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Abstract 
 
Buildings account for about thirty percent of the total emissions of greenhouse gases annually 
in the world. Forty percent of the world´s energy is consumed by buildings. Buildings are a 
large part of the world´s environmental problems and it´s hard to ignore this fact. The last 
decade, awareness of the negative environmental impact we humans have on our planet has 
increased, and many different environmental commitments flourish in the world today. One 
way for the construction and real estate sector to reduce its environmental footprint is through 
green buildings. The purpose of this thesis is to examine the economic and legal possibilities 
and limitations in order to increase the stock of green buildings. The thesis will be based on 
four questions: What are the incentives for green buildings, Does the law differ for green 
buildings compared to conventional buildings? Are other markets using green incentives?, 
What does property management companies think of green buildings? The study is based on 
literature studies and interviews with industry professionals.  
 
The results of the study show that green buildings mean many economic opportunities, such as 
lower operating and maintenance costs, higher property value, better indoor environment a 
stronger brand. One economic limitation is that many people mistakenly believe that green 
buildings means a higher investment cost, but it doesn’t have to be. The lack of knowledge 
regarding green buildings could mean that some choose not to build them, which is an indirect 
economic limitation. The Swedish car market and the real estate market in the US use tax reliefs 
and various forms of green bonuses to push environmental commitments, which is proved to 
work as environmental cars and green buildings increased in use and in stock.  
 
In Sweden there is no specific legislation for green buildings. Swedish buildings comply under 
the same laws, whether they are green or not. The laws to apply are the planning and building 
act, the environmental code and the law of energy declaration. In addition to these laws, there 
are also government regulations from Boverket in boverkets building regulations that has to be 
followed. These laws, rules and regulations demands certain building performances and are 
relatively tough. A green building has tougher demand on a building’s technical features than 
a conventional building has. In 2015 a new legislation was formed that prohibited 
municipalities to set higher demands on a buildings technical features, than what is in the law. 
The law is to be followed by the municipality when they operate as an administrative authority 
and when they enter into land allocation agreements. This means that municipalities themselves 
in these two cases can’t require a building with higher demands. But in those cases when the 
developer requires stricter requirements in partnership with municipalities, there is still a 
possibility to get a green building, as the law doesn’t mention this exception.  
 



	

By offering economic incentives, such as the US housing market and the Swedish car market 
does to push environmental commitments, it can be used on the Swedish housing market to 
increase the want to build green buildings. To increase the opportunities for municipalities to 
build green the law needs to change. Both these methods are expensive and time consuming. 
Since it within a few years probably will be a requirement for building companies and other 
companies to build, manage and offer green buildings in order to be able to compete on the 
market, the conclusion of the thesis is that it is more efficient to let the development of society 
take its time. The development will mean that the demand for green buildings will increase and 
in the future will make green building market position even stronger. 
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Sammanfattning 
 
Byggnader står för ungefär trettio procent av de totala utsläppen av växthusgaser årligen i 
världen. Fyrtio procent av all världens energi förbrukas av byggnader. Det senaste decenniet 
har medvetenheten kring den negativa miljöpåverkan vi människor har på vår jord ökat och 
många olika miljöengagemang florerar i världen. Ett sätt för bygg- och fastighetssektorn att 
minska dess miljöavtryck är genom gröna byggnader. Syftet med detta arbete är att undersöka 
vilka ekonomiska och juridiska möjligheter och begränsningar som finns för att öka beståndet 
av gröna byggnader. Arbetet kommer utgå från fyra frågeställningar: Vilka är incitamenten för 
gröna byggnader?, Skiljer sig lagen åt för gröna byggnader jämfört med konventionella 
byggnader?, Använder andra marknader sig utav gröna incitament?, Hur ställer sig 
fastighetsförvaltningsbolag sig till gröna byggnader? Undersökningen baseras på 
litteraturstudier och intervjuer med branschfolk.  
 
Resultatet av undersökningen visar på att gröna byggnader innebär många ekonomiska 
möjligheter, som lägre drift- och underhållskostnader, högre fastighetsvärde, bättre 
inomhusmiljö och ett starkare varumärke. En ekonomisk begränsning som finns är att många 
felaktigt tror att gröna byggnader innebär högre investeringskostnader, vilket det inte behöver 
göra. Okunskapen kring gröna byggnader kan göra att många väljer att inte bygga dessa vilket 
innebär en indirekt ekonomisk begränsning. Bilmarknaden i Sverige och fastighetsmarknaden 
i USA använder sig utav skattelättnader och olika former av gröna bonusar för att driva på 
miljöengagemang, vilket visat sig fungera då miljöbilar och gröna byggnader ökat i användning 
respektive bestånd. 
 
I svensk lag finns det ingen särlagstiftning för gröna byggnader. Svenska byggnader lyder alla 
under samma lag, oavsett grön eller inte. De lagar som gäller är plan- och bygglagstiftningen, 
miljöbalken och lagen om energideklaration. Utöver dessa lagar finns det även 
myndighetsföreskrifter från Boverket i boverkets byggregler som ska följas. Dessa lagar, regler 
och föreskrifter ställer alla krav på byggnaders prestanda och är relativt hårda. För att få till en 
grön byggnad kräver det att kraven på byggnadens tekniska egenskaper skärps, men inget i 
lagen begränsar en byggherre att sätta högre krav. 2015 blev det dock förbjudet för kommuner 
att ställa högre krav på en byggnads tekniska egenskaper än vad som står i lag. Lagen ska 
tillämpas då kommuner agerar myndighet och vid markanvisningar. Detta medför att 
kommuner i dessa fall inte själva kan kräva en byggnad som möter hårdare krav. Men i de fall 
byggherren själv kräver hårdare krav vid samarbeten med kommuner finns fortfarande en 
möjlighet att få till en grön byggnad, eftersom att lagen inte nämner detta undantag. 
 
Genom att erbjuda ekonomiska incitament så som fastighetsmarknaden i USA och 
bilmarknaden i Sverige gör för att driva på miljöengagemang kan man få fler att vilja bygga 



	

grönt även på fastighetsmarknaden i Sverige. För att öka möjligheterna för kommuner att bygga 
grönt måste man ändra lagen. Båda dessa metoder är kostsamma och tar lång tid. Eftersom det 
inom några få år förmodligen kommer vara ett måste för byggaktörer och andra företag att 
bygga, förvalta eller erbjuda gröna byggnader för att kunna konkurrera på marknaden är 
slutsatsen med arbetet att det är effektivare att följa med i den samhällsutveckling som idag 
sker. Utvecklingen kommer innebära att efterfrågan på gröna byggnader ökar och  i framtiden 
kommer  göra gröna byggnaders position på marknaden vara ännu starkare. 
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 
Klimatförändringarna och människans miljöpåverkan är en global angelägenhet och räknas 
som en av vår tids största utmaningar. Till stora delar handlar det om en överkonsumtion av 
våra resurser här på jorden och för stort utsläpp av växthusgaser. För att vi ska kunna göra något 
åt detta hot kräver det att hela världen samarbetar och arbetar mot ett gemensamt mål att minska  
resursförbrukningen och utsläppen.  
 
En del i detta är byggandet av gröna byggnader. År 2009 stod den globala bygg- och 
fastighetssektorn för upp till 30 % av de totala årliga utsläppen av växthusgaser och den 
konsumerar upp till 40 % av all världens energi  (UNEP & SBCI 2009). En mätning från 2015 
visar att svenska byggnader står för 40 % av Sveriges totala energianvändning och 20 % av det 
totala utsläppet av växthusgas (Naturvårdsverket 2015; Bonde 2014). 
 
En definition av begreppet grön byggnad är enligt United States Green Building Council 
(USGBC) en helhetssyn där man inser att byggnadssektorn har en positiv och negativ påverkan 
på naturmiljön, och likaså även de som vistas i byggnaderna. Grön byggnad är ett sätt att 
förstärka de positiva effekterna och minska de negativa under hela byggnadens livscykel 
(United States Green Building Council 2014a). Det är ett sätt att förbättra miljön och görs det 
rätt kan det innebära fördelar för inte bara naturen utan även för människors välmående, 
samhället och byggnadens livscykelkostnader. Syftet är att minska förbrukning av resurser, öka 
tillgångarna av resurser och förbättra kvaliteten och mångfalden av liv. För att kunna uppnå 
detta krävs det en anpassning av byggnaden och dess placering i förhållandet till klimatet i 
området och anpassningar av byggnadsmaterialen, kulturen och samhället i övrigt (RSMeans 
2011 s. 3) 
 
Beståndet av gröna byggnader har ökat med åren. Sänkta driftskostnader och mer energisnåla 
fastigheter spar inte bara på miljön utan ökar även lönsamheten. Genom att bygga grönt kan 
hållbarheten och energieffektiviteten i byggnaden öka. Detta bidrar till en minskning av 
energiförbrukningen vilket i sin tur innebär mindre miljöpåverkan (Chegut, Eichholtz & Kok 
2012).  
 
Fördelarna med gröna byggnader är många. Ökat driftnetto, minskade vakanser och ökat 
välmående för de som vistas i fastigheten är några av dem (Miller, Spivey & Florance 2008). 
Trots dessa möjligheter finns det en klyfta där många idag inte är medvetna om fördelarna med 
gröna byggnader.  
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1.2 Syfte och Frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ekonomiska och juridiska aspekter undersöka de 
möjligheter och begräsningar som finns för att kunna öka beståndet av gröna byggnader i 
Sverige.  
 
Frågeställningarna för arbetet är dessa: 
 

- Vilka är incitamenten för gröna byggnader? 
- Skiljer sig lagen åt för gröna byggnader jämfört med konventionella byggnader? 
- Använder andra marknader sig utav gröna incitament? 
- Hur ställer sig fastighetsförvaltningsbolag sig till gröna byggnader? 

 

1.4 Metod  
	

1.4.1 Undersökningsmetod 
	

Arbetet är främst baserat på litteraturstudier. Främst har tidigare examensarbeten och andra 
rapporter och studier studerats. De examensarbeten som studerats har varit skrivna i Sverige, 
men de flesta andra rapporter och studier har varit internationella och inte fokuserat på den 
svenska marknaden. Sverige har kommit långt i sitt arbete mot ett grönare bestånd men det är 
främst på den internationella marknaden den största utvecklingen har skett.  De länder som 
ligger i framkant är USA, Australien och Storbritannien. Rapporterna som har studerats är 
baserade på dessa tre länders marknader. Litteraturstudier har även genomförts på marknader 
som använder sig utav gröna incitament, så som den svenska bilmarknaden. 
 
Databaser som har använts är Google Scholar och Primo, där sökorden varit: Gröna byggnader, 
miljöcertifiering,, miljöcertifieringssystem, gröna incitament, fördelar med gröna byggnader, 
gröna incitament i världen, nackdelar/begränsningar med gröna byggnader, miljöbilar och 
miljöpremier. Dessa sökord upprepades även på engelska.  
 
Arbetet är även baserat på intervjuer av personer som arbetar inom området hållbarhet och grönt 
byggande. Att intervjuerna fokuserar på de som arbetar aktivt med dessa frågor är för att de är 
mer kunniga inom området och är mer till hjälp för frågeställningen. Intervjuerna är en  
kvalitativ metod, för att kunna beskriva och analysera hur olika företag resonerar kring gröna 
byggnader.  
 
1.4.2 Urvalsmetod 
 
När intervjuobjekten valdes var målet att dessa personer skulle ha de kunskaper om 
fastighetsmarknaden som krävs för att förstå hur denna fungerar. Samtidigt var ett krav att de 
alla skulle vara engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor och arbeta aktivt med gröna 
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byggnader. Urvalet av intervjuobjekt var således målstyrt. De som har intervjuats är fyra 
stycken fastighetsförvaltare, fastighetsbolag och/eller företag som producerar fastigheterna. De 
intervjuade företagen är Skanska, Humlegården, Castellum och Vasakronan. I avsnitt 5 kommer 
en mer ingående presentation av företagen och de intervjuade. 
 
1.4.3 Intervjumetod 
 
På grund av tidsbrist var intervjun med Skanska den enda intervju som skedde över telefon. 
Under denna intervju fick intervjuobjektet tala någorlunda öppet och fritt om gröna byggnader. 
Innan intervjun fick intervjuobjektet ta del av ett antal intervjufrågor för att på så sätt kunna 
förbereda sig. Under intervjuns gång var det främst den intervjuade som talade, och intervjuaren 
ställde emellanåt motfrågor. Intervjun dokumenterades via diktafon för att underlätta arbetet 
med sammanställandet och minimera risken för feltolkningar.  
 
De resterande intervjuerna skedde via mail. Intervjuobjekten fick intervjufrågorna per mail (se 
bilaga 1) och sedan fick de några dagar på sig att svara.   
 

1.5 Avgränsning 
 
 
Uppsatsen kommer behandla kommersiella fastigheter i Sverige. Dock kommer jämförelser 
göras med studier om den gröna marknaden från USA och Storbritannien. Eftersom att Sverige 
inte erbjuder några ekonomiska styrmedel för att öka beståndet av gröna byggnader, kommer 
en jämförelse göras med fastighetsmarknaden i USA och med den svenska bilmarknaden, då 
dessa använder sig utav ekonomiska incitament för att belöna miljöengagemang.  
 
I uppsatsen nämns möjligheter att ändra i lag och att införa incitament, men det kommer inte 
beskrivas något djupare hur detta går till. 
 

1.6 Disposition 
 
 
Examensarbetet är uppbyggt på följande sätt.  
 

- Kapitel två kommer reda ut begreppet gröna byggnader. Miljöcertifieringssystemen 
som används mest i Sverige kommer att presenteras och förklaras.  

 
- Kapitel tre kommer att  presentera de juridiska möjligheterna och begränsningarna. 

Kapitlet reder ut de lagar och regler som gäller för byggnader i Sverige. 
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- Kapitel fyra kommer att redovisa de ekonomiska möjligheterna och begränsningarna. 
Vidare kommer de styrmedel som använts för gröna byggnader i USA och de som 
används på miljöbilar i Sverige redovisas.  

 
- Kapitel fem är empirikapitlet. Där redovisas hur företagen på marknaden resonerar 

kring gröna byggnader. 
 

- I kapitel sex kommer informationen som presenterats i arbetet analyseras och en 
jämförelse mellan litteraturen och intervjuerna görs. I kapitel sju kommer slutsatsen där 
den valda frågeställningen besvaras.  
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2. Vad är en grön byggnad? 
 

I detta kapitel kommer definitionen av begreppet grön byggnad undersökas. Det är svårt att 
uttrycka detta begrepp med en enda mening eftersom många definierar begreppet olika. I 
mångas mening är en grön byggnad en byggnad som miljöcertifierats. Kapitlet kommer 
presentera de fyra mest populära miljöklassningssystem på marknaden  i Sverige.  
 
Begreppet “grön byggnad” är ett uttryck som, även idag, inte har en allt för tydlig definition. I 
Bondes (2011) mening kan en grön byggnad dels vara orienterad mot energiprestanda, dels mer 
inriktad på samhällsnyttan. Men för att förenkla konceptet kan man säga att det är en byggnad 
som blivit miljöcertifierad med något utav de certifieringssystem som erbjuds på marknaden i 
Sverige - LEED, BREEAM, Miljöbyggnad eller EU Green Building (Bonde 2011).  
 
Enligt U.S. Environment al Protection Agency (EPA 2016) definieras gröna byggnader som 
skapandet av strukturer och användandet av processer som är miljövänliga och resurseffektiva 
under byggnadens livscykel. Således kan en byggnad vara grön även om den inte 
miljöcertifierats. Synonymer till grön byggnad är miljöbyggnad och hållbar byggnad. Det 
gemensamma för dessa tre uttryck är att byggnaden är hållbar och miljöanpassad. Företagen 
som bygger dessa typer av byggnader tänker långsiktigt och materialen som används är ofta 
bättre och snällare för miljön. Alla företag arbetar inte med miljöcertifieringar, och vad detta 
kan bero på kommer inte att behandlas i i denna uppsats. Detta betyder inte att alla icke-
certifierade byggnader inte är miljövänliga. Med detta i åtanke kommer begreppet grön 
byggnad i denna uppsats avse byggnader som har eller skulle kunna få en miljöcertifiering. 
 

2.1 Miljöcertifieringar 
 

Miljöcertifiering är ett system för att att mäta hur hållbar en byggnad är miljömässigt. Systemet 
ger byggnader ett betyg utifrån bedömningar i bland annat miljö- och energisynpunkt, beroende 
på certifieringsverktyg. Byggnaden får ett kvitto som visar att den uppfyller en viss 
miljöstandard utöver de krav som lagen anger.  
 
Att miljöcertifiera sin byggnad har med åren blivit mer och mer populärt då miljöfrågan har fått 
ett större fokus. Med åren har miljöcertifieringssystemen blivit fler till antalet och det erbjuds 
både internationella och nationella system. Innan dessa system fanns till hands var det svårt att 
skilja på en byggnad som var mer miljövänlig än en som var mindre. De system som finns 
världen över är alla baserade på olika lagstiftningar och byggstandarder, därför är det inte 
möjligt att jämföra systemen med varandra, istället blir de mer som komplement till varandra. 
I Sverige används främst fyra olika certifieringssystem. Dessa är Miljöbyggnad, EU Green 
Building, LEED och BREEAM (Swedish Green Building Council 2016a). 
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2.1.1 Miljöbyggnad 
 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som tagits fram genom ett samarbete mellan svenska 
företag, kommuner och Sveriges regering (Swedish Green Building Council 2014a s. 5). Detta 
samarbete kallades Bygga-bo-dialogen och systemet hette initialt Miljöklassad byggnad och 
var tänkt att få bygg- och fastighetssektorn i Sverige att utvecklas och bli mer hållbar (Hållbara 
Städer).  
 
Idag heter det Miljöbyggnad och är det system som är mest använt i Sverige, enligt Swedish 
Green Building Council (SGBC) finns det totalt 712 certifierade byggnader i Sverige (Swedish 
Green Building Council 2016b). Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som arbetar utifrån tre 
områden; 
 
• Energi. Här tittar man på byggnadens energianvändning. Byggnader med låg 

energianvändning belönas. Byggnadens årliga energiförbrukning beräknas och jämförs 
sedan med de energikrav som är satta i Boverkets Byggregler, se vidare i avsnitt 3.1.1. 
Enligt Boverkets Byggregler omfattar energianvändningen uppvärmning, 
varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsenergi. Utöver detta räknar 
certifieringssystemet även in  hushållsel och verksamhetsenergi i energianvändningen. 
Vad för typ av energi spelar också in, systemet premierar byggnader som använder 
förnyelsebar energi. 
 

• Bra inomhusmiljö. Här tittar man på inomhusmiljön vad gäller ljud, termiskt klimat, 
luftkvalitet och dagsljus. Vid bedömning av ljudkvaliteten tittar man till exempel på 
ljudet utifrån hur mycket ljudet från trafiken tar sig in i byggnaden. Luftkvaliteten mäts 
till exempel genom att mäta radonhalten i inomhusluften och bedöma 
ventilationssystemens kvalitet.  
 

• Material. Här tittar man på de material som används i byggnaden och kunskapen kring 
de byggvaror som används. Byggnader som använder material som inte innehåller farliga 
ämnen och byggnader som har en bra dokumentation över vilka byggvaror och 
byggmaterial som använts belönas (Swedish Green Building Council 2014b). 

 
Detta system premierar byggnader som har låg energianvändning, använder bra material och 
har bra kunskap om materialen i byggnaden och har en god innemiljö. Byggnader kan belönas 
med betyget BRONS, SILVER eller GULD, där guld är det högsta betyget. Både befintliga 
och nyproducerade byggnader kan bedömas enligt Miljöbyggnad (Swedish Green Building 
Council 2014a s. 12). 
 
Inom dessa tre områden kom de samarbetande aktörerna fram till gemensamma mål och 
åtgärder som innan 2025 skulle nås och vidtas. Bland annat rör det sig om att uppvärmning 
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och varmvattenberedning främst ska göras med förnybar energi och användandet av fossila 
bränslen ska begränsas. Ett annat mål är att användningen av köpt energi ska minska med 30 
% till år 2025 jämfört med 2000 (SOU 2004:36 s. 523).  
 
 
2.1.2 LEED 
 

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är ett globalt certifieringssystem som 
utvecklats och administreras av United States Green Building Council, motsvarigheten till 
SGBC. Detta system introducerades först 1999 och har sedan dess utvecklats utifrån 
grundversionen för att passa alla typer av byggnader under hela livscykeln och är ett av de 
system som är mest använt i världen. Många länder har anpassat detta system för att passa dess 
kvalifikationer och krav och SGBC arbetar i dagsläget på en svensk anpassat LEED mall 
(Swedish Green Building Council 2016c; United States Green Building Council 2014b). 
 
LEED fungerar utifrån sju grundläggande områden, som alla är olika aspekter av gröna 
byggnader. Utifrån dessa områden tjänar byggnaden i fråga poäng som sedan leder till en 
specifik utmärkelse. De sju områdena som bedöms enligt USGBC är: 
 

• Sustainable sites. Här bedöms hur projektet påverkar naturen och omgivningen 
negativt. Dels genom själva byggandet och genom utsläpp från fordon. Platser där 
allmänna kommunikationsmedel ligger nära premieras.  
 

• Water efficiency. Här bedöms hur effektivt byggnaden använder och tillhandahåller 
vatten. 

 
• Energy and atmosphere. Här bedöms hur effektiv energianvändningen är. Man 

uppmuntrar och premierar användningen av förnybar energi. 
 

• Materials and resources. Här bedöms hur och vilka material som använts i projektet. 
Även mängd material bedöms.  

 
• Indoor environmental quality. Här bedöms inomhusmiljön och dess kvalitet. Man 

ser till ventilation och belysning. 
 

• Innovation. Här bedöms de miljövänliga lösningar som integrerats i byggnaden som 
är utöver de krav som denna certifiering ställer.  

 
• Regional priority. Här bedöms hur väl de lokala miljöproblemen tas i beaktning, 

används dock bara i USA (United States Green Building Council 2009)�
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För att tilldelas poäng måste ett antal kriterier vara uppfyllda i vart och en av dessa områden. 
De utmärkelsenivåer en byggnad kan tilldelas är Certifierad, Silver, Guld och Platinum, där 
platinum är den högsta nivån. För att bli tilldelad Certifierad måste byggnaden uppnå 40 poäng 
och för att tilldelas Platinum krävs minst 80 poäng. Maximalt kan en byggnad 
erhålla 100 poäng, men byggnader kan även tilldelas bonuspoäng för innovation och regional 
hänsyn. Fördelningen av poängen från varje område visar hur stor miljöpåverkan det specifika 
området har (United States Green Building Council 2016d).  
 
USGBC tar fram dagliga observationer som visar att det idag i Sverige finns 198 LEED 
certifierade fastigheter och 86 fastigheter som är registrerade för framtida certifiering. 69 % av 
de fastigheter som är registrerade har uppnått den högsta standarden (United States Green 
Building Council 2016).  
 

2.1.3 BREEAM 
 

BREEAM, BRE Environmental Assessment Method, är utvecklat och administrerat av BRE 
och har sin grund i Storbritannien. Detta certifieringssystem togs fram redan 1990, vilket 
innebär att det är ett av de äldsta systemen (Saunders, 2008, s. 3). Sedan systemet sattes i bruk 
har det omarbetats och används idag i hela världen. Flera länder har anpassat systemet till det 
specifika landets förhållanden och lagar och 2013 var det Sveriges tur att få systemet anpassat 
till den svenska marknaden. Detta gjordes av SGBC i samarbete med BRE Global och nu finns 
det möjlighet att certifiera byggnader enligt svenska lagar, regler och standarder. Det 
svenskanpassade systemet kallas BREEAM-SE (Swedish Green Building Council 2016e). 
Befintlig byggnad och ny- eller ombyggnationer har möjlighet att certifiera sig via detta system 
(BRE Global Ltd och Swedish Green Building Council 2016). 
 
BREEAM har ett system på fem nivåer och beroende på vilken poäng byggnaden erhållit inom 
tio områden tilldelas den ett betyg. Betygen är antingen Pass, Good, Very Good, Excellent eller 
Outstanding. De tio områden som betygsätts är följande. 
 

• Hälsa och innemiljö. Här bedöms både externa och interna problem, som bland annat 
belysning, ventilation, termisk komfort, vattenkvaliteten och buller. Till exempel 
bedöms möjligheterna till naturlig ventilation och radonhalten i byggnaden.  
 

• Material. Här bedöms användningen av material, effekterna av de material som valts 
och livscykelkvaliteten på materialet. Materialen som används vill man ska vara 
ansvarsfullt tillverkade och utvunnet, man bedömer materialen i byggnadselement 
som byggnadsstomme, bjälklag och innerväggar m.m. Samtidigt premierar man 
byggnader vars byggprodukter innehåller minimala mängder farliga ämnen. 

 
• Avfallshantering. Här bedöms avfallshantering och avfallsminimering. Till exempel 

kan ett krav vara att man har en plan för avfallshantering för att effektivisera 
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resursanvändningen. Detta i sin tur avser bland annat att få byggherrar och 
entreprenörer att återanvända och återvinna material på och utanför byggarbetsplatsen. 
 

• Vatten. Här bedöms vattenförbrukningen och hur effektiv den är. Bland annat vill 
man genom att premiera användningen av vattensnål utrustning minska förbrukningen 
av drickbart vatten för hygieniskt ändamål. 

 
• Energi. Här bedöms energianvändningen och hur effektiv den är. Det som bedöms är 

behovet av värme, varmvattenberedning, fastighetsel och komfortkyla. Till exempel 
kan det finnas krav på att installera en undermätare för att kunna övervaka 
energianvändningen. Även koldioxidutsläppen bedöms.  

 
• Transporter. Här bedöms möjligheterna till att minska fordonsanvändning. Till 

exempel hur nära det är till kollektivtrafik och möjligheterna för fotgängare och 
cyklister att ta sig fram. För kontor finns det krav på att avståndet till närmsta 
knutpunkt för kollektivtrafik är mindre än 500 meter. Närhet till service och liknande 
bedöms också. 

 
• Mark och ekologi. Här bedöms val av plats för projektet och vilka negativa avtryck 

byggnaden gör på platsen. Ett krav kan vara att gällande det planerade projektets 
avtryck ska minst 75 procent vara på tidigare bebyggd mark. Även det ekologiska 
värdet och bevarandet av växt- och djurliv bedöms. 

 
• Föroreningar. Här bedöms de externa luft- och vattenföroreningar som byggnaden 

medför. Man vill till exempel minimera den risk som finns att tungmetaller och 
kemikalier släpps ut i naturliga vattendrag genom det ytvatten som rinner av 
byggnaderna.  

 
• Ledning och styrning. Här bedöms byggledning och driftsättning. Det bedöms även 

hur projektet styrs mot att bli mer miljöanpassat. Till exempel finns det krav på att 
man ska utse en eller flera lämpliga personer som ansvarar för idrifttagningen av 
byggnaden, och ser till att byggnaden och dess installationer fungerar som de ska. 

 
• Innovation. Här premieras innovativa lösningar för miljöproblem. Här kan byggnaden 

bli utdelad extra poäng för till exempel en designfunktion eller en teknisk utveckling 
som ökar hållbarheten i byggnaden (BRE Global Ltd och Swedish Green Building 
Council 2016). 
 

 
Jämfört med svenska byggregler och lagar är kraven i BREEAM-SE mer strikta och 
representerar god eller bästa praxis med hänsyn på miljömässigt hållbar utformning och 
investering. BREEAM har fyra mål de vill uppnå med certifieringarna. Målen är att minska 
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miljöpåverkan från byggnader, göra det möjligt att bedöma en byggnads miljöfördelar, vara en 
trovärdig miljöbedömning och stimulera efterfrågan av hållbara byggnader (BRE Global Ltd 
och Swedish Green Building Council 2016). 
 
2.1.4 EU GreenBuilding 
	

Under 2004 initierades EU GreenBuilding för att öka medvetenheten kring energianvändning. 
Detta var riktat mot fastighetsägare för att få dem att effektivisera energianvändningen i bygg- 
och fastighetssektorn och börja använda sig av förnyelsebara energikällor. 
 
Kraven för denna typ av certifiering är att energianvändningen i byggnaden ska vara 25 % lägre 
i förhållande till tidigare energikonsumtion eller jämfört med energikraven i Boverkets 
byggregler, se vidare i avsnitt 3.1.1. Systemet mäter egentligen enbart energianvändningen men 
det finns ett krav att om en energieffektiviseringsåtgärd vidtas får denna inte leda till ett sämre 
inomhusklimat, utan åtgärden måste uppehålla eller förbättra inomhusklimatet. Både befintliga 
byggnader och vid nybyggnation har möjlighet att certifiera sig via denna metod (Swedish 
Green Building Council 2016f). Enligt statistik från SGBC finns det idag 235 byggnader som 
är certifierade med EU GreenBuilding (Swedish Green Building Council 2016b).  
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2.2 Sammanfattning av systemen 
	
	
I tabell 1 presenteras en översikt över vad respektive certifieringssystem bedömer.	
 
Tabell 1: Sammanfattning av miljöcertifieringssystemen. Källa: Elland 2012. 
 
 GreenBuilding Miljöbyggnad BREEAM LEED 

Energi X X X X 

Material  X X X 

Innemiljö  X X X 

Vatten   X X 

Byggavfall   X X 

Infrastruktur 
och 
kommunikation 

   
X 

 
X 

Ekologi och 
plats 

   
X 

 
X 

Föroreningar   X X 

Process och 
innovation 

   
X 

 
X 

Förvaltning    
X 

 
X 

 
 
LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och GreenBuilding är de system som används mest i Sverige. 
Dessa system kan sägas utgöra grunden för definitionen av grön byggnad. Systemen har både 
likheter och olikheter, vilket även det bekräftar att uppfattningen av begreppet grön byggnad är 
klart åtskild. I detta arbete kommer begreppet grön byggnad definieras som en byggnad som är 
eller som skulle kunna bli miljöcertifierad. 
 
LEED och BREEAM, som internationellt sett är två av de största certifieringssystemen, 
bedömer utifrån en helhetsbild av hela projektets gång, från själva byggledningen till avtrycken 
byggnaden har på omgivningen. Dessa två system betraktar inte bara driften av byggnaden utan 
även hur fastigheten byggs, vilka material som används vid byggandet, hur avfallshanteringen 
sköts och hur ekologin bevaras. Dessa två system fokuserar på att minimera all negativ inverkan 
byggnader har på miljön. 
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Miljöbyggnad bedömer precis som LEED och BREEAM även materialanvändningen. Kraven 
certifieringssystemen ställer på materialen är att de ska vara hållbara, återanvändbara och att de 
ska förbrukas återhållsamt. Resurseffektivisering är en viktig del i att agera hållbart, våra 
tillgångar är inte obegränsade och det är viktigt att inte överkonsumera. Gemensamt har dessa 
tre system även att de bedömer kvaliteten på inomhusmiljön. För att skapa en så bra 
inomhusmiljö som möjligt är krav satta på ventilation, ljusinsläpp, temperatur och ljudnivå. EU 
GreenBuilding bedömer inte inomhuskvaliteten på det sätt Miljöbyggnad, LEED och 
BREEAM gör, men det finns ett krav på att energieffektiviseringsåtgärder inte påverkar 
inomhusmiljön negativt. 
 
Gemensamt för alla fyra certifieringssystem är att de bedömer energianvändningen. En stor del 
i arbetet med att minska en byggnads miljöpåverkan är att minska energiförbrukningen. För att 
kunna uppnå en hållbar utveckling måste användandet av fossila bränslen minska, och istället 
måste användandet av förnybar energi öka.  
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3. Juridiska möjligheter och begränsningar 
 
 
I Sverige finns det lagar och regler som gäller alla byggnader, även gröna byggnader.  Det 
finns alltså inte någon särlagstiftning för gröna byggnader. Såväl för de vanliga som för de 
gröna byggnaderna styrs byggandet av lagstiftningen i plan- och bygglagen (PBL), plan- och 
byggförordningen (PBF), Miljöbalken (MB) och Boverkets byggregler (BBR). Lagen om 
energideklaration är även en lag byggnader måste följa.  
 
I juridiken finns inga särskilda lättnader för att bygga gröna byggnader, utan de regler som 
gäller för vanliga byggnader gäller även för de gröna. Lagarna som idag reglerar byggandet av 
fastigheter i Sverige strävar mot en hållbar utveckling av samhället och staden. År 1999 började 
arbetet mot ett hållbarare Sverige genom att riksdagen fastställde 16 olika miljökvalitetsmål där 
de övergripande målen var att de stora miljöproblemen i landet ska vara lösta 2020. För att 
kunna nå dessa mål krävs det en ambitiös miljöpolitik där myndigheter, företag och enskilda 
engagerar sig och arbetar tillsammans (Naturvårdsverket 2016). I byggbranschen går arbetet 
mot en hållbar och bättre miljö framåt. Jämfört med för något decennium sedan har inte bara 
lagarna skärpts utan viljan till att förändra har ökat hos de flesta inblandade. Gröna byggnader 
är ett bevis på att bygg- och fastighetssektorn insett sin negativa påverkan på miljön och 
indikerar att sektorn vill bidra till en förbättring av miljön, större än vad som krävs enligt lag. 
 
Även kommunerna har de senaste åren blivit allt mer engagerade i klimatfrågan. I och med 
detta har kommunerna blivit mer måna om den energi som förbrukas i byggnader och därmed 
börjat arbeta hårdare med energikrav (SKL 2010). Många kommuner har ansett att 
miniminivåerna bestämda i lag är allt för låga för att arbetet med hållbar utveckling ska vara 
tillräckligt effektivt (SOU 2012:86 s. 97).   
 

3.1 Plan- och bygglagstiftningen 
	

Byggandet styrs av PBL och PBF. PBL reglerar planläggning av mark och vatten och byggande. 
Syftet med lagen är att främja en god samhällsutveckling genom en sammanvägning av 
enskilda och allmänna intressen. Detta innebär en utveckling som gynnar jämlika 
levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö, både för dagens samhälle och för 
kommande generationer (PBL 1:1).  I PBL finns det krav på att en byggnad ska vara lämplig 
för sitt ändamål, ha en god form-, material- och färgverkan och att den ska vara tillgänglig och 
användbar för personer med funktionshinder (PBL 8:1). 
 
I PBLs andra kapitel presenteras övergripande riktlinjer för markanvändningen. Bland annat 
ska utformning och lokalisering av bebyggelse göras så att marken används på det lämpligaste 
sättet (PBL 2:2). Planläggning ska med hänsyn till miljö, klimat, natur och kultur bland annat 
främja en god hushållning av mark, vatten, energi och råvaror och även främja bra 
miljöförhållanden i övrigt. Vidare ska planläggningen underlätta en ändamålsenlig struktur och 
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medverka till en estetiskt tilltalande utformning av grönområden, bebyggelse och 
kommunikationsleder (PBL 2:3). När en byggnad lokaliseras ska hänsyn tas till olika faktorer 
(2:5-6 PBL). Bland annat ska man beakta människors hälsa och säkerhet; möjligheterna att 
ordna trafik, avfallshantering, vatten och avlopp, samhällsservice och elektronik; möjligheterna 
att förebygga vatten- och luftföroreningar och bullerstörningar; risken för olyckor. Viktigt är 
även att lokalisera byggnaden på ett lämpligt sätt med hänsyn till energiförsörjning och 
hushållning.  
 
Enligt PBL kan kommunen genom olika typer av planinstrument reglera var och hur det ska 
byggas. Kommunen kan göra detta till exempel genom en detaljplan. I detaljplanen redovisar 
kommunen bebyggelsens utformning och hur mark och vatten ska användas inom det område 
planen avser. Planen kan avse en enda fastighet eller en mindre stadsdel (PBL 4:2). 
Bestämmelserna i planen omfattar både rättigheter och begränsningar gällande förändringar i 
området. Bestämmelserna är bindande och kan till exempel gälla var man får bygga, själva 
utformningen av byggnaden och vad byggnaderna ska användas till (PBL 4 kap.).   
 
PBF innehåller tillämpningsföreskrifter till PBL och reglerar bland annat krav på den tekniska 
utformningen och på byggnadens egenskaper, regler för bygglov gällande anläggningar och 
skyltar och bestämmelser för funktions- och säkerhetsåtgärder som ska utföras (PBF 1:1). 
 
PBL och PBF gäller för alla byggnader, och den gäller alltid. Den gäller byggnader både vid 
nybyggnad, ändring av byggnad och underhåll av byggnad. En utav definitionerna av vad en 
byggnad är, är att det är en varaktig konstruktion som består av tak och väggar som är placerad 
på mark, samt att den är byggd så att människor kan uppehålla sig i den (PBL 1:4). Lagens 
definition av en byggnad gäller således även gröna byggnader.  
 
3.1.1 Boverkets Byggregler 
	

Utöver dessa två lagar finns även Boverkets byggregler (BBR) som har sin grund i Plan- och 
bygglagen och Plan- och Byggförordningen. BBR är en myndighetsföreskrift framtagen av 
Boverket och dessa regler är obligatoriska för alla som regeln berör. Dessa föreskrifter är till 
för att visa hur lagarna i PBL och PBF ska tolkas. Boverkets byggregler fastställer de 
egenskapskrav som ställs på byggnaden, vilka kan anses vara minimikrav. Föreskrifter finns 
bland annat om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, hygien, hälsa och miljö, 
bullerskydd och energihushållning. Dessa krav ska följas och får inte underskridas vare sig det 
gäller nybyggnation eller ändring av befintlig byggnad (Boverkets byggregler, BFS 2011:6, 
BBR). De råd och föreskrifter som är aktuella att diskutera i denna uppsats är de om hygien, 
hälsa och miljö och om energihushållning. 
 
Vad som står i BBR om hygien, hälsa och miljö är hur byggnader och dess installationer ska 
utformas så att kvaliteten på inomhusmiljön och byggnadens närmiljö inte påverkar människors 
hälsa negativt. Specifikt regleras hur luft- och vattenkvaliteten och ljus-, fukt-, temperatur- och 
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hygienförhållandena blir godtagbara under byggnadens livslängd. De material som används 
måste vara av den karaktär att de inte heller påverkar inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö 
(Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR 6:1; 6:11). 
 
Energianvändningen i en byggnad ska hållas nere genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, 
effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning (Boverkets byggregler, BFS 
2011:6, BBR 9:1). De värden som gäller specifikt för kommersiella lokaler beror på i vilken 
klimatzon byggnaden är placerad och vilket uppvärmningssystem som 
används.  Klimatzonerna delas in i tre grupper. Klimatzon I avser de tre nordligaste länen, 
klimatzon II avser de mittersta länen och klimatzon III är resterande län från Skåne län upp till 
Uppsala län. Vidare skiljer sig värdena även på om lokalen är uppvärmd med elvärme eller om 
uppvärmningssättet är annat än elvärme (Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR 9:3). 
 
Lokaler som värms upp med annat system än elvärme får ha en energianvändning, beroende på 
klimatzon, som uppgår till 100-140 kWh / m2 Atemp och år, där klimatzon I är tillåten det 
högsta värdet. Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten är 0,70 W/m2K. Lokaler 
som värms upp genom elvärme får ha en energianvändning som uppgår till 55-95 kWh/m2 
Atemp och år och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten är 0,60 W/m2K. 
 
Certifieringssystemen Miljöbyggnad och EU GreenBuilding tar båda avstamp i Boverkets  
Byggregler gällande kraven för energianvändningen. De minimikrav som är satta i BBR 
gällande energiförbrukningen används som referensnivå till de minimikrav för dessa två 
ovanstående certifieringssystem. Efter att BREEAM anpassats till de krav och den standard vi 
har i Sverige görs en koppling till BBR även i detta system. LEED gör ingen koppling till BBR 
eftersom detta system utgår från lagar och regler i sitt land, USA. 
 
Tidigare var det möjligt för kommuner att ställa egna krav på de tekniska egenskaper 
byggnaden skulle uppnå, så kallade kommunala särkrav. 2015 införde riksdagen ett förbud mot 
att kommuner ska kunna ställa högre krav på byggnadens tekniska egenskapskrav än de som 
ställs i PBF och BBR (SOU 2012:86 s.60).  
 
Anledningen till detta förbud var att regeringen ansåg att de tekniska egenskapskraven borde 
vara likadana över hela landet. Den skilda tillämpningen av kraven försvårade för byggherrar, 
entreprenörer och konsulter samt att risken fanns att skillnaderna skulle leda till minskad 
förutsägbarhet och minskade möjligheter till framtagning av konstruktioner. Detta innebar att 
byggandet fördyrades och krånglades till enligt regeringen. Enligt utredningen orsakade 
särkraven en ökning för byggkostnaden med ungefär 10 till 15 %. För en normalvilla eller en 
normallägenhet innebar det en prisökning på 200 000 – 300 000 kronor, och denna kostnad 
förväntades fortsätta öka (SOU 2012:86 s. 89). 
 
Således infördes det i PBL en regel som förbjuder kommunala särkrav, PBL 8:4a. Exempelvis 
förbjuds kommuner ställa krav på att energianvändningen ska vara lägre än den 
energianvändning som är minimum i BBR (SOU 2012:86 s. 69). Denna regel gäller dels 
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kommuner i egenskap av myndighet, för att förtydliga innebär detta att vid byggande på privat 
mark får kommunen inte ställa krav utöver de i plan- och bygglagstiftningen. Förbudet gäller  
även vid markanvisning av kommunal mark. 
 
I det första fallet handlar det om avtal mellan kommun och markägare, ett så kallat 
exploateringsavtal. Enligt gällande lag får dessa avtal inte innehålla krav som går utöver 
lagstiftningen. De villkor som ställs i avtalet måste ha lagstöd och kommunen får inte tvinga 
byggherren att utföra prestationer som går utöver vad lagstiftningen medger (Kalbro & 
Lindgren  2005). I dessa fall utövar kommunen sin offentliga makt och detta kan jämföras med 
1 kap. 1 § Regeringsformen som lyder ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Även 
utan förbudet är alltså särkrav i dessa fall förbjudet, men eftersom det framkommit i SOU 
utredningen att särkrav ändå förekommer, gäller förbudet mot kommunala särkrav i de fall med 
privat mark. 
 
Det andra fallet handlar om avtal i samband med överlåtelse av kommunal mark, ett så kallat 
markanvisningsavtal. I en markanvisningssituation agerar inte kommunen i egenskap av 
myndighet, vilket innebär att kommunen har möjlighet att ställa krav som inte har lagstöd. Det 
kommunala markägandet är idag stort, kommunerna äger en betydande del av den mark som är 
tänkt för nyproduktion, vilket skulle innebära att en stor del av Sveriges byggnader inte skulle 
falla under förbudet mot särkraven. Eftersom utvecklingen går mot att fler kommuner väljer att 
tillämpa särkrav har utredningen ansett att förbudet även ska gälla i markanvisningsfallen, 
annars hade särkrav fortfarande kunna ställas på den största delen av Sveriges byggnader  (SOU 
2012:86 s. 69). 
 

3.2 Miljöbalken 
 

Syftet och målet med miljöbalken (MB) är att främja en hållbar utveckling för att garantera en 
hälsosam och god miljö, både för dagens generationer och för framtidens generationer.  
Lagstiftningen är övergripande och rör all miljöpåverkan. För att balkens syfte ska uppnås 
måste följande punkter tillämpas enligt MB 1:1: 
 

• Människans hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter.  
 

• Natur- och kulturmiljöer ska vårdas och skyddas. 
 

• Den biologiska mångfalden ska bevaras 
 

• Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att de från en social, ekologisk, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt tryggar en långsiktig god hushållning. 
 

• Återanvändning och återvinning av material, råvaror och energi ska främjas (MB 1:1). 
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Reglerna i Miljöbalken gäller för alla verksamheter och åtgärder som kan motverka 
miljöbalkens mål; att främja en hållbar utveckling. Dessa punkter ska följas av alla, både 
enskilda i det dagliga livet och även verksamhetsutövare. Utöver dessa regler gäller även ett 
antal principer som redovisas i MB; bevisbörderegeln och de allmänna hänsynsreglerna (MB 
2).  
 

• Bevisbörderegeln. Denna regel innebär att man som verksamhetsutövare ska visa att 
verksamheten sker på ett miljömässigt godtagbart sätt. Bland annat kan det innebära 
att den som bedriver verksamheten presenterar utredningar och 
faktasammanställningar då ansökan om tillstånd ska göras (MB 2:1). 
 

• Kunskapskravet. Regeln innebär att den som bedriver en verksamhet är skyldig att 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens miljöeffekter (MB 
2:2).  
 

• Försiktighetsprincipen. Denna regel innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder för att förebygga, motverka eller hindra skada och negativa effekter på 
människors hälsa och miljö (MB 2:3). Bästa möjliga teknik ska användas och uppstår 
det en förorening är det förorenaren som betalar (Polluter Pays Principle). Oavsett om 
det finns ett bevisat samband mellan en verksamhet och en störning/olägenhet eller 
om det finns det skäl till att anta detta samband, är det verksamhetsutövarens ansvar 
att följa försiktighetsprincipen (Kalbro och Lindgren, s. 55. 2015). 
 

• Produktvalsprincipen. Denna regel innebär att man ska undvika användningen av 
kemiska produkter och biotekniska organismer som negativt påverkar miljön, istället 
ska man välja de som är minst skadliga för miljön (MB 2:4). 
 

• Hushållnings- och kretsloppsprinciperna. Denna regel innebär dels att man ska 
hushålla med råvaror och energi då man bedriver verksamhet, dels att man utnyttjar 
möjligheterna att återvinna och återanvända resurserna (MB 2:5). 
 

• Lokaliseringsprincipen. Denna regel innebär att en verksamhet ska placeras på den 
plats som är mest lämplig med hänsyn till människors hälsa och miljö (MB 2:6). 

 
I princip ska dessa sex principer alltid tillämpas, ett undantag är dock vid detaljplaneläggning 
eller bygglovsärenden. Då tillämpas inte miljöbalkens regler om val av plats och hänsyn till 
omgivningen utan istället gäller då PBL:s egna regler om detta (PBL 2:2). I MB 2:7 finns det 
en skälighetsregel som innebär att hänsynsreglerna ska tillämpas i den utsträckning det inte är 
orimligt att uppfylla dem. En avvägning ska alltså göras dels mellan vad som är miljömässigt 
motiverat och ekonomiskt rimligt, dels mellan andra intressen och rena miljöintressen (Kalbro 
och Lindgren, s. 56. 2015). 
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3.3 Lagen om energideklaration 
	

Den som äger en byggnad är skyldig, enligt lagen om energideklaration, att se till så att en 
energideklaration finns. Detta gäller även kommersiella fastigheter. I samband med att 
byggnaden säljs eller hyrs ut är ägaren skyldig att uppvisa deklarationen för spekulanten. 
Tanken med energideklarationen är att minska energianvändningen och göra människor mer 
medvetna kring den energi som byggnaden förbrukar. En oberoende energiexpert är den som 
utför deklarationen och det görs på beställning av byggnadens ägare. Deklarationen innehåller 
inte bara information om byggnadens energiprestanda, den ger även förslag på åtgärder som 
kan göras för att minska energianvändningen (Boverket 2014).  
 
Specifikt ska en energideklaration innehålla följande: 
 

• Uppgifter om byggnadens energiprestanda. Energiprestanda är ett samlingsbegrepp för 
den energi som går åt till uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel. 
 

• Om den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystemet har gjorts i 
byggnaden. 
 

• Om en radonmätning är  utförd i byggnaden 
 

• Finns det möjligheter till att förbättra byggnadens energiprestanda med hänsyn till en 
god inomhusmiljö ska förslag på kostnadseffektiva åtgärder finnas. 
 

• Det ska finnas referensvärden som kan användas för att bedöma byggnadens 
energiprestanda och på så sätt kunna jämföra med andra byggnaders energiprestanda 
(Lag om energideklaration för byggnader 9§). 

 
En energideklaration får användas i tio år innan den måste förnyas (6b §). Ägaren av byggnaden 
är skyldig att lämna in energideklarationen till Boverket och även se till att denna visas för 
potentiell köpare (15,13 §§). Är byggnaden en byggnad som ofta besöks av allmänheten och 
har en total golvarea på över 500 kvadratmeter eller är ett flerbostadshus ska ägaren av 
byggnaden dessutom se till att den energideklaration som senast har upprättats för byggnaden 
visas på en synlig och framträdande plats i byggnaden (13§).  
 
Den 1 januari 2014 genomfördes ett system för att lättare kunna jämföra olika byggnaders 
energianvändning, där byggnaderna klassas utifrån en skala från A till G, där A är den nivån 
med lägst energianvändning. Detta gäller för byggnader som energideklarerats efter givet 
datum, de byggnader vars deklaration gjordes innan 1 januari 2014 kan bli energiklassade via 
Boverkets hemsida (Boverket 2014).   
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4. Ekonomiska styrmedel och hinder 
 
I detta kapitel kommer de ekonomiska möjligheterna och begräsningarna med gröna 
byggnader presenteras. Framförallt kommer studier som gjorts på fastighetsmarknaden i USA, 
Storbritannien och Australien att beskrivas, anledningen till detta är eftersom de studier som 
gjorts på den Svenska marknaden är få till antalet. Studierna visar alla på klart många fler 
möjligheter än begränsningar, vilket är genomgående i både de äldre och de nyare studierna. 
I slutet på kapitlet kommer en beskrivning av hur fastighetsmarknaden i USA och bilmarknaden 
i Sverige använder sig utav ekonomiska styrmedel för att belöna miljöengagemang. 
 
För att motivera fastighetsägare till att bygga grönt måste det finnas tecken på att byggnaderna 
är både kostnadseffektiva och energieffektiva. Detta för att kunna garantera att den förmodade 
högre investeringskostnaden gynnar fastighetsägaren (Kats 2003). Att bygga grönt är främst en 
fråga om pengar. 
 
I en studie Dodge Data and Analytics utfört 2016, visar på en ökning av det totala globala 
beståndet av gröna byggnader varje år. Studien visar att gröna byggnader dubblas i antal vart 
tredje år. De företag som har mer än 60 % av sina byggnader miljöcertifierade förväntas öka 
från 18 % procent till 37 % fram till 2018. Den största ökningen förväntas ske i länder där 
marknaden för gröna byggnader fortfarande utvecklas, som till exempel Sydafrika, Indien och 
Mexiko. 
 

4.1 Äldre studier 
	

Det finns en förväntan att miljöcertifierade byggnader ska inbringa högre hyror och priser 
och/eller lägre vakansnivåer. Ett antal studier har gjorts de senaste tio åren där man studerat hur 
stor ekonomisk påverkan en certifiering har på en fastighet. Studierna har alla haft olika 
förutsättningar och inte utförts under samma tidsintervall, men de är alla baserade på samma 
grund; att jämföra certifierade fastigheter med icke-certifierade fastigheter.  
 
I länder som till exempel USA, Kanada och Storbritannien har miljöcertifieringssystem funnits 
sedan ungefär 15 år tillbaka och med detta har ett antal forskningsstudier gjorts om hur en 
certifiering påverkar byggnadens värde och hyresintäkter (Brown, Malmqvist & Wintzell 
2014). Några av de större studier som gjorts presenteras kort nedan, dessa studier är i huvudsak 
utförda på marknader där LEED dominerar. 
 
Fuerst och McAllister (2008) har gjort en analys av den amerikanska marknaden. Resultatet i 
studien visade att LEED certifierade kommersiella byggnader har en hyrespremium på ungefär 
5 % och försäljningspriset har en prispremium på 25 % i jämförelse med likvärdiga icke-
certifierade byggnader i samma geografiska område. Det ökade försäljningspriset kan bero på 
ökade hyresintäkter, lägre driftskostnader, lägre vakanser och en lägre risk. 
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I en liknande studie utförd av Eichholtz, Kok, & Quigley (2008) visade resultaten en 
hyrespremium på 2 % för gröna byggnader jämfört med en icke-certifierad likvärdig byggnad. 
Studien jämförde kommersiella fastigheter i USA som blivit utvärderade som energieffektiva, 
både med och utan miljöcertifiering. Följande sammanfattar de resultat som uppkommit för de 
miljöcertifierade byggnaderna. Skillnaden i den effektiva hyran (hyran med avdrag för 
vakanserna) visade sig vara 6 %. För att få en uppfattning om hur mycket detta rörde sig om 
under dåvarande ränteförhållanden var en grön byggnad värd 5.1 miljoner dollar mer än en 
icke-certifierad byggnad.  
 
En Australiensk studie gjord 2008 av Bowman & Willis vars tanke var att demonstrera hur en 
miljöcertifiering kan påverka en fastighets marknadsvärde visade även den på att miljöklassade 
byggnader har ett marknadsövertag över konventionella byggnader. Studien redovisade en 
hyresökning på 3 % och en minskning av drift- och underhållskostnader på 8 % i jämförelse 
med icke-certifierade byggnader. 
 
Kats (2003) gjorde en studie på LEED-certifierade fastigheter i Kalifornien som visade att en 
investering på ungefär 2 % mer i regel gav en tiofaldig avkastning på investeringen i 
driftskostnader sett över byggnadens livslängd. Kats kom fram till att de ekonomiska fördelarna 
med att bygga grönt är besparingar genom lägre energianvändning, vatten och avfallskostnader 
och lägre drifts- och underhållskostnader. För att bekräfta att dessa fördelar verkligen ger en 
ekonomisk förbättring gjorde Kats (2003) en nuvärdesberäkning, med en kalkylränta på 5 % 
och en period på 20 år. Detta gav ett värde på ungefär 50-65 USD, vilket i jämförelse med den 
extra byggkostnaden är tio gånger så stort.  
 
Generellt för att uppnå grundläggande standard för gröna byggnader behövs runt 2 % mer i 
kostnader jämfört med icke-certifierade byggnader, vilket inte är en allt för dyr investering 
enligt den studie EMEA Research (2009) gjorde. Studien utfördes på kommersiella fastigheter 
som blivit certifierade med LEED eller BREEAM med syftet att jämföra investeringskostnader 
och hyresnivåer med konventionella byggnader.  En slutsats studien hade var att investeringen 
fås tillbaka genom en minskning av de långsiktiga livscykel kostnaderna (EMEA Research, 
2009, s. 9).  Andra studier visar att det inom budgeten för icke-certifierade byggnader går att 
bygga en grön byggnad (Steven Winters Associates, 2004). Samtidigt finns flera studier på att 
kostnaderna för att bygga grönt sjunker för varje år. Jämför dagens 2 % med de 20 % som förut 
var de extra produktionskostnaderna (RSMeans 2011). De minskade kostnaderna beror på att 
tekniken utvecklas och blir billigare, vilket innebär att det blir allt lättare att bygga grönt 
(Kats G. H., 2003).  
 
Utöver de rent ekonomiska fördelarna återfanns även indirekta ekonomiska fördelar med bättre 
inomhusmiljö som bidrar till  att människors produktivitet och hälsa förbättras. Detta i sin tur 
leder till medarbetare som blir mer effektiva och trivs och därmed stannar längre hos företagen 
(Eichholtz et al 2008).  Ytterligare fördelar var att företagets varumärke stärks av att hyra eller 
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bygga grönt. En grön byggnad är ett bevis för omgivningen att företaget värnar om miljön och 
engagerar sig i det rådande klimathotet (Eichholtz et al 2008). 
 
Trots dessa studier går dessa värden inte helt förlita sig på enligt Warren-Myers (2012). Enligt 
honom kan data och bedömningsmetoder ifrågasättas vilket inte ger tillfredsställande bevis på 
att värdet ökar. Warren-Myers anser att till de många teoretiska kopplingar saknas empiriska 
bevis.  
 

4.2 Nyare studier 
	

På senare år har fler studier gjorts och mängden data om hållbara byggnader har ökat. Bevisen 
på att gröna byggnader faktiskt medför fördelar ökar och de senaste fyra åren har minst tre 
viktiga studier gjorts för att bekräfta detta. 
 
World Green Building Council gjorde 2013 en global studie där de undersökte de ekonomiska 
och sociala fördelarna med gröna byggnader. Studien bekräftade tidigare studier och visade att 
det nödvändigtvis inte behöver kosta mer att bygga grönt, framförallt om kostnadsstrategier 
och miljöstrategier integreras i utvecklingsprocessen redan från början. De extra kostnader som 
kan uppkomma i samband med byggandet av grönt är oftast inte så höga i jämförelse med 
kostnaderna för konventionella byggnader. Det finns ett globalt mönster som visar att gröna 
byggnader lättare attraherar hyresgäster och lättare kan ta ut högre hyror och försäljningspriser. 
På de marknader där gröna fastigheter är mer vanliga än konventionella, fanns indikationer på 
att hyran och försäljningspriset för dessa bruna fastigheter sjunker. För att bekräfta tidigare 
studier beror enligt denna studie de högre försäljningspriserna på högre hyror, lägre 
driftskostnader, lägre vakanser och mindre risk (WGBC 2013).  
 
Resterande två studier utförda 2012 poängterar även ovan nämnda fördelar. En av studierna 
utfördes i Storbritannien där utbudet, efterfrågan och värdet av gröna byggnader undersöktes. 
Storbritanniens marknad för gröna byggnader är främst certifierade med BREEAM. Studien 
visade på ett försäljningspremium på 14.7 % och en hyrespremium på 19.7 % i jämförelse med 
icke-certifierade byggnader. Studien visade att den växande marknaden för gröna byggnader 
haft en betydande ekonomisk inverkan på Storbritanniens fastighetspriser, framförallt på de 
miljöcertifierade byggnaderna. Många av de personer som deltagit i dessa studier trycker på 
vikten av att börja processen med att bygga grönt i ett tidigt skede. Detta gör det lättare att nå 
hållbarhetsmålen och gör processen billigare, till skillnad från att göra utformningsändringar i 
senare steg (Chegut, Eichholtz och Kok, 2012). 
 
Många i branschen förmodar att de ökade kostnaderna för att bygga grönt ligger uppemot 10-
20 % mot vad det kostar att bygga konventionellt. Sammanfattat av de studier som gjorts på 
gröna byggnader genom åren kan kostnaden för att bygga gröna byggnader ligga mellan -0,4-
12,5 % beroende på vilken grön standard som ska uppnås. Där den högre investeringen är för 
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byggnader med noll nettoenergiförbrukning eller noll nettokoldioxidutsläpp per år. Detta visar 
på en okunskap om gröna byggnader i branschen vilket påverkar beståndet (WGBC 2013).  
 
I en global studie Dodge Data and Analytics genomförde 2016 studerades byggtrender för 
gröna byggnader världen över. I studien analyserades data från arkitekter, 
entreprenör/tillverkare, konsulter, utvecklare och byggföretag från 69 länder, varav 21 länder 
från Europa – Sverige inkluderat. Studien resulterade i slutsatsen att drift- och underhålls 
kostnaderna minskar med ungefär 9 % och byggnadsvärdet ökar med 8 % hos en grön byggnad 
i jämförelse med en konventionell byggnad (Dodge Data and Analytics, 2016 s. 6).  
 
En svensk studie som genomfördes 2014 där tanken var att redovisa hur fastighetsägare till 
miljöcertifierade fastigheter i Sverige upplever olika mervärden resulterade även den i 
slutsatsen att gröna byggnader genererar en minskad driftskostnad och en ökad inkomst, främst 
i form av minskade energikostnader (Brown, Malmqvist & Wintzell 2014. s. 20). Andra 
mervärden som framkommit genom studien är att miljöcertifiering gör det lättare att 
kommunicera miljöfrågor i alla led så som företagsledning, byggprojekt, fastighetsförvaltning 
och senare vid marknadsföring. Fördelarna med en underlättad kommunikation av miljömålen 
i ett byggprojekt leder till bättre materialval, kvaliteten på byggnaden höjs och 
dokumenteringen på de använda byggmaterialen blir bättre. Den senare punkten gör det sedan 
lättare vid försäljning (Brown, Malmqvist & Wintzell 2014. s. 20).  
  

4.3 Sammanfattning ekonomi 
 

De studier som gjorts på ämnet visar alla en ungefärlig likadan bild av fördelarna med gröna 
byggnader. Sammanfattningsvis redovisas dessa fördelar i figur 1 nedan och sedan beskrivs de 
viktigaste fördelarna lite djupare. 
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Figur 1: Summering av fördelarna med gröna byggnader (WGBC 2013). 
 
 
Incitamenten att bygga gröna byggnader är många där en av de större fördelarna är lägre drift- 
och underhållskostnader. Dessa byggnader fokuserar på hållbarhet och långsiktig användning 
både vad gäller system och slutprodukt. Materialen som används väljs på grund av dess 
hållbarhet och livslängd och systemen är ofta utvecklade för att kunna anpassas vilket innebär 
att behovet av förnyelse och renovering inte är lika stort och därmed minskar 
underhållskostnaderna. Driftskostnaderna minskar eftersom dessa byggnader är mer 
energieffektiva än vanliga byggnader (WGBC 2013). Enligt Kats (2003) ger en investering på 
2 % utöver konstruktions kostnaderna en avkastning tio gånger så stor som den initiala 
investeringen.  
 
En gemensam slutsats i alla studier är det finns ett mönster att kunna ta ut högre hyror för gröna 
byggnader. I vilken grad dessa hyror kan öka har varierat från studie till studie, men det rör sig 
om en ökning runt 2-5 %. Egentligen finns inga konkreta bevis i ovan nämnda studier på att 
hyran höjs men Miller et al. (2008) menar efter att författarna konstaterat att hyresgäster är 
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villiga att betala mindre för en lokal utan certifiering jämfört med en liknande certifierad, att 
detta är ett argument för en möjlighet till hyresökning. 
 
En annan viktig fördel med gröna byggnader är den förbättrade inomhusmiljö som påverkar de 
som vistas i lokalerna positivt. Den förbättrade inomhusmiljön har visat sig bidra till mer 
produktiva anställda samtidigt som de anställdas hälsa förbättras. Detta innebär en ekonomisk 
fördel då det innebär färre sjukdagar, effektivare anställda och att anställda trivs i företaget och 
vill vara kvar. Vilket även medför att företagen trivs och tenderar att stanna en längre tid i 
lokalerna (Eichholtz et al 2008). 
 
Två andra fördelar med hållbara byggnader är en minskad risk och en möjlighet till högre 
försäljningspris. Miljökraven kommer förmodligen vara hårdare i framtiden, och eftersom att 
gröna byggnader klarar hårdare miljökrav än vad som krävs av lag innebär det att dessa 
byggnader inte kommer behöva ändras (Bonde, Lind, Lundström, 2009). 
 
De begränsningar som finns för gröna byggnader är de uppfattningar som finns om att 
investeringen blir högre. Studierna har visat att det vid byggnation av gröna byggnader oftast 
inte krävs en högre investering än runt 5 % mer, om ens någon ytterligare investering över 
huvud taget om du vill bygga en grön byggnad som klarar de lägre nivåerna av 
certifieringskraven. 
 

4.4 Ekonomiska styrmedel för diverse miljöengagemang 
 
4.4.1 Incitament som används i USA 
	

USA har sedan några år tillbaka börjat använda ekonomiska incitament för att bidra till ett ökat 
bestånd av gröna byggnader (AIA & NACO, 2012). De gröna incitamenten främjar en hållbar 
utveckling, arbete och starka samhällen. Anledningen till att dessa incitament började användas 
var då USA i samband med att de antagit ett antal miljömål 2007 ville uppmuntra branschen att 
bygga mer hållbart och även för att accelerera processen. Efter att de första incitamenten 
infördes ökade produktionen av gröna byggnader markant (NAOIP Research Foundation, 
2007). Idag finns flera olika incitament, varierande från delstat till delstat, som främjar 
byggandet av gröna byggnader. Det mest användbara och mest effektiva sättet är att stimulera 
marknaden genom ekonomiska eller strukturella incitament. Genom att belöna de som bygger 
grönt är tanken att det ska uppmuntra till innovation och mer efterfrågan till att använda 
miljövänliga byggtekniker (United States Green Building Council 2014c).  
 
Enligt en undersökning av American Institute of Architects, AIA och National Association of 
Counties, NACO, är de mest effektiva incitamenten i USA: 
 
Ekonomiska incitament 
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- Skattelättnader: Genom att genomföra specifika gröna åtgärder och certifieringar har 
man rätt till skattelättnader. 

 
Strukturella Incitament 

- Densitetsbonus och höjdbonusar: Bonusen förutsätter certifiering eller bevis på att 
man byggt grönt. Bonusen tillåter procentuella ökningar i exploateringstal eller andra 
densitets relaterade mått. 
 

- Påskyndade tillståndsprocesser: Genom att förbinda sig till att använda särskilda 
gröna åtgärder innebär det att gransknings- och tillståndsprocesserna vid byggande 
förkortas.   

 
4.4.2. Incitament bilbranschen 
	

I Sverige finns det idag, i flera branscher incitament som belönar den som arbetar med 
miljöanpassningar. Ett exempel är bilindustrin där incitament har används för olika typer av 
miljöbilar i flera år. En jämförelse med bilbranschen görs då marknaden för byggnader i Sverige 
inte har några lättnader eller ekonomiska premier idag. Tanken med incitamenten för miljöbilar 
är att uppmuntra fler att köpa miljöbilar och på så sätt minska Sveriges totala utsläpp från 
transportindustrin och samtidigt klara våra miljömål. År 2010 infördes en femårig 
skattebefrielse som ett sätt att stimulera användningen av miljöbilar. Under de första fem åren 
från det att fordonet först tagits i trafik behöver ägaren inte betala någon fordonsskatt. Bilen 
behöver uppfylla särskilda miljökrav för att få skattebefrias, bland annat behöver bilen vara 
ladd- eller elhybrid och den får inte överstiga en satt maxgräns på koldioxidutsläpp 
(Transportstyrelsen a).  
 
Ett annat incitament är supermiljöbilspermien som har funnits sedan 2011. Detta får ägare till 
bilar som uppfyller de senaste kraven satta av EU gällande avgaser och som släpper ut max 50 
gram koldioxid per kilometer, vilket är ett lägre krav än de EU krav som nämns ovan. 
Privatpersoner kan få 40 000 kronor i premie. Är bilen ägd av ett företag får företaget en premie 
på 35 % av prisskillnaden mellan en ny supermiljöbil och närmast jämförbara bil, som mest 
kan det bli 40 000 kronor (Transportstyrelsen b). 
 
Arbetet med att öka andelen miljöanpassade bilar med lägre koldioxidutsläpp i Sverige 
fortsätter och i april 2016 lämnades ett förslag in till regeringen om ett så kallat bonus-malus 
system. Detta skulle innebära att en miljövänlig bil belönas, medan bilar med högt 
koldioxidutsläpp bestraffas med högre skatt. Tanken är att denna utveckling ska ersätta 
supermiljöbilspremien (Regeringen 2016). 
 
År 2007 infördes det första första incitamentet, en bonus på 10 000 kronor. Sedan dess har 
antalet miljöbilar i Sverige ökat markant, från att vara ungefär 100 000 stycken till att 2011 
vara ungefär 460 000 stycken (Transportstyrelsen c).  2013 skärptes kraven på miljöbilar och 
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under det året sjönk försäljningen av miljöbilar i Stockholms län, men har 2014 börjat öka igen 
och förväntas öka även kommande år (Stockholms Stad 2015). 
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5. Intervjuresultat 
 
I detta kapitel redovisas intervjuresultaten. Kapitlet redovisar hur fyra aktörer på marknaden 
tänker kring gröna byggnader och vad de anser är de ekonomiska och juridiska möjligheterna 
och begränsningarna för att öka det gröna beståndet i Sverige. De intervjuade är: 

- Matilde Unge, Senior grön affärsutvecklare, Skanska AB 
- Rebecka Yrlid, Hållbarhetschef och Projektchef, Humlegården 
- Filip Elland, Hållbarhetssamordnare, Castellum 
- Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan 

 

5.1 Skanska 
	

Skanska är idag ett av Sveriges största byggbolag som arbetar med bygg- och 
anläggningsverksamhet och utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur. 
Inom den kommersiella grenen är Skanskas kontorsverksamhet lokaliserade i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Inom logistik och volymhandel är de aktiva inom i hela landet. Inom 
denna del av verksamheten arbetar Skanska med projektledning, som byggherre och 
fastighetsägare, med uthyrning och förvaltning av fastigheter och med transaktioner. För 
Skanska är miljövänliga fastigheter och energieffektivitet en självklarhet och alla kommersiella 
fastigheter de utvecklar LEED-certifieras. Av deras egenutvecklade kontor är det ungefär runt 
90 % av beståndet som är grönt.  Skanska arbetar mycket med hållbarhet och företaget använder 
sig av olika gröna verktyg. Förutom arbetet med miljöcertifieringar har Skanska även interna 
verktyg för att bidra till en hållbar utveckling. Bland annat har Skanska tagit fram Gröna Kartan 
som är ett verktyg för både dem själva och för andra att definiera hur deras gröna vision ser ut 
och hjälper dem att möta och följa upp mål. Detta är en treskalig färgkarta där fokus är på 
energi, klimat, material och vatten. På kartan placerar Skanska alla sina projekt utifrån de fyra 
fokusområdena och i vilken grad områdena påverkar miljön (Skanska 2016).  
 
Skanska förstår att miljöfrågan är viktig, inte enbart på grund av att det är bra för miljön utan 
även för att det går att göra affärer i det. Skanska anser att det är smartare att bygga grönt och 
att det är framtiden. Enligt Unge finns det ingen motsättning i att bygga grönt, det gäller bara 
att göra det på rätt sätt genom att ha en förståelse på hur detta ska göras. Det är ofta en bra affär. 
Redan för drygt tio år sedan hade Skanska ambitionen att bygga grönt och möttes då av ett 
motstånd som inte trodde på att det skulle gå. När dessa gröna kontor var färdiga var de de mest 
lättsålda och gjorde stor vinst.  
 
Då Skanska utvecklar kontor och säljer dessa vidare är inte minskade drift- och 
underhållskostnader och möjligheter till högre hyror incitament det som lockar. I dessa fall ser 
Skanska vinsten i lägre vakansgrader och att folk mår bättre i dessa gröna byggnader. I 
byggnader där det finns en tanke bakom allt, allt från att det är ett bra inomhusklimat, fin utsikt 
till lagom luftfuktighet ser man att människor är mindre sjuka och producerar bättre på arbetet. 
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Detta är en stor ekonomisk vinst, om inte en mycket större ekonomisk vinst för fastighetsägare 
än att sänka energiförbrukningen enligt Unge.  
 
Genom dagens utveckling av det gröna beståndet och den ökande efterfrågan tror Unge att 
dagens unga generation inte kommer värdesätta att de bor eller vistas i miljöanpassade bostäder 
eller kontor, utan de kommer förutsätta att byggnaderna är miljöanpassade. Det kommer vara 
fullständigt avgörande att bygga grönt inom en snar framtid och därför är det en bra idé att göra 
det redan idag. 
 
Innan klimatdebatten i slutet på 2006 var det få intresserade av denna fråga, men efter att 
debatten var igång blev det en helt annan medvetenhet kring människans påverkan på miljön 
runt om i Sverige. Från att ha varit ett särintresse till att bli en allmän fråga. Byggsektorn har 
sedan dess utvecklats och kommit en lång väg. Unge tror att miljöcertifiering har bidragit till 
ett stort utbud av de gröna byggnaderna och att det idag finns flera olika certifieringssystem gör 
det lättare att motivera byggandet av grönt. Många kommuner bygger bland annat enligt 
Miljöbyggnad Silver även fast de inte certifierar, utan de har det som en grundnivå, vilket visar 
på att medvetenheten och viljan att bygga hållbart ökar. Dock är en begränsning enligt Unge 
att det är kostsamt att miljöcertifiera en byggnad. Främst har det kostsamma varit att 
handläggningstiden har varit lång och att en del krav har varit svåra att nå då de står emot 
varandra. 
 
Skanska har försökt att få bankerna att ge bättre lånevillkor för de som köper gröna fastigheter, 
vilket gått relativt bra. Men eftersom räntorna i dagsläget redan är så låga är skillnaden inte 
stor. Med  någon form av uppmuntran tror Unge att viljan att bygga grönt kommer öka. Störst 
skillnad kan göras om bygglovsprocessen förenklas, som idag tar lång tid. Det kan bland annat 
göras genom att minska antalet instanser som ärendet ska gå igenom.   
 
En fördel med förbudet mot kommunala särkrav är att det begränsar mängden olika 
byggnadskrav. Unge tycker att det är problematiskt när kommunerna har olika krav, det gör det 
svårt att möta kraven och för varje upphandling måste en ny uppsättning krav hanteras. Det går 
inte att återanvända tidigare upphandlingar eftersom kraven skiljer sig åt så pass mycket, vilket 
blir en kostsam process. En uppstyrning av detta problem är positivt, men om förbudet blir en 
total begränsning ser Unge inget positivt med det. De gemensamma kommunala kraven skulle 
kunna bli ännu mer miljöanpassade. Värdet av att det är samma, gärna hårda, miljökrav i 
upphandlingarna gör att branschen kan fokusera på att bygga grönt, istället för att administrera 
olika krav. 
 
Unge anser att myndigheterna måste se över de krav som idag finns, kanske revidera dem och 
diskutera hur nödvändiga de är. Ett krav att se över är parkeringsnormen. Kraven på att det ska 
finnas parkering är hög i förhållande till hur många som faktiskt har bil. Ska lägenheter för 
studenter eller ensamstående byggas till exempel, är behovet av parkering förhållandevist lågt, 
men kravet gör att detta måste bygga oavsett. En annan lättnad kan vara kraven på 
handikappanpassning. Handikappanpassning är självklart bra, men ser man till hur få det är 
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som är handikappanpassade blir det kostsamt att se till att alla byggnader är anpassade. Det 
skulle räcka med ett krav på att det ska vara fem procent av byggnaden som anpassas, eller 
exempelvis hela bottenvåningen.  
 

5.2 Humlegården Fastigheter 
	

Humlegården fastigheter förvärvar, förvaltar och förädlar kontorsfastigheter i Stockholm. 
Majoriteten av deras bestånd är lokaliserat i Stockholm City och strax utanför innerstaden. 
Miljöfrågor och hållbarhet är något Humlegården arbetar mycket med, och ett stort fokus läggs 
bland annat på en medveten energianvändning. Genom en miljöapp Humlegården tagit fram, 
kallad Green Fingerprint, kan kunder få hjälp med att hålla koll på energiförbrukningen. Appen 
hjälper kunden att minska mängden energi som används, vilket inte bara är bra för miljön utan 
även ekonomin (Humlegården 2016).   
 
Idag miljöcertifierar Humlegården alla nyproducerade byggnader. Vid årsskiftet 2015/2016 var 
35 %  av Humlegårdens lokalarea certifierat. Deras mål är att certifiera tio fastigheter varje år 
vilket betyder att inom fem år är hela deras bestånd certifierat. Vid nyproduktion arbetar 
Humlegården oftast med Miljöbyggnad som de anser är kostnadseffektivt och det är ett system 
som är väl känt av deras konsulter. Konsulterna är medvetna om vad som förväntas och hur de 
ska arbeta med projekteringen för att nå höga betyg och uppnå energieffektiva system. När de 
gäller befintliga byggnader certifieras de enligt BREEAM som ger Humlegården ett bra verktyg 
att utveckla deras fastigheter på lång sikt. Förbättringsdelarna inarbetas i deras drift- och 
underhållsplaner för respektive fastighet.  
 
Incitamenten för Humlegården att bygga grönt är bland annat att de har ett ägardirektiv som 
säger att de ska vara hållbara i allt de gör. Vidare tror de att inom några år kommer det att vara 
en förutsättning på marknaden att fastigheterna är gröna för att de inte ska tappa i värde. En 
viktigt aspekt är även hur deras varumärke uppfattas i frågan om hållbarhet. De vill inte vara 
ett företag som bara ”pratar” om hur miljötänkande de är utan de vill visa i handling att de är 
engagerade i frågan. Det ger ett bra rykte och trovärdighet på marknaden bland kunder. Vid 
nyrekrytering skapar detta en bra grund eftersom företag som är engagerade i miljö och 
hållbarhet är eftertraktat. När det kommer till redan anställda är en fördel att dessa mår bättre, 
de blir färre sjukdagar och mer engagerade medarbetare.  
 
Vidare är incitamenten till gröna byggnader att de är mer energieffektiva, och faktiskt inte 
kostar mer. För Humlegården är att bygga grönt att bygga så effektivt som möjligt. En 
resurseffektiv fastighet är mer lönsam. Många finansiärer vill bara investera i gröna byggnader 
och dessa går förlorade om Humlegården inte möter deras krav. En annan stor fördel är 
riskminimeringen, dels att byggnaden inte föråldras lika snabbt som en traditionell byggnad. 
Materialen i gröna byggnader är hållbara och tanken är att materialen ska användas långsiktigt, 
därför står sig dessa byggnader bättre och längre än en traditionell byggnad där detta tänk inte 
finns till samma grad. 
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Yrlid tror på att börja ställa mer krav på att bygga grönt för att få fler att göra det, om fler blir 
medvetna om att det inte kostar mer att bygga grönt kommer viljan att bygga, förvalta och hyra 
grönt öka. Bristande kunskap är även en stor del i att många inte bygger grönt. Vidare anser 
Yrlid att myndigheterna måste börja ställa krav eller premiera byggherrar som har en vilja och 
stor ambition att bygga och utveckla staden. Ett sätt kan vara att det inte bara är högstbjudande 
som vinner en markanvisningstävling utan att kommunerna börjar ställa andra miljökrav.  
 
De begränsningar som kan finnas med att bygga grönt beror bland annat på vilket 
certifieringssystem som används och vad administrationen får kosta i ett projekt. Allt i ett 
projekt är en avvägning av många parametrar där ekonomi är en och kanske den viktigaste, kan 
investeringen inte räknas hem blir det ingen investering alls. 
 
I och med att en större andel investerare idag aktivt söker efter gröna investeringsprojekt 
kommer beståndet av gröna byggnader öka i framtiden. I dagsläget har SGBC för långa 
handläggningstider, för oerfarna handläggare och lägger inte tillräckligt med resurser på att 
utveckla certifieringssystemen, vilket gör att många projekt tyvärr fastnar där. Om dessa 
punkter förbättras tror Yrlid att vi kommer se fler gröna byggnader i framtiden. 
 

5.3 Castellum 
	

Castellum är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på totalt 42 
miljarder kronor. Castellum är inriktade på kommersiella fastigheter och deras verksamhet 
finns i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Östra Götaland och Öresundsregionen. Fastigheterna 
ägs av sex stycken helägda dotterbolag där alla äger, förvaltar och utvecklar kommersiella 
fastigheter. Hållbarhet är en viktig fråga för Castellum och för dem handlar det om att ur såväl 
ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv skapa långsiktiga lösningar och att 
verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt (Castellum 2016). 
 
Castellum är idag den fastighetsägare med flest miljöcertifierade byggnader i Sverige. I slutet 
på 2015 ägde de 114 certifierade byggnader, vilket är runt 20 % av Castellums portfölj. Arbetet 
med miljöcertifiering pågår för fullt och för närvarande pågår certifieringar om ungefär åtta 
procent av deras portfölj. Castellum arbetar främst med Miljöbyggnad och när de bygger 
kontor- och butikslokaler är det ett minimikrav att byggnaden uppnår minst nivån silver, är det 
möjligt ska Guld övervägas. Castellum arbetar även med BREEAM men genomgående för alla 
projekt är att minst Miljöbyggnad Silver ska uppnås. 
 
Incitamenten till att bygga hållbart är idag många enligt Elland. För Castellum är en del att de 
som aktör tar ansvar för utvecklingen och samtidigt visar vägen för andra aktörer. Samtidigt 
handlar det om att bygga högkvalitativa byggnader, så kallade premiumobjekt, vilket en 
certifiering hjälper Castellum att uppnå. Fokus ligger även på kunderna då Castellum vill fånga 
de bästa kunderna och göra de så nöjda som det är möjligt. För att få kunder att trivas och stanna 
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kvar i byggnaderna gäller det att kunna erbjuda byggnader som efterfrågas. En certifiering blir 
ett bevis på att byggnaden uppnår de standarder som begärs av kunderna. I några fall är det 
kunden själv som ställer krav på att byggnaden ska vara certifierad eller så vill kunden sitta i 
en byggnad de kan profilera sig med vilket då oftast är en grön byggnad. Kunderna som frågar 
efter gröna byggnader blir fler och för att kunna möta deras behov är det ett måste att ligga i 
framkant.  För Castellum handlar det om att tänka långsiktigt, att vara ett steg före kunden och 
skapa byggnader som är hållbara och genomtänkta.  
 
I storstäderna där möjligheterna till att få ut rätt hyra för gröna byggnader anser Elland att det 
inte finns någon ursäkt till att inte bygga grönt. Däremot kan det finnas utmaningar utanför 
städerna, i områden där hyrorna är lägre, i att få tillbaka på den gröna investeringen. I dessa 
lägen skulle det kunna underlätta byggandet om det fanns incitament, framför allt för mindre 
aktörer. En begräsning rent ekonomiskt kan vara att man satsar på en allt för hög 
certifieringsnivå för att få ihop den ekonomiska kalkylen. För varje nivå av certifiering varierar 
merkostnaden, en högre nivå är dyrare än en lägre. En hållbar byggnad är även en byggnad som 
är ekonomiskt hållbar och ger rätt avkastning.  
 
Om kunskapen kring gröna byggnader ökar och om fler får upp förståelsen kring mervärdena 
kan fler företag välja att bygga grönt. Att göra det lättare att miljöcertifiera bostäder kan även 
vara en bidragande faktor. Även myndigheterna kan spela en stor roll om de själva ställer krav 
på att byggnaderna de sitter i ska vara miljöcertifierade.  
 
Att implementera incitamenten från USA och bilindustrin är en möjlighet, dock är det 
komplicerat att få till den typen av lättnader. Att gröna byggnader kan prioriteras snabbare i 
myndighetsprocesser om de är certifierade kan vara ett bra incitament enligt Elland. Samtidigt 
når fler och fler incitament ytan, om byggnaden är miljöcertifierad på en viss nivå kan lånen få 
bättre villkor. Investerare visar ett stort intresse i att investera i gröna byggnader. Elland ser inte 
förbudet mot kommunala särkrav som ett stort hinder.  
 

5.4 Vasakronan 
 
 
Vasakronan är ett av Sverige största fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kontors- 
och butiksfastigheter i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund. 
Deras bestånd omfattar 183 fastigheter med ett marknadsvärde på 106 miljarder kronor. 
Vasakronan arbetar mycket med hållbarhet och miljö. De arbetar systematiskt för att minska 
deras miljöpåverkan. Bland annat genom att driftoptimera och göra energiinvesteringar, minska 
mängden material som används och miljöcertifiera (Vasakronan 2016). 
 
Vasakronan certifierar all nyproduktion och alla ombyggnadsprojekt med LEED, målet för 
dessa byggnader är att uppnå nivån Platina, alltså den högsta nivån. Vasakronans befintliga 
byggnader certifieras också och i mars detta år var 72 % av deras bestånd certifierat. Att 
Vasakronan valt att certifiera med LEED är då detta system fungerar bäst när man ska certifiera 
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nyproduktion och befintliga byggnader, dessutom är det de systemet som efterfrågas mest på 
marknaden enligt dem.  
 
Incitamenten för Vasakronan att bygga grönt är bland annat att det genererar lägre kostnader i 
förvaltningsfasen. Även då gröna byggnader innebär lägre vakanser och att det är stor 
efterfrågan från hyresgästerna på marknaden är en fördel i form av högre intäkter. Enligt Denell 
genererar gröna byggnader högre likviditet på transaktionsmarknaden och innebär en lägre risk, 
vilket resulterar i ett något lägre direktavkastningskrav och ett högre fastighetsvärde. Andra 
orsaker är då många finansiärer vill bara investera i gröna projekt. Denell tror att anledningen 
till att många väljer att bygga grönt är för att de upplever samma fördelar som dem själva 
 
Vasakronan anser inte att det behövs fler incitament för att öka viljan att bygga, förvalta och 
hyra grönt. Men de håller med om att en differentierad fastighetsskatt - ju grönare desto lägre 
skatt, eller uthyrningsförbud för energibovar som några exempel, skulle kunna vara ett sätt att 
öka beståndet av gröna byggnader. Som exempel tar Denell Storbritannien där 
uthyrningsförbudet kommer att införas inom några år, vilket kommer innebära att ägare till 
fastigheterna som läcker mycket energi blir tvungna att åtgärda detta problem.  
 
En risk med att bygga grönt enligt Denell är om en byggteknik används som inte är prövad kan 
det bli dyrt att rätta till de fel som uppkommer i efterhand. Att implementera de styrmedel USA 
använder sig av vid produktion av gröna byggnader skulle kunna fungera enligt Denell, dock 
tror hon att det kan finnas problem med definitionen av ”grönt”. 
 

5.5 Sammanfattning av empirin 
 
5.5.1 De gröna incitamenten  
	

De intervjuade företagen använder sig alla av olika certifieringssystem. Skanska använder sig 
främst utav LEED bland annat för att Skanska finns utspritt över många länder världen över 
och arbetar mycket i Amerika där LEED främst används. Humlegården arbetar med 
Miljöbyggnad då de anser att detta är kostnadseffektivt och är de system om deras konsulter 
främst känner till och är vana vid. Därför vet de vad som förväntas och hur arbetet med 
projektering och dylikt ska utföras för att nå bästa möjliga kvaliteten med hänseende till kraven 
för Miljöbyggnad. Även Castellum arbetar främst med Miljöbyggnad, men de använder sig 
även utav BREEAM och LEED. Vasakronan certifierar sina byggnader med LEED, de anser 
att det är de system som fungerar bäst när nyproduktion och befintliga byggnader ska certifieras 
och även då de ser att LEED är det systemet som efterfrågas på marknaden. Gemensamt för de 
fyra företagen är att målen dels är att nå de höga nivåerna inom certifieringssystemet, dels att 
byggnaderna har minimikrav att uppnå minst en viss certifieringsnivå.  
 
Incitamenten för företagen med gröna byggnader varierar. Skanska menar att drivkraften 
bakom byggandet av gröna byggnader, är vinsten som görs i lägre vakanser och att folk mår 



	 33	

bättre i byggnaderna. Fördelen med de gröna byggnaderna är att inomhusmiljön blir bättre och 
gör att de som vistas i byggnaderna i lägre grad är sjuka och de anställda producerar bättre på 
arbetet. Bortsett från att Humlegården har ett ägardirektiv som säger att hållbarheten ska 
genomsyra allt Humlegården gör, är incitamenten det rykte och den varumärkesfördel gröna 
byggnader innebär. Dels ger det fördelar vid rekrytering då många vill arbeta i hållbara 
byggnader, dels innebär det en garanti för framtiden. Företagen tror alla att gröna byggnader 
kommer att vara standard inom några år. Vidare är den förbättrade inomhusmiljön även ett 
incitament för Humlegården, de upplever samma fördelar som Skanska gör på de som vistas i 
byggnaden. 
 
Liksom Humlegården är ett incitament för Castellum det förstärkta rykte gröna byggnader 
innebär. Företagen vill ta ansvar för utvecklingen och samtidigt vara i framkant för att visa 
vägen för andra aktörer. Castellum vill även möta den efterfrågan kunderna har och göra dem 
nöjda, vilket kommer resultera i att kunden trivs och stannar kvar i byggnaderna. Castellum har 
märkt att efterfrågan från kunderna på gröna byggnader ökar och genom att satsa på gröna 
byggnader idag garderar man sig från dagen då efterfrågan blir ännu större.  
 
Vasakronan ser ett incitament i att kostnaderna i förvaltningsfasen blir lägre. Vasakronan 
upplever även dels högre intäkter, på grund av lägre vakansnivåer och ökade efterfrågan från 
kunderna. Dels högre fastighetsvärden eftersom likviditeten blir högre på fastighetsmarknaden 
och den lägre risk gröna byggnader innebär ger ett något lägre direktavkastningskrav. 
 
I de fall Skanska säljer vidare sina byggnader påverkas inte dem av en sänkt energiförbrukning, 
men Skanska menar att detta är en stor fördel, vilket även Humlegården menar. Gröna 
byggnader byggs mer resurseffektivt, där bland annat materialen som används är mer hållbara 
och är tänkta för långsiktig användning i jämförelse med traditionella byggnader. Resultatet av 
detta blir en byggnad som står sig bättre och längre och enligt Humlegården har detta inneburit 
en lägre risk. Humlegården och Vasakronan menar även att många finansiärer enbart vill 
investera i gröna byggnader och därför måste dessa krav mötas genom att tillhandahålla gröna 
byggnader. 
 
5.5.2 De gröna begränsningarna 
	

Företagen ser alla olika på vad begräsningarna med gröna byggnader är. Enligt Skanska ligger 
en begräsning i att det är kostsamt att miljöcertifiera en byggnad. Det kostsamma har framförallt 
varit att handläggningstiden varit lång och att en del krav varit svårnådda. Humlegården tror 
främst att begränsningarna ligger i bristande kunskap  på området, vilket även Castellum håller 
med om.  
 
Begräsningar med gröna byggnader finns beroende på vilket certifieringssystem som används 
och vad administrationen får kosta. I ett projekt är ekonomin en av de viktigaste parametrarna 
och går  inte den ekonomiska kalkylen ihop och investeringen inte kan räknas hem, fallerar hela 
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projektet menar både Humlegården och Castellum. Ett begränsning ser även Castellum för 
företag i mindre städer, där hyrorna ofta är lägre än i storstäderna, utmaningar i att få tillbaka 
den gröna investeringen. Vasakronan ser en risk i att byggteknik som inte är prövad används 
och att dessa fel måste åtgärdas i efterhand, vilket kan bli kostsamt.  
 

5.5.3 Gröna byggnaders utveckling 
	
	
Att många investerare idag enbart vill investera i gröna projekt märker alla företagen. Detta ses 
som en utveckling i rätt riktning. Alla intervjuade företag tror att gröna byggnader kommer vara 
praxis i framtiden, och fastigheterna som inte är gröna kommer att minska i värde. 
 
Skanska tror att genom någon form av uppmuntran kommer viljan att bygga/förvalta/hyra grönt 
öka. Ett förslag var att förenkla bygglovsprocessen, till exempel att minska antalet instanser 
ärendet ska gå igenom, detta för att denna process idag tar lång tid. Humlegården anser att 
Swedish Green Building Council har för långa handläggningstider och behöver utveckla 
certifieringssystemen och vidareutbilda handläggarna för att fler företag ska vilja certifiera sina 
byggnader. Att förenkla certifieringsprocessen håller även Castellum med om skulle öka den 
gröna viljan. 
 
En annan tanke Humlegården har är att börja ställa mer krav på att bygga grönt, myndigheterna 
måste börja premiera byggherrar som har en vilja och ambition att bygga och utveckla staden 
mer hållbart. Vidare tror både Humlegården och Castellum att ifall kunskapen kring gröna 
byggnader och genom att fler blir medvetna om mervärdena som uppkommer kommer fler 
företag vilka utveckla mer grönt. I fall myndigheterna börjar ställa krav på att de byggnader de 
sitter i ska vara miljöcertifierade kan detta bidra till att fler företag tar efter. 
 
Att implementera incitamenten som används i USA och/eller bilindustrin anser både Castellum 
och Vasakronan vara en möjlighet, men båda ser svårigheter med detta. Castellum menar på att 
processen att få till dessa lättnader är komplicerad och Vasakronor tror att problemet med att 
få till dessa lättnader kommer att bero på att begreppet grön byggnad är diffust. Båda företagen 
tror ändå på att sätta in något typ av behjälpande incitament, till exempel snabbare 
myndighetsprocesser för de som är certifierade eller differentierad skatt. 
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6 Analys 
 

6.1 Analys av juridiken  
	

Denna uppsats har försökt fastställa vad en grön byggnad är, och många har olika uppfattning 
om vad detta egentligen innebär. Bortsett från att det är en byggnad som har eller som skulle 
kunna få en miljöcertifiering kan en gröna byggnad definieras som en byggnad med hårdare 
krav på byggandens tekniska egenskaper än vad lagen idag, 2016, kräver, oavsett om den är 
miljöcertifierad eller inte.  
 
Dagens svenska lagar för byggnader är tydliga med målet att bygga hållbart och miljövänligt. 
Oavsett om det är ett aktivt val att inte bygga utifrån nyss nämna definition av gröna byggnader 
kommer projektet i slutändan resultera i miljövänlig byggnad. Men väljer man att bygga utifrån 
definitionen av en grön byggnad är resultatet en ännu mer miljövänlig byggnad. 
Miljöcertifiering är inget krav men de flesta stora företag väljer ändå att arbeta med någon form 
av certifieringssystem. Fördelarna är dels de bestämda krav som är satta och ska uppnås, vilket 
gör det lättare att nå målen att utveckla en hållbar byggnad, dels att det utåt sett ger ett intyg för 
omgivningen på att företaget arbetar aktivt med miljöfrågor (Eichholtz et al 2008).  
 
Varken Castellum eller Vasakronan anser att förbudet mot kommunala särkrav har påverkat 
marknaden för gröna byggnader. Det är viktigt att förstå vilka som omfattas av förbudet mot 
kommunala särkrav. Riksdagen har bestämt att i de fall en kommun agerar som myndighet och 
i de fall de själva äger marken får kommunen inte ställa hårdare krav än de som anges i lag 
gällande de tekniska egenskaperna. Detta betyder att i de fall en kommun agerar planmyndighet 
eller byggnadsnämnd eller vid avtal om genomförande av detaljplan, oavsett om kommunen 
äger marken eller inte (exploateringsavtal), eller i de fall det handlar om markanvisning, får 
kommunen inte ställa egna tekniska egenskapskrav på byggandet. Men i de fall kommunen 
agerar i egenskap av byggherre eller fastighetsägare gäller inte detta förbud. Är kommunen 
byggherre och utför eller låter utföra byggnationer för egen räkning får de ställa hårdare krav 
på byggnadens tekniska egenskaper än vad som anges i lag. Även då kommunen agerar 
fastighetsägare och upplåter en fastighet ägd av kommunen med nyttjanderätt gäller inte detta 
förbud. Det är alltså en regel som gäller för kommuner i ett visst avseende, det är fortfarande 
byggherrens eller fastighetsägarens val, oavsett myndighet eller företag, att bestämma de krav 
som ska ställas på deras egen byggnad.  
 
Om det är bra eller dåligt att kommunen som myndighet inte får ställa egna tekniska 
egenskapskrav är svårt att säga. Skanska anser detta vara ett bra förbud eftersom det begränsar 
mängden olika byggnadskrav. Ställer kommunerna olika krav blir det svårt att möta kraven och 
innebär att för varje upphandling måste nya krav hanteras. Detta blir då kostsamt eftersom det 
inte går att återanvända tidigare upphandlingar då kraven skiljer sig.   
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Vad lagen inte säger är om förbudet fortfarande gäller då exploatören själv kommer med 
förslaget att bygga med hårdare krav än vad lagstiftningen säger. Eftersom många företag börjar 
ställa högre krav på sina produktioner och sin image är det en möjlighet att de kommer att kräva 
högre byggkrav i avtalet oavsett. Humlegården anser att en ökning av det gröna beståndet 
kommer bli en möjlighet om kraven för de som bygger ökar. 
 

6.2 Analys av ekonomin 
 
Den gröna marknaden ökar för varje år. Både företag och kommuner använder sig idag utav 
någon form av miljöcertifieringsnivå som lägsta nivå på alla nyproducerade byggnader enligt 
intervjuerna. I Sverige är det många företag i fastighetsbranschen som är engagerade i 
miljöfrågor och som arbetar på olika sätt för att minska sin miljöpåverkan. Många börjar inse 
att gröna byggnader inte enbart betyder effektivare energianvändning, utan fördelarna med 
dessa byggnader är mycket större än det.  
 
Under arbetets gång har det kunnat konstaterats att de ekonomiska möjligheterna med gröna 
byggnader är klart många fler än de ekonomiska begräsningarna. Litteraturstudierna och 
intervjuerna lyfter alla fram många fördelar med gröna byggnader. De ekonomiska 
möjligheterna kan delas in utifrån direkt och indirekt påverkan.  
 
De direkta fördelarna är då en ren ekonomisk vinst i form av till exempel högre driftnetto och 
högre försäljningspris blir resultatet. All den forskning som gjorts fram till idag visar på att 
gröna byggnader innebär lägre drift- och underhållskostnader, vilket även bekräftas av 
Humlegården och Skanska. Oavsett vilket certifieringssystem byggnaden följer ligger det hårda 
krav bakom byggandet. De hårda kraven innebär en noggrann planering och utveckling av 
byggnaden, där alltifrån material till system har valts med omsorg. Resultatet av detta blir inte 
bara en byggnad som är hållbar utan även en byggnad som är resurseffektiv. En resurseffektiv 
byggnad kommer att generera dels lägre driftkostnader då bland annat energianvändningen 
minskar, dels lägre underhållskostnader då byggnaden inte är i behov av renoveringar i samma 
grad som de konventionella byggnaderna.  
 
I den studie Fuerst och McAllister (2011) gjorde menar de att det ökade försäljningspriset skulle 
kunna bero på den minskade risk gröna byggnader medför, vilket även WGBC (2013) kom 
fram till i sin studie. Detta är även något Humlegården håller med om, som anser att den 
minskade risken bland annat ligger i att byggnaden inte föråldras lika snabbt som en traditionell 
byggnad. Vid byggandet av gröna byggnader är det långsiktiga tänket med från start. 
Byggnaden planeras och materialen väljs med omsorg för att få den bästa möjliga kvaliteten på 
byggnaden. Kvaliteten på gröna byggnader kommer automatiskt att bli bättre än kvaliteten på 
de konventionella byggnaderna eftersom de gröna kraven är hårdare än kraven på vanliga 
byggnader. 
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De indirekta fördelarna är de som inte är direkt observerbara, som en upplevd förbättring av 
inomhusmiljön. Detta var den fördel alla intervjuade företag nämnde, och många även sa var 
den viktigaste. För de företag som sitter i fastigheterna har den förbättrade inomhusmiljön visat 
sig förbättra de anställdas hälsa och bidra till mer produktiva anställda (Eichholtz et al 2008). 
För företagen innebär det färre sjukdagar, effektivare anställda och att folk trivs och vill stanna 
kvar i företaget och därmed slipper de den kostsamma rekryteringsprocessen. För de företag 
som hyr ut fastigheterna innebär dessa fördelar att det hyrande företaget har en tendens att 
stanna en längre tid i lokalerna, och därmed slipper det uthyrande företaget vakanta fastigheter 
och arbetet med att hitta nya hyresgäster. Även detta går att koppla till att det ligger ett större 
hållbarhetstänk bakom byggandet av de gröna fastigheterna.  
 
En annan indirekt fördel som både företagen och studierna nämner är det förbättrade ryktet och 
den varumärkesfördel som gröna byggnader innebär. För Humlegården och Castellum handlar 
de gröna byggnaderna mycket om hur deras varumärke uppfattas. Att kunna visa för 
allmänheten att företaget faktiskt engagerar sig i miljöfrågan har visat sig vara en vinst för 
många företag genom att trovärdigheten för företaget ökar och dess rykte blir bättre (Eichholtz 
et al 2008).  
 
Framtiden för gröna byggnader ser lovande ut enligt alla de intervjuade företagen. Om några år 
tror företagen att det kommer att vara en förutsättning på marknaden att fastigheterna är gröna, 
annars kommer fastigheterna att tappa i värde. Vilket även tas upp i litteraturen. Bland annat i 
studien World Green Building Council (2012) gjorde där de fann indikationer på att på 
marknader där gröna fastigheter är mer vanliga än konventionella, börjar dessa ”bruna” 
fastigheter hyras ut och säljas för mindre än de gröna. Gröna byggnader kommer att vara 
standard i framtiden.  Dels ökar efterfrågan och förståelsen hos företag, myndigheter och 
privatpersoner om de gröna byggnadernas miljö och ekonomiska fördelar, dels eftersom 
tekniken utvecklas och blir billigare, vilket innebär att det blir allt lättare att bygga grönt (Kats 
2003). Allt eftersom efterfrågan för gröna byggnader höjs kommer efterfrågan på icke gröna 
byggnader minska, och de kommer få svårt att konkurrera om kunderna.  
 
Att gröna kommersiella fastigheter skulle innebära möjligheter till högre hyror var det ingen av 
de intervjuade som nämnde, även fast det i litteraturen är en av de tydligaste fördelarna med 
dessa byggnader. Litteraturen fokuserade på internationella marknader som ser annorlunda ut 
jämfört med den svenska marknaden, men genomgående har de litteraturstudier som 
presenterats i detta arbete kommit fram till att det går att kräva högre hyror. Det är svårt att 
koppla denna slutsats till den svenska marknaden eftersom att det inte finns några tecken på 
ökade hyror i Sverige. Vad detta kan beror på är svårt att säga, det skulle kunna vara så enkelt 
som att de intervjuade valde att fokusera på andra fördelar som de värderar högre än en 
hyreshöjning. Om detta inte är fallet kan det bero på att det inte finns några hyresincitament för 
svenska företag på den kommersiella marknaden. Dock får detta anses relativt orimligt med 
tanke på det ökade värdet gröna byggnader får. Detta bör även speglas på de hyresnivåer som 
kan sättas på byggnaderna, vilka med detta i åtanke bör vara högre än ”vanliga” hyror.  
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Företagen är oense om vad begränsningarna med gröna byggnader är. Unge på Skanska tror att 
en begränsning kan vara att det är kostsamt att miljöcertifiera en byggnad, främst att 
handläggningstiderna varit långa och att en del krav har varit svår nådda,  dock beror detta på 
vilken nivå av certifiering som ska uppnås. Yrlid på Humlegården anser att kraven är för låga 
för att viljan till att bygga mer grönt ska finnas. Även bristande kunskap om gröna byggnader 
är en begränsning enligt Yrlid. Att många i fastighets- och byggbranschen har missuppfattat 
kostnaderna för att bygga grönt är ett exempel på den okunskap som råder. Det finns 
uppfattningar om att den initiala investeringen måste öka med tio till tjugo procent, medan 
faktiska kostnader varierar mellan runt noll till tolv procent (WGBC 2013). Medvetenheten och 
kunskapen kring gröna byggnader måste öka och nå ut. Ett sätt kan vara att de med inflytande, 
till exempel myndigheter och större företag, ställer krav på att de fastigheter de sitter i faktiskt 
är gröna.  
 
Elland på Castellum ser ett problem med att företag möjligtvis satsar på att uppnå en 
certifieringsnivå som är för hög för att deras ekonomiska kalkyl ska gå ihop och företaget går 
back på hela projektet, vilket gör att företaget får ett intryck av att certifiering är för dyrt för 
dem och möjligen väljer att inte arbeta med miljöcertifieringar i nästa projekt. Detta handlar 
även om okunskap vilket kan leda till att företag eventuellt väljer att inte bygga grönt 
överhuvudtaget. 
 
Att sätta in ekonomiska styrmedel för att öka viljan att agera miljövänligt har visat sig fungera 
på fastighetsmarknaden i USA och i bilbranschen här i Sverige. USA är ett perfekt exempel på 
att statliga incitament faktiskt medfört att marknaden för gröna byggnader i landet blommat 
upp. Att erbjuda skattelättnader och bonusar till de som bygger grönt är ett effektivt sätt att öka 
beståndet av de miljövänliga byggnaderna. Möjligheterna till att detta ska kunna implementeras 
i Sverige är stora, se bara till bilbranschen. Elland på Castellum håller med om att detta skulle 
kunna fungera men att det kan vara komplicerat att få till dessa lättnader. Även Denell på 
Vasakronan håller med om att detta skulle fungera men att det svåra ligger i att definitionen av 
gröna byggnader är otydlig. I detta arbete har det inte i detalj beskrivits hur man arbetar fram 
dessa incitament från initiativ till färdig ”produkt”, självklart är det en lång process med många 
svårigheter, men att möjligheterna finns är tydliga. Den vilja som finns till att premiera 
miljöbilar för att förbättra miljön måste även börja inrymma byggnader, då även dessa bidrar 
med stora mängder negativa avtryck på miljön.  
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7 Slutsats 
 

Medvetenheten kring den globala uppvärmningen har gjort att fastighetsbranschen tvingats 
utvecklas och hållbarhetsfrågorna har därför blivit en väsentlig del utav många företags dagliga 
arbete. I och med den ökade medvetenheten har även intresset för gröna byggnader ökat. Studier 
som gjorts genom åren kring gröna byggnader är tydliga vad gäller möjligheterna med dessa 
byggnader. Incitamenten och mervärdena för gröna byggnader är många. De tydligaste 
fördelarna är lägre drift- och underhållskostnader, ett högre fastighetsvärde, en lägre risk, en 
bättre inomhusmiljö och inte minst ett gott rykte på marknaden. 
 
Med den lagstiftning vi har idag görs ingen skillnad på gröna eller konventionella byggnader. 
Att det inte finns några specifika lagar som kräver att en byggnad ska byggas grön begränsar 
inte möjligheterna för de byggherrar som faktiskt vill bygga grönt. Däremot begränsar förbudet 
mot kommunala  särkrav kommunernas vilja att bygga mer grönt i de fall kommunen agerar 
myndighet eller vid markanvisningar. Eftersom kommunerna äger merparten av den mark som 
är tänkt till nyproduktion kommer detta innebära att många nyproducerade byggnader inte 
kommer att kunna få en miljöcertifiering. Detta eftersom kommuner inte får ställa högre krav 
än de som gäller enligt lagen, och lagens tekniska egenskapskrav är lägre än de krav som ställs 
på gröna byggnader. Lagen säger dock inget om de fall då byggherren faktiskt själv vill eller 
kräver att projektet ska vara grönt, ett grönt samarbete mellan kommun och byggherre verkar 
således i viss mån fortfarande vara möjlig. För att ge kommunerna möjlighet att kräva hårdare 
egenskapskrav vid exploaterings- och markanvisningsfall krävs det att lagen skärps. Detta är 
även något Humlegården tror skulle gynna beståndet av gröna byggnader.  Hårdare krav innebär 
bland annat att kommuner då de agerar myndighet eller vid markanvisningar får större frihet  
att kräva hårdare tekniska egenskapskrav på byggnader och kan på eget initiativ uppföra 
hållbarare byggnader. Det innebär även att företag som inte bygger grönt idag kommer behöva 
bygga mer hållbart enligt lag. Om detta kommer resultera i en ren grön byggnad så som denna 
uppsats definierar begreppet beror på hur hårda kraven blir.   
 
De intervjuade är samstämmiga i att gröna byggnader kommer att bli standard inom några år. 
Det kommer att innebära att de som inte bygger grönt idag i framtiden måste göra det, för att 
kunna konkurrera på marknaden. Jag menar att förändringar i samhällsstrukturen är ett enklare 
sätt att förändra något, än genom lagstiftning då jag tror att det är en längre process. Att förändra 
något genom den samhällsutveckling som sker i stället för att tvinga genom lagstiftning, är ett 
bättre sätt att öka beståndet av gröna byggnader.  
 
Ett annat sätt få fart på det gröna byggandet är genom ekonomiska incitament och genom att 
öka kunskapen och medvetenheten kring ämnet. Möjligheterna att ekonomiskt styra beståndet 
är stora. Byggbranschen i USA använder sig utav ekonomiska incitament som visat sig öka det 
gröna beståndet. De mest använda styrmedlen är skattelättnader och olika typer av gröna 
bonusar. På samma sätt har ekonomiska styrmedel på den svenska bilmarknaden ökat 
försäljningen och intresset för miljöbilar. Skulle byggnadssektorn i Sverige bli uppmuntrad av 
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samma typer av ekonomiska styrmedel som de som används i USA och på den svenska 
bilmarknaden skulle det definitivt påverka den gröna marknaden positivt. Det skulle innebära 
en chans för även de mindre företagen att börja utveckla gröna byggnader, samtidigt som det 
skulle få de större företagen att satsa ännu mer på dessa byggnader. Detta kan även få fler 
företag att börja kräva gröna byggnader vid exploateringsavtal och markanvisningsavtal. 
Möjligheterna för dessa typer av incitament finns, ett tydligt tecken på detta är de incitament 
svenska bilmarknaden använder sig utav och som ständigt utvecklas. Denna fråga behöver 
också prioriteras av våra politiker då byggnader står för stor del av Sveriges totala 
växthusgasutsläpp, precis som bilar gör. Dock är det svårt att säga om implementering av 
ekonomiska incitament är ett sätt som ör mer tidseffektivt än att ändra en lag. 
 
Vidare skulle det underlätta utvecklandet av gröna byggnader om begreppet får en bestämd 
definition. Så pass diffust som det faktiskt är idag hämmar förmodligen marknadens framfart. 
En tydligare definition gör det även lättare att öka kunskapen kring ämnet. Eftersom företag 
drivs av möjligheterna att tjäna pengar räcker det inte med att veta att gröna byggnader innebär 
ett snällare avtryck på miljön, utan förståelsen kring de mervärden som kommer med gröna 
byggnader måste öka och då kommer även beståndet att öka. Genom att öka kunskapen om 
mervärdena kan man även få fler investerare att vilja investera i gröna byggnader. De 
intervjuade företagen ser redan idag många investerare som enbart väljer att investera i 
byggnader som är gröna. Genom arbetets gång har det blivit allt mer tydligt att gröna byggnader 
inte enbart handlar om att rädda vår planet, utan rent affärsmässigt är det en bra investering och 
detta är någonting som fler måste få ökade kunskaper om. 
 
Idag byggs grönt byggnad för byggnad. Jag menar att det finns en förhoppning att i framtiden 
fokusera på den större bilden. Den större bilden där hela områden, städer och länder blir gröna. 
Då krävs att byggnadssektorn och myndigheter samverkar för att detta ska bli verklighet. 
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
	

Det hade varit intressant att få mer kunskap kring hur förbudet mot kommunala särkrav 
påverkat kommunerna, och hur lagstiftarna nu i efterhand resonerar kring denna lag.  
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Bilaga  
 

Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

- Utvecklar/bygger/förvaltar ni grönt i dagsläget? Hur stor del av ert bestånd är i så 
fall grönt?  
- Vilka miljöcertifieringssystem använder ni er huvudsakligen av? Varför? 
- Vad är incitamenten att bygga/förvalta grönt för er? 
- Vilka åtgärder kan man använda för att öka incitamenten att förvalta, bygga och 
hyra grönt? 
- Vad tror du är anledningen till att företag bygger/förvaltar grönt? Vart finns värdet i 
det?  
- Vad är de ekonomiska möjligheter med att bygga/förvalta grönt?  
- Finns det några ekonomiska begränsningar med att bygga/förvalta grönt? 
- Vad tror du är anledningen till att företag väljer att inte bygga/förvalta grönt? 
- Juridiskt, vad finns det för möjligheter att öka beståndet av gröna byggnader? Vad 
är begränsningarna? 
- Vad ser du att myndigheterna kan göra för att öka viljan att bygga/förvalta grönt? 
- T.ex. USA använder sig att flera olika typer utav incitament för att öka byggandet av 
grönt. Exempel på detta är skattelättnader, densitetsbonusar och snabbare 
tillståndsprocesser. Bilbranschen delar ut/har delat bonusar för miljöbilar och köpare 
av dessa bilar slipper betala skatt första fem åren. Tror du något sådant skulle 
fungera i i fastighetsbranschen? 
- Hur har förbudet mot kommunala särkrav påverkat möjligheterna till att bygga 
grönt? 
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