
Rapportering – Hållbara  obligationer
Hemsö är Nordens första emittent av hållbara obligationer.  Totalt emitterat 
belopp är 3 800 mkr.

Först i Norden
Hemsö emitterade som första nordiska 
bolag en hållbar obligation 2016, vilket 
banade väg för fortsatta emissioner i 
hållbara obligationer. Under 2020 emit-
terade Hemsö ytterligare fem hållbara 
obligationer, vilket representerar cirka 
40 procent av totalt emitterat värde i 
obligationer under året av Hemsö. Lik-
viden användes uteslutande till hållbara 
investeringar och fastigheter. Som bas 
för Hemsös hållbara obligationer finns ett 
hållbart ramverk som tydligt visar vilken 
typ av projekt och fastigheter som kan 
finansieras. Hemsö var först i Norden att 
inkludera investeringar i social hållbarhet 
som en del av ramverket. Ramverket 
finns i sin helhet på hemso.se. Hemsös 
hållbara obligationer är noterade an-
tingen på Nasdaq Stockholm Sustainable 
Bond List – ett marknadssegment för 
hållbara obligationer som ställer särskilda 
krav på obligationer som ska noteras på 
marknadsplatsen, eller på EURONEXT 

ESG Bond list – en samlingsplats av 
ESG-obligationer (gröna, hållbara, blå 
och hållbarhetsrelaterade obligationer) 
noterade på EURONEXT.  

Hemsös vision är att stärka ryggraden i 
samhället. De fastigheter vi utvecklar och 
förvaltar har stor inverkan på samhället. 
Det är i våra fastigheter vi börjar vårt 
lärande och det är även där vi summe-
rar vår livsgärning. Hemsös affärsidé är 
att hållbart äga, förvalta och utveckla 
samhällsfastigheter. Det innebär att vara 
en långsiktig och ansvarsfull fastighets-
ägare som i alla delar av verksamheten 
bedriver ett hållbart företagande inom 
ramen för FN:s globala hållbarhetsmål, 
Agenda 2030. Hemsös fastigheter är en 
del av samhällets infrastruktur och vi 
skapar med våra lokaler förutsättningar 
för bland annat utbildning, vård och 
rättsväsende, verksamheter som alla är 
grundläggande för ett hållbart samhälle.

Kvalificerade projekt 
Enligt Hemsös ramverk för hållbara 
obligationer ska likvid från emissionerna 
användas till att finansiera miljöcertifiera-
de fastigheter, investeringar i energi-
effektivitet eller sociala investeringar i 
följande kategorier:

1. Gröna och hållbara byggnader

2. Energieffektivisering

3. Sociala investeringar: 
a. Skolor
b. Äldreboenden
c.  Omställningsprojekt för att skapa 

bostäder till flyktingar

4. Förnybar energi

Allokeringen under 2020 skedde enbart 
mot befintliga fastigheter, som är 
nyproduktionsprojekt som färdigställts 
de senaste åren. Ett belopp motsvarande 
emissionsbeloppet används för att finan-
siera hållbara tillgångar enligt ramverket 
för hållbar finansiering.  Hela det upplån-
ade beloppet har fördelats till befintliga 

Äldreboende Villa Vikhem – Stanstorp 5:368, Staffanstorp.



gröna, sociala och hållbara tillgångar och 
därmed är saldot på Hemsös hållbara 
konton noll.

Utlåtande från 
Sustainalytics
Analysinstitutet Sustainalytics har 
granskat Hemsös hållbarhetsarbete 
och villkoren i det upprättade ramver-
ket. Sustainalytics anser att Hemsös 
hållbarhetsarbete står sig mycket väl i 
fastighets sektorn och att bolaget är väl 
positionerat för att emittera hållbara 
obligationer som inkluderar miljö- och 
sociala hållbarhetsaspekter. Sustainaly-
tics styrker att de  kategorier av investe-
ringar som ramverket omfattar bidrar till 
ökad hållbarhet.  

Läs Sustainalytics utlåtande på hemso.se  

Exempel på finansierade 
projekt
Forskningscentrum Duisburg, 
Tyskland
Under 2019 färdigställdes ett nytt 
miljö- och forskningscentrum i Duis-
burg i Tyskland. Hyresgäst är delstaten 
Nordrhein-Westfalen och fastigheten 

används som laboratorium inom miljö- 
och konsumentskydd. Fastigheten är 
miljöcertifierad i enlighet med tyska 
DGNB samt enligt LEED Gold. Verksam-
hetens inriktning samt miljöcertifiering 
understryker Hemsös hållbarhetsfokus.  
En åtgärd för att förbättra byggnadens 
energiprestanda har varit att prioritera 
utökad värmeisolering. 

DGNB står för Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen, bildades 2007 
och är en miljöcertifieringsstandard för 
fastigheter i Tyskland. Organisationen 
har idag 1 200 medlemmar som består 
av investerare, byggherrar, arkitekter, 
forskare och projektutvecklare.  

Mälardalens högskola i Eskilstuna 
I mars 2017 förvärvade Hemsö tomträtter 
i centrala Eskilstuna som nu bebyggts med 
nya Mälardalens högskola (MDH). Hög-
skolan stod klar hösten 2019 och 4 000 
studenter och 300 anställda har fått nya 
moderna och flexibla utbildningslokaler 
med en yta på 20 000 kvadratmeter. Ett 
20-årigt hyreskontrakt har tecknats med 
högskolan. Byggnaden är klassificerad 
enligt Miljöbyggnad Silver och byggna-

dens energianvändning har nivå Guld 
enligt Miljöbyggnad. 

För energiförsörjningen har ett system 
med fjärrvärme valts, där också återvin-
ning med processkyla utnyttjas med hjälp 
av värmepumpar. Även frikyla används 
vilket innebär att utomhusluft används 
som komplement för att kyla inomhusluf-
ten, på så sätt minskas energianvändning-
en för de externa kylmaskinerna. Den 
nybyggda delen av fastigheten har ett 
fasadsystem i glas och aluminium med 
ett lågt U-värde, ett superisolerat alumi-
niumsystem med bruten köldbrygga och 
3-glas isolerruta.  I den ombyggda delen 
av fastigheten har befintliga fönsterpar-
tier bytts ut och renoverats. En hållbar 
åtgärd är även att yttertaket har fått ett 
sedumtak.

Utbildning – Mälardalens Högskola, Eskilstuna.
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Ett urval av den forskning som ligger till grund för utformningen av utemiljön i Grenverket (Klostergården 2:9, by 90) 



Kategori Fastighet/projekt Belopp, mkr Projekt, beskrivning
Antal  

platser
Yta/person/ 

m2

Avstånd till 
kommunal 

trafik, km

Socialt Norr 5:10 2,9
Omställning till boende för  
ensamkommande flyktingbarn 24 21 0,6

Socialt Kråkhult 1:61 3,2
Omställning till boende för  
ensamkommande flyktingbarn 24 30 0,2

Socialt Fritsla 14:8 2,9
Omställning till boende för  
ensamkommande flyktingbarn 12 53 0,2

Socialt Byrådirektören 4 1,4
Omställning till boende för  
ensamkommande flyktingbarn 35 46 0,1

Socialt Grenverket 15,0
Utformning av utemiljö enligt  
miljöpsykologisk forskning n/a n/a n/a

Summa 25,4

Sociala investeringar 2020-12-31

Andel allokerat belopp per katergori

Kategori Belopp, mkr Andel, %

Grönt 552,0 14,5

Socialt 25,4 0,7

Hållbart 3 225,0 84,8

Summa 3 802,4 100

Gröna och hållbara investeringar 2020-12-31

Kategori Fastighet
Belopp, 

mkr Certifiering och nivå
Fastighets 
typ MWh/år kWh/m2 tCO2/år

kgCO2/
m2

Tillskapade 
platser *

Hållbart Medicinaren 25** 1 350 Miljöbyggnad Silver Skola/universitet 4 311 129,7 56,8 1,7 500

Hållbart Medicinaren 23 675 Miljöbyggnad Silver Skola/universitet 1 695 81,4 25,7 1,2  1 850

Grönt
Lanuv, Wuhanstraße 
6,11 *** 552

LEED Gold &  
DGNB Gold Utbildning 3 905 235,8 1 828,4 110,4 n/a

Hållbart Verkmästaren 6 & 7 470 Miljöbyggnad Silver Skola/universitet 1 414 62,9 52,7 2,3 4 000

Hållbart
Klostergården 2:9 
By 90 **** 300 Miljöbyggnad Silver Skola 1 160 58,9 0,7 0,04 720

Hållbart Krusmyntan 1 200 Miljöbyggnad Silver Äldreboende 195 44,0 0 0 63

Hållbart Nåden 1 ***** 130 Miljöbyggnad Silver Äldreboende 205 54,2 0 0 54

Hållbart Romberga 23:54 100 Miljöbyggnad Silver Äldreboende 364 83,5 1,6 0,4 54

Summa 3 777
* Byggnadernas kapacitet att tillhandahålla service till allmänheten (elevplatser, platser på äldreboende etc)
** Utfallet är inklusive verksamhetskyla.
*** Utfallet är inklusive verksamhetsenergi och ej normalårskorrigerad data för värme. Abonnemang står på hyresgäst.
**** Utfallet är inklusive verksamhetsel. Minskning gentemot föregående år beror främst på genomfört energiprojekt.
***** Utfallet är baserat på projekterade värden frånsett utfall för två månader.

Utbildning – LANUV, Duisburg




