
Rapportering – Hållbara  obligationer
Hemsö är Nordens första emittent av hållbara obligationer.  Totalt emitterat 
belopp är 4 700 mkr.

Först i Norden
Hemsö emitterade som första nordiska 
bolag en hållbar obligation 2016, vilket 
banat väg för fortsatta emissioner i 
hållbara obligationer. Under 2021 har 
Hemsö emitterat ytterligare tre hållbara 
obligationer, till ett totalt värde om 900 
mkr. Likviden användes uteslutande till 
hållbara investeringar och fastigheter. 
Som bas för Hemsös hållbara obligatio-
ner 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 so-
cial hållbarhet som en del av ramverket. 
Ramverket finns i sin helhet på hemso.
se. Hemsös hållbara obligationer är no-
terade 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 byggnader, 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

Äldreboende – Södra Källtorp 1, Västerås.



Allokeringen under 2021 skedde enbart 
mot befintliga fastigheter, som är färdig-
ställda nyproduktionsprojekt och som 
färdigställts de senaste åren. Ett belopp 
motsvarande emissionsbeloppet används 
för att finansiera hållbara tillgångar enligt 
ramverket för hållbar finansiering. Hela 
det upplånade beloppet har fördelats till 
befintliga gröna, sociala och hållbara till-
gångar och därmed är saldot på Hemsös 
hållbara konton noll.

Utlåtande från 
Sustainalytics
Analysinstitutet Sustainalytics har 
granskat Hemsös hållbarhetsarbete och 
villkoren i det upprättade ramverket. Sus-
tainalytics anser att Hemsös hållbarhets-
arbete står sig mycket väl i fastighetssek-
torn och att bolaget är väl positionerat 
för att emittera hållbara obligationer som 
inkluderar miljö- och sociala hållbarhets-
aspekter. Sustainalytics styrker att de ka-
tegorier av investeringar som ramverket 
omfattar bidrar till ökad hållbarhet. 
Läs Sustainalytics utlåtande på hemso.se  

Exempel på finansierade 
projekt
Perintökuja 14, Aviapolis i Finland 
Aviapolis är ett modernt äldreboende 
med 60 stödboenden och 66 äldrebo-
endeplatser och det inkluderar även en 
förskola för 72 barn. Huvudhyresgäst av 
fastigheten är Attendo Oy, och Touhu-
la Leikki Oy driver förskolan. De båda 
verksamheterna finns i samma byggnad, 
vilket skapar en brygga mellan olika 
generationer. Det har medfört positiva 
effekter för både den äldre och yngre 
generationen.

Byggnaden är miljöcertifierad enligt LEED 
Gold. Fastigheten har fjärrvärme och 
energieffektivitetsklassning C. 

Verkmästaren 6 & 7, 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 aluminium-
system med bruten köldbrygga och 3-glas 
isolerruta.  I den ombyggda delen av fast-
igheten har befintliga fönsterpartier bytts 
ut och renoverats. En hållbar åtgärd är 
även att yttertaket har fått ett sedumtak.

Utbildning – Mälardalens Högskola, Eskilstuna.



Andel allokerat belopp per kategori

Kategori Belopp, mkr Andel, %

Grönt 912 15

Hållbart 2 800 85

Summa 3  712 100

Äldreboende – Krusmyntan 1, Tyresö. 

Gröna och hållbara investeringar 2021-12-31

Kategori Fastighet Belopp, mkr Certifiering och nivå Fastighetstyp MWh/år kWh/m2 tCO2/år kgCO2/m2
Tillskapade 

platser*

Hållbart Medicinaren 25** 1 485 Miljöbyggnad Silver Skola/universitet 4 461 134,2 87,8 2,6 500

Grönt Lanuv, Wuhanstraße  
6,11 ***

912 LEED Gold &  
DGNB Gold

Utbildning 4 097 247,3 433,3 26,2 n/a

Hållbart Verkmästaren 6 & 7 470 Miljöbyggnad Silver Skola/universitet 1 509 67,1 50,2 2,2 4 000

Hållbart Krusmyntan 1 225 Miljöbyggnad Silver Äldreboende 184 41,4 0 0 63

Hållbart Nåden 1 150 Miljöbyggnad Silver Äldreboende 102 27,0 0 0 54

Hållbart Romberga 23:54 190 Miljöbyggnad Silver Äldreboende 372 85,2 1,9 0,4 54

Hållbart Perintökuja 14 280 LEED Gold Äldreboende 831 113,6 69,1 9,5 126

Summa 3 712

* Byggnadernas kapacitet att tillhandahålla service till allmänheten (eg elevplatser, platser på äldreboende etc)
** Utfallet är inklusive verksamhetskyla.
*** Utfallet är inklusive verksamhetsenergi och ej normalårskorrigerad data för värme. Abonnemang står på hyresgäst.


