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Specialfastigheter AB Ramverk för Gröna Obligationer 
 
Viktigt meddelande  
 
Detta dokument (”Ramverket för Gröna Obligationer”) innehåller information om 
Specialfastigheter Sverige AB:s (”Specialfastigheter”) emission av räntebärande värdepapper med 
adderade miljömässiga kriterier (de ”Gröna Villkoren”). Varje sådan emission av Specialfastigheter 
som innehåller de Gröna Villkoren i lånedokumentationen, via referens eller inkludering, som beskrivs 
i detta dokument eller i framtida versioner av detta dokument, kommer att klassas som en Grön 
Obligation (”Grön Obligation”). Beroende på språket i lånedokumentationen kan de Gröna Villkoren 
i detta ramverk komma att översättas till andra språk enligt krav i den lokala jurisdiktionen. Ramverket 
för Gröna Obligationer är tillgängligt på både Svenska och Engelska. I händelse av tvist skall det 
svenska ramverket användas. För emissioner av räntebärande värdepapper kommer den version av de 
Gröna Villkoren i den tillhörande lånedokumentationen att vara gällande. Nya emissioner av Gröna 
Obligationer kommer innehålla en referens till, eller inkludering av, den senast publicerade versionen 
av de Gröna Villkoren som skall vara publikt tillgänglig i Ramverket för Gröna Obligationer på 
Specialfastigheters hemsida.        
 
Bakgrund 
 
I november 2017 annonserade 
Specialfastigheter till marknaden sin avsikt att 
emittera Gröna Obligationer och gjorde 
följaktligen detta dokument tillgängligt på sin 
hemsida.  
 
Specialfastigheter äger och förvaltar allt från 
kriminalvårdsanläggningar och ungdomshem 
till domstolar och polisbyggnader. Detta är 
speciella verksamheter som kräver hög 
standard, inte minst avseende säkerhet. Våra 
största kunder är Kriminalvården, 
Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk.  
 
Specialfastigheter ägs av den Svenska staten – 
en ägare som sätter tydliga krav för vår 
verksamhet och hur vi interagerar med vår 
omgivning. Vår ägare reglerar våra uppdrag 
och finansiella mål, vilka ligger till vår grund 
och är vår guide. Vi måste som en viktig 
spelare i samhället föregå med gott exempel i 
vårt arbete att uppnå en hållbar utveckling, 
denna uppgift genomsyrar allt vi gör idag och 
kommer genomföra i framtiden.  
 
Vi har anslutit oss till FN:s ”Global Compact”, 
regeringens initiativ ett fossilfritt Sverige, FN:s 
”Universal Declaration on Human Rights” 
samt till ILO:s ”Core Conventions”. Vi 
kommer fortsätta utveckla och förbättra våra 
ambitioner baserat på dessa nyckelinitiativ och 
principer. Vi rapporterar enligt GRI G4 (GRI 
Standards för räkenskapsåret 2017) och tar 
FNs globala hållbarhetsmål i beaktan. 

Hållbarhet är integrerat i allt vi gör, oavsett om 
det är kopplat till finansiella, sociala eller 
hållbara aspekter i vårt arbete.  
 
Hållbarhet är integrerat inom alla 
Specialfastigheters områden. Vår VD är ytterst 
ansvarig för hållbarhet och alla medlemmar av 
ledningsgruppen är till lika delar ansvariga för 
implementeringen och drivandet av hållbarhet 
inom sina ansvarsområden. Till exempel tar 
personalavdelningen ansvar för arbetet inom 
mångfald, inköpsavdelningen tar ansvar för 
hållbara inköp, fastighetsavdelningen driver 
hållbara fastigheter framåt, projekt och 
utvecklingsavdelningen arbetar med att 
säkerställa säkra, icke-farliga material och en 
hållbar produktion. De tre affärsområdena 
utvecklar inom respektive område gröna 
hyresavtal. Hållbarhetsarbetet på 
Specialfastigheter stöttas av specialister inom 
olika områden, företaget har en energistrateg 
och en miljöstrateg. 
Kommunikationsavdelningen är ansvarig för 
koordinering och kommunikation av företagets 
hållbarhetsarbete.    
 
Företaget har under många år gjort betydande 
ekonomiska och miljömässiga framsteg, 
hållbarhet är nu en naturlig del av vårt dagliga 
arbete inom dessa områden, energieffektivitet, 
långa hyreskontrakt, gröna hyresavtal, 
samarbete med leverantörer och en proaktiv 
ekonomisk förvaltning är bara några exempel. 
Vi lyckades reducera våra CO2-utsläpp – vårt 
viktigaste miljömål – med 9,4 % under 2016.  
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Till och med år 2030 är målsättningen att ha 
minskat utsläppen med 40 % jämfört med 
2012. Vi har även satt ett ambitiöst mål för 
energianvändningen – ett mål som vi inte 
uppnått fullt ut trots stort engagemang i denna 
fråga, och med tanke på att externa faktorer 
påverkat detta resultat är vi därför nöjda och 
har för avsikt att behålla vårt ambitiösa 
miljömål. 
 

CO2 reduceringsmål för 2030 uppnådda 
 

 
Scope 1 (direkta utsläpp), målet för år 2030 nås 
sannolikt 2017. 
 
En del av att skapa ett hållbart 
fastighetsbestånd är att uppnå miljöcertifiering 
av våra byggnader baserat på energi, 
inomhusmiljö och material. Vi jobbar med 
certifieringssystemet ”Sweden Green Building 
Council” (Miljöbyggnad) för nya byggnader 
och ombyggnationer. Den höga 
säkerhetsklassen på våra byggnader gör det 
svårt för oss att genomföra den slutgiltiga 
certifieringsprocessen då den kräver en extern 
granskning. Av säkerhetsskäl kan vi inte ge 
tillgång till all information om våra byggnader. 
Av denna anledning förbereder vi våra 
byggnader som om de skulle certifieras. Vi 
beslutar därefter om certifieringar från fall till 
fall. Vanligtvis är vårt beslut att inte 
genomföra sista steget med en granskning av 
oberoende part. Vi kommer däremot fullfölja 
certifieringsprocessen för vår nya tingsrätt i 
Lund.  

Specialfastigheter verkar i en materialintensiv 
bransch. En systematisk metod för hur vi väljer 
och använder material är en viktig del av vårt 
hållbarhetsarbete. Vi registrerar alla material 
som används i nybyggnationer, till- och 
ombyggnationer i en miljödatabas (Sundahus). 
Det hjälper oss att bland annat skapa en bild 
kring om ett material innehåller ämnen som är 
farliga för hälsan eller miljön. Det gör det 
också lätt att hämta information om var ett 
material finns i våra byggnader om det skulle 
komma att ifrågasättas i framtiden. Angående 
materialval, är våra krav för miljöstandard 
högre än de från ”Sweden Green Building 
Council”(Miljöbyggnad). Vi dokumenterar 
även el, ventilation, rörinstallationer, VVS och 
kontrollsystem på komponentnivå. Vi vägleder 
våra leverantörer genom krav på materialval 
och materieldokumentation. Vi säkerställer 
även att avfallshanteringen följer de krav som 
vi ställer. 
 
Mer information om vårt hållbarhetsarbete 
finns tillgängligt på vår hemsida.  
 
Specialfastigheter kommer sträva efter att följa 
med i utvecklingen på den gröna 
obligationsmarknaden för att ständigt utveckla 
de Gröna Villkoren. Därmed kan ramverket för 
Gröna Obligationer komma att uppdateras från 
tid till annan för att återspegla nuvarande 
marknadspraxis. För att fastställa villkoren i 
ramverket har Specialfastigheter strävat efter 
att följa Green Bond Principles (juni 2017) och 
nuvarande bästa marknadspraxis. 
 
Specialfastigheter har arbetat tillsammans med 
Handelsbanken för att utveckla ramverket för 
Gröna Obligationer. Sustainalytics har lämnat 
en second opinion på de Gröna Villkoren som 
är offentligt tillgängliga på Specialfastigheters 
hemsida (www.specialfastigheter.se).

 
 
 
Linköping, 2017-11-08 
 
 
Åsa Hedenberg Kristina Ferenius Göran Cumlin 
VD 
Specialfastigheter  

CFO 
Specialfastigheter  

Chef Projekt & Utveckling 
Specialfastigheter  
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Metodik och omfattning 
Berättigade projekt och tillgångar är gröna tillgångar som identifierats inom Specialfastigheters 
befintliga tillgångar och pågående utvecklingsprojekt som främjar övergången till låg 
koldioxidintensitet och en hållbar utveckling. Alla berättigade projekt och tillgångar skall bidra till en 
eller flera av följande globala kriterier:  

 
1. Minskning (M): Minska skadliga utsläpp av växthusgaser, antingen genom att förbättra och 

utveckla befintliga tillgångar genom meningsfulla uppgraderingar och ombyggnationer, eller 
genom att investera i ny utrustning som nyttjar teknik med lägre CO2 intensitet och 
miljövänliga lösningar.  
 

2. Anpassning (A): Anpassningsinvesteringar för att bättre motstå effekter till följd av 
klimatförändringen, förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och förväntade 
förändringar i mikroklimat och den lokala miljön, exempelvis ökad nederbörd, förhöjd risk för 
översvämningar eller höjda havsnivåer.  
 

3. Miljö och eko-system (E): Stödja miljöinvesteringar som har en positiv miljöpåverkan annat 
än direkt begränsning av klimatförändringar. (max 10 % av nettolikviden).  

 
Förhållning till FNs hållbara utvecklingsmål 
FN:s hållbara utvecklingsmål (”SDG”) antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015. Det 
finns 17 globala mål med 169 definierade underliggande delmål. Bilden till höger belyser vilka av de 
17 mål som nettolikviden i detta gröna ramverk för obligationer omfattas av. 
 
 

FNs Hållbarhetsmål  
 

 

Hållbarhetsmål som omfattas av detta ramverk 
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1. Berättigade projekt och tillgångar (nettolikviden) 
 
Nettolikviden från emission av Gröna Obligationer kommer att användas av Specialfastigheter för att 
helt eller delvis finansiera en vald grupp av ”berättigade projekt och tillgångar” som främjar 
miljöfrågor inom olika områden. Nettolikviden kommer enbart användas till projekt och tillgångar 
som överensstämmer med de kategorier och kriterier som anges nedan. Nettolikviden kommer inte att 
allokeras eller sammankopplas till fossil energiproduktion, kärnkraftsproduktion, forskning och/eller 
utveckling inom vapen och försvar, potentiellt miljömässigt negativ råvaruutvinning (t.ex. sällsynta 
jordartsmetaller eller fossila bränslen), spel eller tobak. Ambitionen är att fördela majoriteten av 
nettolikviden till nya projekt (definierat som projekt och tillgångar som finansieras inom 12 månader 
från färdigställande). 

 
Kategorier för användning av nettolikvid 
 
Gröna byggnader (M/A): Investeringar i miljömässigt ackrediterade och energieffektiva fastigheter. 
 
På grund av den konfidentiella naturen av säkerhetsklassade byggnader kan en officiell ackreditering 
av byggnaderna via ”Sweden Green Building Council” inte alltid genomföras. I dessa fall kommer 
Specialfastigheter därför att lämna ett utlåtande från en ackrediterade miljökonsult att fastigheten 
uppfyller kraven inom Miljöbyggnad certifieringssystem (tabell 1). De tekniska kraven och stegen i 
bedömningen av en byggnad är desamma.  
 
Nya fastigheter 
Utveckling eller förvärv av nya fastigheter som 
har eller kommer få (i) en certifiering under 
designfas, (ii) en efter färdigställande certifiering, 
(iii) en i bruk certifiering av Miljöbyggnad 
”Guld” eller ett utlåtande av en miljökonsult som 
verifierar att byggnaden uppfyller denna standard 
och tillämpliga tröskelvärden. Fastigheten måste 
även ha 30 % lägre energianvändning än vad 
som krävs av tillämplig nationell byggstandard 
(BBR). 
 
Befintliga fastigheter  
Större renovering eller färdigställd fastighet som 
har, eller kommer att få (i) en certifiering under 
designfas, (ii) en efter färdigställande certifiering, 
(iii) en i bruk certifiering av Miljöbyggnad 
”Silver”, eller bättre, eller ett utlåtande av 
miljökonsult som verifierar att byggnaden 
uppfyller denna standard och tillämpliga 
tröskelvärden. 
• Större renoveringar kräver att en generell 

minskning av energianvändningen är 30 
% eller uppnår en energianvändning i 
enlighet med tillämplig nationell 
byggstandard (BBR) för nybyggda 
fastigheter. 

• Befintliga fastigheter kräver en 20 % lägre 
energianvändning än vad som krävs i 
enlighet med tillämplig nationell 
byggstandard (BBR).  

 

Tabell 1 

Miljöbyggnad 
Ackreditering 

Byggnad, Låg 
säkerhetsklass 

Byggnad, hög 
säkerhetsklass 

Målgradering för nya 
byggnader 

Miljöbyggnad “Guld” 
(den högsta graderingen) 

Målgradering för 
befintliga byggnader Miljöbyggnad “Silver” 

Tredjeparts SGBC 
ackrediterad bedömare Ja 

Teknisk manual  Relevant version omfattar bl.a. 
Miljöbyggnad 3.0. 

- Energi Tillämpas fullt ut (alla 
indikatorer) 

- Inomhusmiljö Tillämpas fullt ut (alla 
indikatorer) 

- Material Tillämpas fullt ut (alla 
indikatorer) 

Slutlig ackreditering  “Officiell” 
(via SGBC) 

Via 
Miljökonsult 

Extern verifikation av 
ackrediterad bedömare Efter 2 år 

Alla 
indikatorer, 

förutom 
hyresenkäter 

Transparens av 
bedömning 

Publik, via 
SGBC 

Publik, via 
utlåtande 

Grön Obligation 
rapportering Ja (samma transparens) 
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Energieffektivitet (M): Investeringar i den befintliga fastighetsportföljen som uppnår en totalt sett 
lägre energianvändning och en minskad miljöpåverkan. Detta kan till exempel inkludera, installation 
av värmepumpar, fjärrvärme/kyla, energisnål belysning, SCADA-investeringar (IT-teknik för 
övervakning, effektiv förvaltning och fjärrmanövrering), energieffektiva ventilationssystem eller 
förbättringar av termisk isolering. Endast direkt associerade utgifter (t.ex. material, installation och 
arbete) är berättigade till finansiering. Specialfastigheter kommer att förvissa sig om följande: 

a) Hög beräknad energibesparing för fysiska installationer (min 25 %). 
b) Minimera långsiktig negativ klimatpåverkan och potentiella rekyleffekter.  
c) Minimal negativ klimatpåverkan från den teknik som används. 

 
Miljömässigt hållbar förvaltning av levande naturresurser (M/E): Investeringar i projekt för 
hållbart skogsbruk, inklusive utveckling, förvaltning, finansiering eller refinansiering av 
skogstillgångar som ägs av Specialfastigheter. Skogstillgångarna måste ha en giltig och uppdaterad 
hållbarhetscertifiering från antingen FSC eller PEFC. 
 
Förnyelsebar energi (M): Investeringar i solenergi, bio-energi (trä-pellets eller RME) eller 
geotermisk energi, antingen på en befintlig byggnad eller som en fristående investering. 
 
Hållbar förvaltning av vatten och avloppsvatten: Investeringar i rening av avloppsvatten och 
produktion av färskt vatten, såsom uppgraderingar, effektiviseringar (inklusive reducering av 
vattenanvändning), kapacitetsutbyggnad, ny infrastruktur eller nybyggnation inom Specialfastigheters 
vatten- och avloppsvattenhantering. Behandling av avloppsvatten sker i vissa fastigheter som ägs och 
förvaltas av Specialfastigheter, för att undvika negativ miljöpåverkan från till exempel utsläpp av 
kväve, fosfor och avfall. Tillgång till rent dricksvatten är viktigt för att minska risken för sjukdom och 
vattenburen smitta. 
 
Definitioner  
”Miljöbyggnad Guld” innebär graderingen Guld inom certifieringssystemet Miljöbyggnad som administreras 
av ”Sweden Green Building Council” (SGBC), i enlighet med dess definition vid tidpunkten för mottagandet av 
den relevanta certifieringen.  
”Miljöbyggnad Silver” innebär graderingen Silver inom certifieringssystemet Miljöbyggnad som administreras 
av ”Sweden Green Building Council” (SGBC), i enlighet med dess definition vid tidpunkten för mottagandet av 
den relevanta certifieringen. 
”Miljökonsult” innebär en certifierad konsult i något av de relevanta certifieringarna som definierats ovan, 
såsom HIFAB, Ramböll och WSP eller liknande aktör med relevant sakkunskap och certifiering.  
”Miljökonsultcertifiering” innebär ett uttalande från en miljökonsult som verifierar att byggnaden uppfyller 
kraven i Miljöbyggnad på kommunicerad gradering. 
”SGBC” avser ”Sweden Green Building Council”, ägare av certifieringssystemet Miljöbyggnad.  
”SCADA” avser ett system för övervakning, kontroll och datainsamling (SCADA), som möjliggör övervakning 
och fjärrstyrning av fastigheter, bland annat energianvändning, ventilation och värme. 
”FSC” avser det globala certifieringssystemet för skog och skogsprodukter utvecklat av ”Forest Stewardship 
Council”. FSC har ett uttalat mål av miljömässigt hållbart, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt 
skogsbruk.  
”PEFC” avser det globala certifieringssystemet för skog som utvecklats av ”the Program for the Endosement of 
Forset Certification”. PEFC främjar hållbar skogsförvaltning genom tredjepartscertifiering enligt PEFCs 
standard. 
 

2. Process för projektutvärdering och urval  
 
En grupp med representanter från Fastighetsförvaltningen samt Projekt och utveckling kommer att 
identifiera och nominera projekt och tillgångar inom de berättigande kategorierna till en kommitté 
bestående av CEO, CFO, Förvaltningschef och Chef Projekt och Utveckling. Kommittén kommer att 
utvärdera de nominerade tillgångarna och projekten och säkerställa efterlevnad av de Gröna Villkoren. 
Det krävs ett enhälligt beslut av kommittén för att allokera nettolikviden till berättigade projekt och 
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tillgångar. Projekten och tillgångarna måste även uppfylla nationella lagar och regler, samt policyer 
och riktlinjer inom Specialfastigheter. Beslut av kommittén kommer att dokumenteras.  
 
För att försäkra legitimitet i denna process kommer en lista över alla berättigade projekt och tillgångar 
som uppfyller de Gröna Villkoren att finnas hos Specialfastigheter. Listan kommer att användas som 
ett verktyg för att fastställa om det finns en nuvarande eller kommande möjlighet att emittera Gröna 
Obligationer.    
 
3. Förvaltning av likvid 
 
Nettolikvid från alla emissioner under ramverket för Gröna Obligationer kommer att krediteras ett 
särskilt konto (det ”Gröna Kontot”). Medel får dras från det Gröna Kontot med ett belopp som 
motsvarar finansieringen eller refinansiering av berättigade projekt och tillgångar som uppfyller de 
Gröna Villkoren, eller för att återbetala en Grön Obligation. Då det Gröna Kontot har en positiv 
balans, så kommer finansavdelningen på Specialfastigheter förvalta medel som en del av dess 
likviditetsreserv. Om ett projekt eller tillgången inte längre kvalificerar enligt de Gröna Villkoren 
kommer medlen antingen omfördelas till projekt och tillgångar som uppfyller de Gröna Villkoren eller 
placeras på det Gröna Kontot. 
 
Det Gröna Kontot garanterar tydlig övervakning och spårbarhet av nettolikvidens användning. 
Ekonomi-avdelningen ansvarar för fördelningen av nettolikviden från emissioner av Gröna 
Obligationer till relevanta, godkända och stödberättigande projekt och tillgångar, samt att registrera 
syftet med transaktioner på det Gröna Kontot. Fördelningen av nettolikviden får inte överstiga 
marknadsvärde eller investeringsutgifter, i förekommande fall av ett berättigat projekt eller tillgång, 
inte heller skuldfinansiera sådana projekt eller tillgångar externt. 
 
Om det Gröna Kontot har en positiv balans kan oanvända medel investeras i korta räntebärande 
värdepapper enligt Specialfastigheters finanspolicy i väntan på investeringar i berättigade projekt och 
tillgångar. Vid tidpunkten för framtagandet av de Gröna Villkoren gav finanspolicyn tillåtelse att 
investera i svenska statens certifikatprogram (inklusive relaterade tillgångar), svenska 
kommunobligationer (inklusive relaterade tillgångar) och säkerställda obligationer eller certifikat 
emitterade av Nordiska banker (min.A- flat rating från ”Standard & Poor’s” eller en likvärdig rating 
från ”Moodys” eller ”Fitch”). 
 
4. Rapportering och transparens 

 
Specialfastigheter kommer årligen att publicera en rapport på sin hemsida (www.specialfastigheter.se) 
som ska redogöra för fördelningen av den gröna nettolikviden och kopplingen till de Gröna Villkoren 
(”Rapporteringen”). Den första Rapporteringen väntas äga rum i april 2018 och kommer att finnas 
tillgänglig på svenska.    
 
Rapporteringen kommer att innehålla en lista över alla berättigade projekt och tillgångar som har 
finansierats med Gröna Obligationer, en sammanfattning av Specialfastigheters aktiviteter under det 
gångna året avseende Gröna Obligationer samt information om berättigande projekt och tillgångarnas 
koppling mot relevanta kriterier. 
 
Allokeringsinformation 

• För Gröna Byggnader kommer Rapporteringen belysa fördelningen av nettolikviden till 
projekt eller tillgångar, det sammanvägda marknadsvärdet (eller investeringskostnaden, om 
möjligt) och summan av annan extern skuldfinansiering som finansierat sådana projekt och 
tillgångar.  

• För kategorierna energieffektivitet, förnyelsebar energi och miljömässigt hållbar 
förvaltning av levande naturresurser kommer den totala allokeringen av grön nettolikvid 
till varje enskild kategori att redogöras för.   
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• Summan av utestående Gröna Obligationer och Grönt kontosaldo (inklusive eventuella 
kortfristiga placeringar).   

• Andelen av nettolikviden som allokeras till nya projekt (definierade som projekt och tillgångar 
finansierade inom 12 månader från färdigställande).  

• Alla uppgifter ska vara från den sista december föregående år. 
 
Rapportering kommer också innehålla en redogörelse för en uppsättning av utvalda indikatorer och 
mått. Data kommer redogöras för i tabellform och innehålla, om möjligt, följande indikatorer och 
mått:  
 
Uppskattad och verklig data: Om ett påverkande mått ännu inte är tillgängligt, till exempel 
energiförbrukningen i en grön byggnad som är under konstruktion men ännu inte i drift, så kommer 
Specialfastigheter sträva efter att estimera framtida prestandanivå när projektet/tillgången är i drift. 
 
Gröna byggnader 

i. Miljöcertifiering av byggnaden och om den är ackrediterad via SGBC eller en miljökonsult. 
ii. Energiförbrukning redovisas på absolut förbrukning (MWh) och intensitet (kWh per 

kvadratmeter) aTemp. 
iii. Beräknad klimatpåverkan redovisas i absoluta utsläpp (ton) och intensitet (kilogram per 

kvadratmeter). Utsläpp av växthusgaser offentliggörs årligen av Specialfastigheter i linje med 
”Greenhouse Gas Protocol”. 

iv. Procentuell andel av den totala energianvändningen som tillhandahålls av förnyelsebar energi, 
producerad på plats, som drivs av Specialfastigheter.  

v. Andelen gröna hyresavtal (baserat på den totala uthyrbara ytan) signerade av hyresgäster.  
 
Energieffektivitet 
Varje årlig rapport kommer innehålla minst 2 exempel på energieffektiviseringar som har finansierats 
med grön nettolikvid. Givet antalet projekt som kvalificeras under kategorin kommer KPIer inte att 
offentliggöras i ramverket. Specialfastigheter kommer betona energibesparing och koldioxidutsläpp, 
om tillämpliga, som relevanta resultatmått. 

i. Koldioxidbesparingar (aggregerad, ton per år) 
ii. Energibesparingar (aggregerad, MWh per år) 

 
Förnyelsebar energi  

i. För en installation av förnyelsebar energi i en fastighet anges andelen av fastighetens totala 
energiförbrukning som kommer från installationen i procent, MWh/år och den uppskattade 
årliga besparingen av växthusgaser. 

ii. För en investering i ett fristående projekt av förnyelsebar energi kommer MWh/år och 
uppskattad årlig besparing av växthusgaser att redovisas. 
 

Miljömässigt hållbar förvaltning av levande naturresurser 
i. Certifieringssystem för hållbart skogsbruk. 

ii. Hektar (storlek på mark) certifierade tillgångar.  
 

Hållbar förvaltning av vatten och spillvatten 
i. Vatten och/eller avloppsvattenkapacitet (produktion och/eller behandling) i kubikmeter per år. 
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Årlig granskning av tredjepart 
Specialfastigheters revisor, eller en likvärdig tredje part med relevant expertis och erfarenhet utsedd av 
Specialfastigheter, kommer granska och rapportera om nettolikviden från Grön Obligation har 
allokerats till projekt och tillgångar som Specialfastigheter har kommunicerat i rapportering och om de 
gröna byggnaderna uppfyller kriterierna för miljöcertifiering beskrivna i de Gröna Villkoren. 
Slutsatserna kommer att redogöras för i ett signerat uttalande och kommer att offentliggöras på 
Specialfastigheters hemsida.  
 
Dedikerad hemsida 
Specialfastigheter kommer tillhandahålla en dedikerad sida på sin hemsida 
(www.specialfastigheter.se) där investerare kan hitta information angående Specialfastigheters Gröna 
Obligationer.  
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Policydokument som styrker Specialfastigheters miljö och hållbarhetsarbete 

1 Riktlinje ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 
ägande  

Publikt Link 

2 Policy hållbarhet  Publikt Link 
3 Energi- och miljöstrategiska mål  Publikt Link 
4 Årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning  Publikt Link 
5 Ansvarskod för leverantörer  Publikt Link 
6 Riktlinje Projektering  Icke-Publikt  
7 Riktlinje Laglista miljö  Icke-Publikt  
8 Instruktion miljöprogram  Icke-Publikt  
9 Instruktion Energi- och miljöplan  Icke-Publikt  
10 Instruktion Säkerställa mediaförsörjning  Icke-Publikt  
11 Instruktion Vattenprovning egen vattenverksamhet  Icke-Publikt  
12 Instruktion Köldmedia  Icke-Publikt  
13 Instruktion Avfallsplan  Icke-Publikt  
14 Instruktion Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall  Icke-Publikt  
15 Instruktion Mätning av radon  Icke-Publikt  
16 Instruktion Mall för kontroll av legionellarisk i fastigheter  Icke-Publikt  
17 Avtal gröna hyror Icke-Publikt  

 
 

http://www.specialfastigheter.se/wp-content/uploads/2017/01/statens-agarpolicy-och-riktlinjer-for-bolag-med-statligt-agande-2017.pdf
http://www.specialfastigheter.se/wp-content/uploads/2017/09/Policy-H%C3%A5llbarhet.pdf
http://www.specialfastigheter.se/wp-content/uploads/2016/01/Energi-_och_milj%C3%B6strategiska_m%C3%A5l.pdf
http://www.specialfastigheter.se/verksamheten/ekonomisk-info-finansering/arsredovisning/
http://www.specialfastigheter.se/wp-content/uploads/2016/06/Ansvarskod_leverant%C3%B6rer_2016.pdf

