Ramverk
för grön
finansiering

Observera!
Detta dokument (”ramverket för grön finansiering” eller ”ramverket”) innehåller information
om Fabeges användning och potentiella användning av finansiering med tillagda miljökriterier
(de ”gröna villkoren”). All finansiering som innehåller de gröna villkoren i tillhörande
finansieringsdokumentation, via innehåll eller hänvisning, som beskrivs i detta dokument eller
i framtida versioner av detta dokument, kommer att betecknas som grön finansiering. Övriga
beteckningar kan tillämpas för den specifika finansieringstypen, till exempel gröna obligationer,
gröna företagscertifikat eller gröna lån. Beroende på språket i finansieringsdokumentationen
kan de gröna villkoren i detta ramverk översättas till andra språk om det krävs eller föredras
i den lokala jurisdiktionen. Vidare bör alla parter granska de tillämpliga riskfaktorerna
och villkoren för den typ av grön finansiering som används, till exempel i den/det aktuella
finansieringsdokumentationen, emissionsprospektet eller informationsmemorandumet.
Investerare och tredje part bör göra en oberoende utvärdering av huruvida informationen i
detta ramverk är relevant och tillräcklig, samt göra sådana andra undersökningar som anses
nödvändiga innan de ingår någon typ av avtal eller transaktion där de gröna villkoren kan
vara tillämpliga, till exempel när det gäller överensstämmelse med nuvarande och framtida
lagstiftning, standarder eller marknadspraxis, såsom principer för gröna obligationer eller den
kommande EU-standarden för gröna obligationer.
Ny grön finansiering kommer att innehålla en hänvisning till eller omfatta de senast publicerade
gröna villkoren som ska finnas publicerade i ramverket på Fabeges hemsida. All grön finansiering
kommer att vara föremål för den version av de gröna villkoren som anges i tillhörande
finansieringsdokumentation.
Detta dokument finns på både svenska och engelska. Om de två versionerna på något sätt skulle
skilja sig åt ska den svenska versionen tillämpas.
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1. Bakgrund
VARFÖR FÖRETAGSANSVAR OCH GRÖN FINANSIERING?
Fabege vill ta ansvar på alla nivåer i företaget. Vi anser att det är nödvändigt för att kunna skapa
långsiktig lönsamhet. Det påverkar vår förmåga att attrahera både kunder och personal, det
påverkar värdet på våra fastigheter och stoltheten hos våra medarbetare. Det påverkar våra
möjligheter att hantera pågående och kommande klimatförändringarna och det påverkar de
bedömningar som analytiker och investerare i aktier och räntor gör. Grön finansiering är en
naturlig del av det fortsatta hållbarhetsarbetet som bedrivs inom hela organisationen. Det
ger oss en mer hållbar finansiering. Men ännu viktigare: det ger oss en bredare investerarbas,
förtroendefullt samarbete med våra finansiärer samt stolta och engagerade medarbetare.

OM FABEGE
Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag som fokuserar på uthyrning och förvaltning av
kommersiella lokaler och långsiktigt hållbar stadsutveckling. Verksamheten är koncentrerad till
ett mindre antal snabbväxande prioriterade delmarknader i Stockholmsregionen. Du kan läsa
mer om Fabeges affärsmodell och ägarstruktur på https://www.fabege.se.

STRATEGI OCH LEDNING
Genom vår utveckling vill vi bidra till att skapa trevligare miljöer där människor bor, arbetar och
träffas. Vår ambition stannar inte vid att bygga och förvalta hållbara fastigheter. Vi vill bygga en
hållbar Stockholmsregion.
Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av verksamheten och omfattar områden som
stadsutveckling, energieffektiv förvaltning, kunddialog, medarbetardialog, ansvarsfull
upphandling och leverantörsengagemang, finansiering, samt affärsetik.
Vårt tillvägagångssätt bygger på Fabeges uppförandekod som i sin tur baseras på de tio
principerna i FN:s Global Compact om miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption samt FN:s
17 globala mål för hållbar utveckling.
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Som ett noterat bolag ägas Fabege av sina aktieägare, vilka är representerade i bolagsstyrelsen.
Styrelsen har 6 oberoende ledamöter. VD leder ledningsgruppen som hanterar och övervakar hela
bolagets verksamhet.
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Group

•
•
•
•

•

Styrelsen – ge strategiska riktlinjer och uppföljning
Koncernledningen – fastställa och följa upp mål, fördela ansvar
Hållbarhetschefen – övergripande ansvar för koordinering och genomförande
Hållbarhetsgruppen – företrädare för alla affärsområden inför och följer upp olika
affärsinitiativ
Fastighetsförvaltning/fastighetsutveckling/affärsstöd

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och strategiska samarbete med våra intressenter på
https://www.fabege.se.
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HÅLLBARHETSMÅL
Energi och miljö

Vi står inför klimatförändringar med ökade risker för översvämningar, laviner, jordskred, erosion
och värmeböljor. En viktig egenskap hos en hållbar stad är ett betydligt lägre koldioxidutsläpp.
Vi arbetar förebyggande för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Målet är att Fabeges
fastighetsförvaltning ska vara klimatneutral med noll koldioxidutsläpp netto år 2030. Nästa steg
är att även vår produktion blir klimatneutral.
För att nå detta mål är våra viktigaste målsättningar:
•
100 procent av energin ska komma från förnybara källor
•
Miljömässiga certifieringar – 100 procent av den totala ytan ska vara miljöcertifierad enligt
BREEAM med ambitionen att uppnå nivån ”excellent”
•
Gröna hyresavtalen ska utgöra minst 75 procent av den sammanlagda nytecknade
uthyrningsytan
Några exempel som syftar till att minska våra klimatutsläpp

Energismarta
stadsdelar

Arbeta närmare
hemmet – WAW

Social
hållbarhet

Vi siktar högt och vår
ambition är att ligga
i framkant med vårt
energiarbete, inte bara
för våra fastigheter
utan även för våra
stadsdelar genom ett
förnybart och hållbart
energisystem.

Vi skapar kontorshubbar i olika stadsdelar
som är tillgängliga för
våra kunders
medarbetare. Det
minskar behovet av
pendlingsresor, vilket
ger minskad
miljöpåverkan och
ökad bekvämlighet.

Vi arbetar för att
förbättra livskvaliteten i
våra stadsdelar.
Upplevelser, servicetjänster, lärande,
deltagande, jämlikhet
och god hälsa är ledstjärnor i vårt arbete.
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Hållbarhets
analys av
affärsstrategin

Miljöcertifierade
och hälsocertifi
erade kontor

Urban Services

Vi utför en hållbarhetsanalys av vår
affärsstrategi med
hjälp av Stockholm
Environment Institute.
Tanken är att titta på
hur vi kan erbjuda det
mest hållbara resultatet
i samband med global
utveckling.

Miljöcertifiering bidrar
till att säkerställa byggnadens miljöprestanda. Hälsocertifiering
främjar människors
arbetsmiljö, hälsa,
välbefinnande och
produktivitet.

I Arenastaden deltar vi
genom initiativet Urban
Services i projektet Last
Mile Logistics, med
syfte att fossilfritt och
tyst samtransportera
varor och avfall in i
och ut ur stadsdelen.

6

– Fabege har fokuserat stort på energieffektivitetsproblem sedan början
av 2000-talet och vi har redan uppnått en faktisk minskning av energianvändningen för hela
portföljen med investeringsfastigheter på 49 procent under 2018 och fortsätter nu med våra
insatser för att förbättra effektiviteten. Vid årsskiftet 2018 rapporterade Fabege en förbrukning på
98 kWh/kvm och 2005 uppgick motsvarande siffra till 193 kWh/kvm.

ENERGIEFFEKTIVITET

Fabeges nya energieffektivitetsmål är indelat i steg med målet att uppfylla det första
”50-procentmålet” i år. Nästa milstolpe, som förväntas redan 2023, är en genomsnittlig
energiförbrukning på 80 kWh/kvm, vilket är en minskning med nästan 60 procent jämfört med
2005. Portföljen är uppdelad i två delar: nyare fastigheter som har fått planeringstillstånd efter
2012 och har ett mål på 50 kWh/kvm och äldre fastigheter som har ett mål på 90 kWh/kvm.
Ett viktigt delmål som kommer att bidra till att uppnå det övergripande energieffektivitetsmålet
gäller solenergi, där Fabege gör ett långsiktigt åtagande för att öka andelen förnybar energi i
fastighetsportföljen. Detta ska uppnås genom en expansionstakt för solceller på minst 320 MWh
per år, där varje nytt byggprojekt använder solenergi samtidigt som solceller också byggs in i
befintliga fastigheter. All inköpt energi kommer från förnybara källor.
Hållbara relationer

– Vårt tillvägagångssätt är långsiktigt, målmedvetet och systematiskt, och vi strävar
efter att vara en bra samarbetspartner till våra kunder genom att skapa gemensamt värde genom
fastighetsförvaltning och genom att skapa ömsesidig förtroende.

KUNDER

För att uppnå detta mål är våra viktigaste målsättningar:
Årlig kunddialog
•
Återkommande NKI (Nöjd kund-index)-undersökningar (minst vart tredje år) där målet är
att uppnå ett indexvärde på 80
•

för leverantörer/entreprenörer fyller en viktig funktion
för att säkerställa höga standarder för affärsetik, genom respekt för mänskliga rättigheter,
professionalism och konkurrens. Genom avtalen åtar sig leverantörerna att följa Fabeges
uppförandekod. Fabege uppmanar sina leverantörer att kontrollera efterlevnaden av Fabeges krav
hos sina underleverantörer för att säkerställa efterlevnaden i hela leveranskedjan. Granskningar
genomförs regelbundet. Leverantörer som inte uppfyller Fabeges policyer och krav eller inte vill
göra några förbättringar kommer inte att vara aktuella för ytterligare affärer med Fabege.
UPPHANDLINGSPROCESSEN

•

Målet är att 100 procent av Fabeges strategiska affärspartners ska ha inspekterats gällande
hållbarhet år 2020. Dessa partners uppskattas stå för omkring 75 procent av den totala
inköpsvolymen.

* Sveriges långsiktiga satsning på energipolitiken, Energiöverenskommelsen, fastställer ett mål på 50
procent effektivare energiförbrukning år 2030 jämfört med 2005.
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blir viktig för oss. Andelen växer stadigt allteftersom våra fastigheter
miljöcertifieras och våra finansiärer kan erbjuda grön finansiering. Förutom förmånliga villkor
på såväl kapitalmarknaden som gröna banklån, fungerar det också som ett incitament för vårt
fortsatta hållbarhetsarbete.
•
Fabeges målsättning är att 100 procent av bolagets finansiering ska vara grön eller hållbar år
2020. Fabege uppmanar finansmarknaden att ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågor.
GRÖN FINANSIERING

SKATT – I vår skattepolicy fastställs att Fabege ska följa alla relevanta lagar och förordningar på
beskattningsområdet och att i de fall förordningarna är oklara ska Fabege agera transparent och
med försiktighet. Fabege kommer att ägna sig åt skatteförvaltning utifrån etiska, juridiska och
yrkesmässiga principer och avstår helt och hållet från aggressiv eller avancerad skatteplanering.

– Etiska frågor är ett ständigt ämne under interna diskussioner.
Fabeges uppförandekod ställer krav på hur medarbetarna förväntas uppföra sig i våra
yrkesmässiga relationer. Policyer och riktlinjer innehåller mer detaljerade instruktioner. Fabege
har både ett etiskt råd och en visselblåsarfunktion.
ETIK OCH ANTIKORRUPTION

MEDARBETARE – Starka kärnvärden och samarbete bidrar till bra affärer. Vi erbjuder våra
medarbetare en arbetsmiljö där vår kultur, baserad på välbefinnande och deltagande, är
en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi arbetar aktivt med våra kärnvärden och är
övertygade om att det är våra duktiga medarbetare som både individuellt och tillsammans bidrar
till att bolaget blir framgångsrikt. Fabege står för en bra arbetsmiljö, inklusive jämlikhet gällande
kön, etnicitet, religion och föreningsfrihet. Riktlinjerna stöds av interna policyer.

För att uppnå detta mål är våra viktigaste målsättningar:
•
Nöjda medarbetare – Fabege genomför en årlig medarbetarundersökning. Under 2018 valde
vi att genomföra undersökningen tillsammans med Great Place to Work. Målet är att uppnå
en säkerhetsgrad på minst 85 procent.
•
Sjukfrånvaron är fortsatt låg – Fabeges målsättning är att upprätthålla en låg sjukfrånvaro
med hjälp av regelbundna hälsoundersökningar och fortsatta hälso- och träningsprogram.
•
Jämställdhet mellan kvinnor och män.
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NÅGRA EXEMPEL

Geoenergilagringen i Tidningshuset
Geoenergilagringen i Tidningshuset (bättre känd
som DN-skrapan) har den unika egenskapen att
den mängd kylning som används på sommaren
motsvarar den mängd fjärrvärme som krävs
på vintern. Denna speciella omständighet
innebär att värmelagring under sommaren som
kan återanvändas på vintern är en attraktiv
lösning. Fabege har borrat sammanlagt 85 hål i
Marieberg, med ett djup på 300 meter. Det finns
totalt 25 kilometer slangar som innehåller varm
vätska under byggnaden, som värms och kyls
med hjälp av ultramodern geoenergilagring. Den
totala besparingen är cirka 2 000 MWh per år,
vilket motsvarar vad som krävs för att värma upp
nästan 300 villor.
Pressmeddelande på vår webbplats

Fabege skapar Sveriges
första nollenergi-hotell
I Arenastaden i Solna bygger
Fabege Sveriges första nollenergihotell. Genom 21 borrhål för
geoenergi samt totalt nästan 2 500
kvadratmeter solceller på fasad
och tak kommer byggnaden att
producera mer energi än vad som
kommer att förbrukas i fastigheten.
Pressmeddelande på vår webbplats
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RAPPORTERING
Resultatet av Fabeges hållbarhetsarbete rapporteras årligen, enligt GRI-riktlinjerna, och
publiceras både i Fabeges års- och hållbarhetsredovisning och på webbplatsen www.fabege.se.
Fabege övervakar utvecklingen av grön finansiering och strävar efter att ständigt utveckla
ramverket och de gröna villkoren. Ramverket för grön finansiering kan uppdateras från tid
till annan för att återspegla aktuella marknadspolicyer. Vid fastställandet av villkoren i detta
ramverk har Fabege försökt följa principerna för gröna obligationer (juni 2018) och för gröna lån
(december 2018) samt aktuell bästa marknadspraxis.
Fabege har arbetat tillsammans med Handelsbanken för att utveckla ramverket för grön
finansiering. Cicero har lämnat ett yttrande om ramverket som publiceras på Fabeges webbplats.
Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete på vår webbplats (www.Fabege.se).

Solna, den 10 juni 2019
Christian Hermelin

Mia Häggström		

Åsa Bergström

VD			Hållbarhetschef		Ekonomi- och finanschef
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2. Metod
2.1 MILJÖMÅL (GBP)
Principerna för gröna obligationer omfattar en uppsättning miljömål på hög nivå, som beskriver
de viktigaste miljöfördelarna med den förväntade användningen av medlen.
1. BEGRÄNSNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR: Verksamhet som bidrar till att stabilisera
växthusgaskoncentrationerna i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig antropogen
påverkan av klimatsystemet genom att undvika eller minska utsläppen av växthusgaser eller
genom avlägsnande av växthusgaser.
2. ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR: Verksamhet som bidrar till att minska
eller förhindra de negativa effekterna från det nuvarande och förväntade framtida klimatet på
platsen och kontextspecifik ekonomisk verksamhet eller naturliga och byggda miljöer.
3. BEVARANDE AV NATURRESURSER: Verksamhet som bidrar till ett hållbart utnyttjande av
naturresurser, till exempel mark, vatten och växter, eller bevarande av skogar och vattendrag,
för att säkerställa att förnybara resurser inte utnyttjas snabbare än de ersätts, samtidigt som
beroendet blir mindre och hållbar användning av icke förnybara resurser säkerställs.
4. BEVARANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD: Verksamhet som bidrar till bevarande och
förnyelse av genetisk mångfald, artmångfald och mångfald i ekosystemen i mark-, havs- och
vattenmiljön.
5. FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV FÖRORENINGAR: Verksamhet som bidrar till
en hög miljöskyddsnivå mot andra föroreningar än växthusgaser som påverkar luft, vatten
eller mark och samtidigt minimerar negativ påverkan på människors hälsa och miljö.
Högst 15 procent av nettointäkterna kommer att fördelas till valbara gröna tillgångar med en
primär anpassning till miljömål 3–5.

2.2 BEGRÄNSNINGAR
Nettointäkterna kommer inte att allokeras eller kopplas till fossilbaserad energiproduktion,
kärnkraftproduktion, forskning och/eller utveckling inom vapen och försvar, potentiellt
miljömässigt negativ resursutvinning (såsom sällsynta jordartsmetaller eller fossila bränslen), spel
eller tobak.

2.3 FÖRDELNING AV NETTOINTÄKTER
Ett belopp motsvarande nettointäkterna kommer att användas för att finansiera gröna tillgångar
enligt ramverket för grön finansiering. Den största delen av nettointäkterna förväntas fördelas
till befintliga projekt och tillgångar (definierade som projekt och tillgångar som är äldre än
12 månader). Andelen nettointäkter som fördelas till nya projekt och tillgångar bifogas till
årsredovisningen.
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2.4 ÖVERENSSTÄMMELSE MED FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (SDG) antogs av FN:s generalförsamling den 25
september 2015. Det finns 17 globala mål med 169 definierade underliggande mål som syftar till
att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling för att utrota extrem
fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa i världen och bekämpa klimatförändringar.
Genom strategiska initiativ och pågående arbete bidrar vi också till FN:s globala mål för hållbar
utveckling. Fabege har identifierat följande mål som viktigast och där Fabege kan bidra mest.
Så här arbetar vi med målen för hållbar utveckling och 2030-agendan
God hälsa och välbefinnande

Vi vill att våra medarbetare och alla som tillbringar tid i våra stadsdelar ska åtnjuta de
bästa förutsättningarna för att kunna leva ett hälsosamt liv.
Hållbar energi för alla

Vi har i många år arbetat med energieffektivitet, förnybar energi och fri energi.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi fokuserar på engagerade medarbetare och nöjda kunder. Vår uppförandekod utgör
ett ramverk.
Minskad ojämlikhet

Vi strävar efter att uppnå jämställdhet mellan könen och lika möjligheter på alla nivåer
inom bolaget.
Hållbara städer och samhällen

Vi har höga ambitioner när det gäller miljöcertifiering, rörlighet och hållbar
stadsutveckling.
Ansvarsfull konsumtion och produktion

Vi arbetar med klimatdeklarationen för byggprocessen, de gröna hyresavtalen och
materialvalen.
Klimatåtgärder

Vi använder gröna hyresavtal, hållbar infrastruktur, materialval och energieffektivitet
som alla bidrar till att minska koldioxidutsläppen.
Ramverkets överensstämmelse med
målen för hållbar utveckling
De investeringar som täcks av detta ramverk bidrar
i första hand till mål nummer 3, 7, 11, 12 och 13.
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3. Gröna villkor
3.1 ANVÄNDNING AV MEDEL
Nettointäkterna från grön finansiering används uteslutande av Fabege för att helt eller delvis
finansiera eller refinansiera investeringar och utgifter som främjar övergången till koldioxidsnåla,
klimatbeständiga och hållbara ekonomier. Sådana tillgångar (”valbara gröna tillgångar” eller
”gröna tillgångar”) måste uppfylla de kategorier och kriterier som anges nedan, samt de
begränsningskriterier, fördelningskriterier och miljömål som beskrivs i metodavsnittet. Fabege
bedriver endast verksamhet på den svenska marknaden och nettointäkterna används därför
endast för att finansiera eller refinansiera investeringar i Sverige.
Endast finansiering eller refinansiering av materiella tillgångar (utan åldersbegränsning) kan
komma i fråga. Det sammanlagda fördelade beloppet till en specifik grön tillgång, med en eller
flera finansieringskällor med angiven användning av medel, får inte överstiga tillgångens värde.
Gröna byggnader
•

VIKTIGA MILJÖMÅL (GBP):

Begränsning
Klimat förändringar är vår tids största utmaning och som stadsfastighetsutvecklare kan vi verkligen
bidra genom att skapa mer hållbara byggnader och uppmuntra de människor som använder
våra byggnader att göra klimatsmarta val. Vi tittar på en lång rad miljöfrågor som ekologiska
värden, energieffektivitetsåtgärder, inomhusmiljö, avfallshantering, varu- och persontransporter,
kemikalier och miljövänliga byggmaterial. Vi är också mycket involverade i livsstilsfrågor och
hälsa och arbetar för att säkerställa att det utbud av tjänster som finns i våra stadsdelar är av hög
kvalitet samtidigt som de är klimateffektiva. De viktigaste frågorna gällande klimat och arbete är
att säkerställa ett systematiskt arbete för energieffektivitet, miljöcertifiering av alla våra fastigheter
och att säkerställa tillgång till effektiv kollektivtrafik och bra cykelmöjligheter.
I linje med vår roll som fastighetsutvecklare både lokalt och i städer kommer både nya och
befintliga fastigheter att vara berättigade till finansiering enligt detta ramverk.
Nya fastigheter
Löpande utveckling eller nyligen färdigbyggda fastigheter som har eller kommer att få
(i) en miljöcertifiering som minst uppnår ”Very good” enligt BREEAM-SE och (ii) har en
energianvändning på högst 50 kWh per kvadratmeter (enligt definitionen i tillämplig nationell
byggnorm, BBR).
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Befintliga fastigheter
Befintliga fastigheter med hög miljöprestanda som har eller kommer att få (i) en miljöcertifiering
som minst uppnår Miljöbyggnad ”Silver”, ”Very good” enligt BREAM-SE eller ”Very good” enligt
BREEAM in-Use och (ii) har en energianvändning per kvadratmeter som inte överstiger de mål
som anges nedan:
Byggår
Före 1971:
1971–1999:
2000–2006:
Efter 2006:

Energianvändning per kvadratmeter
135 kWh/kvm
125 kWh/kvm
115 kWh/kvm
Enligt gällande nationell byggnorm (BBR), men måste vara lägre än 100
kWh/kvm

På grund av byggnormer är tekniska och juridiska begränsningar som minskar gamla
byggnaders energianvändning mer komplicerade än för nyare byggnader, varför energinätet
ovan har högre tröskelvärden för äldre byggnader. Men mellan 2005 och 2018 har vi minskat
den genomsnittliga energianvändningen i vår fastighetsportfölj från 193 kWh till 98 kWh per
kvadratmeter och vi är fast beslutna att fortsätta förbättra energieffektiviteten hos alla våra
fastigheter. Vi har fastställt ett nytt energimål för vår fastighetsportfölj och mer information finns i
bakgrundsavsnittet under ”Energieffektivitet”.
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3.2 FÖRFARANDE FÖR BEDÖMNING OCH VAL AV PROJEKT
Alla Fabeges fastigheter har bedömts, hanterats och certifierats miljömässigt som en del av
företagets normala affärsverksamhet och insamlade data lagras digitalt av våra medarbetare.
Uppgifter om pågående och planerad utveckling samt om befintliga fastigheter samlas in
periodiskt för granskning av det gröna affärsrådet för att avgöra om sådana projekt och tillgångar
överensstämmer med de gröna villkoren. Det gröna affärsrådet är en underkommitté till bolagets
investeringsråd och har just nu följande medlemmar:
•
Ekonomi- och finanschefen
•
Hållbarhetschefen
•
Treasuryavdelningen, specialisten inom grön finansiering
Det gröna affärsrådet granskar uppgifterna om tillgångarna och utvärderar den
övergripande miljöpåverkan som omfattar livscykelbedömningar, potentiella rekyleffekter,
återhämtningsförmåga och efterlevnad av minst ett av miljömålen. Projekten och tillgångarna
måste även överensstämma med tillämpliga nationella lagar och författningar och Fabeges
policyer och riktlinjer. Affärsrådet kan begära ytterligare uppgifter och samråda med interna
parter, men koncernen har mandat att fatta beslut. Beslut om att fördela nettointäkterna kräver ett
konsensusbeslut av affärsrådet, där hållbarhetschefen har vetorätt. Beslut som fattas av affärsrådet
dokumenteras.
En uppdaterad förteckning över alla gröna tillgångar finns hos Fabeges treasuryavdelning. Om ett
projekt eller en tillgång inte längre uppfyller de gröna villkoren kommer det/den att tas bort från
förteckningen (och medlen kommer att återvinnas). Förteckningen kommer också att användas
som ett verktyg för att avgöra om det finns en aktuell eller förväntad kapacitet för ytterligare grön
finansiering.

Fabeges urvalsförfarande för valbara gröna tillgångar

Efterlevnad av
lagar och
förordningar

Efterlevnad av
policyer och
riktlinjer

Efterlevnad
av de gröna
villkoren

Pool med
gröna
tillgångar

Gröna
tillgångar
utvalda för
finansiering

Transparens
genom årlig
rapportering

Icke valbara
projekt och
tillgångar
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3.3 FÖRVALTNING AV MEDEL
Nettointäkterna från all grön finansiering krediteras ett särskilt konto (”grönt konto”) eller
övervakas på annat sätt av Fabege (den ”gröna portföljen”).
Avdrag görs från den gröna portföljen med belopp som motsvarar finansieringen,
refinansieringen, investeringen eller utgiften för valbara gröna tillgångar eller vid återbetalning av
eventuell grön finansiering.
Om en valbar grön tillgång inte längre är kvalificerad eller om tillgången avyttras eller blir en
förlust, kommer ett belopp som motsvarar de medel som tilldelats den att återkrediteras till den
gröna portföljen. Medel kan också omfördelas till andra gröna tillgångar under tiden för eventuell
grön finansiering, om inte annat avtalats i lånedokumentationen.
Treasuryavdelningen ska föra register över syftet med eventuella ändringar i den gröna portföljen
och säkerställa att de kombinerade medel som riktas mot en specifik grön tillgång, genom en eller
flera källor för grön finansiering eller annan finansiering med särskild användning av medlen,
inte överstiger dess värde.
Om den gröna portföljen har ett positivt saldo kan nettointäkterna investeras eller utnyttjas
av treasury enligt Fabeges hållbarhetspolicy och investeringskriterier. Sådana medel som inte
fördelats kan exempelvis placeras i kortfristiga räntebärande värdepapper såsom svenska
statsskuldväxlar (och relaterade enheter) eller svenska kommuncertifikat (inklusive relaterade
enheter).
Efterhandskontroll av medel

Fabege noterar rekommendationen i principerna för gröna obligationer beträffande insyn och
kontroll av medel som innebär att kontrollen kommer att göras av Fabeges externa revisor.
Ytterligare information kan hittas i avsnittet om årlig granskning under rapportering och insyn.

3.4 RAPPORTERING OCH INSYN
Fabege publicerar en årlig rapport på sin webbplats (www.fabege.se) som i detalj beskriver
fördelningen av gröna medel och efterlevnad av de gröna villkoren (”rapporteringen”). Den första
rapporteringen av detta slag enligt detta ramverk förväntas ske i april 2020 och kommer att finnas
tillgänglig på svenska och engelska.
Utöver den årliga rapporteringen publiceras en kvartalsrapport på den gröna webbplatsen som
beskriver det totala beloppet för utestående grön finansiering och det sammanlagda värdet av
gröna tillgångar.
Rapporteringen kommer att innehålla uppgifter om de gröna tillgångar som har finansierats med
grön finansiering, en sammanfattning av Fabeges verksamhet under det gångna året gällande
grön finansiering samt information, inklusive exempel, om den finansierade gröna tillgångens
efterlevnad av aktuella kriterier.
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Upplysningar om fördelning
•

•

•
•

Fabege kommer att tillhandahålla fördelningsrapportering och tonvikten kommer att ligga på
att ge exempel på enskilda projekt baserade på deras storlek.
Summan av utestående gröna obligationer och summan av saldot i den gröna portföljen,
inklusive eventuella kortfristiga placeringar eller medel förvaltade inom Fabeges
likviditetsportfölj.
Andelen nettointäkter fördelade till nya investeringar (se definition under metod).
Alla uppgifter ska vara per slutet av föregående år.

Resultatrapportering

Rapporteringen kommer att innehålla en redogörelse av resultatindikatorer för tillgångsnivån.
Rapporteringen strävar efter att visa effekterna baserade på andelen grön finansiering av den
totala investeringen. För finansierade gröna tillgångar som ännu inte är med i verksamheten
kommer Fabege att sträva efter att uppskatta framtida resultatnivåer. Fabege kommer att betona
energibesparingar och minskningar av växthusgaser som de mest relevanta resultatindikatorerna
för de flesta projekt.
Resultatindikatorer för gröna byggnader
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Miljöcertifiering och nivå.
Energiprestanda (kWh per kvadratmeter) och relativt resultat (%-förbättring) jämfört med
gällande nationell byggnorm.
Årliga energibesparingar (MWh) baserat på relativt resultat jämfört med gällande nationell
byggnorm.
Koldioxidintensitet (gram per kvadratmeter) och årliga koldioxidbesparingar (ton).
Utsläppen av växthusgaser övervakas enligt växthusgasprotokollet.
Andelen (%) förnybar energi i förhållande till tillgångens totala energianvändning.
Andelen (%) av gröna hyresavtal (baserat på total hyresyta) tecknade med hyresgäster.

Årlig granskning

Fabeges externa revisor eller en liknande part som utsetts av Fabege med relevant kompetens och
erfarenhet kommer att undersöka och rapportera huruvida ett belopp motsvarande nettointäkten
har tilldelats de valbara gröna tillgångarna som Fabege har kommunicerat i rapporteringen.
Slutsatserna kommer att ges i ett undertecknat uttalande som publiceras på Fabeges webbplats
(www.fabege.se).
Webbplats för grön finansiering

Fabege har en egen webbplats för grön finansiering på sin webbplats (www.fabege.se) där
investerare, långivare och andra intresserade kan hitta information om Fabeges gröna
finansiering, inklusive:
•
•
•
•
•
•

Ramverk för grön finansiering
Yttrande från Cicero
Rapportering
Årlig granskning
Kvartalsrapport
Investerarpresentation
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4. Definitioner
betyder betyget Silver i Miljöbyggnads certifieringssystem som
administreras av Sweden Green Building Council (SGBC) enligt definitionen vid tiden för
mottagandet av den aktuella certifieringen.

MILJÖBYGGNAD SILVER

betyder betyget Very Good inom BREEAM, ett betygssystem för
fastighetsbranschen som utvecklats av BRE Global, samt lokala anpassningar som BREEAM-SE
utvecklade av SGBC, i enlighet med deras definition vid tidpunkten för mottagande av aktuell
certifiering.

BREEAM VERY GOOD

BREEAM IN-USE VERY GOOD betyder betyget Very Good inom BREEAM, ett betygssystem
för fastighetsbranschen som utvecklats av BRE Global, i enlighet med deras definition vid
tidpunkten för mottagande av aktuell certifiering.
BBR innebär de svenska byggreglerna som upprättats av Boverket, som fastställer lagstadgade
krav och erbjuder allmänna råd avseende alla stadier av planering, uppförande och drift av
fastighetstillgångar

5. Policydokument
Följande policydokument styr Fabeges miljö- och hållbarhetsarbete.
#

NAMN

PUBLICERAT

1

Årsredovisning 2018

Engelska
Svenska

2

Uppförandekod

Engelska
Svenska

3

Bolagsstyrningsrapport 2018

Engelska
Svenska

4

Miljöpolicy

Engelska
Svenska

5

Uppförandekod för leverantörer

Engelska
Svenska

Allmänna policyer och riktlinjer finns på Fabege.se
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