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Castellum bidrar till att utveckla
de städer där vi har verksamhet
Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är
en viktig del av Castellums verksamhet att
bidra på olika sätt till hållbar stadsutveck
ling, vilket sker genom utveckling av nya och
befintliga områden. Samverkan sker även i ca
169 citynätverk och företagarföreningar för
att utveckla de städer där verksamhet bedrivs
samt andra sociala engagemang.
Samarbete pågår även med olika parter för
att driva utveckling, ta del av kunskap om ny
teknik och utbyta erfarenheter. Castellum är
exempelvis medlemmar i följande organisatio
ner: EPRA Sustainability Committee, GRESB
Benchmark Committee, Energimyndighetens
Beställargrupp för lokaler (BELOK), CMB
(Centrum för Management i Byggsektorn)
vid Chalmers tekniska högskola och Sweden
Green Building Council. Därtill har bolaget ett
nära samarbete med lokala energibolag, ren
hållningsbolag och universitet och högskolor.
Hållbara investeringar i
Castellums projektutveckling
Genom att styra Castellums investeringar
mot att bli mer hållbara, tar vi inte enbart

hänsyn till vår egen påverkan i samhället utan
detta bidrar även till att byggnaderna blir mer
attraktiva för våra intressenter, problem i
förvaltningen minskar, minskade förvaltnings
kostnader och god kontroll.
Samtliga av Castellums investeringar
sker u
 tifrån ett hållbart perspektiv. Varje
investeringsärende granskas av koncernens
hållbarhetschef och ska även godkännas ur
ett hållbarhetsperspektiv. Dessa kriterier
finns med på planeringsstadiet och följer
hela projektlivscykeln för att i nästa steg bli
en n
 aturlig del i den dagliga förvaltningen.
Castellum har under de senaste åren arbe
tat med hållbarhetsfrågor i samband med
nybyggnation och större ombyggnationer.
Under 2018 har koncernens gemensam
ma hållbarhetsprogram vid nybyggnation
och o
 mbyggnation vidareutvecklats och är
uppdelat på två olika nivåer, investeringar <10
Mkr samt investeringar >10 Mkr. Castellum
miljöcertifierar alla nybyggnationer och större
ombyggnationer. För nyproduktion av kon
tor gäller miljöbyggnad Guld i Sverige och i
Danmark och Finland gäller BREEAM Excellent.
Övriga typer av projekt certifieras.

HÅLLBARHETSPROGRAM VID NYBYGGNATION OCH OMBYGGNATION
UPPHANDLING <10 MKR
Generellt ställs krav på uppförandekod, hållbarhetspolicy, miljöledningssystem, avfallsplan, miljöplan, miljöansvarig
i projektet, energieffektiva produktval såsom LED-belysning och A-märkta varor samt val av hållbara byggmaterial
ur såväl miljö- som hälsoperspektiv enligt byggvarubedömningen.
OMFATTANDE HÅLLBARHETSPROGRAM VID NYBYGGNATION OCH OMBYGGNATION
UPPHANDLING >10 MKR
•
•
•
•
•
•
•

Miljöbyggnad Guld*
Val av förnybar energi
Bra inomhusklimat och genomtänkt fuktarbete
Hållbart byggmaterial
Nära-noll energibyggnad*
Utred alltid hälsocertifieringen WELL**
Skapa en mer attraktiv byggnad genom konstnärlig
utsmyckning
• Engagera lokala konstnärer i projekt**

• Installera solceller**
• Utreda möjlighet till utomhuskontor enligt
Castellums koncept WorkOut**
• Skapa inbjudande trapphus**
• Energieffektiv och miljöriktig byggarbetsplats
• Fossiloberoende fordon på byggarbetsplats
• Återskapande och ökad mängd ekosystemtjänster
• Hantering av klimatrisker
• Incitament för entreprenör för att skapa arbetsplatser
i projekt

*För nyproduktion av kontor gäller miljöbyggnad Guld i Sverige och i Danmark och Finland gäller BREEAM Excellent. Övriga typer av projekt certifieras.
**Gäller endast vid byggnation av kontorslokaler.
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Castellums hållbarhetsåtagande

GLOBAL COMPACT
Castellum har signerat FNs Global
Compact, vilket är ett initiativ
för att samordna frågor gällande
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,
försiktighetsprincipen och ansvars
tagande gällande miljöfrågor och
antikorruption. Global Compact
omfattar 10 principer.

Castellum som ansvarsfull samhällsutvecklare
ska vara med och driva utvecklingen framåt
mot ett hållbart samhälle. Castellum betraktar
försiktighetsprincipen och samhällets krav
enligt lagar och förordningar som minimikrav
och bolaget strävar efter ständiga förbättringar
i syfte att främja en hållbar utveckling.
För att uppnå ett väl fungerande hållbarhets
arbete kommer Castellum att;
Övergripande
• Styra verksamheten i linje med
FN Sustainable Development Goals.
• Följa Castellums uppförandekod vilken byg
ger på FN Global Compact. Alla Castellums
medarbetare och samarbetspartners ska
förstå och följa respektive uppförandekod.
• Kontinuerligt höja kompetensen inom
hållbarhet genom utbildning och
kommunikation av hållbarhetsfrågor.
• Regelbundet följa upp, redovisa och
förbättra vårt hållbarhetsarbete.
Ekologisk hållbarhet
• Minimera koldioxidutsläpp i scope 1, 2 och 3
som bidrar till global uppvärmning.
• Ansvarsfullt och effektivt använda natur
resurser för att inte äventyra planetens
gränser och därmed vårt klimat och framtida
generationers möjligheter i en ändlig värld.
• Bygga och förvalta med ett livscykel
tänkande och främja cirkulära modeller.
• Bidra till ökad biologisk mångfald samt
begränsa användning och spridning av
miljöfarliga produkter.
• Alla fastigheter som innehafts mer än ett
år ska vara miljöinventerade, dessa ska
uppdateras minst vart 10:e år.

• Skapa förutsättningar för ansvarsfull
hantering av avfall genom minimering
av avfall, förebygga föroreningar och se
avfallet som en resurs för återanvändning
och återvinning.
Social hållbarhet
• Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer
för människor i och kring våra fastigheter
vi förvaltar och för våra medarbetares
välbefinnande.
• Skapa en jämställd organisation
med en mångfald som ska spegla
samhällets sammansättning.
• Bidra till sysselsättning och ungdomars
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
• Engagera sig i frågor av betydelse för
samhällsutvecklingen.
• Uppmärksamma och förändra diskrimi
nerande strukturer i organisationen.
• Vara en attraktiv arbetsgivare och
attrahera de bästa och mest
professionella medarbetarna.
Ekonomisk hållbarhet
• Ha en långsiktig hållbar ekonomisk
tillväxt i kassaflöde.
• Skapa affärsmodeller för samverkan
avseende hållbara investeringar.
• Ha en låg finansiell och operationell
risk för en god värdetillväxt i bolaget
samtidigt som aktieägarna kan erbjudas
en konkurrenskraftig utdelning.
• Använda ekonomiskt och mänskligt
kapital effektivt.

FNS GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL
Vid FNs toppmöte i september 2015 antogs 17 globala
mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar
och rättvis framtid. En kartläggning har genomförts
mot FNs globala hållbarhetsmål för att analysera
relevanta mål för Castellums verksamhet. Under 2017
arbetades målen in i Castellums nya hållbarhetstrategi:
Castellums agenda för den hållbara staden 2030.
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Castellums hållbarhetsutmärkelser 2018
Under 2018 har Castellum fortsatt fått
uppmärksamhet internationellt för bolagets
hållbarhetsarbete.
Enda nordiska fastighets- och byggbolaget
i Dow Jones Sustainability Index
Castellum behåller för tredje året i rad platsen
som det enda nordiska bolaget i fastighetsoch byggsektorn i Dow Jones Sustainability
Index (DJSI), som inkluderar de bolag inom alla
branscher i världen som presterar bäst inom
hållbarhetsområdet. Dow Jones Sustainability
Index (DJSI), ägt av RobecoSAM, bjuder varje
år in över 3 500 noterade bolag i alla bran
scher internationellt, att delta i utvärderingen.
De som presterar i topp globalt kvalificerar in
till detta prestigefulla index som funnits sedan
1999 i syfte att styra investerare mot mer
hållbara investeringar. Castellum är ett av sju
svenska bolag som kvalificerat sig till indexet.
Korad etta i världen av GRESB
GRESB (Global Real Estate Sustainability
Benchmark) gör varje år en global genom
gång av hållbarhetsarbetet i stora fastighets
bolag och fonder och i årets studie deltog
800 fastighetsbolag världen över. Castellum
placerar sig för tredje året i rad som global
sektorledare, vilket innebär att Castellum
rankas som etta i världen inom sektorn
kontors- och industrilokaler.

Mottagit EPRA Gold,
för högsta betyg bland de bästa
hållbarhetsrapporteringarna i Europa
EPRA (European Public Real Estate Associa
tion) som arbetar för att förbättra standarden
och transparensen inom fastighetsbranschen
för att skapa ökad trovärdighet och därmed
ökad trygghet för investerare. Priset för bästa
hållbarhetsrapportering i Europa, EPRA Gold,
är ett erkännande av att Castellum både gör
det vi lovar inom hållbarhetsområdet och
dessutom är tydliga i kommunikationen.
Första fastighetsbolag i Norden
som fått klimatmål godkända av
Science Based Targets (SBT)
Under perioden har Castellum som första
fastighetsbolag i Norden fått sitt klimatmål
godkänt av initiativet Science Based Targets
(SBT). Castellums mål är att till 2030 uppnå
100% klimatneutralitet från verksamheten och
därmed stötta FNs klimatavtal och de nationella
ambitionerna om ett fossilfritt Sverige.

Sector Leader 2018

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Medlem i Carbon Disclosure Project (CDP)
Castellum ingår i the Climate Disclosure
Leadership Index och har betyget B på skalan A
till D-. CDP är en oberoende, icke vinstdrivande
organisation med världens s törsta insamling av
information kring f öretagens klimatpåverkan.

I Castellums fördjupade
hålllbarhetsinformation som börjar på
sidan 194 finns detaljerad information
om bolagets intressentdialog och
väsentlighetsanalys.
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