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REFERAT 

Då de globala miljöproblemen uppmärksammas alltmer och påtryckningar på miljösmarta 

lösningar och energieffektivitet kommer både från privat som statlig sektor ökar behovet av 

olika typer av verktyg för hantera fördelningen av de splittrade incitament, exempelvis när 

en energibesparing inte tillkommer den part som har gjort investeringen, som ofta uppstår 

vid miljöförbättringar i byggnader.  

De vanligaste verktygen för miljöförbättringar i byggbranschen är miljöklassningar av 

byggnader samt gröna hyresavtal som har som syfte att främja ett hållbart byggande. 

Miljöklassningar innebär att en certifiering bekostas och byggnaden uppfyller då olika 

typer av standarder beroende på vilken av de olika certifieringarna som väljs. 

Gröna hyresavtal är mer flexibla till sin natur och kan användas som ensamt verktyg när, av 

olika anledningar, en certifiering inte väljs, samt användas i kombination med en 

certifiering när exempelvis en certifiering inte känns tillräcklig. Syftet med gröna 

hyresavtal är att främja ett hållbart byggande.  

Litteraturstudien och omvärldsanalysen av miljöklassningar och gröna hyresavtal mynnade 

ut i framtagandet av ett tilläggsavtal, ett s.k. grönt hyresavtal, mellan Sweco Sverige AB 

och AMF Fastigheter att användas vid ombyggnationen av Trängkåren 6 i Stockholm.  

I grova drag bör ett grönt hyresavtal innehålla; en motivering till varför avtalet behövs och 

de positiva incitament avtalet medför, de miljömässiga klausulerna parterna vill avtala om, 

konflikthantering om någon klausul ej uppfylls samt, kanske det viktigaste av allt, ett 

upplägg för hur båda parter ska kommunicera kring miljöfrågor på ett sådant sätt att 

kostnader/besparingar blir transparanta för de ingående parterna. 
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ABSTRACT 

As global environmental problems receive increasing attention and the pressure for 

environment-friendly and energy efficient solutions increase from both private and 

government sector, there is a need for different types of tools for managing the distribution 

of the fragmented incentives, i.e. incentives that do not economically benefit the party that 

made the investment, that often arise with environmental improvements in buildings. 

The most common tools for environmental improvements in the construction industry are 

green building standards and green leases which are designed to promote sustainable 

construction. Environmental classification means that a certification is paid for and the 

building meets certain requirements to earn this certificate. The requirements are different 

for different certificates. 

Green leases are more flexible than green building standards and can be used as an 

exclusive tool when, for various reasons, a certification is not selected, and also used in 

combination with a certification when such a certification does not feel adequate. The 

purpose of green leases is to promote sustainable construction. 

The literature review and situational analysis of the green building standards and green 

leases resulted in the development of a supplementary agreement, known as a green lease, 

between Sweco Sweden AB and AMF Fastigheter to be used in the rebuilding of 

Trängkåren 6 in Stockholm. 

In broad terms, a green lease includes an explanation of why the contract is necessary and 

the positive incentives the agreement will generate, the environmental clauses the parties 

will agree on, conflict management if any clause is not met, and, perhaps most important of 

all, a concept for both parties to communicate about environmental issues in a way that 

costs / savings become transparent to both parties. 
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

Människans utsläpp av föroreningar sedan industrialiseringen, av framförallt koldioxid, 

påverkar klimatet på flera sätt och betydande negativa klimatförändringar som exempelvis 

global uppvärmning är nu pågående. Om människor är passiva och inte agerar kommer 

klimatet att förändras drastiskt. 

Klimatfrågan får allt mer uppmärksamhet globalt och insikten att jordens resurser inte är 

oändliga kräver aktion. Detta är orsaken till att begreppet hållbarhet är något som tas på 

allvar av de flesta företag idag. Att bygga mer miljövänligt ger såväl ekonomiska som 

miljömässiga besparingar och ökar därför globalt. Målet är att det skall skapas en hållbar 

byggsektor som kan hantera framtida krav på miljöpåverkan.  

Fastighets- och byggsektorn är ansvariga för en stor del av energianvändningen i Sverige, 

vilket medför att det finns ett stort intresse från flera håll för energieffektivisering.  

För att kunna skapa ett hållbart samhälle måste det finnas verktyg. Några verktyg som 

fastighetsbranschen kan använda är miljöklassning av byggnader samt gröna hyresavtal. 

Dessa verktyg kan användas var för sig men ofta används de som komplement till varandra. 

Syftet med denna studie var att analysera vad gröna hyreskontrakt är samt hur de kan 

utformas för att sedan skapa ett grönt hyresavtal för användning vid ombyggnation av en 

kontorsfastighet i Stockholm. Eftersom gröna hyresavtal ofta inte är det enda verktyget som 

hyresvärdar respektive hyresgäster har för att minska miljöbelastningen, utan många 

byggnader också miljöklassas så kommer även möjligheten med att använda gröna 

hyresavtal som komplement och som ensamt verktyg att diskuteras. En omvärldsanalys 

kommer genomföras där nuläget för gröna hyresavtal samt olika miljöklassningssystem ses 

över. 

Miljöklassning av fastigheter är ett sätt att göra en objektiv bedömning av hur miljömässigt 

hållbar en byggnad är. Certifieringssystemen innebär att byggnaderna innehar en viss 

prestanda. Det finns ett flertal olika certifieringssystem på marknaden med lite olika fokus 

och innehåll. Målet med miljöklassning av byggnader är att minska den miljöpåverkan som 

byggnader innebär.  

Det finns inga regler för hur ett grönt hyresavtal ska se ut, ofta är det ett tilläggsavtal till det 

ursprungliga hyresavtalet. Ett grönt hyresavtal kan ses som en formell, hållbar metod för 

hyresvärdar och hyresgäster att anta ömsesidiga förpliktelser med syfte att förbättra 

prestanda och energieffektivitet hos byggnader samt minimera byggnaders negativa 

miljöpåverkan.  

Miljöklassningen av byggnader är mer strikt, vissa krav måste uppfyllas för att få 

märkningen och det kostar en del att låta byggnaden certifieras. Många länder har kommit 

långt med väldigt detaljerade krav och betygsskalor.  
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Gröna hyresavtal är däremot lite mer flexibla och omfattningen av avtalet och hur högt 

ribban sätts för miljökrav bestäms av de ingående parterna. Det finns inget standardiserat 

avtal, men en del aktörer i byggbranschen har tagit egna initiativ och skapat egna varianter 

av gröna hyresavtal.  

Styrkan med gröna hyresavtal är dels flexibiliteten, att det går att utforma så att det passar 

för den enskilda hyresvärden/hyresgästen, dels att det är ett billigare alternativ än 

certifiering (som är ganska kostsamt). Detta möjliggör även för mindre 

hyresvärdar/hyresgäster att, på ett gemensamt sätt, bli mer miljöeffektiva utan de utgifter en 

certifiering medför.  

I grova drag bör ett grönt hyresavtal innehålla en motivering till varför avtalet behövs och 

de positiva incitament avtalet medför, de miljömässiga klausulerna parterna vill avtala om, 

konflikthantering om någon klausul inte uppfylls samt, kanske det viktigaste av allt, ett 

upplägg för hur båda parter ska kommunicera kring miljöfrågor på ett sådant sätt att 

kostnader/besparingar blir tydliggjorda för de ingående parterna.  
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1 INLEDNING 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Människans utsläpp av föroreningar sedan industrialiseringen, av framförallt koldioxid, 

påverkar klimatet på flera sätt och betydande negativa klimatförändringar som exempelvis 

global uppvärmning är nu pågående. Om människor är passiva och inte agerar kommer 

klimatet att förändras drastiskt (Blienergismart, Internet, 2010). Det är av denna anledning 

viktigt att i alla samhällsaspekter försöka minimera den negativa miljöpåverkan vårt 

leverne medför. I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för mer än 40 procent av den 

totala energianvändningen (Ödman, 2010). EU har antagit ett mål om 20 procent 

effektivare energianvändning under perioden 2005-2020 (Fastighetsägarna, 2010) så det 

finns många anledningar till varför hållbart byggande är i fokus. Klimatfrågan får allt mer 

uppmärksamhet globalt och insikten att jordens resurser inte är oändliga kräver aktion. 

Detta är orsaken till att begreppet hållbarhet är något som tas på allvar av de flesta företag 

idag. Att bygga mer miljövänligt ger såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar och 

ökar därför globalt. Målet är att det skall skapas en hållbar byggsektor som kan hantera 

framtida krav på miljöpåverkan.  

 

För att kunna skapa ett hållbart samhälle måste det finnas verktyg som underlättar för såväl 

hyresvärdar som hyresgäster att uppnå ett hållbart byggande. Några verktyg som 

fastighetsbranschen kan använda är miljöklassning av byggnader samt gröna hyresavtal. 

Dessa verktyg kan användas var för sig men ofta används de som komplement till varandra.  

 

Gröna hyresavtal är ofta utformade som tilläggsavtal till det befintliga hyresavtalet där 

hyresvärd och hyresgäst kan avtala om åtaganden för att gemensamt bidra till en bättre 

miljö. Det finns flera olika system att välja mellan när det gäller miljöklassning av 

byggnader. De olika systemen behandlar ofta samma områden men med lite olika 

tyngdpunkter men grundtanken med alla systemen är att minska den negativa 

miljöpåverkan som en byggnad kan utgöra. 

 

Möjlighet gavs att i detta projekt ta fram ett förslag på ett grönt hyresavtal mellan Sweco 

Sverige AB och AMF Fastigheter AB, rörande ombyggnationen av Trängkåren 6 i 

Stockholm. De frågeställningar som lade grunden till detta förslag på grönt hyresavtal 

kommer att diskuteras i denna rapport. 

 

1.2  SYFTE 

Projektarbetet syftar till att analysera vad gröna hyreskontrakt är samt hur de kan utformas. 

Rapporten kommer behandla aspekter som bör beaktas vid utformning av gröna hyresavtal. 

Eftersom gröna hyresavtal ofta inte är det enda verktyget som hyresvärdar respektive 

hyresgäster har för att minska miljöbelastningen, utan många byggnader också miljöklassas 
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så kommer även möjligheten med att använda gröna hyresavtal som komplement och som 

ensamt verktyg att diskuteras. En omvärldsanalys kommer genomföras där nuläget för 

gröna hyresavtal samt olika miljöklassningssystem ses över. 

 

1.3  METOD 

En litteraturgenomgång har gjorts för att erhålla en omvärldsanalys på området och en 

systematisk genomgång av material har skett. Då gröna hyresavtal är ett relativt nytt 

fenomen på den svenska marknaden har merparten av informationen kommit från utlandet. 

Personintervjuer har genomförts med personer på Sweco Environment AB som har 

spetskompetens inom de olika områden som berörs av ett grönt hyresavtal. Ytterligare 

information på området, då i synnerhet gällande den svenska marknaden, har varit två 

seminarier som berörde områdena gröna hyresavtal samt miljöklassning av byggnader. 

 

1.4 AVGRÄNSNING 

I resonemangen kring hur gröna hyresavtal skall utformas avses hyresavtal mellan 

hyresvärdar och hyresgäster i statliga samt privata fastigheter med kommersiell 

användning. Det behandlas med andra ord inte hur gröna hyresavtal kan se ut för privata 

hyresvärdar och hyresgäster. Fokus kommer att ligga på gröna hyresavtal som tecknas för 

kontorsfastigheter på grund av att författarens specifika fall (Trängkåren 6) handlar om 

kontorslokaler samt att det blir ett för omfattande projekt att ta hänsyn till alla de speciella 

omständigheter som kan föreligga vid olika industriella lokaler. Många kommersiella 

fastigheter har någon form av miljöklassning av fastigheten så det blir naturligt att ta med 

viss information gällande olika klassningssystem men någon djupdykning i de olika 

klassningssystemen genomförs ej. Informationen som inhämtats har varit på svenska eller 

engelska och på grund av språkbegränsningar har information om ämnet på andra språk än 

dessa ej beaktats.  
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2 GRÖNA HYRESAVTAL 

2.1 DEFINITION GRÖNA HYRESAVTAL 

Det finns ingen entydig definition av vad ett grönt hyresavtal är och det finns ingen 

standardversion av hur ett sådant avtal skall se ut (Jones Lang LaSalle, DLA Piper LLP, 

2008). Ett grönt hyresavtal kan betraktas som en formell, hållbar metod för hyresvärdar och 

hyresgäster att anta ömsesidiga förpliktelser som syftar till att förbättra prestanda och 

energieffektivitet hos byggnader samt minimera byggnaders negativa miljöpåverkan 

(CRiBE, 2009). Ett grönt hyresavtal är således ofta utformat som ett tilläggsavtal till det 

ursprungliga hyresavtalet och kan innehålla olika åtaganden för att drift och underhåll av 

fastigheten skall bli hållbar ur ett miljöperspektiv. Även mjukare aspekter som sociala och 

etiska frågor kan behandlas. Exempel på olika åtagandena kan vara energianvändning, 

hushållning med vatten samt förbättrad avfallshantering. Det är också vanligt att ta med 

transportaspekten i avtalet, exempelvis kan det röra sig om cykelförråd och 

laddningsstationer för elbilar. 

 

2.1 VARFÖR GRÖNA HYRESAVTAL BEHÖVS 

Fastighetsägare och hyresgäster är oftast ovilliga att bekosta förbättringar om det inte 

medför sänkta kostnader för dem själva. En del av de investeringar som kan behöva 

genomföras är mycket kostsamma. Om det då inte finns något incitament exempelvis för 

hyresvärden att investera i förbättringar som endast kommer hyresgästen till gagn är det 

troligt att dessa investeringar aldrig blir genomförda. Ett avtal är ett effektivt verktyg för att 

fördela ansvar mellan parterna och då undvika dessa splittrade incitament. 

2.1.1 Ljusgröna / mörkgröna hyresavtal 

Det finns inte ett standardkontrakt som passar alla typer av byggnader, en nybyggd 

miljöanpassad byggnad har andra möjligheter att vara miljösmart än äldre byggnader. Man 

kan skilja på vad som kallas för ljusgröna hyresavtal, vilka har lite mjukare och mer 

anpassningsbar utformning, och mörkgröna hyresavtal som är mer tvingande till strukturen 

(Hammonds, 2008). 

 

Mörkgröna hyresavtal: 

I dessa avtal ingår hyresminskning om hyresvärd ej uppnår överenskomna miljömål eller 

om hyresgäst uppnår överenskomna miljömål. Det ingår även hyreshöjning om hyresgäst ej 

uppnår överenskomna miljömål. (”Varmhyra” för att försäkra att hyresvärden genomför 

nödvändiga energieffektiviseringsåtgärder.) Hyresvärden skall avstå från att återinsätta 

installationer och utrustning som försämrar miljöprestandan i byggnaden. Hyresvärd och 

hyresgäst skall upprätta en miljöhandlingsplan för byggnaden som skall följas av båda 

parter. Parterna får uppmärksamma för varandra om planen ej följs och om någon part ej 

lyckas följa planen har den andra parten rätt att säga upp avtalet. Hyresvärden kan med 
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hyran justera för ökade kostnader i samband med miljöåtgärder samt i hyran skall kostnader 

för regelbundna miljögranskningar ingå.  

 

Ljusgröna hyresavtal: 

I de ljusgröna hyresavtalen skall hyresgästen använda miljömässigt hållbara material vid 

reparationer. Hyresgästen får ej göra ändringar i byggnaden som försämrar 

miljöprestandan. Hyresvärden får, om denne betalar kostnaderna, göra energibesparande 

åtgärder. Hyresvärd och hyresgäst skall samarbeta för en högre miljöprestanda i 

byggnaden, hyresvärden tillåts att granska hyresgästens energianvändning och data skall 

vara tillgängligt för båda parter (Hammonds, 2008). 

 

2.2 GRÖNA HYRESAVTAL UTOMLANDS 

2.2.1 Australien 

Australien ligger förhållandevis långt framme när det gäller utvecklingen av gröna 

hyresavtal och incitamentstyrda avtal har tillämpats under ett par års tid (Ödman, 2010). På 

initiativ av den australienska regeringen togs det 2006 fram en modell för gröna hyresavtal, 

kallad Green Lease Schedule (GLS). I september 2006 blev det obligatoriskt att använda 

gröna hyresavtal i offentlig sektor (Ödman, 2010) och nyligen kompletterades detta avtal 

med frivilliga varianter för den privata sektorn (CRiBE, 2009). Den australiska varianten av 

grönt hyresavtal har kritiserats för att vara för beroende av teknik i byggnaden samt att inte 

vara flexibel nog när det gäller förvaltning av byggnaden (GreenLeases, Internet, 2010). På 

grund av denna brist på flexibilitet har åtta olika versioner tagits fram för att passa de flesta 

typer av hyresförhållande. I motsats till kanske de flesta andra länder har regeringen i 

Australien varit den största drivande kraften, men marknaden har också varit intresserad om 

än inte lika drivande. Alla olika varianter av GLS har samma huvudsyften; att uppnå bättre 

energiprestanda genom att krav ställs samt vara ett verktyg för att skapa, underhålla och 

säkerställa att uppsatta mål nås genom kontraktsenliga åtaganden från båda parter.   

 

Det australienska gröna avtalet innehåller fem element (GreenLeases, Internet, 2010). 

 

 Överenskomna mål för energianvändningen 

 Separat digital mätning 

 Förvaltningsplan för byggnaden 

 Inrättande av en förvaltningskommitté 

 Mekanismer för konflikthantering 
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2.2.2 Storbritannien 

Gröna hyresavtal utvecklas fort i Storbritannien och introduktionen av dessa former av 

hyreskontrakt har fått stor uppmärksamhet. Vid Cardiff University påbörjades år 2000 

forskning kring gröna hyresavtal i den kommersiella sektorn (CRiBE, 2009). Det ökande 

intresset för gröna hyresavtal bottnar i stigande energipriser, ny lagstiftning och ett ökat 

tryck från marknaden på hållbara byggnader (Ödman, 2010). 2007 publicerades ”A Good 

Practice Guide” av Centre for Reserach and Innovation in the Bio-Economy (CRiBE) vid 

Cardiff University, som är en guide som ger exempel på vilka klausuler som kan ingå i ett 

grönt hyresavtal. Guiden var skriven för att passa fastigheter med flera olika hyresgäster 

(GreenLeases, Internet, 2010). 

 

London Better Buildings Partnership är en organisation som har startat en arbetsgrupp med 

medlemmar från statliga verk, kommersiella fastighetsägare samt juristfirmor (BBP, 2009). 

Arbetsgruppen har utvecklat ”Green Lease Toolkit” som innehåller rekommendationer om 

bästa praxis som, genom samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst, kan användas i 

anslutning till olika omständigheter i enskilda fastigheter. Det är en modell för 

samförståndsavtal som kan användas helt eller delvis och som parterna kan sluta när som 

helst under ett hyresavtal. Den innehåller gröna klausuler som skall ingå i förnyade och nya 

hyresavtal som minimikrav på bästa praxis. I vilken utsträckning dessa klausuler används 

beror på parternas ambitioner samt vad som är lämpligt för individuella omständigheter 

(BBP, 2009). 

 

Teknikkonsultföretaget WSP har utvecklat en guide för gröna hyresavtal i form av en 

checklista, vilken kan användas för att klargöra vilka hållbara system som finns i 

byggnaden, vilken miljöpolicy som praktiseras samt vilken part som är ansvarig för att 

punkterna i checklistan uppfylls (GreenLeases, Internet, 2010). Stora fastighetsföretag som 

Hermes, Exemplar Properties och Philips Reserach är de första företagen i Storbritannien 

som implementerade gröna hyresavtal. I nuläget är det framförallt samarbetet mellan 

parterna samt energieffektivisering som prioriteras men i takt med det ökande intresset för 

gröna hyresavtal utvecklas mer omfattande avtal.  

 

2.2.3 USA 

Gröna hyresavtal används i flera delstater i USA men någon nationell modell finns inte. 

The Building Owners and Management Association (BOMA) betonar att det är viktigt att 

gröna hyresavtal utformas så att de kan användas för befintliga byggnader och 

rekommenderar att följande skall begrundas vid utformningen av gröna hyresavtal (CRiBE, 

2009). 

 

 Hyresvärd och hyresgäst skall fastställa ekonomiska skyldigheter gällande 

energieffektivisering 
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 Specificera vilken miljöklassning byggnader innehar 

 Skyldigheter skall klargöras kring avfallshantering och återvinning 

 Underhåll skall ske i linje med de gröna bestämmelser som är upprättade för 

byggnaden 

 Förvaltning av fastigheten samt material som används för uppförandet av byggnaden 

skall specificeras 

 Vid slutet av hyresavtalsperiod skall hyresgästen uppmuntras att återvinna eller 

återanvända utrustning och inredning 

I Kalifornien har The California Sustainability Alliance utvecklat en guide för gröna 

hyresavtal som skall hjälpa hyresgästen att välja en byggnad med så hög miljöstandard som 

möjligt (SGBC, 2010). Guiden innehåller även förslag på gröna klausuler som kan 

inkorporeras i gröna hyresavtal. Eftersom den stora majoriteten byggnader som kommer 

användas år 2020 redan är byggd är guiden inriktad på att förbättra prestandan på det 

existerande lokalutrymmet (The California Sustainability Alliance, 2009). 

I Pennsylvania har en guide tagits fram av The Govenor’s Green Government Council som 

är särskilt lämplig i byggskedet då denna fokuserar mer på att byggnadens konstruktion 

skall generera hög miljöprestanda än hur förvaltningen sker när byggnaden är färdigställd 

(CRiBE, 2009). 

2.2.4 Kanada 

Gröna hyresavtal har introducerats i Kanada främst för att minska resursförbrukningen, det 

kan nämnas att kanadensarna har störst vattenkonsumtion per capita i världen (CRiBE, 

2009). The Public Works and Government Services Canada är en av Kanadas största 

innehavare av statliga fastigheter och introducerade 2004 ett grönt hyresavtal. Information 

om gröna hyresavtal vid nytecknande av avtal har varit ett problem för att avtalsformen 

skall få genomslag. Huvuddragen i det gröna hyreskontraktet är följande (GreenLeases, 

Internet, 2010). 

 

 Hantering av avloppsvatten 

 Kvaliteten på inomhusluft 

 Återvinning 

 Energieffektiva ljusarmaturer 

 Växthusgasreduktion  

Ett annat grönt hyresavtal har utvecklats av The Real Property Association in Canada 

(REALPAC), detta kontrakt är utformat så att minskning av både förnybara och icke-

förnybara resurser uppmuntras (CRiBE, 2009). Avtalet lanserades 2008 och innefattar en 

förvaltningsplan som ett tilläggsdokument (GreenLeases, Internet, 2010). Avtalet är 

utformat för att vara flexibelt och passa såväl stora som små organisationer.   
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2.2.5 Nya Zeeland 

I Nya Zeeland är det främst hyresgästerna som driver miljö- och hållbarhetsfrågan av 

byggnader. Att potentiella hyresgäster vill ha gröna märkningar av byggnader driver på 

utvecklingen av gröna hyresavtal (CRiBE, 2009). The New Zeeland Ministry for the 

Environment har introducerat gröna hyresavtal på marknaden. Vid sidan av huvudavtalet 

tillkommer ett schema för att uppnå miljömässigt hållbara byggnader, schemat innehåller 

följande (SGBC, 2010); 

 

 Beräkningar för mätbara mål för miljöprestanda som ses över årligen 

 Krav som försäkrar att inredning följer byggnadens miljönormer 

 Beräkningar där faktorer (exempelvis klimateffekter) tas med som är bortom 

hyresvärdens respektive hyresgästens kontroll  

 Skyldigheter för hyresvärd respektive hyresgäst angående tidigare beräkningar 

 Mekanism för tvistlösning 

 

2.3 SITUATIONEN I SVERIGE 

I Sverige finns det flera former av avtal som kan kallas ”gröna”, marknaden har varit den 

drivande kraften bakom dessa avtal och något standardiserat grönt hyresavtal finns inte 

idag. Intresseorganisationen Fastighetsägarna håller på med utformningen av en checklista, 

en sorts grönt hyresavtal, men avvaktar finansiering (Seminarium, 2010). Förmodligen 

kommer marknaden att hinna före ett standardiserat avtal och olika versioner av gröna 

hyresavtal konstrueras efter behov.  

 

2.3.1 BELOK 

Beställargruppen LOKaler (BELOK) startade 2001 och är ett samarbete mellan 

Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare och inriktar sig på kommersiella 

lokaler (Fastighetsägarna, 2010). BELOK driver olika utvecklingsprojekt med inriktning på 

energieffektivitet och miljöfrågor.  

 

I juni 2007 genomfördes en undersökning där man tittade på hyresgästens incitament att 

medverka i fastighetsägarens energi- och miljöfrågor där syftet var att finna incitament för 

miljöförbättringar (BELOK, 2007). Projektet utmynnade i en utformning av ett förslag till 

tilläggsavtal med incitament till minskad energianvändning. Två versioner av avtal har 

arbetats fram, ett för kallhyra och ett för varmhyra, och har benämningen ”Energi- och 

Miljöavtal”. Det finns bilagor där man kan få hjälp med beräkningar som kan användas om 

behövligt. I detta tilläggsavtal berörs endast områdena energianvändning samt 

inomhusklimat. Där avtalas också att representanter från hyresvärd respektive hyresgäst 

skall träffas regelbundet ett par gånger om året.  
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2.3.2 Vasakronan  

Vasakronan lanserade i början av 2010 (Vasakronan, 2011) ett grönt hyresavtal. Det är ett 

tilläggsavtal till det befintliga hyresavtalet och innebär att Vasakronan och hyresgästen 

gemensamt gör åtaganden som skall bidra till en bättre miljö (Fastighetsägarna, 2010). Vid 

tecknande av ett sådant avtal förbinder sig hyresgästen att reducera energianvändningen 

och att enbart köpa el märkt ”Bra Miljöval”, källsortera avfallet samt följa Vasakronans 

krav på val av byggmaterial vid ombyggnationer (Vasakronan, 2011). När hyresgästen 

tecknar detta avtal bekostar Vasakronan en elkartläggning där elbesparande åtgärder 

identifieras i lokalerna, de investeringar som då genomförs bekostas av hyresgästen och 

besparingarna som genereras av det tillfaller hyresgästen (Fastighetsägarna, 2010). 

Vasakronan har anpassat tilläggsavtalet så att det kan användas oavsett om grundavtalet är 

med varmhyra eller kallhyra. Vasakronans gröna avtal fokuserar mer på hyresgästens 

verksamhet och miljöproblematiken i stort än på fastighetens gemensamma energisystem 

och hyresgästen är inte med och investerar i fastigheten. Skälet till detta är att Vasakronan 

är långt framme med sitt eget miljöarbete men för att komma längre behöver de även 

involvera hyresgästerna (Fastighetsägarna, 2010).  
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3 MILJÖKLASSNING AV FASTIGHETER 

3.1 DEFINITION MILJÖKLASSNING 

Miljöklassning av fastigheter är en certifiering som möjliggör en objektiv bedömning av 

hur miljömässigt hållbar en byggnad är (SGBC, 2010). Certifieringssystemen innebär att 

byggnaderna innehar en viss prestanda. Det finns ett flertal olika certifieringssystem på 

marknaden med lite olika fokus och innehåll. Målet med miljöklassning av byggnader är att 

minska den miljöpåverkan som byggnader innebär.  

3.2 MILJÖKLASSNING UTOMLANDS 

3.2.1 Storbritannien – BREEAM 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) är det 

mest använda miljöcertifieringssystemet i världen och utvecklades i Storbritannien av BRE 

som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning av 

branschaktörer. Systemet lanserades 1990 och är ett av de äldsta miljöklassningssystemen 

och har använts för att certifiera över hundratusen byggnader globalt (SGBC, 2010). 

Systemet är det mest spridda av de internationella systemen och finns i flera omarbetade 

versioner men det är i Storbritannien det har certifierats flest byggnader med detta system, i 

Sverige har väldigt få byggnader certifierats (Sweco Sverige AB, 2010). 

BREEAM har utvecklat olika utvärderingsverktyg och manualer för olika typer av 

byggnader som kan användas för såväl befintliga byggnader som under projektering. 

Systemet innefattar bedömning av miljöprestanda inom ett flertal olika områden. Inom 

området energi fokuseras det på byggnadens drift och utsläpp av koldioxid, 

energibesparande åtgärder och energieffektiva produkter premieras. Området ledning och 

management tar upp bra ledning av byggprojektet samt hur väl uppföljningsarbetet 

implementeras och hur upplägget för det fortlöpande underhållet läggs upp. I området hälsa 

tas innemiljön upp och bland annat bedöms luftkvalitet och belysning. Transportlösningar 

som bidrar till att minska koldioxidutsläpp, kollektivtrafik samt byggnadens geografiska 

placering tas upp i kategorin transport. Kategorin vatten skall premiera lösningar som håller 

nere vattenkonsumtion. Inom materialkategorin bedöms hur materialvalet påverkar miljön. 

Avfallskategorin bedömer hur väl avfallet tas om hand. Kategorin landanvändning och 

ekologi tar hänsyn till i vilken grad byggnadens utformning värnar om miljön samt vilken 

typ av mark byggnaden har uppförts på. I kategorin förorening bedöms användning av 

kemikalier och eventuella utsläpp (Törsleff, 2009)För dessa kategorier finns minimumkrav 

på att uppnå poäng, extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska 

lösningar. För varje område räknas total poäng för området ut och aggregeras sedan till en 

totalpoäng, byggnaden måste nå upp till 30 procent av maximal poängsumma för att erhålla 

certifiering (SGBC, 2010). 
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3.2.2 USA – LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) utvecklades 1999 i USA av 

United States Green Building Council (USGBC), som är en icke vinstdrivande förening 

(SGBC, 2010). Olika versioner har utvecklats från grundversionen så att LEED kan 

användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Systemet har 

fått stor spridning över världen och hittills har flera tusen byggnader certifierats (SGBC, 

2010).  

Byggnaderna som skall certifieras bedöms efter fem baskategorier samt ytterligare två 

bonuskategorier. Kategorin hållbara platser skall se till att val av plats för byggnaden skall 

minimera påverkan på ekosystemet och att oexploaterade områden bevaras. Kategorin 

vattenhushållning innebär ett mer effektivt användande av vatten, både inomhus och 

utomhus (U.S Green Building Council, 2010). Byggnadens energianvändning och 

användandet av förnyelsebar energi behandlas i kategorin energi och atmosfär. I kategorin 

material utvärderas projektets materialanvändning, återanvändning och återvinning av 

material premieras (U.S Green Building Council, 2010). Kategorin inomhusmiljö skall 

förbättra luften inomhus bland annat. Nya innovativa lösningar och strategier som går 

längre än baskraven i LEED premieras i kategorin innovation och design. Regional prioritet 

är en kategori som behandlar specifika miljöfrågor för varje delstat i USA. I samtliga olika 

versioner är maximal poäng 100 och ytterligare poäng kan fås genom de två 

bonuskategorierna, för att få en certifiering krävs minst 40 poäng (SGBC, 2010).  

3.2.3 Australien – Green Star rating system 

Green Star rating system är ett miljöklassningssystem som introducerades på marknaden 

2003 (Ohlsson & Retelius, 2010). Systemet utvecklades i Australien av Green Building 

Council of Australia (GBCA) och är en kombination av BREEAM och LEED med 

anpassningar för de förhållanden som råder i Australien (Green Building Council Australia, 

2010). Genom att utveckla ett eget system kan saker som vattenhushållning, som är extremt 

viktigt i ett land med konstant vattenbrist, få högre prioritet. 

Systemet har nio kategorier. I kategorin management analyseras ledningen för den hållbara 

utvecklingen inom främst design, utförande och konstruktion. Inomhusklimat skall 

förbättra inomhusmiljön genom förbättrad ventilation och belysning, kategorin energi 

bedömer byggnadens energieffektivitet och utsläppsmängd. Inom kategorin vatten skall 

hushållning med vatten bli bättre genom bättre utrustning, återanvändning av vatten samt 

alternativa vattenkällor (regnvatten). Kategorin transport uppmuntrar användning av 

kollektiva transportmedel, materialkategorin bedöms vilken typ av material som används 

vid byggandet samt återvinning av material. I kategorin landanvändning och ekologi tas 

hänsyn till vilken påverkan byggnaden har på det närliggande ekosystemet (Green Building 

Council Australia, 2010). Kategorin emissioner bedömer hur utsläpp från byggnaden 

påverkar de lokala ekosystemen samt atmosfären och kategorin innovation premierar 

byggnadstekniska lösningar som gör byggnaden hållbar. Poängsumman beräknas genom att 
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poäng från de olika kategorierna (förutom innovation) läggs samman och viktas. 

Viktningsfaktorn baseras på olika omständigheter som exempelvis geografiska skillnader 

(Ohlsson & Retelius, 2010). Maximal poängsumma är 100 och ytterligare 5 poäng kan 

erhållas från kategorin innovation. För att byggnaden skall bli certifierad krävs minst 45 

poäng (Green Building Council Australia, 2010).  

3.2.4 EU – Green Building 

2004 lanserade EU-kommissionen EU Green Building som är ett program för att ge 

offentligt erkännande av bygg- och fastighetsföretagens arbete med energieffektivisering 

(SGBC, 2010). Programmet är inte ett miljöklassningssystem utan snarare en 

energimärkning men omnämns ofta i miljöcertifieringssammanhang (Trude & Helena, 

2010). Syftet är att ge incitament till företag för att bidra till att uppnå de europeiska 

klimatmålen genom att minska energianvändningen och de energirelaterade kostnaderna. 

För att ett företag skall få en byggnad godkänd för EU Green Building skall 

energianvändningen sänkas med minst 25 procent jämfört med tidigare användning eller 

jämfört med svenska Boverkets byggregler för nybyggnad (BBR) (SGBC, 2010). Klassning 

kan göras på företagsnivå och fastighetsnivå och årlig uppföljning samt kontinuerligt arbete 

med energifrågor skall utföras på företaget (Trude & Helena, 2010).  

3.3 MILJÖKLASSNING I SVERIGE 

3.3.1 Miljöklassad byggnad 

Miljöklassad byggnad är ett svenskt klassningssystem, utformat för att skapa bättre hälsa, 

miljö och energi. Systemets har utvecklats sedan 2005, för en bred tillämpning, av forskare, 

företag och experter inom området. Miljöklassningen är lämpligt att använda som ett 

komplement till den obligatoriska energideklarationen (ByggaBoDialogen, 2010). 

Klassningen omfattar tre områden; energi, innemiljö och kemiska ämnen. Ett fjärde 

område, särskilda miljökrav, tillämpas om fastigheten har eget VA-system. Byggnaden 

betygsätts sedan med fallande klass från Guld, Silver, Brons och Klassad byggnad, där guld 

är det högsta betyget. 
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4 BASAVTALET 

Det är viktigt att ta hänsyn till vilken typ av hyra hyresgästen betalar vilket i Sverige främst 

är kallhyra eller varmhyra, varianter av dessa kan även förekomma då det står hyresvärd 

och hyresgäst fritt att avtala hyran hur de vill. Olika kostnader och ansvar ingår i hyran 

beroende på vilken av de två varianterna som väljs. Incitamenten blir olika för de ingående 

parterna beroende på vilken hyresvariant som väljs. Av de kommersiella kontorslokalerna 

på den svenska marknaden har en övervägande andel kallhyra (Ödman, 2010). 

4.1. VARMHYRA 

I ett avtal med varmhyra är fastighetsägaren ansvarig för att sköta fastigheten samt betala 

alla drifts- och underhållskostnader. Hyran anges som en totalhyra där kostnader för vatten 

och värme är inräknad. Ibland ingår även elen i varmhyran (Wikipedia, Internet, 2010-12-

03).  

4.2 KALLHYRA 

I ett avtal med kallhyra ingår inte driftskostnader. Vanligtvis utgörs kallhyra av en bashyra 

med tillägg för fastighetsskatt, värme, el och vatten (Ödman, 2010). Ofta är även 

sophämtning en tilläggsavgift (Wikipedia, Internet, 2010-12-03). Hyresgästen har oftast ett 

eget elavtal för sin verksamhet. Om inga mätdata finns för värme och kyla anges oftast ett 

schablonvärde för kostnaderna utifrån en ungefärlig snittförbrukning i fastigheten.  
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 

Detta projektarbete resulterade i ett grönt hyresavtal mellan Sweco Sverige AB och AMF 

Fastigheter AB för fastigheten Trängkåren 6. Informationen i föregående kapitel samt 

diskussioner med handledare samt personer med spetskompetens inom berörda områden på 

Sweco Sverige AB har lagt grunden för det tilläggsavtal som arbetades fram.  

Fastigheten kommer även inneha en miljöklassning, Miljöklassad Byggnad GULD, men 

hyresgästen Sweco Sverige AB vill med ett grönt hyresavtal implementera delvis striktare 

miljöförbättringar än vad miljöklassningen innebär samt delvis avtala om sådant som ej tas 

upp i miljöklassningen då det går i linje med företagets miljöprofil. Ett grönt hyresavtal 

används således här som ett flexibelt komplement till miljöklassningen av byggnaden. 

I detta kapitel diskuteras de olika miljöförbättrande klausulerna som det framtagna gröna 

tilläggsavtalet innebär för ombyggnad och drift av Trängkåren 6.  

5.1  UTFORMNING GRÖNT HYRESAVTAL 

Det gröna hyresavtalet mellan Sweco Sverige AB och AMF Fastigheter AB innehåller nio 

rubriker. Den första är en inledning som talar för parterna vilka positiva, ekonomiska samt 

miljömässiga incitament avtalet medför. Denna rubrik tar också upp fallet att om 

hyresavtalet innebär striktare krav än miljöklassningen så gäller dessa striktare krav i 

avtalet framför miljöklassningen. Syftet med avtalet, att fastigheten skall brukas och 

förvaltas på ett hållbart sätt i framtiden, tas upp här.  

Det är viktigt med denna enkla inledning på avtalet då parterna kan vara olika insatta i 

varför miljöförbättrande åtgärder behövs samt varför det är bra att ha ett avtal om dessa. 

Parterna behöver en motivering till varför detta tilläggsavtal behövs, exempelvis vilka 

ekonomiska och miljömässiga fördelar som erhålls, då det inte alltid hör till vanligheterna 

att inkludera ett sådant.   

De sju nästkommande rubrikerna tar upp de viktigaste och vanligaste områdena där 

miljömässiga förbättringspotentialer finns; 

 Energianvändning 

 Vatten 

 Inomhusmiljö 

 Material 

 Avfall  

 Transport 

 Förvaltning 

Den sista rubriken är konflikthantering. Här klargörs vilka typer av åtgärder som behövs 

om parterna på något sätt bryter mot punkterna i avtalet. Konflikthanteringsklausulen kan 
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formuleras olika strikt, med exempelvis ekonomisk ersättning, men det är ofta bättre att 

parterna kommunicerar med varandra istället för att ”peka finger” på brister hos någon part.  

Det framtagna gröna hyresavtalet innehåller även underrubriker som, i så stor utsträckning 

det är möjligt, är mycket konkreta och specifika med vilka miljömässiga åtgärder som krävs 

i ombyggnadsskedet samt för framtida förvaltning av fastigheten. Under dessa specifika 

åtgärder finns kryssrutor, om åtgärden ombesörjs av hyresgäst eller hyresvärd, där det 

kryssas i vilken part som är ansvarig för att uppfylla åtgärden. Det finns även underrubriker 

som är mer ”mjuka”, exempelvis; ”Hyresvärden och hyresgästen skall samverka för att så 

lite avfall som möjligt skall gå till deponi”. Detta är en överenskommelse från båda parter 

som således inte har någon kryssruta som fördelar ansvar.    

5.1.1 Energianvändning 

Under denna rubrik bestäms exakt hur många procent energianvändningen skall minskas 

mot läget innan ombyggnaden samt hur den ekonomiska vinsten av detta skall fördelas 

mellan parterna. Hur stor andel av energislagen som ska ha en bra miljömärkning avtalas 

här. Energibesparande installationer och mätning av energianvändning faller under denna 

rubrik. Åtgärdsplan skall tas fram för att få en klimatneutral byggnad.  

5.1.2 Vatten 

Här avtalas om vattenbesparande installationer och hur kostnader/besparingar skall fördelas 

mellan parterna. Kontroll av läckage och mätning av vattenkonsumtion finns under denna 

rubrik. Långsiktiga mål gällande vattenbesparing skall uppföras.  

5.1.3 Inomhusmiljö 

Det avtalas om luftkvaliteten genom kontroll av ventilationsinstallationer samt drift av 

denna. Uppvärmning/kylning av byggnaden kontrolleras här. Även ljudkvalitet och fukt tas 

upp här samt mätning av de parametrar som är möjliga att mäta. Finansiering av mätningen 

avtalas under denna rubrik. 

5.1.4 Material 

Materialval vid ombyggnationen samt vid renovering och hur dessa utgifter skall fördelas 

mellan parterna avtalas här. Även materialvalen invändigt, så som installationer och 

inredning, och utgiftsfördelning mellan parterna avtalas under denna rubrik.  

5.1.5 Avfall 

Under denna rubrik avtalar parterna om hur de förbättrar sorteringen för återvinning, hur de 

minska fraktionen brännbart avfall och hur miljöstationer för återvinning skall se ut samt 

var de skall placeras. Avfallsstatistik skall inhämtas från entreprenörer och 

kostnader/besparingar fördelas på avtalat sätt.  
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5.1.6 Transport 

Under denna rubrik avtalas om cykelförråd, omklädningsrum och duschar samt om 

servicestation för cyklar. Hur realtidsinformation för kollektivtrafik skall finnas tillgänglig i 

byggnaden avtalas under denna rubrik. Laddningsstationer för elbilar och elcyklar avtalas 

här. Som under övriga rubriker finns även här ansvarsfördelning kring utgifter.  

5.1.7 Förvaltning 

De tidigare rubrikerna har till stor del behandlat förbättringar som sker under 

ombyggnadsskedet men hur fastigheten sedan förvaltas är mycket viktigt och har därför 

behandlats under en egen rubrik. Här behandlas drift och underhåll av lokaler. 

Fastighetsägaren skall upprätta en miljö- och handlingsplan för förvaltningen av byggnaden 

och hyresgästen förbinder sig att ställa miljökrav på entreprenörer som underhåller 

lokalerna. Under denna rubrik avtalas även att en förvaltningskommitté bildas med 

representanter från både hyresvärd och hyresgäst. Förvaltningskommitténs uppgift är att 

diskutera miljömål för byggnaden samt ta del av mätdata och rapporter. Kommittén ska 

diskutera möjliga förbättringar, förnya miljömål så att långsiktiga mål nås och sprida 

information om miljömålen samt underlätta att de uppfylls. En mycket viktig funktion för 

kommittén är även att upprätta en åtgärdsplan om något av målen i det gröna hyresavtalet ej 

skulle vara uppfyllt.  

5.2 KOMMUNIKATION KRING MILJÖFRÅGOR 

Att förvaltningskommittén skall bestå av representanter från båda parter är en mycket viktig 

förutsättning för att kommunikationen kring miljömålen bibehålls då avtalet är en 

överenskommelse mellan både hyresvärd och hyresgäst. Kommunikation kring 

miljöförbättrande åtgärder är även ett huvudmål för syftet med gröna hyresavtal generellt. 

Det är viktigt att involvera alla parter för att nå störst effekt av de beslut som fattas.  
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6 SLUTSATSER 

Gröna hyresavtal och miljöklassning av byggnader är relativt nya begrepp i byggbranschen 

och har fått mer och mer genomslagskraft de senaste åren. Som studien nämner så kan den 

drivande sektorn vara både privat och statlig men det är främst den privata sektorn som i 

många fall är föregångare.  

Miljöklassning är ett bra verktyg genom att det ger en certifiering som säkerställer en 

miniminivå på miljökrav som uppfylls. Det kan även vara fördelaktigt med certifiering för 

att attrahera hyresgäster eftersom miljömedvetenhet ofta finns med när hyresgäster beaktar 

objekt. 

Gröna hyresavtal är ett bra verktyg som ger positiva synergier. Dels är det bra som ensamt 

verktyg när en miljöklassning ställer krav som hyresvärd/hyresgäst har svårigheter att 

uppnå eftersom en miljöförbättrande ansträngning ändock krävs i och med avtalet. Dels är 

det bra i kombination med en certifiering, som i fallstudien, när hyresvärd/hyresgäst vill 

åstadkomma striktare miljöförbättringar än vad enbart certifieringen ger.  

Styrkan med gröna hyresavtal är dels flexibiliteten, att det går att utforma så att det passar 

för den enskilda hyresvärden/hyresgästen, dels att det är ett billigare alternativ än 

certifiering (som är ganska kostsamt). Detta möjliggör även för mindre 

hyresvärdar/hyresgäster att, på ett gemensamt sätt, bli mer miljöeffektiva utan de utgifter en 

certifiering medför.  

I grova drag bör ett grönt hyresavtal innehålla; en motivering till varför avtalet behövs och 

de positiva incitament avtalet medför, de miljömässiga klausulerna parterna vill avtala om, 

konflikthantering om någon klausul ej uppfylls samt, kanske det viktigaste av allt, ett 

upplägg för hur båda parter ska kommunicera kring miljöfrågor på ett sådant sätt att 

kostnader/besparingar blir transparant för de ingående parterna.  
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