
När hållbarhet blir norm 
– om EU-taxonomin och 
vägen till en klimatneutral 
samhällsbyggnadssektor
E N I N S I KTS RAPPORT FRÅN WH ITE AR KITE KTE R



FÖROR D – 3

”Vi behöver ge vår 
systemförändring ett distinkt 

uttryck som förenar hållbarhet 
med skönhet och upplevelse”

Europas länder har enats om att bli klimatneutrala till 
2050. Med uttalandet ovan menar Europeiska kom-
missionens ordförande Ursula von der Leyen att det 
är ett såväl miljömässigt och ekonomiskt som kulturellt 
projekt. Det kräver en systematisk modernisering av 
ekonomin, samhället och industrin. Samt en föränd-
ring av hur vi behandlar naturen, producerar och kon-
sumerar, bor och arbetar, äter och värmer, reser och 
transporterar.

Samhällsbyggnadssektorns negativa klimateffek-
ter är omfattande, liksom kraven på att ställa om. Hur 
väl bygg- och fastighetsaktörer lyckas med detta är 
avgörande för att sektorn ska bli klimatneutral och 
därigenom bidra till det övergripande europeiska 
målet. För vi kan nå klimatmålen, anpassa oss till ny 
lagstiftning och samtidigt bygga och vårda estetiskt 
tilltalande och inkluderande byggnader och miljöer. 
Men denna förändring kräver fördjupade insikter om 
den gemensamma spelplanen och vad målen betyder 
för oss i praktiken.

Taxonomiexperten Marie Baumgarts, som bland 
annat är ledamot i EU-kommissionens expertgrupp för 
hållbar finansiering menar att ”Bygg- och fastighetsak-
törer kan använda EU-taxonomin som ett sätt att skåda 
in i framtiden.” Vi tog henne på orden och intervjuade 
både henne och några av Sveriges större fastighets-
bolag, fondbolag och framstående branschexperter 
om hur de ser på taxonomins betydelse. Resultatet är 
denna rapport som har lett till följande insikter: 
 •  EU:s införande av taxonomin och dess ”vänner” 

(ett antal lagkrav och regleringar för hållbarhets-
rapportering) kommer att ställa nya och hårdare 
krav på vår sektor och på dess finansiärer.

 •  Det är ett omfattande regelverk som dessutom 
kommit på plats i rekordfart, parallellt kräver nu de 
flesta intressenter att sektorn utifrån ESG-faktorer 
ställer om till hållbara verksamheter. Taxonomin är 
det gemensamma språket och den måttstock som 
kommer att visa hur väl aktörerna lyckas.

 •  Även aktörer som inte omfattas av taxonomins 
rapporteringskrav behöver anpassa sig när inves-
terare i allt högre takt styr mot gröna, taxonomian-
passade investeringar. 

 •  Vi kan därför räkna med att fastighetsbolagen i allt 
högre grad kommer att beställa projekt som tydligt 
möter de högt ställda kraven. 

Trots att de intervjuade har delvis olika perspektiv 
finns flera gemensamma nämnare kring vad taxo-
nomin kan ge för effekter för såväl dem själva som 
sektorn i stort: 
 •  Att satsa på hållbarhet kommer snart att vara likställt 

med att framtidssäkra och riskminimera sin verksam-
het. Aktörer som inte lyckas i sin gröna omställning 
och som inte harmoniserar med taxonomin kommer 
att förknippas med högre risk av investerare. Detta 
påverkar deras möjligheter till finansiering.

 •  För att möjliggöra en grön omställning behöver 
investeringar även göras i så kallade ”bruna” verk-
samheter, sådana som behöver ställa om. För att 
uppnå Parisavtalet bedömer EU att hundratals 
miljarder euro behöver investeras årligen i detta. 
Investerare behöver därför sätta sig in i hållbar-
hetsfrågorna på ett djupgående sätt för att kunna 
motivera investeringar i verksamheter som ännu är 
i början av sin omställning. Denna övergång kan 
bli problematisk. Men EU-taxonomin möjliggör 
investeringar i så kallade ”gröna öar”, avgränsade 
ekonomiska aktiviteter i bolagen. Detta kan öka 
incitamenten och förenkla övergången.

 •  Samtliga intervjuade menar att vi kommer se ökade 
krav på bättre och mer transparent hållbarhetsrap-
portering. Likaså att den brist på standardisering 
och jämförbara data som karakteriserat hållbar-
hetsrapporteringen under lång tid gör detta till 
en stor utmaning. Bristen liknas vid att redovisa 
finansiella nyckeltal utan att ange valuta.

 •  Störst antas utmaningen bli för de mindre och mel-
lanstora aktörerna. Dessa har varken storbolagens 
tillgång till resurser och kompetenser eller längre 
erfarenhet av omfattande hållbarhetsredovisning. 
Mindre aktörer riskerar höga kostnader och en rela-
tivt sett tyngre administrativ börda. Att EU-taxono-
min väntas slå så brett visar på kraften i kapitalet.

 •  Även aktörer utanför sektorn förväntas påverkas av 
EU-taxonomin. Revisionsbyråerna kommer att öka 
i betydelse och fylla en viktig funktion i att stödja 
bolagens rapportering. Att tolka innebörden av tax-
onomin och hur den ska omsättas i rapportering 
blir den första utmaningen. Flera intervjupersoner 
nämner att försäkringsbolagen troligen kommer att 
göra taxonomianpassade värderingar av fastigheter 
och ytterligare öka trycket på fastighetsbolagen. 

Sara Kulturhus är Skellefteås nya mötesplats. Konst, 
uppträdanden och litteratur tillsammans med hotell i ett 
av världens högsta trähus. Här kombineras stadens arv 
av att bygga i trä med den senaste ingenjörskonsten, 
vilket gjort projektet till en förebild inom hållbar design 
och konstruktion.
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 •  EU-taxonomin är ett ”gränssnitt” som varken 
riktar sig till samtliga intressenter i värdekedjan 
eller omfattar verktyg för att räkna fram eller veri-
fiera målen. Här fyller miljömässiga certifieringar 
(såsom Leed, Breeam och Miljöbyggnad) en fort-
satt funktion. Certifieringarna går också längre än 
kraven i taxonomin och kan därmed vara särskil-
jande i relation till såväl finansiärer som slutkunder. 
Men detta ökar risken för att bolag ska drunkna i 
rapportering. Därför är det av stor vikt att certifie-
ringarna harmoniseras med taxonomin.

 •  Det geo- och säkerhetspolitiska läget, särskilt med 
anledning av det pågående kriget i Ukraina, spelar 
roll. Stigande räntor samt råvaru- och energipri-
ser i kombination med oroliga finansmarknader 
riskerar att fördröja eller rentav avbryta planerade 
byggprojekt. Ett par intervjuade menar dock att en 
eventuell inbromsning i ekonomin kan vara en möj-
lighet för sektorn att ”komma ikapp” utvecklingen 
på hållbarhetsområdet och de förändringar som 
taxonomin kommer att kräva.

 •  Bristen på råvaror till byggmaterial, och påföljande 
stigande priser, kan samverka med EU-taxonomin 
för att snabba på samhällsbyggnadssektorns kan-
ske största utmaning: omställningen till en cirkulär 
ekonomi. Cirkularitet och återbruk är inte oväntat 
de mest återkommande orden i intervjuerna. Där 
framkommer att vi behöver se alla befintliga mate-
rial som råvaror och därmed spara på jordens 
resurser. Material som finns på hemmamarknaden 

kommer bli allt viktigare. Och kraven på materi-
alkompetens hos leverantörerna kommer att öka. 
Att klara övergången till en cirkulär samhällsbygg-
nadssektor är inte enkelt, det förutsätter att vi för-
ändrar både attityder och arbetsmodeller. Men det 
är fullt möjligt.

Det ökade behovet av grön omställning stöttas av 
allt högre krav på hållbarhet från intressenter i och 
utanför vår sektor. Vi behöver därför agerar tillsam-
mans mer än tidigare. Den viktigaste insikten jag 
tar med mig från arbetet med denna rapport är att 
förutsättningarna är goda. Nyckelorden samarbete, 
dialog, transparens och kreativitet har gått som en 
röd tråd genom intervjuerna, vilket illustrerar det stora 
ömsesidiga beroendet som karakteriserar sektorn. Ett 
beroende som inte är en svaghet, utan en styrka.

Trots att vi står inför stora utmaningar finns anled-
ning att känna hopp om att vi med gemensamma 
krafter kan styra sektorn i rätt riktning, mot ett klimat-
neutralt Sverige och Europa 2050.

EU-taxonomin har gett oss ett gemensamt språk. 
Teknikkonsulter, bygg- och installationsentreprenörer, 
byggmaterialtillverkare, arkitekter, fastighetsbolag, 
finansiärer, revisionsbyråer och försäkringsbolag: nu 
är det upp till oss att använda det.

Alexandra Hagen, vd White Arkitekter

Om denna rapport
Denna insiktsrapport är genomförd av White Arkitekter under april och maj 
2022 och bygger på semistrukturerade djupintervjuer med följande personer: 

Marie Baumgarts, taxonomi-
expert och tidigare ledamot i 
EU:s expertgrupp för hållbar 
finansiering. Nu ansvarig för 
hållbarhetsrådgivning på KPMG. 

Cecilia Fredholm Vaarning,  
kommunikations- och hållbarhets-
chef på fastighetsbolaget Stena 
Fastigheter och ordförande i 
Fastighetsägarnas Hållbarhetsråd.

Johan Henriks, ansvarig 
förvaltare för fastighetsfonderna 
på Länsförsäkringar Fond-
förvaltning som förvaltar drygt 
300 miljarder kronor. 

Mia Häggström, hållbarhets chef 
på fastighetsbolaget Fabege. 

Pia Gisgård, chef för hållbarhet 
och ägarstyrning på Swedbank 
Robur, Sveriges största kapital-
förvaltare med ett förvaltat värde 
på 1 868 miljarder kronor.

Fredrik Mattsson, förvaltare  
på Swedbank Robur.

Saga Jernberg,  
hållbarhetsansvarig på fastig-
hetsbolaget Atrium Ljungberg.

Lotta Werner Flyborg,  
vd på Sweden Green Building 
Council (SGBC) Sveriges 
ledande medlemsorganisation 
för hållbart byggande.

Urvalet av intervjupersoner har skett utifrån hypote-
sen att de främsta insikterna finns i sektorns största 
beställare, fastighetsbolagen, samt aktörer som 
investerar i dessa, banker och fondbolag. Experterna 
på hållbarhet, taxonomi och samhällsbyggnadssek-

torn bidrar därutöver med viktiga utifrån-perspektiv. 
I förordet sammanfattas de viktigaste insikterna 

utifrån intervjuerna. I kommande avsnitt redovisas 
det mest relevanta och särskiljande från respektive 
intervju och därefter en bakgrund till EU-taxonomin.  

Barnets blick var utgångspunkten när vi lät Nobelbergets gamla panncentral återuppstå som förskola – i ny form och 
i alla regnbågens färger. En arkitektur präglad av barns nyfikenhet och förundran som inspirerar till lek, fantasi och 

lärande. Ett transformationsprojekt där byggnadens historia framhävs och en lekfull påbyggnad omfamnar det gamla.



”Om marknaden 
tycker att det går 
fort, är det för att 
det gör det.” Varför togs taxonomiförordningen fram? 

Hållbarhet har varit förhållandevis oreglerat fram tills 
nu. Det har inte kostat bolagen något att släppa ut 
stora mängder koldioxid och det har inte synts i års-
redovisningar, vilket andra ekonomiska aktiviteter som 
bygger upp BNP gör. Och ju mer industrin har snurrat, 
desto mer utsläpp har vi skapat. Att det inte har funnits 
någon riktig finansiell konsekvens är en viktig faktor 
bakom framtagande av taxonomin.  

För att klara Parisavtalet behöver våra utsläpp 
komma ner till noll år 2050. Det betyder att all ekono-
misk aktivitet såsom transporter, tillverkning eller fast-
igheter måste kunna drivas med nollutsläpp. Annars 
har vi ingen chans att klara målet. 

Taxonomin har tagits fram för att visa oss vad som 
krävs för att nå dit, med hjälp av jämförbara och teknik-
neutrala tröskelvärden uträknade på vetenskaplig grund. 
Det är lite som att tända lampan, så att man får en jäm-
förbarhet mellan aktiviteter och på så sätt kan välja dem 
som snabbast möjligast bidrar till att klara Parisavtalet. 
Taxonomin riktar in sig på de sektorer som tillsammans 
står för 93,5 procent av de direkta utsläppen inom EU. 
En av dessa är bygg- och fastighetssektorn. 

Vilka utmaningar ser du initialt?
Från att arbetet med att ta fram taxonomin startade till 
att det blev en förordning var nog snabbast i EU:s his-
toria. Länderna har verkligen slutit upp. Så om mark-
naden tycker att det går fort, är det för att det gör det.

En utmaning är därför att det saknas data. Hållbar-
hetsarbetet har hittills inte varit så granulärt. Bolag och 
aktörer har arbetat på en mer allmän nivå där man kanske 
valt ut några av de globala hållbarhetsmålen och beskrivit 
hur man arbetar mot dessa i olika narrativ. Det har inte 
varit tydligt vad det faktiska resultatet av hållbarhetsarbe-
tet är. Nu behöver marknaden ställa om. Och taxonomin 
kommer att visa hur alla ligger till i omställningen. 

Marie Baumgarts, taxonomiexpert på KPMG och en av ledamöterna 
i EU-kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering, menar att 
verksamheter behöver lyckas i sin gröna omställning för att anses framtids-
säkrade. Men taxonomin, som tagits fram i rekordfart, bjuder enligt 
Baumgarts på möjligheter även för mindre bolag som inte kommit lika långt 
om de kan identifiera ”gröna öar” i verksamheten. Det kommer enligt henne 
att öppna upp många dörrar och göra dem investeringsbara. 

Hur ligger Sverige till i omställningen?  
Sverige har ju ett gott rykte internationellt när det gäl-
ler hållbarhet. Men med taxonomin får vi en mycket 
mer direkt jämförbarhet mellan olika aktiviteter, bolag 
och länder. Jag tycker att Sverige kan se det som en 
positiv utmaning. Nu behöver det goda ryktet omvand-
las till faktiska, jämförbara siffror.

Hur kommer det att märkas att taxonomin har 
börjat gälla? 
Jag tror definitivt att vi kommer att se ett ökat kapital-
flöde mot det som är hållbart. Verksamheter som 
lyckas med grön omställning kommer att få billigare 
lån och större tillgång till kapital. Det gör att de ökar i 
tillväxt och ytterligare kan accelerera i omställningen. 
De verksamheter som inte klarar att ställa om kommer 
att få det svårare att attrahera kapital, därför att de inte 
kommer ses som framtidssäkrade. Och det är en stor 
risk idag, att inte vara framtidssäkrad.   

Där har taxonomin en smart inbyggd effekt i syfte 
att skapa incitament för bolag som inte kommit lika 
långt att börja ta steg framåt. För att finansmarknads-
aktörer ska få gröna portföljer som i hög grad linjerar 
med taxonomin, behöver de hitta investeringar som 
är gröna. Det behöver inte vara på ”entity level”, alltså 
ett helt bolag. Utan bolag kan identifiera ”gröna öar” 
inom sin verksamhet och söka kapital till dessa. För 
ett fastighetsbolag kanske det handlar om investe-
ringar i energieffektivisering. Dessa ”gröna öar” tror 
jag kommer att öppna upp många dörrar och göra 
även mindre bolag investeringsbara för fonder som 
vill omfattas av taxonomin. 

Därför rekommenderar jag alla bolag som är i 
behov av investeringar, oavsett om man i dagsläget 
omfattas av taxonomin eller inte, att sätta sig in i det 
här. Taxonomin kan faktiskt användas som ett sätt att 
skåda in i framtiden.  
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”Hållbarhetsfrågor är väldigt mycket 
tillsammans-frågor. Jag märker redan av en 
annan typ av dialog mellan aktörer i sektorn.”

Vad vill ni åstadkomma med ert 
hållbarhetsarbete på Stena Fastigheter?
På ett övergripande plan handlar det om att genom 
långsiktigt ägande säkra våra fastighetsvärden, att 
bidra till att våra områden ska utvecklas på ett bra 
sätt och att städerna vi verkar i ska stärkas.  

Vi vill göra det lätt att leva och arbeta hållbart. Som 
fastighetsbolag har vi en unik ”arena” för att göra 
livet mer hållbart för människor som bor och verkar 
hos oss. Vi fattar beslut om hur vi bygger nytt, hur 
vi renoverar, vilka utemiljöer vi skapar, hur vi bidrar 
till relationerna i kvarteren och hur vi framtidssäkrar 
fastigheterna – vi behöver ta ett stort ansvar för kom-
mande generationer.

 
Vad tror du att taxonomin kommer att innebära 
för klimatomställningen? 
Taxonomin gör det möjligt att jämföra bolag hållbar-
hetsmässigt på samma sätt som man kunnat jämföra 
dem ekonomiskt. Nu finns ett motsvarande ”språk” 
och nyckeltal inom hållbarhet. Det är otroligt smart 
att koppla ihop taxonomin med finansmarknaden. Det 
kommer att göra att alla bolag vill bli sedda som en 
grön, hållbar investering. Även små leverantörer som 
inte direkt omfattas av taxonomin, påverkas indirekt 
för att de ska kunna leverera till bolag som omfattas 
av taxonomin eller attrahera kapital från investerare 
som vill investera grönt. Jag tror att taxonomin kan ge 
en ketchup-effekt till klimatomställningen just för att 
den slår så brett.

Om finansmarknaden är klar med var den vill satsa 
sitt kapital – och det finns mycket pengar att satsa i 
den gröna omställningen – tror jag dessutom att även 
försäkringsbolagen kommer att följa efter. Man kom-
mer vilja skruva från två håll.

Att lansera något som inte är riktigt färdigt tycker 
jag också är smart. Det blir mer utmanande och gör 
att bolag som ännu inte är i gång får en möjlighet 
att börja springa. De måste springa väldigt, väldigt 
fort – men det går! 

Vad kommer taxonomin att betyda för aktörer i 
samhällsbyggnadssektorn? 
Jag tror att insatserna som görs inom sektorn kommer  

Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhets- och kommunikationschef på 
Stena Fastigheter, tror att taxonomin kan ge en ketchup-effekt till 
klimatomställningen just för att den slår så brett. Hon tar även upp att 
försäkringsbolagen troligen kommer få upp ögonen för taxonomin, därmed 
skruvas det från flera håll på aktörerna i sektorn. 

att linjera alltmer med varandra. Det blir en ökad tyd-
lighet, med klimatdeklarationer som en slags form och 
med taxonomin som innehåll. Hållbarhetsfrågor är 
väldigt mycket ”tillsammans-frågor”. Och jag märker 
redan av en annan typ av dialog mellan aktörer i sek-
torn. Jag har inte sett en sådan här transparens, bjus-
sighet och öppenhet tidigare. Med leverantörer räknar 
vi numera fram projektens klimatavtryck tillsammans. 
Och dialogen med bankerna är redan förändrad, den 
är mer öppen och jag tycker de visar på en djupare 
förståelse för hållbarhetsfrågor. 

Arkitektens roll som kunskapsbärare kan komma att 
stärkas ytterligare i detta. Det kommer att finnas en 
stark förväntan på klimatberäknade alternativ, utifrån 
de sex målen som ingår i taxonomin. Framför allt tänker 
jag på cirkularitet. Jag tror att det är nu som cirkularitet 
kommer att komma i gång på allvar. Det har varit mycket 
snack länge, men nu blir det verkligen viktigt. Hur tar 
vi hand om gamla byggnader? Hur ska vi tänka kring 
ventilation och värme? Är det okej att öppna ett fönster 
eller ska man ta till kylmedel? Smarta lösningar och 
hjälp med olika typer av ställningstaganden kommer 
att bli hårdvaluta. 

Hur påverkas arbetet med EU-taxonomin av det 
osäkra världsläget? 
Det är en utmanande tid för vår sektor. Det har kommit 
rapporter bara den senaste veckan om att det finns 
bolag som nu som drar i handbromsen när det gäller 
nyproduktion för att man ser kombinationen av sti-
gande räntor, priser och minskad tillgång till material.

Jag funderar på om en viss inbromsning samtidigt 
skulle kunna innebära en möjlighet för vår sektor att få 
lite ordning och reda i förberedelserna kring taxono-
min och andra hållbarhetsregleringar. Vi skulle gemen-
samt behöva göra ännu bättre analyser för att kunna 
gå fram med de projekt som är absolut starkast. Det 
skulle kunna vara positivt för både bolag och kunder. 
De gröna frågorna är trots allt mer instrumentella och 
mätbara. Det står i kontrast till de sociala frågorna 
som kräver mycket mer fotarbete och djupare för-
ståelse. Med tanke på att vi har en social taxonomi 
på ingång behöver vi vara väl förberedda även inför 
kommande utmaningar.  
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Vad vill Swedbank Robur uppnå i 
hållbarhetsarbetet? 
Swedbank Roburs vision är att bli världsledare i håll-
bart värdeskapande. Att vara ”världsledare” handlar 
inte för oss om att vara bäst, utan om att vara en ledare 
och inspirera, stötta och driva framåt. För att nå visio-
nen har vi bland annat satt upp en klimatstrategi med 
två tydliga och övergripande mål: Fondkapitalet ska 
vara i linje med Parisavtalet 2025 och fondkapitalet 
ska vara koldioxidneutralt år 2040 (alltså fem respek-
tive 10 år tidigare än Parisavtalets deadline). Vägen till 
netto noll har vi försökt konkretisera ytterligare: För att 
nå nettonollutsläpp behöver vi öka våra investeringar i 
bolag som själva har nettonollmål, vi behöver öka våra 
investeringar i klimatlösningar och vi behöver bedriva 
påverkansarbete gentemot de bolag som står för 
den större delen av Swedbank Roburs ägda utsläpp, 
säger Pia Gisgård. 

Vilken betydelse kan taxonomin få för er 
finansmarknadsaktörer?
På längre sikt ser vi att EU:s nya regelverk Disclosu-
reförordningen och Taxonomiförordningen kommer 
att utvecklas till effektiva verktyg, både för oss som 
investerare och för bolagen. De medför en stan-
dardisering av hållbarhetsrapportering som saknas 
idag. Bristen på standardisering kan jämföras med 
om företag skulle rapportera sina finansiella nyckeltal 
utan att ange i vilken valuta – det blir omöjligt att jäm-
föra om du inte använder samma mätvärden, säger 
Pia Gisgård.

Fredrik Mattsson, förvaltare för fonden 
Swedbank Robur Fastighet – vad 
kommer den att innebära för aktörer i 
samhällsbyggnadssektorn?
Än så länge ska fastighetsbolag endast rapportera 
hur de omfattas av de tekniska granskningskriterierna 
och de är fortfarande i ett tidigt stadium av att samla in, 
analysera och rapportera data. Fastighetsbolag som 
har en stor andel nybyggda byggnader får i nuläget 
en högre score. Det är provocerande att bolag som 
rivit en hel fastighet, byggt en ny och fått den miljö-
klassad kan finansiera den via en grön obligation och 
därmed får ett högre taxonomiscore. Detta är ju oftast 
betydligt sämre för miljön än om byggnaden fått står 
kvar men istället blivit renoverad.

Fredrik Mattsson, förvaltare på Swedbank Robur, blir provocerad av att bolag 
som rivit en hel fastighet, byggt en ny och fått den miljöklassad kan få ett 
högre score enligt den nya EU-taxonomin än ett bolag som istället renoverar 
en befintlig fastighet vilket i många fall är bättre för miljön. Pia Gisgård, 
chef för Hållbarhet och ägarstyrning på Swedbank Robur menar att den 
kommande standardiseringen inom hållbarhetsrapportering inte kommer att 
lösa alla brister direkt – men att det är ett stort steg i rätt riktning.

Byggbolagen är ofta i händerna på det beställande 
bolaget och i en dialog med kunderna kan byggbola-
gen öka andelen energieffektiva byggnader, men det 
är inget som sker över en natt. 

Taxonomin är en affärsmöjlighet för teknikkonsulterna 
då de kan hjälpa bolagen både med kartläggning av 
beståndet, beräkningar och implementation av lösningar.

Byggmaterialtillverkare har fått ökade krav från 
sina kunder att ställa om till mer hållbara och energi-
effektiva produkter. 

Generellt så ser vi en trend i sektorn att i större 
utsträckning försöka öka återanvändning av material. 

Vilka förväntningar har ni på just fastighetsbolag 
när det gäller att anpassa sig efter taxonomin? 
Fastighetsbolagen kommer att behöva förhålla sig till 
taxonomin och de har väldigt olika startpunkter. Det 
beror på vilken typ av fastigheter man har, hur ålders-
strukturen ser ut på beståndet samt den geografiska 
fördelningen. Det blir därför mycket bolagsspecifika 
överväganden som behöver göras. Viktigast är att det 
görs en helhetsbedömning, i vissa fall kanske det till 
exempel vara bättre för miljön att investera i en fast-
ighet och få den att gå från energiklass F till D än att 
satsa på att investera i en fastighet och får den att gå 
ifrån energiklass B till A, säger Fredrik Mattsson.  

Hur har Swedbank Robur förberett er för att 
anpassa er efter taxonomin?  
Ofta tenderar man att vänta på att nya skatter, nya reg-
ler och globala system ska förändras. När det gäller 
EU:s regelverk för hållbar finansiering har det kommit 
på plats i rekordfart. Delar av detaljregleringen är dock 
försenad och vi vet ännu inte hur den slutligt kommer 
att se ut. Vår uppfattning är att vi inte kan vänta, vi får 
utgå från det som finns tillgängligt. Det handlar om att 
agera nu, utifrån den information vi har. Och inse att 
kapital är en stark påverkansfaktor för att driva på en 
hållbar utveckling. 

Vår upplevelse är också att många investerare i 
vissa fall till och med ligger före de nya regelverken. 
Speciellt större aktörer i Sverige och Norden. Arbe-
tet hos oss har pågått under flera år och vi ser att vi 
ligger väl i fas i implementeringen. Som alltid handlar 
det om att ha ett aktivt och dedikerat arbete, tydliga 
färdplaner och att säkerställa att man har rätt resurser 
och kunskap inhouse, säger Pia Gisgård.  

”Bristen på standardisering kan 
jämföras med om företag skulle 
rapportera sina finansiella nyckeltal 
utan att ange i vilken valuta.”
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”Jag tror inte det med 
säkerhet går att säga 
att någon nyproduktion 
i Sverige idag uppfyller 
kraven enligt taxonomin.”

Hur ser du på EU:s gröna taxonomi? 
Jag definierar taxonomin som en tydlig indikator på att 
finansmarknaden nu har fått upp ögonen för de här 
frågorna, och att de vill styra kapitalet i en riktning mot 
klimatomställning och minskade klimatavtryck. 

Taxonomin är ju ett finansiellt ramverk och ”money 
talks” - det kan man inte komma ifrån. Jag har därför 
en förhoppning om att den kommer ge incitament till 
bolag som i nuläget inte upplever höga krav och för-
väntningar på hållbarhet från kunder att ändå börja 
arbeta aktivt med frågorna. Ska kapitalet användas 
för att finansiera oss som ligger i framkant och driver 
utvecklingen, och/eller ska det användas för att andra 
ska kunna göra en förflyttning i rätt riktning? Det tycker 
jag är en relevant fråga att ställa.

Hur tror du att införandet av taxonomin kommer 
att påverka dialogen och dynamiken mellan 
investerare och fastighetsbolag?
Hållbarhetsfrågor är en väldigt god plattform för 
dialog och för att bygga relationer. Det som händer 
just nu är att finansmarknaden börjar ställa frågor om 
sådant de inte är vana vid att fråga om, vilket gör att vi 
genomgår en gemensam lärandeprocess. 

Jag upplever inte att det finns någonting ”taggigt” 
hittills i relationen med investerare i de här frågorna. 
Det är nog snarare ett trevande och en nyfikenhet. 
Och en stor portion ödmjukhet inför att det här är 
något nytt för oss. Det som är svårt i nuläget är att vi 
bolag rapporterar nyckeltal men investerarna vet inte 
riktigt vad de får, då det kan vara otydligt hur siffrorna 
är framräknade. Jag tror inte att det med säkerhet går 
att säga att någon nyproduktion i Sverige idag uppfyl-
ler kraven enligt taxonomin. Här kommer revisorernas 
roll att vara superviktig, så att vi får samma råd och 
förhållningsregler kopplat till vad det är som ska rap-
porteras, hur ska det se ut och vad som är godtagbart 

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, menar att återbruksfrågan 
är en nyckelfråga för aktörer i sektorn som behöver kunna ha två tankar i 
gång samtidigt: att arbeta för att minska klimatavtrycket här och nu, och 
samtidigt skapa nya byggnader som kan stå i 200 år. Hon menar vidare att 
taxonomin bjuder in till dialog mellan investerare och fastighetsbolag som 
kommer att genomgå en lärandeprocess. 

och inte. Ett konkret medskick jag vill göra är till FAR, 
revisorernas branschorganisation, de borde ta på sig 
ansvaret för att tydliggöra detta. 

Men andra kringliggande regelverk och stödfunk-
tioner, såsom certifieringssystem vi redan använder 
oss av, behöver också anpassa sig efter taxonomin 
och harmonisera med den, om vi inte ska drunkna 
i all rapportering. Det handlar om allt från över-
svämningskartläggningar och energieffektivitet till 
materialvalsfrågor. 

Hur förbereder ni som fastighetsbolag er för 
taxonomins införande? 
Att harmonisera med taxonomin är svårt. Det är väl-
digt detaljstyrt på vissa områden, exempelvis kopplat 
till ”Do no significant harm”-kriterierna. Andra delar 
är mer allmängiltiga, där vi måste i stället göra tolk-
ningar för vad som menas, eller vilken nivå det är som 
är godtagbar. 

Vi har avsatt resurser för att sätta oss in i förord-
ningen och vad som åligger oss som bolag. Vi inför 
nya riktlinjer i ramarna för våra upphandlingar, där 
taxonomikraven kommer att bli tydliga. Vi är med i alla 
branschdialoger som förs med olika aktörer där exem-
pelvis Fastighetsägarna har tagit ett stort ansvar. Där 
finns arbetsgrupper som specifikt fokuserar på taxo-
nomifrågorna och flera av de utmaningarna jag nämnt.

Jag bedömer att vi som bolag är så redo som vi 
kan vara, utifrån den tolkning vi har gjort. I år kommer 
vi att rapportera hur ”alignade” vi är med taxonomin 
och bedömer att cirka 70 procent av vår verksamhet 
är det utifrån kunskapsläget idag. 

På lite längre sikt ser jag en utveckling mot att 
rapporteringen kommer att ta alltmer tid och resur-
ser i anspråk. Det är inte otänkbart att bolag behöver 
anställa särskilda ”hållbarhets-controllers” som enbart 
arbetar med alla nyckeltal kopplade till hållbarhet.  
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”Vi förväntar oss att alla 
fastighetsbolag har färdigt 
satta hållbarhetsmål som 
inte bara är fina meningar, 
utan går att mäta.”

Hur ser du på EU:s gröna taxonomi? 
Jag ser på taxonomin som ett första steg att styra kapi-
tal utifrån ett regleringsperspektiv. Jag säger första 
steg då jag menar att det initialt har missats några 
viktiga delar. Taxonomin fokuserar nu främst på för-
valtningsfastigheter och får inte med det stora klimat-
avtryck som kommer från till exempel nyproduktion 
och från hela leverantörskedjan. I nuläget premieras 
nyproduktion och nyproducerade fastigheter. Vissa 
bolag med ett äldre bestånd, exempelvis i miljon-
programsområden, hamnar väldigt lågt. Här i ligger 
en paradox för i de flesta fall är det värsta för miljön att 
knacka ner och bygga nytt. Dessa bolag får helt enkelt 
arbeta med det befintliga och energieffektivisera så 
gott det går. 

Dessa initiala utmaningar skulle kunna innebära att 
den större påverkan på finansieringen som är ambitio-
nen med taxonomin, dröjer. Även på sikt tror jag att det 
kommer vara svårt att jämföra bolagen rakt av utifrån 
hur väl de linjerar med taxonomin då de har så olika 
förutsättningar i form av nytt eller gammalt fastighets-

Johan Henriks, ansvarig förvaltare för Länsförsäkringar Fondförvaltnings 
fastighetsfonder, spår att de mindre och mellanstora bolagen kommer 
att få störst utmaningar och högst kostnader för att anpassa sig efter 
taxonomin. Och ser en risk i att taxonomin just nu premierar nybyggnation 
och missgynnar bolag med äldre fastighetsbestånd. Han lyfter även 
upp bristen i att det ännu inte finns någon branschpraxis som kan 
guida investerare, vilket enligt Henriks kommer att behövas för att ha 
förtjänstfulla dialoger kring taxonomin med bolagen. 

bestånd. Bilden kommer att bli skev och lösningen tror 
jag är att man jämför med bolag som har motsvarande 
exponering på fastigheter.

 
Hur skulle du karakterisera intressenters 
förväntningar på er finansmarknadsaktörers 
hållbarhetsarbete? 
Jag skulle säga att de har ökat enormt bara under de 
senaste fem åren. Tidigare var hållbarhet lite mer av 
en hygienfaktor men nu har det blivit ”på riktigt”. Att 
inte ställa om kommer att kosta i slutändan, fastig-
hetsbolag som inte hänger med riskerar att sitta med 
näst intill osäljbara fastigheter. Och kraven från ägare 
och rådgivare på oss fondbolag att investera grönt 
och erbjuda gröna fonder kommer fortsätta att öka. 
Möjligen skulle det rådande geopolitiska läget, bland 
annat med anledning av kriget i Ukraina, kunna göra 
att frågan hamnar lite längre bak. Men det bedömer 
jag blir kortvarigt. Jag tror till exempel att vi snart kom-
mer att se att även passivt förvaltade fonder kommer 
att styras i enlighet med taxonomin.  
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”Investerarsidan kommer vilja ha ett underlag: 
data. Och vi i vår bransch kommer vilja prata 
om varför datan ser ut som den gör.”

Taxonomin ska underlätta jämförbarheten 
mellan bolag, mellan branscher och mellan 
länder. Hur ser du på förutsättningarna för det? 
Jämförbarheten är definitivt en utmaning då de olika 
länderna inom EU har olika förutsättningar. Vi kan ta 
exemplet energideklarationer, nivå A är inte samma i 
alla europeiska länder. Ur den aspekten blir det väldigt 
intressant att se vilket inflytande taxonomin kommer att 
få, om ett bolag i Sverige skulle klassas som mindre håll-
bart för att vår energiklass A är mycket svårare att nå än 
i ett annat land. Inom andra områden såsom målet för 
cirkulär ekonomi, skulle det nog kunna bli mer jämförbart 
för att det kan vara samma typ av kravställning i hela EU.

Jag tror att jämförbarheten blir mer tillförlitlig mellan 
bolag inom samma land. Där har vi hittills haft utma-
ningar inom hållbarhetsområdet, exempelvis med mått 
för energianvändning. Ett bolag kanske har valt att 
redovisa ett energimål där man mäter både fastighets-
energi och hyresgästenergi, ett annat väljer enbart att 
mäta fastighetsenergi och ett tredje använder ett helt 
annat mått där man anger total energianvändning i 
stället för per kvadratmeter. Taxonomin kommer att ge 
samma ramar för alla dessa bolag och det kommer att 
öka jämförbarheten.

Vad kommer investerarna att titta efter?
När jag har diskuterat med banker menar de att siffran 
om hur väl ett bolag är linjerat med taxonomin initialt 
inte kommer att vara lika intressant som hur potenti-
alen är. Det finns egentligen inget krav på att redo-
visa potentialen men jag tror att aktörer inom sektorn 
kommer att vilja kommunicera den, och berätta om 
sin plan framåt. 

Man skulle kunna sammanfatta det så här: inves-
terarsidan kommer vilja ha ett underlag, data. Och vi i 
vår bransch kommer vilja prata om varför datan ser ut 
som den gör. Jag vet inte hur mycket investerarna ini-
tialt kommer att lägga kraft på detta, men det kommer 
onekligen att vara en stor del av min roll att bevaka det 
här i dialogen med investerarna framöver. 

På Atrium Ljungberg har ni en stor andel äldre fast-
igheter i beståndet, hur passar det in i taxonomin? 
Så långt som taxonomin är beslutad i nuläget, med de 
två miljömålen som handlar om att begränsa klimat-

Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, 
menar att det är en utmaning att få dem som analyserar taxonomin att 
förstå att allt kanske inte är mätbart, eller ryms i taxonomin. En annan 
enligt henne intressant utmaning för sektorn är att trots tuffa klimatmål 
och taxonomin med dess krav, få till en spännande, intressant och härlig 
gestaltning av byggnader och miljöer.

påverkan och klimatanpassning, finns det utmaningar 
med äldre byggnader som ofta inte är lika energief-
fektiva som nybyggda. För att linjera med taxonomin 
krävs att du gör energibesparing på 30 procent i 
dina fastigheter, om du inte tillhör toppskiktet på 15 
procent av beståndet i Sverige gällande energipre-
standa. Det är en rätt tuff besparing för vissa äldre 
fastigheter och ska dessutom åstadkommas inom 
en viss tidsperiod. Säg att du lyckas få besparingen 
till 28 procent, då uppfyller du ändå inte taxonomin. 
Vi har faktiskt reflekterat kring om taxonomin skulle 
kunna leda till att fler byggnader rivs. Det är ju en 
rakt motsatt effekt till vad den syftar till, vilket skulle 
vara olyckligt. Möjligtvis kan de kommande målen 
som relaterar mer till cirkularitet och materialval ge 
tydligare kriterier så att även äldre fastigheter kan 
kvalificeras som gröna. 

Många äldre byggnader som inte har den bästa 
energianvändningen medför istället andra värden, 
såsom platsidentitet och kulturhistoria. Detta inklu-
deras inte i ett verktyg som taxonomin, troligen inte 
framöver heller. Vi fastighetsbolag som arbetar med 
att utveckla hela områden vill ju att det ska vara härliga 
platser att vistas på. Och de värdena syns inte tillräck-
ligt. Jag skulle inte säga att det är en risk, men jag tror 
att vi kommer att behöva prata om dessa andra värden 
som inte går att klassificera och mäta enligt taxonomin. 

Hur skulle taxonomin konkret kunna påverka 
utformning och nybyggnation?
Vi har de tuffa klimatmålen, vi har taxonomin med dess 
hårda krav – hur kan vi ändå skapa en spännande, 
intressant och härlig gestaltning av hus? Det tycker 
jag är en central fråga som vi alla i sektorn behöver 
arbeta med. 

En byggnad ska kunna stå väldigt länge, och 
samtidigt vara intressant. Det kanske inte är en ny 
fråga, men jag tror den kan vässas och aktualiseras 
ytterligare i ljuset av taxonomin. Som fastighetsbolag 
vill vi hitta arkitekter och byggmaterialutvecklare som 
tycker att det här är en rolig och spännande utma-
ning att utforska gemensamt. Jag ser fram emot ett 
samskapande där vi löser gestaltning och formgivning 
av attraktiva byggnader som samtidigt klarar de tuffa 
energi- och klimatkraven.  
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”För att sektorn ska bli grön krävs 
först stora investeringar i bruna 
verksamheter – den övergången 
kan bli svår.”

Vilken generell betydelse tror du att införandet 
av taxonomin kommer att få?
Jag tror att taxonomin på sikt kommer bidra till att skapa 
ett mer hållbart samhälle. Det som EU gör är att ta fram 
ett gemensamt ramverk för att definiera vad som ska 
anses vara ”grönt”. Vi har kommit ganska långt i Norden 
i hållbarhetsfrågor, men i vissa delar av Europa saknas 
fortfarande kunskap och en generell medvetenhet om 
hållbarhet. Taxonomin kommer att utgöra en gemen-
sam grund för hela Europa som är jätteviktig.

Ser du några utmaningar på kort sikt? 
En initial utmaning är tolkningar, för i nuläget är taxo-
nomin inte särskilt tydlig. Den är skriven av experter 
med väldigt höga hållbarhetsmål, vilket är bra. Men om 
du tittar ut i samhället finns det individer och grupper 
som inte tycker om det här. Det finns rörelser som inte 
vill jobba med taxonomin: ”måste vi verkligen förhålla 
oss till det här?”. Och så finns det andra som säger: 

”gud, har vi inte kommit tillräckligt långt?”.
Genom att taxonomin är så tydligt kopplad till 

finansmarknaden skapas starka incitament att inves-
tera grönt. När alla banker vill ha samlade fonder inom 
det som är grönt kommer det som är brunt att straffas. 
Det blir dyrare och mer riskfyllt att finansiera eller att 
jobba med brun finansiering, vilket det behöver vara. 
Men i det ligger ytterligare en initial utmaning – själva 
övergången i att få det bruna att bli grönt. För att 
det ska bli möjligt krävs stora investeringar i bruna 
verksamheter som behöver ställa om. Och just den 
övergången tror jag kan bli relativt svår att lösa. 

Vad kommer att bli viktigt för samhälls-
byggnadssektorn i och med införandet av 
taxonomin? 
Jag tror att samhällsbyggnadssektorn kommer behöva 
arbeta mycket mer med cirkularitet. Vi i Sverige är fak-
tiskt ganska dåliga på det. Jag tror att det har sin för-
klaring i att det varit så billigt för oss med råvaror, vi har 
till exempel god tillgång till trä och järn, samtidigt som 

Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council, tycker att 
EU-taxonomin utgör en viktig gemensam grund för hela Europa men 
ser initialt utmaningar med att tolka den. Vidare tror hon att samhälls-
byggnadssektorn behöver arbeta mycket mer med cirkularitet, ett behov som 
förstärkts av ett osäkert världsläge med pandemin och kriget i Ukraina.

arbetskraften är ganska hårt beskattad och därför dyr. 
Om vi ska arbeta mer med cirkularitet kommer det 

att krävas många fler hantverkare – det skapar i sin tur 
helt nya utmaningar. En av dessa är hur du ska kunna 
garantera att återbrukade produkter är lika bra som 
nya. Vi är vana vid att arbeta mycket med olika märk-
ningar för produkter som har en provningsfunktion i 
sig. Det har vi inte för återbrukade produkter ännu, 
men det behöver tas fram. Och det kanske inte alltid 
är bäst för miljön att använda sådant som är tidigare 
använt? Den här typen av problematik kommer att 
finnas framöver. 

Cirkularitet medför även behovet av nya affärs-
modeller där man får tänka på ett nytt sätt: Vad har vi 
faktiskt tillgång till? Vad finns det för återbruknings-
bart på marknaden idag? Vad är det vi skulle kunna 
bygga vårt hus av, om vi ska bygga hållbart? Och så 
kommer man att behöva formge och planera utifrån 
det. Det kan bli väldigt intressant.  

Finns det andra faktorer som påverkar 
utvecklingen mot en cirkulär ekonomi? 
Säkerhetsläget i Europa är ytterligare en aspekt som 
jag ser kan påskynda utvecklingen för cirkularitet och 
återbruk. Det är ofta arkitektkontoren som påverkas 
först när konjunkturen börjar vända, när man väljer 
att sätta stopp för projekt i tidiga skeden. Men nu 
ser vi att detta sker i entreprenörsleden, på grund av 
materialbristen som spätts på av pandemin och kriget 
i Ukraina. Vissa materialpriser har gått upp med 30 
procent, vilket är mycket problematiskt och på sikt kan 
detta försvåra nya projektstarter. Detta gör att entre-
prenörerna lämnar anbud med kort giltighetstid, kan-
ske bara några veckor mot tidigare tre månader. Det 
är mycket svårt att teckna avtal på sådana premisser. 

Denna problematik kanske i sin tur gör att cirkulari-
tet och återbruk blir ytterligare attraktivt då vi behöver 
arbeta geografiskt närmre med det vi har. Det ska bli 
spännande att se den fortsatta utvecklingen mot en 
mer cirkulär ekonomi.  
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Bakgrund:  
ett klimatneutralt 
Europa år 2050
I linje med Parisavtalet har EU åtagit sig att uppnå 
klimatneutralitet till år 2050. För att nå målet lanse-
rades tillväxtstrategin ”European Green Deal”, eller 
EU:s gröna giv, den 11 december 2019.1 Med hjälp 
av strategin ska EU ställa om till en modern, resurs-
effektiv och konkurrenskraftig ekonomi där: 
1.  nettoutsläppen av växthusgaser år 2050 är noll, 
2.  den ekonomiska tillväxten har frikopplats från 

resursförbrukningen och 
3.  inga människor eller platser lämnas utanför. 

Den gröna given involverar samtliga medlemsländer, 
vilka behöver minska sina utsläpp med minst 55 pro-
cent till 2030 jämfört med 1990. Kommissionen ser 
även att tillväxtstrategin kan skapa jobb och tillväxt, 
bekämpa energifattigdom, minska externt energibero-
ende och förbättra hälsa och livskvalitet på vägen mot 
en klimatneutral kontinent. 

E U-TAXONOM I N – E N KLASS I F ICE R I NG AV 
HÅLLBARA VE R KSAM H ETE R
Inom den gröna given har kommissionen tagit fram 
ett omfattande åtgärdspaket som ska underlätta och 
öka investeringarna i hållbara verksamheter runtom i 
EU. En av dessa är den förordning om ett EU-omfat-
tande klassificeringssystem eller ”taxonomi” som ska 
ge företag och investerare ett gemensamt språk för 
att fastställa vilka ekonomiska verksamheter som kan 
anses vara miljömässigt hållbara. Den syftar också till 
att undvika grönmålning av finansiella instrument.

Taxonomiförordningen trädde i kraft den 1 janu-
ari 2022 och ger investerare incitament att styra om 
sina investeringar mot mer hållbar teknik och hållbara 
företag. Den privata sektorns investeringar anses 
avgörande om EU ska bli klimatneutralt senast 2050 
och uppnå Parisavtalets mål för 2030. För att minska 
utsläppen av växthusgaser med 55 procent uppskat-
tar kommissionen att EU måste fylla ett investerings-
gap på cirka 300 miljarder euro per år.2 

Vad innebär taxonomin?
För att en investering eller finansiell produkt ska klassi-
ficeras som hållbar i enlighet med taxonomin ska den:
•  Innebära ett väsentligt bidrag till ett av de 

definierade miljömålen i taxonomin
•  Inte ha någon negativ påverkan inom de övriga 

miljömålen samt
•  Uppfylla minimikrav inom hållbarhet

Vilka aktörer berörs?
Följande aktörer omfattas direkt av taxonomin:
•  Finansmarknadsaktörer och emittenter 

som erbjuder finansiella produkter inom 
EU (exempelvis pensionsfonder, banker, 
kapitalförvaltare)

•  Företag och institutioner som omfattas av EU-direk-
tivet för icke-finansiell rapportering, det vill säga 
bolag av publikt intresse med fler än 500 anställda

Mindre företag som inte omfattas av formella rappor-
teringskrav kommer beröras indirekt, då investerare 
kommer att fråga även dessa efter taxonomidata. 

Vilka sektorer ingår? 
I nuläget är sju sektorer inkluderade i taxonomin, fler 
sektorer kan komma att inkluderas framgent.
• Jordbruk och skogsbruk
• Tillverkande bolag
• El, gas, ånga och luftkonditionering
• Vatten, avlopp, avfall och sanering
• Transport
•  Informations- och kommunikations teknik (IKT)
• Byggnader

Vad behöver aktörerna rapportera? 
Företagen behöver i sin hållbarhetsrapportering 
redovisa hur stor del andel av omsättningen som är 
förenlig med taxonomin. De första rapporterna görs 
för räkenskapsåret 2021. 

Finansmarknadsaktörer ska i stället i exempelvis 
periodiska rapporter eller på hemsidor rapportera 
hur stor andel av portföljen som är i enlighet med 
taxonomin.

Vilka miljömålsättningar består taxonomin av? 
Taxonomin utgörs av sex miljömål som anses kritiska 
för att nå målet att bli en klimatneutral kontinent: 
• Begränsning av klimatförändringar
• Anpassning till klimatförändringar
•  Hållbar användning och skydd av vatten och 

marina resurser
•  Övergång till cirkulär ekonomi med förbättrad 

avfallshantering och återvinning
•  Förebyggande och begränsning av föroreningar
•  Skydd och återställande av biologisk mångfald 

och sunda ekosystem  

För varje miljömål kommer en uppsättning tekniska 
granskningskriterier tas fram för att investerare ska 
kunna identifiera hur väl ekonomiska verksamheter 
uppfyller taxonomin. 

I dagsläget har de två första miljömålen implemen-
terats med tillhörande granskningskriterier. För reste-
rande fyra klimatmål tillämpas kriterierna successivt, 
men förväntas sjösättas från och med 1 januari 2023.3 
Den stegvisa implementeringen innebär också att kri-
terier inledningsvis endast finns för vissa branscher. 

Ett arbete med att ta fram även en social taxonomi, 
med syfte att förstärka de företagsaktiviteter som gör 
att positiva sociala effekter uppnås, pågår parallellt. 
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1.  All grundfakta om EU:s gröna 
giv och Taxonomiförordningen 
är hämtad från europeiska 
kommissionens officiella 
webbplats samt andra 
officiella EU-källor, om inget 
annat anges.

2.  https://eur-lex.
europa.eu/resource.
html?uri=cellar:749e04bb-
f8c5-11ea-991b-
01aa75ed71a1.0001.02/
DOC_1&format=PDF

3.  https://www.fi.se/sv/
publicerat/nyheter/2020/
nya-regler-om-
hallbarhetsrapportering/

I februari 2022 presenterade en expertgrupp inom 
EU:s plattform för hållbar finansiering en rapport som 
föreslår tre huvudområden för den sociala taxonomin: 
Anständiga arbeten, adekvat levnadsstandard och 
hållbara samhällen.4 När den kommer att beslutas 
återstår att se. 

Taxonomins ”vänner”
EU-taxonomin kan sägas ha ett antal ”vänner” i form 
av andra lagkrav och regleringar som verkar i samma 
syfte. I åtgärdspaketet som ska underlätta och öka 
investeringar i hållbara verksamheter i EU (där taxo-
nomin ingår) är två särskilt relevanta:      
•  Disclosureförordningen riktas till företag som 

erbjuder finansiella tjänster eller rådgivning. För-
ordningen ställer krav på dessa aktörer att vara 
transparenta i hur de hanterar hållbarhets risker 
i processer och rutiner. För att ett företag ska 
kunna marknadsföra sina investeringar som håll-
bara behöver företaget systematiskt identifiera 
och inkludera hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorer) 
i sina investeringar. Denna information ska senare 
offentliggöras i årsrapporter, informationsbro-
schyrer och på hemsidor. 

•  Corporate Social Reporting Directive (CSRD) 
är en utökning och skärpning av det tidigare 
Non-Financial Reporting Directive (NFRD). 
CSRD kommer att omfatta alla större och börs-
noterade företag inom EU och innehåller ett antal 
standarder som specificerar vilken information 
som ska lämnas om miljöfrågor, sociala frågor 
och bolagsstyrningsfrågor. Direktivet ställer även 
krav på att en tredje part ska granska företagens 
rapportering. De första standarderna inom ramen 
för CSRD kommer att antas av EU-kommissionen 
hösten 2022 och föreslås bli tillämpligt för företag 
kalenderåret 2023, med rapportering från 2024.5

Taxonomin och samhällsbyggnadssektorn
Bland de sektorer som prioriteras redan från start finns 
inte oväntat fastighets- och byggsektorn. Tillsammans 
står byggnader för 40 procent av energiförbrukningen 
och 36 procent av växthusgasutsläppen i EU, huvud-
sakligen från byggande, användning, renovering och 
rivning.6

Aktörer inom sektorn som omfattas av krav på tax-
onomirapportering kommer att utvärderas på följande 
ekonomiska aktiviteter:
• Nybyggnation
• Renovering
•  Olika typer av installationer som påverkar 

energiprestanda
•  Förvärv av byggnader och befintliga byggnader

För varje ekonomisk aktivitet, och uppdelat på de 
olika miljömålen, finns ett antal tekniska kriterier som 
ska uppfyllas. I en svensk kontext handlar detta bland 
annat om följande kriterier för begränsningar av klimat-
förändringar (det första miljömålet):

1.  För nybyggnation gäller 10 procent lägre energi-
prestanda än kraven i Boverkets byggregler, 

2.  För ombyggnation gäller 30 procent lägre 
energiprestanda

3.  För förvärv och befintliga byggnader gäller energi-
prestanda klass A eller att byggnaden tillhör de 
översta 15 procenten av det svenska beståndet. 

För anpassning av klimatpåverkan (det andra miljö-
målet) måste företag anpassa fastigheter för fysiska 
klimatrisker ur ett långsiktigt perspektiv. Detta handlar 
bland annat om klimatbeaktande vid nyproduktion samt 
ombyggnation och befintliga fastigheter och vid förvärv. 

Stor potential för omställning av svensk bygg- 
och fastighetssektor
Den svenska bygg- och fastighetssektorn står i dag 
för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av 
växthusgaser.7 Fastigheter står för drygt 30 procent 
av energianvändningen i Sverige.8 

Flera offensiva åtgärder har genomförts på natio-
nell nivå för att minska byggnaders klimatpåverkan. 
En av de senare är Lagen om klimatdeklaration för 
byggnader som infördes i januari 2022. I deklara-
tionen ska byggherrar beräkna och redovisa den 
klimatpåverkan som uppstår vid uppförandet av en 
ny byggnad. Deklarationen ska bland annat innehålla 
uppgifter om råvaruförsörjning, transport och tillverk-
ning i produktskedet, samt bygg- och installations-
processen och transport i byggproduktionsskedet. 

I februari 2022 fick Boverket i uppdrag av Reger-
ingen att utreda och lämna förslag på ytterligare åtgär-
der som ska minska klimatpåverkan från bygg- och 
fastighetssektorn. Genom uppdraget vill Regeringen 
bland annat utvidga kravet på klimatdeklarationerna så 
att de även kan tillämpas på markarbeten vid ny- eller 
tillbyggnad samt vid ombyggnad och tillbyggnad. Men 
även en utredning för hur gränsvärden för nya bygg-
naders klimatpåverkan kan införas innan 2027. Redo-
visning av uppdraget sker senast den 15 maj 2023.9

De stora utsläppen och den stora energianvänd-
ningen från bygg- och fastighetssektorn, på EU-nivå 
såväl som nationellt, gör den till en mycket viktig sektor 
att påskynda klimatomställningen i. 

Fastighetsinvesteringar i Sverige uppgår till stora och 
ökande belopp. För 2022 prognostiserar Byggföretagen 
att den totala summan för bygginvesteringar (alla privata 
och offentliga bostäder, lokaler och anläggningar) fort-
sätter att öka med en procent jämfört mot föregående år 
(551,4 miljarder), av vilka investeringar i ombyggnation 
stod för 101,3 miljarder. Det osäkra världsläget gör dock 
att en minskning på 12 procent prognostiseras 2023. 
Detta skulle ändå enligt prognosen resultera i totala 
bygginvesteringar på 489,7 miljarder.10  

Världsläget gör prognoserna osäkra, en ännu större 
minskning och kraftigare inbromsning i ekonomin är 
inte osannolikt. Sifforna visar trots allt att det finns 
behov att styra stora mängder kapital mot hållbara 
investeringar i svensk bygg- och fastighetssektor.  

4.  https://www.aktuellhallbarhet.
se/strategi/taxonomi/har-
ar-grundbultarna-till-den-
sociala-taxonomin/

5.  https://fi.se/sv/hallbarhet/
regler/redovisning/

6.  https://ec.europa.eu/
info/news/focus-energy-
efficiency-buildings-2020-
lut-17_en

7.  https://www.regeringen.se/
artiklar/2022/02/uppdrag-till-
boverket-for-att-paskynda-
klimatomstallningen-i-bygg--
och-fastighetssektorn/

8.  https://www.boverket.
se/sv/byggande/hallbart-
byggande-och-forvaltning/
miljoindikatorer---aktuell-
status/energianvandning/

9.  https://www.regeringen.se/
artiklar/2022/02/uppdrag-till-
boverket-for-att-paskynda-
klimatomstallningen-i-bygg--
och-fastighetssektorn/

10. https://byggforetagen.se/
app/uploads/2022/04/
BK1_2022-1.pdf
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White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. 
Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en 
internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. 
Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett 
hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka 
och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som 
utgörs av nära 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, 
Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

PRATA MED OSS!

whitearkitekter.com
@whitearkitekter

Magasin X i centrala Uppsala är Sveriges största 
kontorsbyggnad i trä. Med skyhöga hållbarhetsmål 
löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa 
tekniska system för energiförsörjning och noggranna 
materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter.


