HÅLLBARHET

Ansvarsfulla affärer

Castellums hållbarhetsarbete handlar om att bedriva verksamheten på ett
ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar. Vidare tar Castellum ansvar
och skapar värde för samhället, planeten och framtida generationer. Ett väl
integrerat hållbarhetsarbete bidrar till bättre förvaltning och kontroll över
bolagets fastigheter. Det ger ökade konkurrensfördelar då det skapar nöjdare
kunder, engagerade medarbetare och ökad lönsamhet.
Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksamheten
och styrs via ett ledningssystem som består av
gemensam policy, riktlinjer, övergripande mätbara
mål samt detaljerade handlingsplaner. Utgångs
punkten i arbetet är att följa upp, dokumentera,
utvärdera och förbättra. Castellum utgår från för
siktighetsprincipen vilket är integrerat i Castellums
hållbarhetspolicy, verksamhetsprocesser och följs
upp via bolagets miljöledningssystem. Arbetet
följs upp varje år och avrapporteras regelbundet
till koncernledning och styrelse. Castellums
hållbarhetschef har ansvar att driva och utveckla
hållbarhetsarbetet för hela koncernen. På respek
tive region finns en hållbarhetsansvarig och arbetet
bedrivs integrerat i verksamheten. Castellums

styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och upp
förandekoder samt diskuterar och följer löpande
upp arbetet. Under 2017 har nya ambitiösa och
mätbara mål avseende hållbarhet arbetats fram.
Dessa har antagits av styrelsen och är inarbetade
i aktuell hållbarhetspolicy. Castellums agenda
för den hållbara staden som visualiseras nedan
består av ett antal löpande mål på årlig basis
och etappmål fram till 2030. Det är en ambitiös
agenda där de mest utmanande målen är att nå
netto-noll koldioxidutsläpp till 2030 och uppnå
en helt jämställd organisation i samtliga yrkes
kategorier. För att uppnå dessa mål krävs invol
vering och engagemang hos alla medarbetare,
vilket är något vi aktivt uppmuntrar och stöttar
via exempelvis utbildning.

Castellums agenda för den hållbara staden
Vårt mål är tydligt – Castellum ska vara det mest hållbara fastighetsbolaget
och en viktig aktör i att bygga ett hållbart samhälle. Vår strategi utgår ifrån
fyra fokusområden och 17 specifika mål.
DEN HÅLLBARA STADEN

Syftet med vår hållbarhetsagenda är att säkerställa att vi är ett
relevant och framgångsrikt bolag inte bara dag, utan under lång tid
framåt. Vår agenda har tagits fram genom analys, dialog och
diskussion. Vi har bland annat utgått ifrån:
• Lokala och globala utmaningar och möjligheter
• FN:s globala hållbarhetsmål för 2030
• Castellums förmåga att skapa aktieägarvärde

2030

• Prioriteringar från kunder, medarbetare och andra intressenter
• Våra möjligheter att göra verklig skillnad

0

2025

PLANETEN

Vi ska på ett ansvarsfullt och
effektivt sätt minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till
den globala uppvärmningen

2020
100 %

FRAMTIDSSÄKRING

Vi ska skapa en hållbar
fastighetsportfölj i en värld
under förändring
VÄLBEFINNANDE

Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning
UPPFÖRANDE

Vi ska bedriva vår verksamhet
på ett ansvarsfullt sätt gentemot
samhället och våra intressenter

-15 %

Lägre energiförbrukning jmf 2015

50%

Av beståndet
miljöcertifierat

40–60%
Fossiloberoende
fordon

100 %

Netto-noll
koldioxidutsläpp
Icke-fossil
energi

Jämställt i samtliga
yrkeskategorier

Löpande
1%
1,5 %

Vattenbesparing
per år

100 %

Projekt certifieras enligt
minst Miljöbyggnad Guld

<2%

Energieffektivisering per år

100 %

Alla fastigheter ska
miljöinventeras
Tillföra ekosystemtjänster
i större projekt

<3%

+

Korttidssjukfrånvaro

4%

Bonus till entreprenörer som
anlitar lärlingar i våra projekt

Långtidssjukfrånvaro
Sammansättningen
av våra medarbetares
bakgrund ska spegla
samhällets mångfald

Av medarbetarna ska
vara lärlingar

100 %

Av medarbetarna ska
utbildas i uppförandekoden
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