de befintliga värderingsmetoderna, checklistan kommer att göra marknaden och dess 
aktörer mer känslig och uppmärksammad på hållbarhetsaspekter, öka informationsutbudet 
(och genom dokumentation även stegvis göra dessa immateriella aspekter observerbara) och 
öka kunnigheten om värdedrivande faktorer, vilket kommer att underlätta för värderare när de 
ska utföra värdering av fastigheter med miljöegenskaper så att dessa korrekt kan speglas i 
värdet. Följaktligen kommer även transparensen öka och underlätta för investerare att se vilka 
faktorer som påverkar värdet och kunna ta del av relevant information. En förutsättning för att 
en ”Sustainability checklist” ska fungera på tänkt sätt är således att den implementeras hos 
flertalet värderare som standard, eftersom den bygger på att investeraren ska kunna jämföra 
information och se vilka risker och möjligheter som är förknippade med vissa parametrar, 
vilket bygger på tillfredsställande jämförelsematerial. 
 
Utveckling av listan och inkluderade parametrar 
Den version av checklistan som presenterats i detta arbete har till stor del baserats på den 
framtagna ”Sustainability Checklist” från RICS, där egna åsikter och värderingar har speglat 
vilka parametrar som bör inkluderas samt tolkning av dessa. Eftersom detta är en första studie 
som behandlar ämnet har relativt många och breda parametrar inkluderats, samt parametrar 
som angränsar till varandra. Man kan tänka sig att detta är något som bör åtgärdas vid 
implementering av en lista, för att underlätta för värderare att följa den och minimera 
förvirring. Jag föreslår en utveckling av listan till att göra vissa aspekter mer konkreta, medan 
andra är bra om de är mer generella då all data kopplad till aspekten ska samlas in. Däremot 
får de inte vara oklara för värderaren, därför är det bra om information om hur aspekterna ska 
tolkas bifogas i så stor omfattning som möjligt (som i RICS ”Guidance Note Global” 
och ”Information Paper No. 13”). En positiv synpunkt i samband med detta är att hjälpmedlet 
tagits fram av ett värderingsorgan som involverat anslutna värderare, efter en förfrågan om 
detta är något som marknaden efterfrågar. En anledning till att miljöklassningssystemen blivit 
så framgångsrika, som tagits upp i rapporten, är att fastighetsbranschen varit involverade vid 
utvecklandet av miljöklassningssystemen, vilket har gett produkter som efterfrågas av 
aktörerna på marknaden. Man kan tänka att så även blir fallet med den ”Sustainability 
checklist” som framtagits av RICS, om värderarna har fått säga sitt.  
 
Även då det är fastslaget att listan innehåller många parametrar med stor bredd anser jag att 
aspekterna ”biologisk mångfald” och ”påverkan av byggverksamheten” skulle kunna ingå och 
förtydligats i listan, den senare tas upp av en utfrågad aktör inom denna studie som en viktig 
aspekt, och bottnar i att byggverksamheten står för stora utsläpp och resursförbrukning. 
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Övriga viktiga aspekter för aktörer som framkommit under studien är energianvändning och 
material, något som jag anser täcks in väl i den framtagna checklistan. 
 
Implementering på samhällsfastigheter 
Den fallstudie som utförts inom ramen för detta arbete har visat på att en checklista för 
miljöegenskaper kan implementeras även på icke-kommersiella fastigheter. Dock har vissa 
skillnader framkommit, som redovisas under kapitel 7, som främst beror av de förutsättningar 
som råder vid uppförandet av sådana byggnader vad gäller budgetrestriktioner, lokala 
förhållanden samt regleringar från kommunen och önskemål från övriga inblandade parter. 
Kommunen satsar på miljöfrämjande åtgärder som kan försvaras av sänkta drift- och 
underhållskostnader och är mer beroende av att investeringar går att räkna hem ekonomiskt. 
Dessutom blir värderarens roll tydligare eftersom stor kunskap och förståelse krävs för de 
unika förutsättningarna och komplexiteten kring dessa fastigheter, vad gäller svårigheter att 
hitta jämförelseobjekt, bestämma marknadsmässiga förutsättningar och att bedöma alternativ 
användning.  
 
Som för miljöklassningssystemen förekommer även lokala skillnader som påverkar relevans 
och fokus på olika aspekter. Dock går världen mot en ökad globalisering, och problem är 
gränsöverskridande, så de förutsättningar vi har i Sverige idag kommer att förändras. 
Dessutom är ett syfte med checklistan att den ska kunna implementeras för att möjliggöra en 
jämförelse av transaktionsdata för investerare, med specifika aspekters inflytande på värdet. 
Listan fokuserar på bakomliggande egenskaper snarare än olika miljöklassningar, vilket 
innebär att den ska kunna appliceras under samma villkor även på fastigheter som inte innehar 
en miljöcertifiering, eller som innehar den mindre komplexa klassningen Miljöbyggnad.  
 
Det har visat sig att samhällsfastigheter utgör en ny investeringstrend, med ett ökat intresse 
från aktörer på marknaden att investera i denna typ av fastighet då de innebär en säker 
investering och behovet av dessa fastigheter kommer att öka i framtiden. Med utgångspunkt i 
detta kan det komma att bli aktuellt att utföra en marknadsmässig värdering av fastigheten 
som idag inte har detta behov.  
 
Hur checklistan förhåller sig till miljöklassningssystemen 
Vid jämförelse ovan har de bakomliggande egenskaperna i checklistan visat sig till stor del 
hänga ihop med aspekterna ur miljöklassningssystemen, där främst de internationella 
systemen LEED och BREEAM följer listan åt på många punkter. Checklistan kan sägas vara 
mer anpassad till de internationella miljöklassningssystemen av den anledningen att de är mer 
komplexa och innehåller fler parametrar än Miljöbyggnad. Dock är det återigen viktigt att 
påpeka att checklistan fokuserar på bakomliggande parametrar, där miljöklassningarna ska 
spela mindre roll, även om en certifiering möjligtvis skulle kunna underlätta arbetet med att 
samla in information med befintliga dokument över många miljöaspekter. 
 
Ökad kunskap hos värderare och informationsutbud 
För att en checklista ska kunna fungera i praktiken sätts höga krav på värderaren ifråga om 
ökad kunskap, vilket innebär att värderaren får en mer informerande roll. Därför bör det 
säkerhetsställas att värderaren får relevant utbildning och vägledning för att klara denna 
uppgift. Svårigheter vid värdering av gröna byggnader som framkommit i forskning på 
området är just brist på kunskap om gröna egenskaper i byggnader och 
miljöklassningssystemen, samt avsaknad av riktlinjer och vägledning för värderare. Detta är 
en uppgift för de professionella värderingsorganen att bistå med, vilket också RICS visar prov 
på med sin publicering av ”Sustainability and Commercial Property Valuation, RICS 
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Guidance Note Global”, 2012 och ” Valuation Information Paper No. 13, Sustainability and 
commercial property valuation”, 2009, grön vägledning för värderare. Andra uppgifter som 
blir värderingsorganens uppgift för att en checklista ska kunna implementeras som 
framkommit är åtgärder för att motverka osäkerhet vad gäller definition av begreppet ”grön 
byggnad” och hållbarhet, samt bristfällig definition av begreppet ”marknadsvärde”. 
 
Som även tagits upp i denna rapport innebär en implementering av checklistan att metoden för 
att samla in information om byggnadens egenskaper inte får vara för komplext eller ta för 
lång tid. Vilket också kräver att information finns tillgänglig. Jag kan se en utveckling av 
smartare och bättre system för att lagra information, för att även lättare kunna hämta den när 
den behövs. Detta är något som Bonde et al (2013) nämner i samband med utvecklingen av en 
checklista. Det innefattar även möjlighet till information som går hela vägen tillbaka till en 
produkts tillverkning och över dess livscykel. Denna information är något som man måste 
planera tidigt för i ett projekt. Tillgänglig information är en förutsättning för att en checklista 
ska kunna användas, med tanke på listans omfattning i nuläget (med utgångspunkt i 
RICS ”Sustainability checklist”) har jag svårt att se hur denna informationsinsamling skulle 
kunna ske på ett effektivt sätt, när så många aspekter har inkluderats som kräver ett gediget 
researcharbete från värderarens sida. 
 
Förslag på vidare studier 
En liknande studie skulle vara intressant att utföra som inkluderar synpunkter från värderare, 
då denna studie främst fokuserar på jämförelser mellan aspekterna i listan med 
miljöklassningssystemen, implementering på samhällsfastigheter, och åsikter från ett fåtal 
utvalda fastighetsägare och fastighetsutvecklare.  
 
En annan intressant studie som är relaterad till hållbarhetschecklistan skulle vara att utreda 
hur de informationssystem som används för att lagra information som härleds från byggnaden 
kan utvecklas och bli lättare att använda för att lagra och hitta relevant information.  
 
Intressant vore också att utföra en utvärdering av ”Sustainability checklist” när den har 
implementerats och använts ett tag, för att se resultatet på marknaden.  
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Bilaga	  1:	  Intervjufrågor	  
 
INTERVJUFRÅGOR TILL PROJEKT I FALLSTUDIE 
 
Allmänt projektet 

- Berätta om projektet, dess planering och utformning. 
 

Miljö i projektet 
- Varför har man valt ett visst miljöklassningssystem (miljöbyggnad i det här fallet)? 

o Kostnadsmässiga skäl etc.?  
- Har man fler punkter med i projektet utöver de som finns i miljöbyggnad? 
- Vad har man beaktat? Vad har man inte beaktat? Varför? 
- Vilka miljöaspekter är speciellt viktiga och varför? Är dessa viktiga för 

fastighetsvärdet? 
- Plan för uppföljning av projekt efter uppsatta program och mål? 
- Vad ska man ha koll på när det gäller miljöaspekter i projekt och uppföljning av 

dessa? Hur ska man gå tillväga för att göra detta? 
 
Checklista för hållbarhetsaspekter 

- Hur har man resonerat kring miljöaspekter i projektet? Viktig del i arbetet? 
- Hur tänker man kring egenskaperna som kan inkluderas i en checklista för 

miljöegenskaper? Vilka aspekter har man arbetat med? Varför dessa egenskaper? 
o Tjäna pengar på projektet? Spara energi?  

 
INTERVJUFRÅGOR TILL ÖVRIGA FÖRETAG 
 
Bygg- och installationsföretag 
 

- Egen policys om miljöklassning m.m. samt regelverk? 
- Hur kontrolleras miljöfrågor genom hela byggprocessen? (verktyg m.m.) 
- Vilka miljöegenskaper byggs in i husen och mäts idag?  
- Långsiktigt tänk angående miljö? 
- Hur bygger ni för att kunna följa upp om t.ex. 5 år? Kan detta förbättras/underlättas? 
- Vad finns för garantier vad gäller miljö (energianv. m.m.) mellan beställare och 

byggherre? Från kommunen? Över tid? Uppföljning? 
- Vilka förändeliga miljöegenskaper finns med som krav vid nybyggnation, även efter 

att huset står klart? Berätta om specifikt projekt! 
 
 

Fastighetsägare 
 

- Hur ska frågor föras över från bygge till förvaltning? 
- Hur fungerar digital informationsöverföring från bygg till förvaltning idag? 

o Vilka problem finns? 
- Hur väl fungerar kontakten med byggherren? Hur länge följer de med i 

förvaltningsskedet? Saknas något vad gäller detta? 
- Hur följer man upp miljöegenskaper vad gäller energi m.m. i dagsläget? (ur ett 

förvaltningsperspektiv) 
- Om företaget innehar miljöklassade byggnader, hur ser ni till att miljöaspekterna följs 

upp och kontrolleras över tid? Påminnelse? 
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- Hur kan man utveckla miljöövervakningssystem så att det underlättar förvaltningen? 
- Hur mycket av miljöegenskaper finns i företagets fastighetsinformationssystem, typ 

DeDu? Vilket system används? 
 

 
Byggherrar (beställer byggen som de sedan själva ska förvalta – typ Jernhusen, 
Akademiska Hus)  
 

- Vilka krav finns från företagets sida? Egen policys om miljöklassning m.m. samt 
regelverk? 

- Hur kontrolleras miljöfrågor genom hela byggprocessen? 
- Vilka miljöegenskaper byggs in i husen och mäts idag?  
- Långsiktigt tänk angående miljö?  

o Ekonomiska incitament?  
o Uppföljning inför framtida försäljning? 

- Vad finns för garantier vad gäller miljö, energianvändning m.m. mellan beställare och 
byggherre? Krav från kommunen? Över tid? Uppföljning? 

- Vilka föränderliga miljöegenskaper finns med som krav vid nybyggnation, även efter 
att huset står klart? 

- Hur ska frågor föras över från bygge till förvaltning? 
- Hur följer man upp miljöegenskaper vad gäller energi m.m. i dagsläget? Kontakt med 

byggherren? 
- Om miljöklassad byggnad, hur ser ni till att miljöaspekterna följs upp och kontrolleras 

över tid? Påminnelse? 
- Vilket miljöklassningssystem används? 

 
 


