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DEFINITIONER*

Rapportering 
– Hållbara  obligationer

Hemsö emitterade under året Nordens första hållbara obligation. 
 Emitterat belopp är 1 000 mkr.
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Först i Norden
Den 30 maj emitterade Hemsö som första 

nordiska bolag en hållbar obligation. Emit-

terat belopp uppgick till 1 000 mkr. Lik-

viden kommer uteslutande att användas 

till hållbara investeringar och fastigheter. 

Som bas för Hemsös hållbara obligation 

finns ett 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.

Likviden från Hemsös första hållbara 

obligation kommer att användas till tre 

kategorier av hållbarhetsprojekt, miljö-

certifiering av nyutvecklade fastigheter, 

investering i utemiljön för en skola samt 

omställningsprojekt för att skapa bostäder 

till ensamkommande flyktingbarn.

Obligationen är noterad vid Nasdaq 

Stockholm Sustainable Bond List. Ett 

marknadssegment för hållbara obli-

gationer som ställer särskilda krav på 

obligationer som ska noteras på mark-

nadsplatsen.

Kvalificerade projekt 
Likviden från de hållbara obligationerna 

får användas till att finansiera miljöcerti-

fierade fastigheter, investeringar i energi-

effektivitet eller sociala investeringar i 

följande kategorier:

1. Utveckling eller förvärv av nya 

fastigheter

2. Befintliga miljöcertifierade fastigheter

3. Minskad energiförbrukning i befintliga 

fastigheter

4. Sociala investeringar i följande

kategorier

a. Utbildningslokaler

b. Äldreboenden 

c. Omställningsprojekt för att skapa

bostäder till flyktingar

Sociala investeringar får utgöra maximalt 

10 procent av den totala likviden. Alloke-

ringen skedde enbart till nya projekt men 

framöver är ambitionen att både nya och 

gamla projekt kan finansieras.

Ramverket finns i sin helhet på hemso.se

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 

fastighetssektorn 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
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Exempel på finansierade 
projekt

Grenverket – Social investering 
i utemiljö
Grenverket i Lund inrymmer verksam-

heter inom primärt skola, vård och 

omsorg samt även moderna kontor, butiks-

hotell och en för området gemensam 

skolrestaurang. Utemiljöerna i utveck-

lingsprojektet Grenverket har utformats 

i syfte att främja inlärning och minska 

stress. Utgångspunkten i projektet har 

varit den miljöpsykologiska forskningen 

som bedrivs via SLU (Alnarpsmodellen). 

Investerat belopp uppgår till 15,2 mkr och 

har använts till:

• Belysning för ökad säkerhet, trygghet 

och trivsel där särskild hänsyn tagits 

till djurlivet i området.

• Återplantering och komplettering av 

växtarter.

• Planering av grönska i horisontal- 

 respektive vertikalled. Till exempel 

utgör träden skydd för solen och 

 buskar fungerar som ljuddämpare 

invid fasader. 

• Odlingskärl ger möjlighet för skolorna 

att fördjupa den naturvetenskapliga 

undervisningen kring odling och ekologi. 

• Platser för aktivitet såväl som vila; 

sittplatser, hängmattor, växthus, 

naturhägn, bordtennisplan, basket och 

fotboll. 

• Val av markmaterial och lekredskap 

har gjorts med hänsyn till tillgänglig-

het, långsiktig hållbar drift, permea-

bilitet, robusthet samt främjandet av 

naturlig grönska.

• En särskild avlämningsplats för 

hämtande och lämnande föräldrar har 

skapat säkrare trafikflöden i anslutning 

till skolan.

• Qr-slinga har utformats för att upp-

muntra rörelse och inhämta information 

om växter, djurliv och kultur historia.

Grenverket – Certifiering  
Miljöbyggnad Silver
Byggnaden är certifierad enligt Miljö-

byggnad Silver och investerat belopp 

uppgår till 674,6 miljoner kronor. För att 

säkerställa den samlade nivån silver har 

en rad olika åtgärder har vidtagits inom 

områden som exempelvis:

• Energieffektivisering genom tilläggs-

isolering, fönsterbyten, omfogning av 

fasad, ny takbeläggning samt moderna 

tekniska system.

• Inomhusklimat och luftkvalitet genom 

fokus på dagsljus, ventilationsstandard 

och behovsstyrning samt kontroll av 

luftkvalitet. Nya påbyggnadselement 

har exempelvis möjliggjort ökat 

dagsljusinsläpp i byggnaden och en 

förbättrad tillgänglighet.

• Omfattande sanering av miljöfarligt 

material såsom exempelvis PCB, 

asbest och bly.

• Materialval mha SundaHus, A, B och 

C+ vilket innebär att materialvalen 

är gjorda med hänsyn till miljö- och 

hälsopåverkan. 

• Ljudmiljö med fokus på luftljudsisole-

ring och ljud från installationer samt 

bullerdämpande materialval i golv 

och tak.

Medicinaren 23 – Certifiering 
Miljöbyggnad Silver 
Den första byggnaden av två i ett ut-

bildnings- och forskningscenter bredvid 

 Karolinska Universitetssjukhuset i 

 Huddinge. I lokalerna samlokaliseras KTH:s 

Skola för  Teknik och Hälsa samt Röda 

 Korsets  högskola, men även verksam-

heter från Karolinska institutet och 

Karolinska universitetssjukhuset. Bygg-

naden är certifierad enligt Miljöbyggnad 

Silver och investerat belopp uppgår till 

300 mkr. För att säkerställa den samlade 

nivån silver har en rad olika åtgärder har 

vidtagits inom områden som exempelvis: 

• Ljudmiljö med fokus på luftljudsisole-

ring och ljud från installationer

• Materialval mha SundaHus, A, B och 

C+ vilket innebär att materialvalen 

är gjorda med hänsyn till miljö- och 

hälsopåverkan. 

• Inomhusklimat och luftkvalitet genom 

fokus på dagsljus, ventilationsstandard 

och behovsstyrning samt kontroll av 

luftkvalitet.
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Miljöcertifiering (kategori 1 & 2)
Kategori Fastighet/projekt Belopp, mkr Projekt, beskrivning kWh/år kWh/kvm tCO2/år kgCO2/kvm

Kategori 1 Technology and Health 674,6 Certifiering Miljöbyggnad Silver 1 592 283 77,0 31,06 1,5
Kategori 1 Grenverket 300 Certifiering Miljöbyggnad Silver 7 596 000 111,6 134,89 1,98

Summa 974,6*

Kategori Fastighet/projekt Belopp, mkr Projekt, beskrivning
Antal  

platser
Yta/person/ 

kvm

Avstånd till 
kommunal 

trafik, km

Kategori 4c Norr 5:10 2,9 Omställning till boende för  
ensamkommande flyktingbarn 

24 21 0,6

Kategori 4c Kråkhult 1:61 3,2 Omställning till boende för  
ensamkommande flyktingbarn

24 30 0,2

Kategori 4c Fritsla 14:8 2,9 Omställning till boende för  
ensamkommande flyktingbarn

12 53 0,2

Kategori 4c Byrådirektören 4 1,4 Omställning till boende för  
ensamkommande flyktingbarn

25+8-12 46 0,1

Kategori 4c Grenverket 15,0 Utformning av utemiljö enligt  
miljöpsykologisk forskning

n/a n/a n/a

Summa 25,4*

* Uppgiften omfattas av revisorernas bestyrkanderapport.

Sociala investeringar (kategori 4)
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Ett urval av de forskningsstudier som ligger till grund för utformningen av 
utemiljön i Grenverket:




