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Abstract 
A sustainable lifestyle has a popular topic in public debate for many years and manifests 

itself in different ways, including in the real estate sector. As the prevalence of 

environmental classification systems for properties on the market continues, questions 

about the value of these "green" buildings have surfaced. 

 

This thesis has the aim to find out what might be of interest to have in an environmental 

Appendix, in the form of a checklist, to property valuation reports. The environmental 

aspects that are analyzed and presented are based on a comparison of a report by RICS 

with recommendations for real estate appraisers and the three environmental 

classification systems used in the Swedish real estate market today, LEED, BREEAM and 

Green Building. The cause for this method is the thesis’ aim to present a checklist that 

easily can be taken into use, and therefore remains within the framework of systems 

present on the market of today. And also a checklist advantageously is adapted to 

conditions on the Swedish property market. 

 

A questionnaire was sent out to companies on the Swedish property market. Results and 

analysis of the results are presented in the thesis. Based on the literature review and the 

results of the survey, the thesis sums up with recommendations for the design of a 

checklist. 
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Examensarbete 
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Författare  Jenny Diaz Jernberg 

Institution  Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH 

Examensarbete nummer 348 

Masternivå  30 hp 
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Sammanfattning 
En hållbar livsstil har länge varit en stor fråga i samhällsdebatten och tar sig uttryck på 

många sätt, så även i fastighetsbranschen. I takt med en utbredning av olika 

miljöklassningssystem för fastigheter på marknaden har frågor om värdet på dessa 

”gröna” byggnader väckts.  

 

Detta examensarbete har som syfte att reda ut vad som kan vara intressant att ha med i 

en miljöbilaga, i form av en checklista, till värderingsutlåtanden. De miljöaspekter som 

analyseras och presenteras har sin utgångspunkt i en jämförelse av en rapport från RICS 

med rekommendationer för värderingsmän samt de tre miljöklassningssystem som 

används på den svenska fastighetsmarknaden idag, LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.  

Bakgrunden är att examensarbetet syftar till att presentera en checklista som enkelt ska 

kunna tas i bruk, och som därför håller sig inom ramen för system som idag redan finns 

på marknaden. Samt att en checklista med fördel är anpassad för förhållandena på den 

svenska fastighetsmarknaden. 

 

En enkätundersökning har skickats ut till företag på den svenska fastighetsmarknaden. 

Resultat och analys av resultatet presenteras i uppsatsen. Med utgångspunkt i 

litteraturstudie och resultatet av enkätundersökningen avslutas examensarbetet med 

rekommendationer för utformning av en checklista. 
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Förord 
 
 
Detta examensarbete har skrivits som det avslutande momentet av 

civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan. Min 

förhoppning är att läsaren ska få en djupare förståelse av vad som kan vara intressant 

att ha med i en miljöbilaga i form av en checklista vid värdering av fastigheter.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Hans Lind som har varit ett bra stöd och 

bollplank under hela uppsatsskrivandet. 

 

 

Jenny Diaz Jernberg 

Stockholm 22 mars 2015  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

En hållbar livsstil har länge varit en stor fråga i samhällsdebatten och tar sig uttryck på 

många sätt, så även i fastighetsbranschen. Forskning och utvecklig av teknik har skapat 

möjligheter att producera miljömässigt hållbara fastigheter och detta har mottagits 

positivt av marknaden. Olika sätt att definiera hur ”grön” en byggnad är har utvecklats i 

takt med att byggnationer har blivit miljöanpassade. Miljöklassning har blivit ett sätt att 

kommunicera byggnadens miljöstatus.  

 

I takt med en utbredning av olika klassningssystem på marknaden har frågor om värdet 

på dessa ”gröna” byggnader väckts. Att fastställa kvantiteten av skillnaden i värde 

mellan en miljöklassad byggnad och en motsvarande icke klassad byggnad är dock svårt. 

Vid transaktioner och värdering av fastigheter behandlar man objekt som är unika 

gällande standard, läge, hyresgäster osv. Detta medför att det är svårt att isolera och 

definiera miljöaspekters förhållande till objektets värde. Gröna byggnader är dessutom 

ett relativt nytt koncept och det finns därför begränsat med information och 

dokumentation om transaktioner inom denna fastighetskategori (Reed et al, 2010). 

 

Miljömässig hållbarhet har blivit en faktor som påverkar värdet på byggnaden (RICS). 

Studier som gjorts inom området visar på att vakansgraden är lägre samt att hyresnivån 

är högre i miljöklassade hus, vilket innebär ett högre driftnetto. Denna skillnad kan 

hänvisas till att efterfrågan på lokaler i gröna fastigheter är högre än utbudet, vilket till 

viss del beror på att miljöfrågor är ”på tapeten”. Detta fungerar som drivkraft för 

byggande av miljöklassade byggnader och med tiden kommer utbudet att möta 

efterfrågan vilket kan medföra att denna skillnad i värde avtar (Bonde, et al). Att enbart 

fokusera på detta samband mellan värde och miljöaspekter innebär en osäkerhet vid 

investering i miljöklassade byggnader och väcker frågor om hur risk ska betraktas. 

Samtidigt är forskare enade om att hållbarhet fortsatt kommer vara en aktuell fråga på 

global nivå och att utvecklingen av miljömässigt hållbara fastigheter kommer att 

fortskrida. Frågor om hur man identifierar vilka parametrar som ska tas med i 
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beräkningen, hur dom ska mätas och vilka som står sig över en längre tid ställs av 

marknaden (Reed et al, 2010).    

 

Det råder en debatt om hur värderare ska ta hänsyn till miljöaspekter vid värderingar 

och hur dessa ska identifieras. Ett transparent system som är tillgängligt för alla aktörer 

i fastighetsbranschen är efterfrågat. Andra aktörer, såsom byggherrar, är intresserade 

av detta då det redan vid projektering är önskvärt att veta hur olika val i processen 

påverkar det framtida värdet av produkten (Lorenz et al). Förutom de justeringar som 

idag görs vid värdering av en grönfastighet föreslår branschorganisationen RICS  (Royal 

Institution of Chartered Surveyors) en bilaga till värderingsutlåtanden i form av en 

checklista. Denna checklista ska vara underlag för granskning av den del av byggnadens 

gröna egenskaper som är konstant över tiden. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att reda ut vad som är intressant att ha med i en 

miljöbilaga till värderingsutlåtanden, i form av en checklista. Checklistan har sin 

utgångspunkt i en rapport från RICS och arbetet vill formulera en version som är 

anpassad för förhållandena på den svenska fastighetsmarknaden.  

 

Syftet med arbetet är att presentera en checklista som enkelt ska kunna tas i bruk, och 

som därför håller sig inom ramen för system som idag redan finns på marknaden.  

 

1.3 Metod 

Arbetet börjar med en jämförelse av de klassningssystem som används i Sverige idag 

och arbetet kommer hålla sig inom ramen för de miljöparametrar som tas upp av dessa. 

Detta för att checklistan ska vara enkel att använda och ta upp saker som man som 

fastighetsägare idag har möjlighet att mäta. Miljöklassningssystemen ger också en god 

fingervisning om de miljöparametrar som anses viktiga på just den svenska 

fastighetsmarknaden. Som ett komplement till detta har även en djupdykning i relevant 

litteratur har gjorts.   
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En enkätundersökning riktad till fastighetsföretag och fastighetskonsultföretag 

verksamma på den svenska fastighetsmarknaden har genomförts. Enkäten skickades ut 

under september 2013 och var tillgänglig till oktober 2013, via Survey Monkey. Enkäten 

skickades till 57 företag och 14 svarade. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till att enbart diskutera vad som skulle vara relevant att ha 

med på en checklista till ett värderingsutlåtande för kommersiella byggnader i Sverige. 

De miljöparametrar som tas upp i enkätundersökningen, samt används som underlag 

för intervjufrågor, finns inom ramen för de klassningssystem som används i Sverige idag 

och i en rapport från RICS.  

 

Då detta är ett examensarbete har varit begränsat inom ramen för 30 högskolepoäng 

som utgjorde kursen. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel ger en närmare beskrivning av de miljöklassningssystem som i 

nuläget används på fastigheter i Sverige.  

Uppsatsens tredje kapitel ger en överblick av hur miljömässigt hållbara fastigheter kan 

värderas, med utgångspunkt i relevant litteratur inom området.  

Uppsatsens fjärde kapitel redogör för svenska förhållanden vid fastighetstransaktioner. 

Uppsatsens femte kapitel redovisar två aktuella förslag på checklistor. 

Uppsatsen sjätte kapitel presenter resultatet av enkätundersökningen. 

Uppsatsens sjunde kapitel innehåller en analys av resultatet samt rekommendationer. 

 

Bilaga 1 – Matris med en jämförelse av checklista och miljöklassningssystem. 
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2 Miljöklassningssystem  

 

2.1 Miljöklassningssystem som används i Sverige idag 

Intresset för att miljöklassa fastigheter har växt och idag finns det tre olika 

klassningssystem på den svenska marknaden, LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.  

 

2.2 LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är det miljöklassningssystem 

som har störst utbredning på den internationella fastighetsmarknaden och det är även 

ett av de mest använda i Sverige. Klassningssystemet har konstruerats av USGBC (U.S. 

Green Building Council) och presenterades år 1998. USGBC sköter förvaltningen av 

systemet och sedan 1998 har systemet utvecklats för att passa en marknad i ständig 

förändring. De har tagit fram system som kan appliceras på olika typer av byggnader då 

förutsättningarna skiljer sig mellan t ex nyproduktion och ROT-projekt, kommersiella 

byggnader och bostäder, osv. Versioner som är speciellt anpassade för lokala 

förhållanden på marknader som skiljer sig från den amerikanska har utvecklats för ett 

antal länder. (USGBC, 2008) 

 

2.2.1 Klassningssystemets uppbyggnad 

Miljöklassningssystemet LEED är byggt som ett system om 100 poäng som är fördelade 

över fem kategorier: 

 Hållbar närmiljö  

 Vattenanvändning  

 Energi och atmosfär  

 Material och resurser  

 Inomhusmiljö  
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2.3 BREEAM 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett 

brittiskt miljöklassningssystem som användes i Sverige första gången 2009. Det är det 

mest utbredda miljöklassningssystemet internationellt sett, men används främst i 

Europa. BREEAM togs ursprungligen fram av ett statligt institut men drivs i dagsläget av 

privata aktörer från bygg- och fastighetssektorn. Systemet finns i flera varianter för att 

kunna appliceras på alla byggnadstyper.  

 

2.3.1 Uppbyggnad 

Miljöklassningssystemet BREEAM är uppbyggt av poäng fördelat över 10 olika 

kategorier: 

 Management 

 Hälsa och välbefinnande 

 Energi 

 Transport 

 Vatten 

 Material  

 Avfall 

 Markanvändning och ekologi 

 Utsläpp 

 Innovation 

 

 

Inom varje kategori finns det undergrupper av aspekter som ska betygsättas. Dessa 

aspekter bestämmer bedömningen av den kategori som granskas. Beroende på antal 

poäng i kategorierna ovan kan byggnaden uppnå olika grader av klassning; Unclassified, 

Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding. För att fastställa en klassning 

används fyra bedömningselement: Minimikriterier, Klassningsmåttstock, Miljöviktning 

och Innovation. När en klassning bestäms så summeras poängen från alla 

underkategorier ihop, detta innebär att alla aspekter inte måste vara uppfyllda för att en 

viss klassning ska kunna uppnås. (BREEAM.org, 2014) 
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2.4 Miljöbyggnad 

Klassningssystemet Miljöbyggnad togs fram i samband med Bygga-Bo-dialogen och är 

anpassat efter svenska förhållanden. Detta projekt var ett samarbete mellan regering, 

kommuner och företag i syfte att främja en hållbar utveckling inom byggsektorn. 

Klassningssystemet är speciellt framtaget för att användas i Sverige och har sin 

utgångspunkt i den gällande lagstiftningen och praxis i branschen. 

 

Miljöcertifieringssystemet finns i två former och typen av byggprojekt bestämmer vilken 

som är lämplig, nyproduktion eller befintlig byggnad. De olika formerna är i princip 

desamma men med hårdare krav för nyproduktion. 

 

2.4.1 Uppbyggnad 

Klassningssystemet har följande områden: 

 Energi 

 Innemiljö 

 Material och kemikalier 

 Särskilda miljökrav 

 

Inom varje kategori finns det olika aspekter och dessa är kopplade till en definierad 

indikator. De olika aspekterna inom varje område ringar in olika delar som påverkar, 

t.ex. inom området Energi mäts Energianvändning, Energislag samt Energibehov. Vid en 

klassning av en byggnad ges den poäng inom områdena ovan och slutligen en klassning; 

Klassad, Brons, Silver eller Guld. Byggnaden får en klassning inom varje område baserat 

på klassning av de olika aspekterna, samt en slutgiltigklassning för hela byggnaden. Den 

slutgiltiga klassningen bestäms av det lägsta betyget för ett område. Systemet är inte 

uppbyggt efter en viktad struktur. För att en byggnad ska få ett visst betyg måste den 

uppnå utsatta mål inom alla områden.  

 

En ”Klassad” byggnad lever inte upp till de grundkrav som fastställs i BBR. ”Brons” 

innebär att den innefattas av grundläggande krav, medan ”Silver” och ”Guld” innebär att 

den presterar mer än lagstiftningen anger.  (SGBC, 2012) 
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3 Värderingsaspekter för miljömässigt hållbara fastigheter   

 

Det finns olika definitioner och åsikter om vad som menas med en miljömässigt hållbar 

fastighet, vilka attribut som är viktiga och varför. Detta kapitel presenterar några olika 

områden som organisationen RICS anser att branschmän ska lägga vikt vid. 

 

3.1 Miljörisker 

 

Det finns ett flertal miljörisker som kan påverka en fastighet. Extrema väderhändelser 

såsom översvämningar, jordskred, torka, jordbävningar och tornados blir allt vanligare 

på vissa delar av jorden. I regioner och länder där miljörisker varit frekvent 

förekommande under en längre tidsperiod är de i somliga fall redan rutinmässigt 

inbyggda i värderingar. Den ökande förekomsten av extrema väderförhållanden, 

effekterna av stigande havsnivåer och temperaturförändringar har markant ökat antalet 

fastigheter i riskzonen.  

 

Effekterna av klimatförändringar innebär inte enbart miljörisker. Andra följder som har 

åtföljande konsekvenser för fastighetsförvaltning och fastighetsvärdering är uttömning 

av naturresurser, mark- och luftföroreningar samt stigande mängd av avfallsmaterial. 

 

Värderingsmän bör överväga i vilken utsträckning risker kopplade till miljö är 

försäkringsbara och i vilken omfattning dessa risker hänför sig till värderingsobjektets 

konstruktion, dess lokalisering och hur det förhåller sig till andra objekt på orten. Till 

exempel i fråga om en fastighets känslighet för stormskador bör graden av risk förhålla 

sig lika mycket till byggnadens konstruktion som till dess plats. Förmågan hos en 

konstruktion att klara av exempelvis jordbävningar har olika vikt beroende på om den 

är lokaliserad i ett område utsatt för jordbävningar eller inte.  
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3.2 Design 

 

Miljömässigt hållbara fastigheter kan generellt innebära olika komponenter. Vanligtvis 

har de utformats eller renoverats för att uppnå längre livscykler och ha ett annat sorts 

resursutnyttjande eller ekologiskt fotavtryck än ”vanliga” fastigheter. Fastigheten kan 

uppvisa egenskaper som har inverkan på faktorer som värmeeffekten, naturlig 

ljusfördelning, naturlig ventilation, vatten och dagvattenhantering osv. Dessa är 

komplexa faktorer som, förutom att inverka på byggnadens motståndskraft mot 

klimatförändringar och resursförbrukning, även kan påverka byggnadens 

uthyrningsbarhet på ett positivt eller negativt sätt. Detta medför även påverkan på det 

finansiella planet samt investeringsprofil. En miljömässigt anpassad byggnad som inte 

är användarvänlig kommer i vissa fall inte att generera förväntat kassaflöde.  

 

3.3 Material och tjänster 

 

Även om en fullständig undersökning inte alltid kan genomföras som en del av en 

värdering kan värderingsmannen få en uppfattning om fastighetens uppbyggnad. 

Deltagare på marknaden har intresse av att överväga vilken typ av byggnadsmaterial 

som används (inklusive förekomst av farliga och skadliga ämnen), service och byte av 

byggnads material, byggnadsinstallationer såsom luftkonditionering och 

värmeinstallationer, energieffektivitet och energikällor, vatteneffektivitet och 

bestämmelser angående avfallshantering. I vilken utsträckning dessa tjänster 

tillhandahålls och konsekvenserna vissa material kan ha under sin livscykel påverkar 

lönsamheten och ekonomiska utlägg för både investerare och hyresgäster. Inte bara kan 

effekterna vara direkt ekonomiska, vissa typer av material och tjänster kan också få 

sociala konsekvenser, bland annat på personalens produktivitet, hälsa och 

välbefinnande. Konsekvenser kan även vara miljörelaterade såsom icke-förnybara 

material och ineffektiva tjänster som kan orsaka onödig negativ inverkan på miljön. 

(RICS, 2013) 

 

Värderare bör bedöma användningen av ny teknik så som exempelvis solceller och 

solpaneler, vilket bör beaktas inom ramen för den lokala marknaden. Tekniken är under 
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ständig utveckling och förändras snabbt. Även om somliga system har uppvisat 

tillförlitlighet och effektivitet, blir många med tiden snabbt mer avancerade, effektivare 

och billigare. Därför bör värderingsmän vara medvetna om skillnaderna i den teknik 

som finns, samt ekonomiska stimulansåtgärder eller bidrag i samband med tekniken.  

 

Det är också värt att notera att lämpligheten av vissa material eller tjänster kan variera 

beroende på konstruktions typ, ålder och användning av byggnaden. Förmågan och 

kostnaden för en byggnad att uppgraderas till särskilda hållbarhetsstandarder kan 

också variera. Värderingsmän rekommenderas därför att bekanta sig med denna 

information så att de kan göra en välgrundad bedömning av huruvida en viss 

hållbarhetsfunktion är lämplig i det enskilda fallet och om det har en negativ eller 

positiv effekt på värdet.  

 

3.4 Läge och tillgänglighetsöverväganden 

 

Platsen är särskilt viktig och räknas normalt in i värderingen. Det antas ofta att en 

fastighet som är miljömässigt hållbar bör begränsa möjligheterna till bilanvändning och 

ha god tillgänglighet via allmänna transportmedel. Ett sådant tillvägagångssätt uppfyller 

dock inte kravet att tillgodose behoven hos alla anställda och alla besökare. Om 

lägesbedömningen är helt eller huvudsakligen beroende av tillgängligheten på 

kollektivtrafik kan fastigheten misslyckas i en ekonomisk granskning eller en 

utvärdering av den effektiva användningen av fastigheten. Idealt bör fastigheten vara 

tillgänglig via en mängd olika transportmedel och ha generöst med 

parkeringsmöjligheter. Definitionen av vad som är generöst avseende parkeringsplatser 

varierar mellan städer. Om fastigheten saknar tillgång till kommunikationer kan det leda 

till högre stress och personalomsättning bland dem som arbetar där. Det försvårar även 

den sociala rollen för hyresgäster om fastigheten inte är tillgänglig för allmänheten. I 

operativa termer kan kapitalförvaltare se till att deras förvaltningsplaner uppmuntrar 

tillgängligheten för alla möjliga transportslag, inte bara försöker bestraffa bilisterna 

(med exempelvis införande av parkeringsavgifter). Exempel på hur tillgängligheten för 

andra transportslag kan förbättras är installation av säker cykelförvaring, 

omklädningsrum och duschar.  
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3.5 Skatte- och rättsliga överväganden 

 

Den exakta typen och inriktningen av skattemässiga och rättsliga åtgärder varierar 

mellan länder, men det finns en övergripande trend i riktning mot ökad reglering, delvis 

med fokus på miljömässig hållbarhet. Förordningen för medlemsstater i EU drivs i allt 

högre grad av EU-lagstiftning snarare än av åtgärder på nationell nivå. Utöver detta inför 

vissa länder sina egna skattemässiga och rättsliga åtgärder som syftar till att förbättra 

hållbarhet i byggnader. Värderare bör vara medvetna om både befintliga åtgärder och 

eventuella framtida åtgärder, eftersom dessa kan påverka hyres- och kapitalvärden.  

 

Strävan mot att uppnå hållbarhet har hög statlig prioritet i många länder och i vissa fall 

hänger specifika mål samman med skattemässiga initiativ, skattelättnader och 

incitamentsstrukturer. I många länder ökar statliga regleringar som påverkar 

byggprocessen samt krav för överensstämmelse inom ägande och förvaltning samt hos 

övriga inblandade sektorer. Dessa effekter förekommer på internationell, nationell, 

regional och lokal nivå och kan variera avsevärt. Exempelvis: 

• I vissa fall syftar reglerna till att säkerställa ökad hållbarhet och agera som hinder för 

icke-hållbara byggnader. Förbättring, renovering och ombyggnad vid nykonstruktion 

eller användning av redan befintlig byggnation. Fastigheter som ej är kompatibla med 

dessa kan vara i riskzonen för att minska i värde. 

• Skatter på utsläpp eller ohållbara aspekter av byggnader kan innebära 

värdeminskning för objekt 

• I vissa skattemässiga och planerings jurisdiktionsområden finns incitament att främja 

hållbar utveckling. Om ett objekt faller inom den kategorin kan detta innebära 

värdeökning. 

• Validerade och registrerade utsläppsminskningar skulle potentiellt kunna medföra 

värdeökning. (RICS, 2013) 
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3.6 Förvaltning och uthyrning 

 

När man vill förbättra en byggnads inneboende hållbarhetsegenskaper har ägaren eller 

hyresgästerna normalt sett få andra alternativ än att renovera. Men även den "grönaste" 

byggnaden kommer inte att fullgöra sina specifikationsstandarder om den hanteras 

olämpligt. Ett hållbart förvaltningssystem samt enkla beteendeförändringar kan därför 

ha en stor inverkan på de operativa hållbarhetsaspekterna. 

 

Oförmågan hos vissa objekt att klara av allt strängare miljö- och sociala normer eller att 

fysiskt stå emot effekterna av till exempel översvämningar och storm, innebär 

ytterligare risker för byggnadens nuvarande ägare och hyresgäst. Sådana risker, där de 

kan kvantifieras, kan vara försäkringsbara. En marknadsvärdering tar vanligtvis inte 

hänsyn till försäkringskostnader i förhållande till miljörisker. Denna parameter 

schabloniseras ofta då den till stor del är beroende av ägar- och bolagsförhållanden och 

inte lika mycket det faktiska objektet. Dock kan möjligheten att försäkra sig mot extrema 

väderförhållanden komma att förändras i takt med att de blir allt vanligare. Detta 

innebär att vissa fastigheter utsätts för en risk om betydande framtida reparations- och 

underhållskostnader. (RICS, 2013) 

 

Inom investeringens sektorn finns en växande trend mot upprättande av avtal mellan 

hyresvärd och hyresgäst som uppmuntrar hållbar kapitalförvaltning. Avtalen kan 

innefatta krav på endera hyresvärden, hyresgästen eller båda och kallas ”Gröna 

Hyresavtal”. I standardhyresavtal har hyresvärden ansvar för investeringar men den 

som får nytta av förbättringarna är hyresgästen. Meningen med ”Gröna Hyresavtal” är 

att hyresgästen delar sparande och nytta med hyresvärden, vilket innebär incitament för 

hyresvärden att göra hållbara investeringar. Gröna hyresavtal kan även potentiellt 

innebära skulder till följd av reparation och hand-back-klausuler. Om sådana 

arrangemang finns bör värderingsmän bedöma om de kan ha en inverkan (positiv eller 

negativ) på hyresvärde eller avkastning inom den lokala marknaden.  
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3.7 Sociala överväganden 

 

Hållbarhet handlar inte bara om miljöfrågor, det finns även en social dimension. I 

kommersiella sammanhang har aspekter som företagens sociala ansvar samt hälsa och 

välbefinnande hos de anställda blivit allt viktigare vid beslutsfattande. Beroende av 

lokalisering och typ av byggnad kan uppfattningar om säkerhet och installation av 

säkerhetssystem påverka attityder hos dem som arbetar inom, eller besöker, en 

byggnad Där värderare anser att sådana överväganden kommer att innebära materiella 

värdefaktorer bör de noteras och redovisas i värderingen. Med uppkomsten av 

förändringar i arbetsmönster kan tillgängligheten av bredband betraktas som en 

socioekonomisk faktor under rubriken social hållbarhet. Om en fastighet är belägen i ett 

område utan goda anslutningsmöjligheter kan nya arbetssätt inte användas vilket 

medför potentiell påverkan av värdet då fastigheten är attraktiv för färre hyresgäster. 

(RICS, 2013) 
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4 Svenska förhållanden 

 

4.1 Due diligence i Sverige 

 

Inför en fastighetstransaktion som sker i Sverige idag erbjuds vanligtvis den som har 

lagt det mest attraktiva indikativa budet möjligheten att utföra en due diligence av 

fastigheten. Det ska understrykas att detta inte är något krav, men ett vedertaget 

tillvägagångssätt. Begreppet due diligence är brett och används inom flera branscher, 

men det kan sammanfattas med att en potentiell köpare gör en utvärdering av 

köpobjektet och dess tillgångar, innan transaktionen. Vad gäller fastigheter är aktörer 

intresserade av due diligence avseende ett flertal aspekter inom områdena ekonomi, 

juridik samt teknik och miljö. Beroende på vilken typ av objekt som är till försäljning är 

olika kvalitéer mer intressanta att utvärdera. Olika köpare kan även sätta olika värde på 

en och samma egenskap, beroende på företagsstrategi och andra aspekter som inte är 

direkt kopplade till objektet.  (Schmidt, 2008) 

 

Omfattningen av en due diligence kan variera väldigt mycket och beror på tillgänglig 

information från säljarens sida samt önskemål på innehåll från köparens sida. En annan 

aspekt är hur mycket information som tidigare tillgängliggjorts köparen. Processen går 

oftast snabbast och smidigast om det inte dyker upp några överraskningar för köparen 

under en due diligence. Vid en större transaktion är det vanligt att köparen tar hjälp av 

konsulter med expertis inom områdena juridik, ekonomi samt teknik och miljö. 

Anledningen kan vara att köparen inte har kunskapen eller resurserna inom företaget, 

alternativt ett pressat tidsschema. 

 

Vanligtvis koordineras en due diligence med hjälp av ett gemensamt datarum som 

inblandade parter har tillgång till. Konsulter anlitade av säljaren ansvarar för innehåll 

och uppdateringar av datarummet under due diligence-processen. När ett köpeavtal 

sedermera tecknas mellan köpare och säljare kopieras innehållet i datarummet till CD 

och bifogas som del av underlag till avtalshandlingarna. All kommunikation som sker i 
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datarummet mellan köpare och säljare dokumenteras och även detta bifogas 

avtalshandlingarna. 

 

Innehållet i datarummet styrs till stor del av de som företräder säljarna samt vad den 

potentiella köparen, eller de som företräder denne, efterfrågar under processen gång. 

När den potentiella köparen har lagt ett indikativt bud har denna först gjort en egen 

värdebedömning av fastigheten utifrån tillgänglig information innan due diligence 

börjar. Utifrån vad som kommer fram i due diligence kan denna värdebedömning 

komma att ändras. Den potentiella köparen kan således komma att justera budet, både 

upp eller ner, under processen gång eller välja att dra sig ur transaktionen helt.  

 

4.2 Omfattning av due diligence 

 

Vanligtvis görs en due diligence inom vart och ett av nedanstående områden: 

- ekonomi 

- juridik 

- teknik och miljö 

 

4.2.1 Ekonomi 
 
En due diligence som utvärderar fastighetens ekonomiska tillstånd ser över sådana saker 

som belåning, hyreskontrakt, förvaltningskostnader, mediakostnader, kontrakt med 

underleverantörer och gjorda investeringar. Avkastningen på fastigheten analyseras 

utifrån befintliga hyreskontrakt och förvaltningsavtal. Även sådant som skattemässigt 

restvärde, angiven frivillig moms osv kan vara av intresse för köparen att syna. Denna 

information är ofta till stor del tillgänglig för köparen innan due diligence-fasen. I sånt 

fall utgörs denna del av due diligence egentligen av att fastställa att tidigare 

kommunicerade kostnader och intäkter faktiskt stämmer med befintliga kontrakt. 

(Hansson, 2009) 

 

Idag sker en stor del av de fastighetstransaktioner som görs i Sverige genom 

bolagstransaktion. Detta förutsätter att fastigheten ägas av ett bolag, och transaktionen 

innebär då i praktiken aktierna i ett bolaget byter ägare. Bolagstransaktionen sker till ett 
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underliggande fastighetsvärde som motsvarar den överenskomna köpeskillingen för 

fastigheten. Om detta är fallet får en ekonomisk due diligence ytterligare en dimension 

då köparen vill utvärdera bolaget denne ska förvärva. Beroende på om transaktionen 

sker genom förvärv av lagfart eller bolag gäller olika juridiska och skattemässiga 

förhållanden, vilket också påverkar efterfrågat underlag till due diligence. 

4.2.2 Juridik 
 
En juridisk utvärdering ser på hur fastigheten förhåller sig till fastställda detaljplaner 

samt servitut, inskrivningar och gemensamhetsanläggningar som berör fastigheten. Här 

har en potentiell köpare bland annat möjlighet att utvärdera eventuella 

utvecklingsmöjligheter som finns för fastigheten enligt gällande detaljplan. I det fall att 

fastigheten omfattas av speciella bestämmelser, exempelvis grundvattenskydd, kan 

aktuella handlingar efterfrågas. Även fastighetens hyreskontrakt analyseras ur ett 

juridiskt perspektiv samt deras legala rätt att överföras till en ny ägare, detta för att 

upptäcka eventuella väntande rättstvister.  (Hansson, 2009) 

 

4.2.3 Teknik och miljö 
 

Vid en teknik och miljö due diligence undersöks befintliga byggnader och den markyta 

som omfattas av fastigheten, vanligtvis av en anlitad konsult med expertis inom 

området. Eventuellt eftersatt underhåll och renoveringsbehov undersöks för att 

identifiera framtida kostnader och investeringar. Under denna del av due diligence har 

köparen möjlighet att undersöka mark och vatten för att ta reda på eventuella 

miljöproblem som belastar fastigheten, så som föroreningar.  

 

Köparen har även möjlighet att vidare besiktiga byggnaden. En byggnadsteknisk 

undersökning kan fastställa om det finns några byggnations fel. Besiktning av 

installationer och inomhusklimat kan utföras för att ta reda på hur det förhåller sig med 

inomhusmiljön för objektet. I due diligence-processen har alltså köparen möjlighet att 

göra dessa undersökningar, men måste inte. (Davison, 2010) 
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5 Förslag på checklistor 

5.1 RICS 

Branchorganisationen RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) har tagit fram ett 

förslag på utformning och innehåll av en checklista. Förslaget tar upp information som 

RICS anser att värderare bör överväga, även om det i dagsläget inte finns direkta bevis 

på att dessa är värdepåverkande faktorer. Om checklistan tas i bruk kommer det bidra 

till en systematisk förbättring av uppgiftsinsamling som kan säkerhetsställa att 

marknaden blir mer mottaglig för hållbarhetsfrågor i framtiden (RICS, 2013).  

 

5.1.2 Checklista – förslag från RICS 

 

DEL A: Kontroll och utredning 

Som stöd till värderingen bör värderingsmännen överväga följande frågor: 

 

Lokalisering 

Hur tillgänglig är fastigheten för: 

• Offentliga transportmedel? 

• Användare med särskilda behov (t.ex. fysiskt handikapp)? 

• Privata transportvägar? 

• Gröna och öppna områden? 

• Grundläggande tjänster? (Service) 

 

Är fastigheten utsatt för: 

• Kända miljörisker såsom översvämningar, storm, etc. Samt ökar denna risk i 

framtiden? 

• Exponering för potentiella faror skapade av människan? 

• Exponering för utsläpp (buller, damm, etc.)? 
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Lokaliseringsförhållanden  

Vad är: 

• Markanvändningen och sannolikheten för att uppnå en förändring av typ och 

kvalitet av markanvändning? 

• Pågående och planerade åtgärder avseende miljörisker på platsen? 

• Sannolik eller känd kontaminering av platsen? 

• Byggnadens exponering för solljus/skugga? 

• Markens skick (bärkapacitet, potential för geotermisk energianvändning, etc.)? 

 

Byggnaden 

I förhållande till byggnadens specifikationer, villkor och form, vad är byggnadens: 

• Energitillgångsgradering (om den finns)? 

• Energiprestanda (förbrukning av icke förnybara resurser under användningen)? 

• Koldioxidutsläpp? 

• Energikällor som är tillgängliga och/eller används? 

• Tjänster i relation till ålder och effektivitet och framtida livslängd? 

• Potential för energiförnyelseanvändning? 

• Risker för den lokala miljön genom utsläpp, etc.? 

• Vattenförbrukning under drift? 

• Vattenhushållning eller installation av åtgärder för att främja en effektiv 

vattenanvändning? 

• Anläggningar för avfallsminskning (t.ex. avfallssortering för återvinning på 

plats)? 

• Förmåga att kunna anpassas (flexibilitet) för att möjliggöra annan användning till 

följd av förändrade efterfrågemönster? 

• Sannolik motståndskraft för klimatförändringarnas konsekvenser (stormskador, 

upprätthålla användbarhet vid temperaturförändring, etc.)? 

• Tillgänglighet till, samt inuti byggnaden (t.ex. för användare med 

funktionshinder)? 

• Säkerhet under extrema förhållanden (brand, storm, etc)? 
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• Utformning och utförande i förhållande till sin förmåga att underlätta framtida 

återanvändning och återvinning av material i händelse av renovering och/eller 

rivning? 

• Hälsoeffekter i relation till byggmaterial och byggnadens specifikation (dagsljus, 

naturlig ventilation, etc.)? 

• Förmåga att stödja användarens komfort (termiska förhållandena, visuella 

förhållanden, akustiska förhållanden och inomhusluftens kvalitet, etc.)? 

• Övergripande sannolikhet att upprätthålla ett långt framtida liv av byggnader, 

baserat på utvecklandet av en hållbar agenda inklusive perioderna mellan 

renoveringar? 

• Tillgången på lösningar för att stå emot miljörisker (t.ex. system för skydd mot 

översvämningar för byggnader i riskzonen)? 

 

Dokumentation 

Vilken dokumentation är tillgänglig i förhållande till: 

• Certifieringar eller betyg som krävs enligt lagen (t.ex. som krävs av EU gällande 

energiprestanda i direktivet om byggnader)? 

• Frivilliga certifieringar, inklusive aktualitet och grad som uppnåtts (LEED, 

BREEAM, etc.)? 

• Andra externt kontrollerbara bevis på hållbarhet (t.ex. vinnare av 

hållbarhetsorienterade designpriser)? 

• Byggnads data/register (byggnadsdokumentationer längs byggnadens livscykel)? 

• Expertutlåtanden, byggnadsdiagnostik, kontroller av installationer, etc.? 

• Planeringsunderlag som stödjer hållbarhetspåståenden? 

• Livscykelanalyser, ekologiska fotavtrycksanalyser, etc.? 

• Uthyrningsbestämmelser som uppmuntrar eller ger beteenden och normer i 

relation till miljömässiga och sociala faktorer? 

• Förvaltning av byggnaden i enlighet med etiskt och socialt ansvar mål (t.ex. 

Miljöledningssystem)? 
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DEL B: Förhållandet mellan data och värde: 

Vid bedömning och användning av insamlad data bör värderingsmän överväga följande 

frågor: 

• I vilken mån uppfyller värderingsobjektet bästa praxis för jämförbara byggnader, 

vid analys av hållbarhetsegenskaper? 

• Utsätts byggnaden för miljörisker som kan kvantifieras och kopplas till 

försäkringar och möjligheten att fungera som lämplig säkerhet för ett lån? 

• Kan byggnaden möta bästa praxis när det gäller hälsa, välbefinnande och komfort 

standarder för ockupanten? 

• Om en byggnad inte når upp till bästa praxis standard i punkten ovan, skulle det 

vara ekonomiskt att avhjälpa brister med tanke på lokalisering och användning 

av byggnaden, med hänsyn till något lokalt eller nationellt incitament eller 

diskonteringssystem som skulle kunna minska kostnaderna efter anpassning? 

• Har byggnaden förmånliga driftskostnader eller på annat sätt en profil som skulle 

göra den mer attraktivt för hyresgäster/investerare än jämförbara fastigheter? 

• Vilken inverkan har närvaron/frånvaron av hållbarhetsegenskaper på 

återuthyrningsgraden, samt underlättad marknadsföring? 

• Om byggnaden för närvarande är kompatibel eller ej, i vilken utsträckning kan 

detta sannolikt komma att förändras i framtiden med tanke på lagstiftningens 

inriktning? 

• När det gäller en hyresfastighet, vad är sannolikheten för att den faktiska eller 

potentiella hyresgästen skulle använda den hållbarhetsfunktion som för 

närvarande saknas, såsom exempelvis energieffektivitet eller koldioxidreduktion, 

som ett förhandlingsmedel under hyresförhandling (dvs. är det sannolikt att det 

finns en "Brun" rabatt)? 

• Gällande hyresfastigheter, utgör hyresavtal eller andra dokument kopplade till 

förvaltningsprocessen ett stöd för hållbarhetsförbättringar? 

• Totalt sett, har marknadssegmentet och den troliga potentiella 

hyresgästen/köparen en "Hållbarhetsmedveten” profil? 
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5.2 Lorentz och Lützkendorf 

David Lorentz (Lorenz Property Advisors) och Thomas Lützkendorf (Karlsruhe Institute 

of Technology (KIT), School of Economics and Business Engineering, Chair of 

SustainableManagement of Housing and Real Estate) har tagit fram ett förslag på en 

checklista som de presenterade i uppsatsen ”Capturing sustainability-related 

information for property valuation”. (Lorenz et al, 2011) 

 

5.2.1 Checklista - förslag 

 

Lokalisering 

Närområdet 

• Närområdets lämplighet för fastighetstypen och målgruppen av hyresgäster 

• Trafikförbindelser 

• Kvaliteten på den lokala marknadens anläggningar för målgruppen av 

hyresgäster (shoppingmöjligheter, tjänsteutbud, social- och vårdinrättningar, 

etc.) 

• Exponering för utsläpp (luftföroreningar, buller, etc.) 

• Miljösituationen, miljörisker och konsekvenser av klimatförändringar på platsen 

• Andra risker (t ex av teknisk karaktär eller skapade av människor) 

 

Mark 

Kännetecken  

• Anskaffning av driftmedia (energi, vatten, avlopp, etc.) 

• Jordmån (bärighet, möjlighet för regnvattenavrinning, grundvatten, lämplighet 

för geotermisk energi, etc.) 

• Förorening (t.ex. genom tidigare användning av fastigheten) 

• Andra skadliga effekter (radon, elektromagnetiska fält, etc.) 

• Visuell kontext (t.ex. utsikt) 

• Exponering för solljus/skugga 

• Grad av tätning på tomten 
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Omgivning 

• Grönområden, planteringar 

• Bidrag till att bevara den biologiska mångfalden i området 

• Intern och extern tillgänglighet 

• Design, utformning och användning av öppna ytor 

• Säkerhet, trafiksäkerhet, utomhusbelysning 

 

Byggnad 

Grundläggande byggnadsbeskrivning 

• Tillgänglighet av gröna tak/gröna fasader 

• Byggnadens utrustning och apparatur (värmesystem och energikällor, 

tillvaratagande av solvärme, regnvattenanvändning, graden av automatisering av 

system, etc.) 

 

Teknisk kvalitet 

• Värmeisolering och fuktprovtryck av det termiska klimatskalet 

• Bullerskydd/ljudisolering (för skydd mot luftburna ljud, stomljud, etc.) 

• Brandskydd (larm, sprinklersystem, brandceller, etc.) 

• Hållbarhet hos byggkomponenter (livslängd, motståndskraft för slitage, etc.) 

• Förenkling av städning, service- och underhållsarbeten (t.ex. tillgängligheten av 

byggkomponenter) 

• Materialåtervinning (t.ex. möjlighet till enkel demontering och bortforslande av 

byggkomponenter) 

• Kvalitet på sanitära och elektroniska armaturer och installationer 

• Effektivitet av installationer avseende värme, ventilation, luftkonditionering och 

kylning 

 

Funktionell kvalitet 

• Kvalitet på layouten (effektiv användning av ytor i byggnaden) 

• Lämplighet för ändamålet 

• Tillgänglighet (hissar, breda dörrar, ramper, dörröppnare, etc.) 

• Flexibilitet och justerbarhet 
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• Lämplighet för ändring av användning 

• Yttre och inre tillgänglighet 

• Användbarhet av öppna områden (t.ex. takterrass) 

• Lagringsutrymme (t.ex. för cyklar och barnvagnar) 

 

Miljökvalitet 

• Resursutnyttjande (användning av förnybara/icke förnybara bränslen, 

användning av andra biotiska/abiotiska resurser, dricksvattenanvändning, etc.) 

• Påverkan på den globala miljön (klimatpåverkan, påverkan på biologisk 

mångfald, etc.) 

• Risker och konsekvenser för den lokala miljön och invånarna 

 

Design och estetisk kvalitet 

• Arkitektonisk kvalitet 

• Konst som en del av byggnaden 

 

 

Urban design och kvalitet 

• Offentlighet, positivt tillskott till det offentliga rummet 

 

Kulturellt värde 

• Historiska monument 

 

Hälsa / komfort / belåtenhet hos användare och besökare 

• Säkerhet (t.ex. skydd mot inbrott) 

• Subjektiv känsla av trygghet (t.ex. tydliga utrymningsvägar) 

• Möjlighet för brukare av fastigheten att påverka (t.ex. enskilda temperatur 

kontroller i lokaler) 

 

Ekonomisk kvalitet / kassaflöde 

• Kostnader för byggnation, förvärv, avyttring 

• Kostnader för drift hänförliga och icke hänförliga till hyresgäster 
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• Kostnader för vitalisering/modernisering 

 

Byggnadens image 

• Certifikat, märkning, utnämning  

 

Processkvalitet 

Planering kvalitet 

• Form och omfattningen av kvalitetskontroll av planering (t.ex. extern bedömning 

av planeringsdokument) 

 

Entreprenad kvalitet 

• Form och omfattning av kvalitetskontrollen under konstruktion (t.ex. mätningar 

som lufttäthet, termografi, ljudisolering) 

 

Kvalitet på förvaltningen 

• Form och omfattning av dokumenterat underhåll och serviceverksamhet 

 

5.3 En jämförelse av checklistor och miljöklassningssystem 

 

I bilaga 1 återfinns en matris med jämförelse av miljöklassningssystemen BREEAM, 

LEED och Miljöbyggnad mot checklistan RICS tagit fram som presenterades i kap 6.1.2. 

Klassningssystemen varierar i omfattning sinsemellan och checklistan är mer 

omfattande än dem. Det klassningssystem som matchar checklistan från RICS överlag på 

flest punkter är BREEAM, därefter kommer LEED och den som matchar på minst 

punkter är Miljöbyggnad. Inom miljöklassningssystemen används olika klassningar 

beroende på fastigheten i fråga och fastighetsägarens ambitioner. I jämförelsen har en 

grundklassning använt som underlag. 

 

RICS-checklistan har två delar, Kontroll och utredning samt Förhållandet mellan data 

och värde. Inom Kontroll och utredning finns kategorierna Lokalisering, 

Lokaliseringsförhållanden, Byggnaden och Dokumentation. I denna undersökning har 
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enbart den del som avser Kontroll och utredning undersökts, dock ej de frågor som 

avser Dokumentation. 

 

I kategorin Lokalisering är BREEAM det miljöklassningssystem som överensstämmer på 

flest punkter, sex av åtta. LEED överensstämmer på tre punkter och Miljöbyggnad på en 

punkt. Den enda av RICS frågor som inte tas upp i något av de jämförda 

klassningssystemen är användare med särskilda behov. 

 

I kategorin Lokaliseringsförhållanden är BREEAM det miljöklassningssystem som 

överensstämmer på flest punkter, tre av fem. Miljöbyggnad överensstämmer på en 

punkt och LEED på ingen. Markens skick och kontaminering är punkter på RICS-lista 

som inte finns med i det jämförda materialet. 

 

I kategorin Byggnaden är BREEAM det miljöklassningssystem som överensstämmer på 

flest punkter, 12 av 19. LEED överensstämmer på nio punkter och Miljöbyggnad på fyra. 

Sex av punkterna på RICS checklista tas inte upp i det jämförda materialet. Det är 

tjänster i relation till ålder, sannolika risker för den lokala miljön, flexibilitet, 

motståndskraft mot klimatförändringarnas konsekvenser, tillgänglighet samt säkerhet 

under extrema förhållanden. 
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6 Resultat av enkätundersökning – ”Hänsynstagande till 

miljöegenskaper vid fastighetsvärdering” 

 

En enkät om sex frågor skickades ut till bolag aktiva på den svenska 

fastighetsmarknaden under hösten 2013. Frågorna till enkäten är framtagna med hjälp 

av den checklista som presenterats i kapitel 6.1.2 samt de miljöklassningssystem som 

presenteras i kapitel 4. En matris som redovisar jämförelsen återfinns i Bilaga 1. 

Majoriteten av enkätfrågorna är aspekter som finns i RICS-listan samt i minst ett av 

miljöklassningssystemen. 

 

 

Fråga 2 till 5 innehåller ett flertal olika parametrar som den svaranden har graderat med 

”Ja”, ”Till viss del” eller ”Inte alls”. Fråga 1 avser att identifiera bolagstyp. Fråga 6 har 

varit en öppen fråga för synpunkter på enkäten. Resultatet av enkätsvaren för fråga 1 till 

5 presenteras i detta kapitel. 

 

6.1 Fråga 1 

 

”Vilket av följande alternativ beskriver bäst ert företag?” 

 

Svarsalternativ  

Fastighetskonsultföretag 0,0% 

Fondförvaltare 23,1% 

Fastighetsbolag 76,9% 
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6.2 Enkätfråga 2 

 

”Vid värdering av fastigheter, anser du att följande aspekter tas upp vid 

värderingsutlåtanden?   

Hur tillgänglig fastigheten är för:” 

 

Svarsalternativ Ja Till viss del Inte alls 

Kollektiva färdmedel 64.3% 35.7% 0.0% 

Privata transportmöjligheter 42.9% 50.0% 7.1% 

Grönområden 28.6% 21.4% 50.0% 

Service 64.3% 21.4% 14.3% 

 

6.2.1 Kommentar – Enkätfråga 2 

 

Resultatet visar att man anser att kollektiva färdmedel, privata transportmöjligheter 

samt service tas upp, eller till viss del tas upp, vid fastighetsvärdering. Framförallt 

tillgängligheten på kollektiva färdmedel, där ingen av de tillfrågade svarat ”inte alls”. 

 

Fastigheters tillgänglighet för grönområden tas enligt 50 % av de tillfrågade inte alls upp 

vid fastighetsvärdering. 

 

6.3 Enkätfråga 3 

 

”Vid värdering av fastigheter, anser du att följande aspekter tas upp vid 

värderingsutlåtanden?   

Om fastigheten är utsatt för:” 

 

Svarsalternativ Ja Till viss del Inte alls 

Kända miljörisker (översvämningar, storm, etc.) 50% 21% 29% 

Exponering för potentiella faror skapade av människan 14% 50% 36% 

Utsläpp (exponering för buller, damm, etc.) 29% 64% 7% 
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6.3.1 Kommentar – Enkätfråga 3 

 

Resultatet visar att de aspekter som tas upp i frågan till stor del vägs in i 

värderingsutlåtanden, men inte alltid. 

 

6.4 Enkätfråga 4 

 

”Vid värdering av fastigheter, anser du att följande aspekter tas upp vid 

värderingsutlåtanden?   

Förhållanden kring lokaliseringen:” 

 

Svarsalternativ Ja Till viss del Inte alls 

Markanvändningen 79% 14% 7% 

Sannolikheten för att uppnå en förändring av typ och kvalitet 

av markanvändningen 
50% 29% 21% 

Pågående och planerade åtgärder gällande miljörisker på 

platsen 
36% 50% 14% 

Sannolik eller känd kontaminering av platsen 50% 36% 14% 

Byggnadens exponering för solljus/skugga 14% 14% 72% 

Markens skick 29% 64% 7% 

 

6.4.1 Kommentar – Enkätfråga 4 

 

Resultatet visar att de tillfrågade till stor del anser att de aspekter som tas upp till stor 

del vägs in vid värderingsutlåtanden, men inte alltid.  Markens skick samt pågående och 

planerade åtgärder gällande miljörisker på platsen anses tas upp till viss del. Dessa är 

egenskaper är direkt kopplade till naturen på platsen. 

 

En aspekt som ger ett väldigt lågt utslag är byggnadens exponering för solljus/skugga. 
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6.5 Enkätfråga 5 

 

”Vid värdering av fastigheter, anser du att följande aspekter tas upp vid 

värderingsutlåtanden?   

I förhållande till byggnadens specifikationer, villkor och form, hur är byggnadens:” 

 

Svarsalternativ Ja Till viss del Inte alls 

Energitillgångsgradering (om det finns) 28% 36% 36% 

Energiprestanda (förbrukning av icke-förnybara resurser) 29% 42% 29% 

Koldioxidutsläpp 14% 43% 43% 

Energikällor som är tillgängliga och / eller används 43% 43% 14% 

Potential för energiförnyelse 7% 57% 36% 

Vattenförbrukningen under drift 29% 50% 21% 

Vattenhushållning 29% 14% 57% 

 

6.5.1 Kommentar – Enkätfråga 5 del 1 

 

Energiprestanda och energitillgångsgradering ger ett väldigt spritt resultat i 

undersökningen. Koldioxidutsläpp är en aspekt som anses tas upp till viss del eller inte 

alls. Tillgängliga energikällor tas upp, eller tas upp till viss del. Medan potential för 

energiförnyelse ej tas upp i en lika stor grad.  

 

Vattenförbrukning under drift tas upp till stor del, men inte vattenhushållningen. 

Vattenförbrukningen innebär en kostnad, men vatten är inte en bristvara i Sverige så 

som det är i andra länder vilket medför skillnad i attityder. 

 

 

Svarsalternativ Ja Till viss del Inte alls 

Anläggningar för avfallsminskning/avfallsåtervinning 21% 43% 36% 

Förmåga att underlätta framtida återanvändning/återvinning 

av material 
7% 14% 79% 

Hälsoeffekter i relation till byggnaden (dagsljus, naturlig 

ventilation, etc.) 
14% 29% 57% 
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Förmåga att stödja användarens komfort (inomhusluftens 

kvalitet, termiska-, visuella-, och akustiska förhållanden) 
14% 57% 29% 

Sannolikhet att upprätthålla en lång livscykel, utifrån en 

miljömässigt hållbar agenda 
7% 31% 62% 

Tillgången på lösningar för att stå emot miljörisker (t.ex. 

system för skydd mot översvämningar för byggnader i 

riskzoner) 

29% 14% 57% 

 

6.5.2 Kommentar - Enkätfråga 5 del 2 

 

Avfallsminskning anses tas upp till viss del eller inte alls. Ansvaret för avfallshantering 

ligger ibland på hyresgästen och påverkar därför inte alltid fastighetsägaren 

ekonomiskt. 

 

Vad gäller förmågan att underlätta framtida återvinning av material anser 79 % att det 

inte tas upp alls, vilket är högt. 

 

Hälsoeffekter ger ett lågt utslag och 57 % anser att det inte tas upp alls. Användarens 

komfort ger ett högre utslag i jämförelse där 57 % anser att det tas upp till viss del. Detta 

kan bero på att den sistnämnda är lättare att mäta och bilda sig en uppfattning om i t.ex. 

NKI-undersökningar. 

 

Sannolikheten att upprätthålla en lång livscykel ger ett lågt utslag. En anledning kan 

vara att värderingar ofta görs med en ekonomisk kalkyl som enbart sträcker sig 10 år 

framåt i tiden. 

 

Tillgången på lösningar för att stå emot miljörisker ger ett lågt utslag.  
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7 Analys 

7.1 Slutsatser 

 

Miljöaspekter påverkar fastighetsvärdet både direkt och indirekt. De är en viktig del av 

helheten och bör vägas in i värderingsutlåtanden, och enkätundersökningen visar att det 

till viss del görs redan idag. Vissa aspekter mer än andra.  

 

I enkätundersökningen sticker somliga aspekter ut. Det är framförallt potential till 

energiförnyelse, förmåga till återvinning/återanvändning samt sannolikhet att 

upprätthålla en lång livscykellängd. För dessa aspekter har enbart 7 % svarat ”ja” på 

frågan om de tas upp vid värderingsutlåtanden. Dessa är aspekter som allt som oftast 

inte är aktuella att räkna med i kassaflödet i en kalkyl som sträcker sig tio år fram i 

tiden, utan något som slår på restvärdet. De är svåra att mäta och uppskatta kostnader 

för, och skulle med fördel inkluderas i en checklista för att säkerställa att de inte 

förbises. 

 

I enkäten sticker även aspekterna hälsoeffekter, vattenhushållning, tillgång på lösningar 

för att stå emot miljörisker, exponering för solljus/skugga samt tillgång till 

grönområden. 50 % eller fler av de tillfrågade har svarat ”nej” på frågan om aspekterna 

tas upp vid värderingsutlåtanden.  

 

Resultatet av enkätundersökningen är i många frågor inte entydig, vilket gör det svårt 

att dra slutsatser i alla frågor. Detta kan bero på att värderingsmän idag inte har en 

gemensam strategi och redovisning av värdepåverkan från denna grupp med aspekter, 

eller att de tas upp av vissa värderingsmän men inte av andra. Det kan också innebära 

att det inte alltid framgår klart och tydligt i utlåtanden, utan har vägts in i värderingen 

som en kostnad eller yield-bedömning och kan ibland läsas ”mellan raderna”. Detta 

medför att det inte alltid är tydligt för beställaren huruvida aspekterna har analyserats 

eller inte, samt i vilken grad. En enkät skulle säkerställa att inga aspekter förbises och 

harmonisera värderingsutlåtanden avseende miljöaspekter samt tydliggöra vad som 

ligger till grund för fastighetsanalysen för beställaren. En enkät kommer även tillföra 

ökad tillgång till dokumentation och analys över tiden av eventuell påverkan på värdet.  
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I Sverige utförs i regel en due diligence då en fastighet byter ägare och 

värderingsutlåtanden är ofta en del av materialet som undersöks och utvärderas av en 

potentiell köpare.  Ett värderingsutlåtande som analyserar och redogör för 

miljöaspekter för fastigheten skulle komplettera informationen i due diligence-

datarummet på ett sätt som skulle öka transparensen i den aktuella 

fastighetstransaktionen.  

 

7.2 Rekommendationer 

 
För att fastigheter ska bli jämförbara ur miljöhänseende förutsätts en enhetlig strategi 

och en enhetlig redovisning av dessa aspekter vid värderingsutlåtanden. En del 

miljöaspekter ger indirekt utslag i värderingskalkylen då de påverkar intäkter och 

kostnader samt yield. En checklista är ett angreppssätt som tydligt redogör för dels de 

miljöaspekter som inte har en direkt påverkan på kassaflödet samt presenterar 

miljöaspekter som kan ha en möjlig påverkan på kassaflödet, vilket annars kanske inte 

skrivs ut i ett värderingsutlåtande. Att redogöra för miljöaspekter som påverkar 

kassaflödet ökar transparens på fastighetsmarknaden och möjligheten att jämföra 

objekt med varandra. 

 

De förslag på checklistor som presenterades i kap 6 är framtagna med ett brett 

perspektiv för att kunna appliceras på olika geografiska marknader samt alla 

fastighetstyper. Det är därför intressant att göra en avvägning avseende vilka aspekter 

som är aktuella på den svenska fastighetsmarknaden innan en checklista utformas och 

tas i bruk. Enkäten är således uppbyggd på en jämförelse mellan förslaget från RICS och 

de miljöklassningssystem som används idag, vilket medför att den inte har undersökt 

alla aspekter från checklistorna. Detta är ett exempel på hur en avgränsning av en 

checklista kan gå till, en avgränsning med utgångspunkt i vad som är mätbart och anses 

vara aktuellt på den svenska fastighetsmarknaden. Vid utformning av en checklista 

föreslås ett liknande tillvägagångssätt för att ta fram en anpassad lista. Risken om man 

inte anpassar listan är att enkäten kommer innebära extra arbete för värderingsmännen 

som inte har något värde för värdeuppskattningar eller vidare forskning i frågan. Det är 
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även möjligt att förhållanden som är typiska för den svenska fastighetsmarknaden 

förbises i informationsflödet.  

 

Syftet med checklistan är att mäta och fånga upp aspekter för en åtföljande analys. För 

att checklistor ska användas på rätt sätt bör implementering av en checklista åtföljas av 

viss utbildning inom värderingskretsar. Detta är även viktigt för att säkerställa att 

listorna används på samma sätt av olika värderingsmän, vilket är en förutsättning för att 

de ska bli jämförbara. Fastighetsbranschen är dynamisk och förhållanden förändras 

över tiden, så att vidareutbilda fackmän och uppdatera praxis är en förutsättning för att 

kunna göra rätt bedömningar av fastigheters värde. 

 

Implementering av checklistor för miljöaspekter kommer på sikt säkerställa att 

informationsinsamlingen som ligger till grund för analys är rutin och densamma för alla 

objekt. Detta kommer på sikt att möjliggöra analyser och utvärderingar av 

miljöaspekters förhållande till fastighetsvärden och bidra till en djupare kunskap och 

transparens, vilket skulle gynna alla aktörer på marknaden. 
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Bilaga 1 - Jämförelse av Checklista och miljöklassningssystem 
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