Omvär ld och str ategi

Castellums agenda för den hållbara staden
Castellum har alltid arbetat hållbart.
Vi har minskat vår miljöpåverkan,
arbetat med energieffektivitet och håll
barhetscertifierat våra fastigheter. Vi är
långsiktiga samhällsbyggare. Hållbarhet
är integrerat i allt vi gör. Och i alla våra
investeringar.

Hållbar affärsverksamhet
• 77 % minskade koldioxidutsläpp
(Scope 1 & 2) sen 2007
• 34 % minskad energianvändning
per kvm sen 2007
• 48 % av ytan är hållbarhetscertifierad
• 55 solcellsanläggningar installerade på
Castellums fastigheter

Det mest hållbara fastighetsbolaget
i Europa
Castellums vision för hållbarhetsarbetet är
att över tid vara det mest hållbara fastighets
bolaget i Europa och aktivt bidra till en hållbar
utveckling. Vi ser samhällets krav enligt lagar
och förordningar som minimikrav och strävar
efter ständiga förbättringar. Castellum är en
ansvarsfull samhällsutvecklare och vi driver
utvecklingen framåt.
Hållbarhetsmål och strategi
2030 ska Castellum ha netto-noll koldioxid
utsläpp. 2017 fastställde styrelsen en k onkret
hållbarhetsstrategi – Den hållbara staden 2030
– med 23 mätbara delmål och åtgärder för att
nå det långsiktiga målet, vilken revideras och
uppdateras varje år. Delmålen följs upp och
rapporteras kvartalsvis. De klimatrelaterade
målen som Castellum fastställt är godkända
av Science Based Targets initative (SBTi).
Den hållbara staden 2030 består av fyra
fokusområden: planeten, framtidssäkring,
välbefinnande och uppförande. Utifrån fokus
områdena driver Castellum verksamheten
på ett ansvarsfullt sätt och skapar långsiktiga
lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska
som sociala perspektiv.

verksamheten och ge konkreta resultat. Arbetet
präglar hela verksamheten, såväl ägande, för
valtning och utveckling av fastighetsportföljen
som relationer med kunder, medarbetare och
finansiärer. Att verksamheten bedrivs på ett
ansvarsfullt sätt är avgörande för bolagets fram
gång och driver lönsamhet samt utvecklingen
av ett långsiktigt aktieägarvärde. Castellums

agerande kännetecknas alltid av hög kompe
tens, god affärsmoral och ansvarskännande.
Andra viktiga utgångspunkter för vårt
hållbarhetsarbete är de tio principerna i FN:s
Global Compact som vi står bakom och har
anslutit oss till, Parisavtalet och att vi aktivt
bidrar i arbetet med att realisera FN:s globala
hållbarhetsmål.

FN:s globala hållbarhetsmål
De nio globala hållbarhetsmål som har starkast beröringspunkter med Castellums
verksamhet har integrerats i hållbarhetsstrategin. Dessa har valts ut genom en särskild
analys inom bolaget där vi sett över samtliga av de globala målen och deras tillhörande
delmål och där vi valt att prioritera de mål där vi har starkast beröringspunkter.

Välbefinnande

Framtidssäkring

Planeten

Uppförande

Hållbarhetsarbetet är integrerat i allt vi gör
Castellum ska bidra till en hållbar utveckling
och hållbarhetsmålen ska vara integrerade i
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Den hållbara staden 2030

MÅL ÅR 2030
MÅL ÅR 2025

Åtaganden i Den hållbara
staden 2030
Planeten
Vi ska på ett ansvarsfullt och
effektivt sätt minska resurs
användningen och koldioxid
utsläppen som ger upphov till
den globala uppvärmningen.
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.

UTFALL 2021

22 % lägre energiförbrukning
jämfört med 2015

–11 %

100 solcellsanläggningar inom
solcellsprogrammet 100 på sol

55 st

• Netto-noll inom Fastighets
förvaltning ( Scope 1 & 2)
• Netto-noll inom
Projektutveckling (Scope 3)

75 % av Castellums fastigheter
ska ha en energiprestanda lägre
än 100 kWh/m2, år

67 %

100 % icke-fossil energi

50 % av beståndet hållbarhets
certifierat

48 %

100 % av Castellums fastig
heter ska ha en energiprestanda
lägre än 50 kWh/m2, år

40–60 % jämställt i samtliga
yrkeskategorier
20 % av Castellums medarbetare
ska år 2025 ha internationell
bakgrund

LÖPANDE MÅL UTFALL 2021
1 % vattenbesparing per år3)

–6 %

2,5 % energieffek
tivisering per år3)

0%

100 % fossil
oberoende fordon

100 %

kvinnor
män

43 %4)4)
57 %
9%

UTFALL 2021

All nyproduktion och
större ombyggnationer
ska hållbarhetscertifieras
Tillföra ekosystemtjänster i större projekt
Återbruk i alla projekt

UTFALL 2021

Netto-noll koldioxidutsläpp,
godkänt enligt Science Based
Target. U
 ppnås genom följande
färdplaner:

1,5 kg/kvm1)

95 %
31 %
—5)

Återbruk och förnybart
material ska vara betydande
inslag i samtliga projekt

UTFALL 2021

100 %

<2 % korttidssjukfrånvaro

1,1 %

100 %

<3 % långtidssjukfrånvaro

1,8 %

—5)

–15 %2)

UTFALL 2021

4 % av medarbetarna ska
vara lärlingar
Skapa arbetstillfällen för ung
domar och långtidsarbetslösa
i projekt
100 % av medarbetarna ska
utbildas i uppförandekoden
Noll arbetsskador och arbets
relaterade sjukdomar hos
medarbetare och leverantörer

1. Mål 2021 var 1,2 kg/kvm.
2. Mål perioden 2021-2024 är 15 % minskade utsläpp.

3. I jämförbar portfölj (like-for-like).
4. Se fullständig redogörelse på sidan 29.

5. Implementering 2022.
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Planeten

Det långsiktiga målet med Castellums miljö- och
klimatarbete är att nå netto-noll koldioxidutsläpp
senast 2030. Att utifrån den egna verksamheten för
hindra den globala uppvärmningen är en av bolagets
viktigaste frågor.

Castellums åtagande
Castellum ska på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minska
resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger
upphov till den globala uppvärmningen.

Effektiv energianvändning
Castellum arbetar hela tiden med att minska energianvändningen.
Fokus i arbetet är på såväl driftsoptimering som investeringar i
energieffektiv och förnybar teknik. Under året genomfördes 94
energieffektiviseringsprojekt med en total investering om 86 mkr.
Energianvändningen följs upp och analyseras kontinuerligt.
Åtgärder vidtas och prioriteras utifrån störst potential för effekti
viseringar. Utbyggnad pågår av en egen portal för webbaserad
fastighetsövervakning, där mätvärden avseende drift, larm, hissar
och inpassering kan övervakas. Arbetet resulterar i besparingar
av energi och tid och skapar kundnytta i form av bättre service
genom förebyggande arbete. Idag är 361 (385) fastigheter mot
svarande 2 559 tkvm (2 851) uppkopplade till portalen. Att antalet
uppkopplade fastigheter har minskat under året beror på försälj
ning av fastigheter.

Under 2021 har den normaliserade energianvändningen i
jämförbart bestånd (like-for-like) inte rört sig, d.v.s. en föränd
ring om 0 % (–12). Den stora besparingen som sågs föregående
år om 12 % var delvis drivet av pandemin. Trots en viss återgång
till arbetsplatserna under 2021 har Castellum dock fortsatt
kunnat hålla nere energianvändningen vilket är en följd av ett
aktivt löpande arbete och fortsatt fokus på energieffektivise
ringsåtgärder. Under 2021 har den absoluta normaliserade
energianvändningen i den totala fastighetsportföljen ökat med
6 % (–8) per kvm. Ökningen beror främst på portföljförflyttning
och förvärv i Finland under året, samt ett kallare år jämfört med
2020 vilket resulterar i högre värmeförbrukning. Sett i ett längre
perspektiv så har den totala energianvändningen dock minskat
med totalt 34 % (37) per kvm sedan 2007.
Castellums faktiska användning av värme ej korrigerat för
graddagar motsvarade 65 kWh (50) per kvm och kan jämföras
med branschgenomsnittet på 112 kWh (117) per kvm (Energi
myndighetens referensvärde för uppvärmning av lokaler). Detta
innebär att Castellums byggnader är 42 % (57) mer energi
effektiva än det svenska genomsnittet för lokaler. Sammantaget
ökade den normalårskorrigerade värmeanvändningen i den
jämförbara portföljen med 2 % (–13) under 2021 medan använd
ningen av fastighetsel och kyla minskade med 4 % (7).
95 % (95) av den totala energianvändning är fossilfri. Sedan
2001 köper vi enbart förnybar el i koncernen och på många orter
köper vi också förnybar fjärrvärme, där det är möjligt.
Av Castellums hyresgäster står ca 15 % (13) själva för värme
och 23 % (23) för fastighetselen.
Sedan 2020 är alla våra fordon fossiloberoende. Det innebär
att samtliga servicebilar, poolbilar och tjänstebilar som
Castellum använder är eldrivna eller drivs med biodrivmedel.
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MÅL OCH UTFALL ENERGIANVÄNDNING PER KVM
Målsatt nivå total energianvändning kWh/kvm (kurva)

Normaliserad energianvändning
kWh/kvm (staplar)
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Fastighetsel och kyla, kWh/kvm

Den faktiska förändringen i den jämförbara portföljen är 0 %, graddagsjusterat.
Castellum började systematiskt mäta energi och uppvärmning år 2007, vilket därför
används som jämförelseår.

FÖRDELNING AV TOTAL ENERGIANVÄNDNING 2021
Fjärrvärme 71 %
Fastighetsel 21%
Fjärrkyla 5 %
Biogas 1 %
Geoenergi 1 %
Direktel 1 %
Naturgas 0 %
Olja 0 %
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Minskade koldioxidutsläpp
Av Castellums koldioxidutsläpp är 6 % indirekta och direkta
utsläpp som genereras inom Scope 1 och 2 i form av användning
av olja, naturgas och bränslen till verksamhetens fordon, köld
medialäckage, samt den el och energianvändning Castellum
ansvarar för. Resterande 94 % av Castellums koldioxidutsläpp
är indirekta utsläpp som genereras inom Scope 3 i form av
material, byggprocess, tjänsteresor, arbetspendling, transporter,
avfall, kunders elanvändning samt andra energirelaterade
utsläpp som inte omfattas av Scope 1 och 2. För att minska
utsläppen pågår ett arbete med att fasa ut fossila bränslen.
I dagsläget finns 3 (4) oljepannor kvar.
Ser vi till hela Castellums utsläpp av växthusgaser (Scope 1, 2
och 3), vilket kan återses på sidan 179, framgår det tydligt att
94 %, d.v.s. majoriteten, av Castellums totala utsläpp avser
indirekta utsläpp (Scope 3), d.v.s. utsläpp som sker hos någon
annan men på grund av vår verksamhet. Den största delen av
Scope 3-utsläppen härrör från materialanvändning och bygg
process när vi bygger nytt och bygger om. För att angripa dessa
utsläpp har Castellum antagit en färdplan för projektutveckling
med mål kring hur utsläppen inom projektutveckling ska minska
varje år för att år 2030 ha netto-noll koldioxidutsläpp. Andra
stora poster inom Scope 3 är övriga energirelaterade utsläpp
som inte innefattas i Scope 1 och 2, våra kunders avfall i våra
fastigheter och kunders elanvändning. Castellum ser över möjlig
heterna framåt att kunna erbjuda våra kunder fler verktyg och
samarbetsformer för att kunna minska de indirekta utsläppen
inom Scope 3 och nå vårt mål om en klimatneutral verksamhet
i hela värdekedjan till 2030. Att ta fram konkreta åtgärder för att
minska de indirekta utsläppen är bygg- och fastighetsbranschens
största utmaning och något vi framåt planerar öka vårt fokus
på för att uppnå klimatneutralitet.

Ökad andel av förnybara energikällor
Under 2021 har 15 (13) större solcellsanläggningar byggts.
Totalt är 7 310 kW (6 181) solceller installerade på Castellums
fastigheter, motsvarande 51 170 kvm (43 267) solceller, en ökning
med 18 % jämfört med 2020. Castellums solcellsanläggningar
har under 2021 genererat 4 637 MWh , motsvarande ca 7 % av
Castellums totala årliga elbehov 2021. Uppvärmning med fjärr
värme medför att Castellums koldioxidutsläpp är beroende av
fjärrvärmeverkens bränslemix. Idag anlitas 32 (29) fjärrvärme
verk, vilka står för 94 % (93) av koncernens samlade utsläpp
inom Scope 1 och 2. Castellum för en dialog med de fjärrvärme
verk som har högst utsläpp av koldioxid per kWh, för att påverka
dem att minska utsläppen. Övergång till grön fjärrvärme med
förnybara bränslen pågår och motsvarar idag 47 % (48) av
fjärrvärmeleverantörerna.

55 solcellsanläggningar installerade
på Castellums fastigheteter.
Under 2021 har de direkta och indirekta energirelaterade kol
dioxidutsläppen i Scope 1 och 2 ökat med 54 % (34) per kvm
och sedan 2007 har de minskat 77 % (85) per kvm. Årets ökning
beror främst på förvärv i F inland under året där energimixen
innehåller mer fossil energi vilket påverkar hela koncernens
utsläpp per kvm. Räknar vi bort F inland är utsläppen i nivå med
målet för 2021, d.v.s. under 1,2 kg/kvm. Det pågår ett arbete med
att se över möjligheter att köpa mer förnybar energi Finland.
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KOLDIOXIDUTSLÄPP FASTIGHETSFÖRVALTNING
(SCOPE 1 & 2, MARKNADSBASERAD)
Koldioxidutsläpp (normaliserade)
kg CO2 /kvm (staplar)

Målsatt nivå koldioxidutsläpp
kg CO2 /kvm (kurva)
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Minskade avfallsmängder
Castellum arbetar systematiskt med att minska
mängden avfall som går till deponi och förbrän
ning och att öka andelen återvunnet avfall.
Kopplat till Castellums verksamhet genereras
avfall från verksamhetens hyresgäster, men
även i samband med till-, om- och nybyggnation.
I alla fastigheter som förvaltas av Castellum
erbjuds källsortering och krav på avfallshante
ring ställs på alla entreprenörer i samband med
projekt. Uppföljningen av arbetet försvåras av
att flera olika avfallsentreprenörer anlitas och
att endast ett fåtal kan redovisa en komplett
uppföljning. Vidare skiljer sig hyresgästernas
verksamhet åt och därmed deras behov av
avfallshantering. Data erhålls idag från 53 %
(41) av avfallsentreprenörerna och Castellum
arbetar aktivt för att öka mängden tillgängliga
data. Uppföljningen omfattar avfallsmängder
från byggnader som förvaltas av Castellum och
inte avfall från byggnation. Tillgänglig data visar
att de totala avfallsmängderna har ökat under
året. Detta beror sannolikt främst på att större
mängd data blivit tillgänglig, samt att verksam
heten i våra kunders lokaler ökat under 2021
jämfört med pandemiåret 2020, vilket därmed
genererat mer avfall.
2019 tecknade Castellum avtal med en
avfallsentreprenör som kan leverera mer kom
plett avfallsdata. Arbete pågår med att knyta
entreprenören till alla våra fastigheter. Detta
kommer hjälpa oss att få mer data på avfalls
mängder. Avfallsdata (från ovan entreprenör)

registreras numera i Castellums energihante
ringssystem, vilket ger oss bättre tillgång till
avfallsdata som möjliggör bättre uppföljning
av flödena och fokus på ökad sortering.
Vad det gäller avfall från byggnation ställs krav
på exempelvis avfallsplaner i projekt, det sätts
också projektspecifika mål på avfall såsom
maximal andel avfall som får utgöra farligt avfall.
Det ska finnas tydliga riktlinjer om hur avfall ska
sorteras så att arbetskraften på bygget enkelt
informeras om detta. Sorteringsmöjligheter i varje
projekt och krav på användande av återbruk och
cirkulärt materialval, vilket följs upp i respektive
projekt, är också krav som Castellum ställer.
Vattenanvändning
Castellum använder enbart vatten ur det kom
munala systemet och arbetar med uppföljning
och åtgärder för att minska användningen i
samband med förvaltning, ny- och ombygg
nation. Castellum antog under 2017 en mål
sättning om att vattenanvändningen per kvm
ska minska med 1 % per år i den jämförbara
portföljen (like-for-like). I den jämförbara
portföljen är besparingen 6 % (13) jämfört med
2020. Den totala vattenanvändningen i hela
beståndet minskade under året med 6 % (12)
per kvm. Åtgärder som genomförs för att minska
vattenanvändningen är till exempel installation
av snålspolande toaletter, läckagedeteterings
sensorer och montering av perlatorer. Andra
åtgärder som sker i mindre skala är exempelvis
insamling av regnvatten för toalettspolning.
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Framtidssäkring

Det långsiktiga målet för Castellum är en framtids
säkrad fastighetsportfölj vars värden består över
tid och som tillhandahåller hälsosamma och säkra
arbetsplatser för hyresgäster och anställda. Det är så
vi säkerställer att bolaget står rustat för att hantera
framtidens förändringar och utmaningar. I år har 15
solcellsanläggningar installerats och 36 hållbarhets
certifieringar genomförts.

Castellums åtagande
Vi ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld i förändring.

Höga ambitioner för hållbarhetscertifieringar
För Castellum är det viktigt att erbjuda hyresgäster och med
arbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. För att uppnå det
arbetar Castellum bl.a. med miljöinventeringar och att hållbar
hetscertifiera fastigheterna.
Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöinven
terade och att inventeringen inte ska vara mer än tio år. 93 % av
fastigheterna var miljöinventerade vid utgången av 2021.
Castellum hållbarhetscertifierar alla nybyggnationer och större
ombyggnationer. Om dessa projekt avser kontor i Sverige så ska
de certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld. Lägre betyg får
endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför Guld inte
kan uppnås. För nya kontor utanför Sverige gäller certifierings
systemet BREEAM, betyg Excellent. Genom att fokusera på

Hållbarhetsprogram vid ny- och ombyggnation
Obligatoriska krav för alla byggprojekt inom Castellum

Omfattande hållbarhetsprogram vid ny- och ombyggnation
Tillämpas utöver de obligatoriska kraven vid alla större byggprojekt

Generellt ställs krav på uppförandekod, hållbarhetspolicy,
miljöledningssystem, avfallsplan, miljöplan, miljöansvarig
i projektet, energieffektiva produktval såsom hållbar trä
råvara certifierad enligt PEFC eller FSC, LED-belysning och
A-märkta varor samt val av hållbara byggmaterial ur såväl
miljö- som hälsoperspektiv enligt Byggvarubedömningen.

• Miljöbyggnad Guld .
1)

• Val av förnybar energi.
• 15 % reducerad klimatpåverkan per kvm i A1–A52).
• Bra inomhusklimat och genomtänkt fuktarbete.
• Hållbart byggmaterial.
• Nära-noll energibyggnad1).
• Utred hälsocertifieringen WELL3).
• Skapa en mer attraktiv byggnad genom konstnärlig utsmyckning.
• Engagera lokala konstnärer i projekt2).

långsiktig hållbarhet i fastighetsbeståndet säkerställer Castellum
att värden består över tid och att bolaget står rustat för framtida
förändringar och utmaningar. För nyproduktion av logistikbygg
nader gäller Miljöbyggnad, betyg Silver. Vid nyproduktion utreds
alltid möjligheten att certifiera fastigheten enligt WELL. WELL är
ett certifieringssystem som bygger på att främja på hälsa och
välmående bland de som befinner sig i byggnaden. Certifierings
systemet bygger på forskning och genom att arbeta med detta
system kan vi uppnå positiva hälsoeffekter som hjälper våra
hyresgäster att prestera och vara sitt bästa jag. Genom att
WELL-certifiera fastigheter bidrar Castellum även konkret till att
uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, däribland t.ex. Mål 3: God
hälsa och välbefinnande. På sidan 186 finns en sammanställning
över Castellums hållbarhetscertifierade byggnader.

• Installera solceller3).
• Utreda möjlighet till utomhuskontor enligt Castellums
koncept WorkOUT®3).
• Skapa inbjudande trapphus3).
• Energieffektiv och miljöriktig byggarbetsplats.
• Fossiloberoende fordon på byggarbetsplats.
• Återskapande och ökad mängd ekosystemtjänster.
• Hantering av klimatrisker.
• Krav att entreprenör ska skapa arbetsplatser för personer
långt ifrån arbetsmarknaden i projektet.
• Återbrukat material ska användas i varje projekt och nytt
material ska väljas och planeras så det senare kan återbrukas.

1. För nyproduktion av kontor gäller Miljöbyggnad Guld i Sverige och i Danmark och Finland gäller BREEAM Excellent. Logistikbyggnader certifieras enligt M
 iljöbyggnad Silver.
2. Gäller för nyproducerade kontor över 50 mkr.
3. Gäller endast vid byggnation av kontorslokaler.
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Ny teknik
Projektet 100 på sol innebär att Castellum bygger 100 solcells
anläggningar på befintliga byggnader fram till 2025. Under 2020
inleddes bygget av en av Nordeuropas största solcellsanlägg
ningar på Hisingen Logistikpark utanför Göteborg. Investeringen
är på 27 mkr och omfattar ca 30 000 kvm solceller med en års
produktion på 3,3 GWh. Sammanlagt har 55 solcellsanlägg
ningar byggts inom ramen för 100 på sol. Att siffran är högre
än antalet ägda solcellsanläggningar beror på försäljningar.
Under 2021 uppgår investeringen i projektet 100 på sol till
totalt ca 21 mkr.
På Castellums fastigheter finns idag 674 laddplatser för elbilar
i drift. Det ställs också krav i alla större kontorsprojekt om att
minst 25 % av alla p-platser ska vara laddplatser för elbilar
och att det ska vara förberett för att snabbt kunna skala upp
till 50 %–75 % av alla p-platser. För nya logistikfastigheter är
kravet minst en laddplats för elbilsladdning och förberett på
25 % av alla p-platser.
EU:s taxonomiförordning
Hela Castellums verksamhet omfattas av EU:s taxonomiförord
ning. Vad det gäller befintliga byggnader ska byggnaden kunna
uppvisa en energideklaration med betyg A eller vara bland de topp
15 % mest energieffektiva byggnaderna i landet för att vara i linje
med de krav på vad som klassificeras som en grön ekonomisk
aktivitet i taxonomin enligt det första miljömålet: begränsning
av klimatförändringar. Detta givet att de uppfyller minimiskydds
åtgärder och inte orsakar betydande skada på övriga miljömål
inom taxonomin (eng: Do no significant harm, DNSH). Vad det
gäller nyproduktion avseende det första miljömålet är Castellums
bedömning att den absoluta majoriteten av Castellums nyproduk
tion kommer möta EU:s taxonomiförordnings tröskelvärde för

att vara en grön ekonomisk aktivitet. En fullständig analys har
ännu inte kunnat genomföras utan en preliminär analys av hur
Castellums fastighetsportfölj ser ut finns på sidan 185.
Vad det gäller övriga miljömål inom EU:s taxonomiförordning
har ingen bedömning ännu kunnat göras utan ett arbete pågår
för att utreda detta internt och ihop med branschen. Castellum
arbetar aktivt tillsammans med branschorganisationerna
Fastighetsägarna och EPRA och är bland annat med och leder
arbetet inom Fastighetsägarnas Task Force för EU:s taxonomi
förordning. Syftet är att utreda och ta fram guidning och natio
nella tröskelvärden för att mäta upp gröna aktiviteter enligt
taxonomin.

100 % av Castellums verksamhet
omfattas av EU:s taxonomiförordning.
Castellum antar att samtliga hyresintäkter, investerings- och
driftskostnader exklusive fastighetsskatt och energikostnader
som är förknippande med en viss ekonomisk aktivitet har samma
klassning som den ekonomiska aktiviteten. Om t.ex. en fastighet
klassas som grön enligt EU:s taxonomiförordning, kommer även
alla hyresintäkter, investerings- och driftkostnader exklusive
fastighetsskatt och energikostnader att klassificeras som gröna.
Alla Castellums ekonomiska aktiviteter bedöms i dagsläget
omfattas av taxonomin. Se vidare information om EU:s taxonomi
förordning på sidan 184–185.
Tydliga krav på leverantörerna
Bygg- och fastighetsbranschen involverar stora inköp, och
där finns det därför alltid risk för korruption. Risken för korruption
i Castellums verksamhet har identifierats som störst f ramför allt
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Riktlinjer för mänskliga rättigheter
Castellum har nolltolerans när det gäller kränkningar av mänsk
liga rättigheter och barns rättigheter. Genom arbetet med utvär
deringar som innehåller riskanalyser, genomlysningar och en väl
utvecklad uppförandekod för leverantörer säkerställer Castellum
att kontroller finns på plats för att förhindra kränkningar av
mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Bolaget tillåter inte
barn- och tvångsarbete varken i den egna verksamheten eller i
den verksamhet som leverantörer bedriver på uppdrag av
Castellum. Castellum följer de internationella standarder som
finns såsom FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för
multinationella företag.
Risken för kränkningar av mänskliga rättigheter ingår som
en komponent i bolagets årliga riskanalys. Under de kommande
åren kommer Castellum utveckla sättet som bolaget genomlyser
verksamheten för att säkra att inga kränkningar av mänskliga
rättigheter sker i den egna värdekedjan.

LEVERANTÖRER 2021 (ANDEL AV TOTAL INKÖPSVOLYM)
Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader 53 %
Firmor för byggnadssnickeriarbeten 5 %
El, nätägare och distribution 3 %
Tekniska konsultbyråer inom bygg- och anläggning 3 %
Värmeverk m.m. 2 %
Ventilationsfirmor 2 %
Kommuner 2 %
Elinstallationsfirmor 2 %
Rörfirmor 1 %
Övriga 27 %

Omvär ld och str ategi

i samband med stora upphandlingar. Som en del av utvärde
ringen i valet av leverantör är hållbarhet alltid ett bedömnings
kriterium som viktas in i valet av leverantör. Bolaget har också
en uppförandekod för leverantörer som tillämpas i samtliga
upphandlingar och i alla samarbeten med leverantörer. Kraven
på leverantörer gäller miljö, arbetsmiljö och säkerhet, arbets
villkor, mänskliga rättigheter samt affärsetik och antikorrup
tion. Som ett resultat omfattas alla projekt av höga krav med
avseende på frågor som mänskliga rättigheter, klimatarbete
och hållbarhetsprestanda.
Castellum genomför systematiska riskanalyser av alla
leverantörer. Syftet är att identifiera leverantörer med hög
risk för avvikelser mot uppförandekoden och att vid behov
implementera åtgärder i form av nödvändiga kontroller. Hittills
har inga högriskleverantörer identifieras. Detta beror troligen
på att bolaget har ett nära och väl utvecklat samarbete med
sina leverantörer och att Castellum nästan alltid använder
lokala svenska, finska eller danska leverantörer med ett väl
utvecklat hållbarhetsarbete. Under de kommande åren kom
mer den systematiska riskanalysen av leverantörer fortsätta
att utvecklas.
Vid större inköp och upphandlingar har Castellum ambi
tionen att granska leverantörer och entreprenörer enligt
koncerngemensamma krav. Beroende på hur leverantören
klassificeras utifrån ett riskperspektiv så sker granskningen
på olika sätt, exempelvis genom revisioner, besiktningar,
enkäter och platsbesök. Inga större avvikelser har identifierats
under året.
Castellum har inte möjlighet att rapportera kvantitativ data
för antalet leverantörsgranskningar med specifika hållbarhets
kriterier utan rapporterar endast kvalitativt för arbetet med att
påverka våra leverantörers hållbarhetsarbete.

Under 2021 har Castellum köpt in tjänster eller produkter för
totalt 5 593 mkr (3 495 ) från totalt 5 396 (4 105) leverantörer,
varav de största leverantörerna med en inköpsvolym större än
10 mkr stod för 62 % av inköpsvolymen. Inga betydande för
ändringar har skett i Castellums arbete med leverantörskedjan
under året. Som en del i att effektivisera leverantörskedjan och
ställa tydliga krav tecknar Castellum ramavtal med leverantörer.
I samtliga upphandlingar behöver leverantören även intyga att
de har ett systematiskt arbete kring hållbarhet och arbetsmiljö
ledning. Om en leverantör bryter mot uppförandekoden eller
hållbarhets- och arbetsmiljökraven, kan avtalet sägas upp.
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Under 2021 har inga avtal med leverantörer sagts upp till
följd av avvikelser (miljörelaterade, sociala eller mänskliga
rättigheter) som kan kopplas till uppförandekoden för leve
rantörer eller hållbarhets- och arbetsmiljökraven. Under
året har Castellum tecknat 1 (7) nya ramavtal och totalt finns
30 (29) ramavtal i koncernen för varor och tjänster inom
fastighetsförvaltning. Merparten av Castellums leverantörer
finns i Sverige, Danmark och Finland.
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Välbefinnande

Målet är att alla medarbetare alltid ska må bra.
För Castellum handlar det om att främja hälsa, väl
befinnande och förbättrad produktivitet. Och att
verksamheten ska kännetecknas av jämställdhet
och mångfald.

Castellums åtagande
Vi ska främja hälsa, välbefinnande och
produktivitetsökning.

Värdegrunden ger vägledning i vardagen
Castellums värdegrund, Castellumandan, ger vägledning
i vardagen och i olika arbetssituationer kring vad man kan
förvänta sig av en medarbetare på företaget och hur man ska
agera internt mot varandra.
En flexibel arbetsplats
Hela arbetslivet står inför en omdaning som Castellum anser
sig möta bäst genom att också praktisera förändringen i den
egna verksamheten. Frågor om distansarbete, flexibilitet och
balans mellan jobb och fritid har länge funnits på agendan.
När pandemin bröt ut införde bolaget distansarbete för
många medarbetare och ser att distansarbete är ett viktigt
komplement till kontoret även framöver, inte minst för att
minska arbetsresor.

Castellum ingår i ett forskningssamarbete tillsammans med
Kungliga Tekniska Högskolan, RISE IVF, Göteborgs universitet
och Scania. Syftet är att undersöka hur pandemins lärdomar
kring flexibelt arbete kan omvandlas till nyttig ”best practice”
då pandemin är över.
En arbetsplats där alla mår bra
Hälsa och säkerhet samt en god arbetsmiljö är prioriterat inom
Castellum. Målsättningen är en hälsosam arbetsplats utan
olyckor. Genom ett strukturerat arbetssätt arbetar bolaget
proaktivt för att stärka medarbetarnas hälsa, förebygga risker
och undvika arbetsrelaterade olyckor.
Castellum värnar om medarbetarna. Bolaget genomför konti
nuerligt olika friskvårdsrelaterade aktiviteter i form av gemensam
träning och interaktiva aktiviteter och uppmaningar för att upp
muntra till rörelse. Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag
om 5 000 kronor årligen och regelbundna hälsoundersökningar
samt förmånlig sjukvårdsförsäkring för både medarbetare och
deras respektive familjer. Friskvård sker både förebyggande och
rehabiliterande med syfte att främja fortsatt välmående.
Korttidssjukfrånvaron är fortsatt låg och motsvarar 1,1 % (0,9)
varav 1,1 % (0,8) för kvinnor och 1,1 % (1,0) för män. Den totala
sjukfrånvaron var fortsatt låg, 2,9 % (2,0). Castellum värnar
om medarbetare, leverantörer och entreprenörer och har ett
ansvar för att ingen blir fysiskt eller psykiskt sjuk eller skadas
p.g.a. sitt arbete. Bolaget arbetar fortlöpande med att utveckla
och förbättra arbetsmiljön i hela koncernen. Förekomsten av
arbetsskador är mycket låg och motsvarar 1,7 % (1,2) skador per
200 000 arbetade timmar. Även för Castellums leverantörer
och entreprenörer är siffran låg och under året har 11 (6) arbets
skador rapporterats.
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Exempel på arbetsskador hos medarbetare:
• Klämskador
• Stukning och benskador
• Skador vid transport från och till arbetet
Exempel på arbetsskador hos leverantörer
och entreprenörer:
• Fallolyckor
• Skärsår
• Benbrott
• Klämskador
• Brännskador

Castellums värdeord
• Personliga

• Proaktiva

• Passionerade

• Pålitliga

Jämställdhet och mångfald
För Castellum är det viktigt att verksamheten präglas av jäm
ställdhet, mångfald och lika rättigheter för alla. 2025 ska bolaget
ha uppnått en långsiktig jämn könsfördelning på alla positioner
och andelen medarbetare med internationell bakgrund ska ha
ökat till 20 % för att på sikt spegla samhällets sammansättning.

Omvär ld och str ategi

Andelen kvinnor i bolaget var vid årsskiftet 43 % (40). Jäm
ställdheten uppfattas som god på styrelsenivå och i koncern
ledningen. Inom vissa yrkesgrupper råder fortfarande en relativt
stor obalans mellan kvinnor och män, medan andra yrkesgrupper
uppnår jämställdhetsmålet med god marginal.
Ett mer jämställt bolag förutsätter att bolaget arbetar syste
matiskt med riktlinjer och konkreta handlingsplaner. Exempel
på projekt och initiativ som drivits under 2021 är att erbjuda
medarbetare inom Castellum i andra länder än Sverige samma
förmånliga villkor för föräldraledighet som finns i Sverige. Förutom
de lagstadgade rättigheterna till föräldraledighet och föräldra
penning i Sverige erbjuder Castellum medarbetare en löne
utfyllnad under max 180 dagar av föräldraledigheten som ger

ca 90 % av den ordinarie lönen. Castellums mål är att vara en
attraktiv arbetsgivare och underlätta för föräldrar att förena
yrkesliv med föräldraskap. Under 2021 har 11 medarbetare
varit föräldralediga.
Jämställd och konkurrenskraftig ersättning
En del i arbetet med jämställdhet och mångfald handlar också
om att säkerställa jämställda och konkurrenskraftiga löner.
Under 2021 har lönerna varit inom ramen för vad som är
jämställda löner. Uppföljning sker kontinuerligt och när löne
skillnader beroende på kön identifieras vidtas omgående
åtgärder. Ambitionen är att likvärdiga arbetsuppgifter ska
generera likvärdig ersättning.

Castellum erbjuder alla medarbetare en konkurrenskraftig
och marknadsmässig ersättning. Lönesättningen baseras
på kollektiva förhandlingar, arbetsuppgifter samt den individu
ella medarbetarens prestationer. Kontinuerlig utvärdering av
prestation i relation till tydligt fastställda och individuella mål
är ett viktigt verktyg i arbetet med jämställda och konkurrens
kraftiga löner.
Engagerade medarbetare
Sedan slutet av 2020 genomför Castellum månadsvis med
arbetarundersökningen Castellum Experience. Pulsmätningen
består av ett fåtal frågor där medarbetarnas engagemang
följs upp. Engagerade medarbetare vet vad de ska göra för att

JÄMSTÄLLDHET 2021

MÅNGFALD PER REGION 2021
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Stödfunktioner
affärsutveckling
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Kvinnor
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45 %

Män

56 %

50 %
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54 %

62 %

72 %

35 %
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0
Jämställt innebär en fördelning i intervallet 40–60 %.
Gröna markeringar är föremål för måluppföljning enligt
Castellums hållbarhetsstrategi. H
 andlingsplaner planeras
årsvis av HR-avdelningen och fokus är de minst jämställda
och större yrkesgrupperna, vilket följs upp på detaljerad
nivå exempelvis inom förvaltning/kundvård.
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Castellum AB

Väst

Castellum 2021

Öresund

Stockholm
–Norr

Mitt

Befolkningen 20–67 år per region

Koncern
Källa: SCB

Andel anställda med utländsk bakgrund i Castellum 2021 jämfört med utländsk
bakgrund i befolkningen 20–67 år på samma ort som respektive regionhuvudkontor.
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bidra till företagets mål (tydlighet) och har ork, kraft och lust
(energi) att göra det. Syftet med pulsmätningen är att snabbt
identifiera behov av korrigerande insatser och att kunna följa
trender kopplat till medarbetarnas engagemang. Det genom
snittliga utfallet under 2021 visar på ett engagemangsindex
som ligger strax över genomsnittet bland jämförbara företag.
Castellum arbetar med såväl kompetensutveckling som en
motiverande arbetssituation för att skapa engagemang
och trivsel.

EMPLOYEE NET PROMOTER SCORE (ENPS)		
2021

2020

Kvinnor

37 %

33 %

Män

48 %

34 %

Under 30 år

50 %

18 %

30–50 år

41 %

32 %

Över 50 år

40 %

31 %

Total

43 %

34 %

Castellum Experience
Engagemangsindexet delas in i tre kategorier, “promotors”,
“passiva” och “detractors”. Den senaste mätningen visade att
56 % var “promotors”, mätningen baserades på en svarsfrekvens
om 80 % av bolagets medarbetare. Castellum bryter ner denna
statistik för subgrupperna, kön och ålder. För kvinnor var
“promotors” 52 % och för män 59 %. För åldersgruppen, 20–29
var 60 % “promotors”, för åldersgruppen 30–49 var 55 %
“promotors” och för gruppen 50 och över var 53 % “promotors”.

Medarbetarsamtal genomförs årligen för att sätta och följa
upp mål samt fastställa behov av kompetensutveckling. Under
2021 har 91 % (93) av alla medarbetare, exklusive Kungslden,
haft medarbetarsamtal, varav 93 % (89) kvinnor och 89 % (95)
män. Anledningen till att alla medarbetare inte har haft medar
betarsamtal under 2021 beror främst på nyanställda, vilka ännu
inte haft sitt första medarbetarsamtal.
Attraktiv arbetsgivare
På Castellum bedrivs kompetensutveckling såväl internt som
externt. Kompetensutveckling har en bred definition inom
Castellum. Det kan vara utbildning som är anpassad till respek
tive medarbetares arbetsuppgifter, men även utbildning inom
områden som koncernen fokuserar på. Totalt under året har
6 099 (7 913) utbildningstimmar genomförts på Castellum,
vilket motsvarar ca 14 (19) timmar per medarbetare.
Castellum har som ambition att skapa en motiverande arbets
situation som främjar lojalitet och arbetsglädje. Den decentrali
serade organisationen innebär att varje medarbetare har tydliga

ansvarsområden med en hög grad av befogenhet, vilket leder
till såväl professionell som personlig utveckling.
Förmågan att attrahera kvalificerade och begåvade med
arbetare, samt behålla och vårda talanger är avgörande för
Castellums utveckling. Under 2021 tillsattes 24 % (31) av alla
nyanställningar av interna kandidater.
Samarbeten
Castellum deltar i praktikprogrammet Jobbsprånget som drivs
av IVA (Kungliga Ingenjörs- och Vetenskapsakademien), där
nyanlända akademiker med uppehållstillstånd får möjlighet att
under fyra månader praktisera i näringslivet. Castellum inledde
under 2020 ett samarbete med My Dream Now. Samarbetet
ger till exempel bolagets medarbetare möjlighet att engagera
sig som mentorer och klasscoacher för elever i grundskola
och gymnasium. Majoriteten av Castellums medarbetare har
genomgått en webbaserad utbildning som bland annat omfattar
jämställdhet och mångfald. Utbildningen är framtagen internt
och är obligatorisk för alla medarbetare.

Viktiga arbetsområden

Anställda i slutet av 2021

• Stötta organisationens ledare med att utveckla
organisation och medarbetare.
• Säkra rätt kompetens nu och för framtiden.
• Utveckla ledarskapet och kulturen.
• Verka för att Castellum är en modern och attraktiv
arbetsgivare.

•
•
•
•

182 kvinnor och 245 män.
416 heltids- och 11 deltidsanställda.
420 tillsvidareanställda och 7 visstidsanställda.
Andelen anställda med kollektivavtal var 96 %1).

1. Medarbetare i Finland och Danmark har i dagsläget inte kollektivavtal utan anställnings
villkor följer respektive lands arbetsmiljölagstiftning och försäkringssystem.

CASTELLUM ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 202 1 | 3 0

Omvär ld och str ategi

Uppförande

Det långsiktiga målet är att Castellum ska driva
verksamheten på ett ansvarsfullt sätt gentemot
samhälle och intressenter. Att vara en värd bortom
det förväntade. Värd att lita på. Uppförandekoden
beskriver hur medarbetarna ska bemöta hyresgäster,
leverantörer, samarbetspartners och andra aktörer
i den dagliga verksamheten.

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

Uppförandekod
Castellums uppförandekod, som gäller för Castellums samtliga
medarbetare, reglerar hur man ska uppträda mot varandra,
mot Castellums hyresgäster, leverantörer, samarbetspartners
och andra aktörer som medarbetare möter i den dagliga verk
samheten. Den baseras på Castellums värderingar – personliga,
passionerade, proaktiva, pålitliga – och de tio principerna i
FN Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella
företag. Uppförandekoden tydliggör Castellums ställningstagande
gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik och infor
mation. Castellum ska ge god service, följa lagar och förord
ningar, inte diskriminera någon samt säkra en god arbetsmiljö
och säkerhet på arbetsplatsen. Dessutom finns ett fokus på
jämställdhetsfrågor, vilka beskrivs i bolagets mångfaldsplan.

Verksamheten i Castellum lyder under respektive lands lag
stiftning och regelverk gällande t.ex. arbetsvillkor, arbetsmiljö
och organisationsfrihet. Castellums personalhandbok behandlar
frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, löner, pensioner och tjänste
bilar. Varje nyanställd medarbetare genomgår en obligatorisk
utbildning som bl.a. omfattar bolagets uppförandekod, hållbar
hetsarbete och mångfald. I koncernen pågår ett förebyggande
arbete avseende korruptionsfrågor, där agerandet i olika situa
tioner som kan uppkomma i vardagen kontinuerligt diskuteras.
Det är viktigt att alla medarbetare förstår och följer upp
förandekoden. Alla medarbetare ska genomföra C
 astellums
obligatoriska utbildning kring innehållet i uppförandekoden.
Avvikelser från uppförandekoden ska rapporteras och diskuteras
med närmaste chef och om det inte går med annan företrädare
för bolaget. Castellum har en från företaget oberoende whistle
blower-funktion som nås via koncernens webbplats och intranät.
Funktionen syftar till att hjälpa såväl medarbetare som externa
parter att rapportera händelser och ageranden som inte är i linje
med Castellums värderingar, uppförandekoden, eller som på
annat sätt har en negativ påverkan på bolaget eller människors
hälsa och säkerhet. Alla whistleblower-ärenden hanteras enligt
fastställda rutiner. Den som anmäler ett whistleblower-ärende
får snabb återkoppling och därefter är ambitionen att upprätt
hålla en dialog med anmälaren. Alla ärenden hanteras konfiden
tiellt och rapportören får alltid någon form av återkoppling inom
tio dagar. Castellum har under 2021 erhållit ett tiotal ärenden via
whistleblower-funktionen. En del av ärendena har inneburit att
rutiner förändrats eller att riktade kommunikationsinsatser
genomförts. Under 2021 har bolaget och ledningen inte erhållit
någon information om att händelser inträffat och som påverkat
hyresgästernas hälsa och säkerhet negativt. Varken Castellum
eller någon företrädare för bolaget har under de senaste fem
åren dömts för något brott som kan kopplas till avvikelse mot
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bolagets uppförandekod, korruption eller konkurrenshämmande
verksamhet. Företaget har under 2021 inte heller dömts att
betala skadestånd eller någon form av böter, varken kopplat till
brott mot miljölagstiftning eller annan lagstiftning. Castellum
har inte heller lämnat finansiella bidrag eller på annat sätt kom
penserat lobbyorganisationer eller andra ideella verksamheter
vars syfte är att påverka politiska kampanjer eller olika former av
lagstiftning.
Samhällsengagemang
För Castellum handlar samhällsengagemang om att erbjuda
hälsosamma och produktiva stadsmiljöer där människor mår
bra. Det handlar även om att bidra till en stadsutveckling som
uppmuntrar till integration mellan olika samhällsgrupper. En annan
viktig aspekt för Castellum är att bidra till att fler ungdomar och
personer med utländsk bakgrund kommer in på arbetsmarknaden.
Castellum för dialog med intressenter och ingår i gemensamma
projekt med andra fastighetsägare och aktörer för att tillsam
mans skapa bättre livsmiljöer. Under 2021 har totalt 62 (47)
ungdomar arbetat inom Castellum som feriearbetare, praktikanter,
lärlingar, trainees eller med examensarbeten. Av ungdomarna
var 19 (9) lärlingar (lärlingar är enligt Castellums personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden), vilket motsvarar ca 4 % av
Castellums medarbetare. Castellum har också fastställt ett mål
om att entreprenörer ska anlita lärlingar i alla större projekt.
Utöver detta har Castellum samarbeten med exempelvis Jobb
språnget, ett initiativ som matchar företag med nyanlända
akademiker och under året har Castellum erbjudit praktik till
personer med utländsk bakgrund som nyligen kommit till Sverige.

Omvär ld och str ategi

Utveckling av lokalsamhällen
Castellum utvecklar sociala program i alla städer där bolaget är
verksamt och i dag omfattas alla fastigheter av sådana program.
Castellums engagemang i de sociala programmen varierar
baserat på de lokala behoven och de specifika fastigheterna.
De sociala programmen utgår från intressentanalyser där de
aktuella behoven identifieras och analyseras. Baserat på resul
tatet fattas lokala beslut om hur Castellum ska engagera sig.
Insatserna handlar oftast om hur Castellum kan påverka miljön i
en positiv riktning, förbättra det lokala samhället samt miljöerna
i och runt fastigheterna.
De sociala programmen omfattar idag ca 120 olika insatser,
exempelvis citynätverk, hållbarhetsnätverk och företagarfören
ingar där Castellum samverkar med hyresgäster, kommuner
och andra samarbetspartners för att utveckla städerna eller
närområdet. Castellum arbetar även aktivt tillsammans med
föreningslivet och skolor samt universitet för att erbjuda ung
domar lärlingsplatser och sommarjobb. Castellums sponsring
och stöd till det lokala föreningslivet är främst fokuserat på att
främja utbildning och hälsa hos ungdomar. Under året har bolaget
lämnat stöd till bland andra Bris, Ung Företagsamhet och lokala
idrottsföreningar. Sammantaget har Castellum under 2021
lämnat 7,3 mkr (6,8) i direkt stöd genom sponsring och andra
initiativ, varav 4,7 mkr (4,4) avsåg medlemsavgifter till bransch
organisationer. Utöver det har Castellum också bidrag med ca
0,5 mkr i omkostnader (overhead) och 0,5 mkr i volontärarbete.

Urval av branschorganisationer där Castellum är medlemmar
• Almega
• Centrum för Management i Byggsektorn (CMB)
del av Chalmers tekniska högskola
• Chamber of Commerce (Handelskammaren)
• EPRA
• European Think Tank
• Fastighetsägarna
• Fossilfritt Sverige
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•
•
•
•
•
•
•

Green Building Council Denmark
Green Building Council Finland
Citysamverkan
Näringslivsgruppen
SNS
Sweden Green Building Council
Energimyndighetens grupp för effektiv energianvändning
i lokaler (BELOK)
• Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30)

Satsningen 100 på sol
har redan nått halvvägs
Christofer Björkman,
butikschef
City Gross Jönköping		

City Gross butik i Jönköping är en av Castellums
många fastigheter som fått en solcellsanläggning installerad på taket.
– Det betyder mycket för oss och ligger helt
i linje med vårt arbete att skapa en så hållbar
verksamhet som möjligt, säger Christofer
Björkman, butikschef.
Castellums satsning 100 på sol innebär att 100
solcellsanläggningar ska stå klara till 2025.
Målet sattes i januari 2020 och redan 2021 var
den 50:de anläggningen på plats, vilket innebär
att man redan har nått halvvägs.
– Det känns roligt att den 50:de anläggningen
hamnade på vår butik i Jönköping, säger
Christofer Björkman. City Gross använder
enbart energi från förnybara källor, en egen
solcellsanläggning på taket känns därför både
som ett viktigt ställningstagande och en klok
investering.
Anläggningen hos City Gross i Jönköping ska
producera 220 000 kilowattimmar per år, vilket
ungefär motsvarar elförbrukningen i 11 svenska
normalvillor.

Max Börling, 		
projektledare
Castellum		

Magnus Svensson,
facility manger
Bergendahlskoncernen

– Produktionen är högst under dagtid och på
sommarhalvåret då vi behöver som mest el till
våra kylanläggningar. Att Castellum producerar
hållbar el som vi kan köpa till ett lägre pris blir
win-win för oss båda, säger Christofer Björkman.
Castellum har som mål att till år 2030 bli
100 % klimatneutrala i den egna verksamheten
och därmed stötta FN:s klimatavtal och målen
om ett fossilfritt Sverige.
– Satsningen 100 på sol är en viktig del i det
arbetet. Jag ser en fortsatt enorm potential för
solenergi och det är också något som våra
hyresgäster ser positivt på, säger Max Börling,
projektledare för solcellssatsningen på
Castellum.
City Gross ställer höga krav på fastigheten
vid expansion av nya butiker.
– Det är viktigt för oss att våra hyresvärdar
arbetar aktivt med hållbara energilösningar. Där
har vi mycket gemensamt med Castellum efter
som vi båda arbetar för att hitta långsiktiga hållbara lösningar för att driva verksamheten framåt,
det betyder mycket för oss som familjeföretag,
säger Magnus Svensson, facility manager
Bergendahlskoncernen där City Gross ingår.

Rapporten Hyresvärd och hyresgäst – tillsammans för hållbarhet,
som Castellum tagit fram tillsammans med sex andra
europeiska fastighetsbolag, visar tydligt att fastighetsägarens hållbarhetsarbete får en allt större betydelse för
hyresgästen och är en fråga man gärna samarbetar kring.
Läs mer på: www.castellum.se/om-castellum/hallbarhet/
hallbar-hyresvard

Se videon om
satsningen på
solcellsanläggningar

inve ster a i c a stellum

Hållbarhetsutmärkelser och ratings

Ratings
Castellums rating:
80/100
(enda nordiska
fastighetsbolag som
blivit inkluderat)

Castellums mål att vara ett av Europas
mest hållbara fastighetsbolag bekräftas
av den internationella uppmärksamhet
som bolaget får för sitt hållbarhetsarbete.
De externa utmärkelserna bekräftar
bolagets starka hållbarhetsposition och
visar att ägare och investerare premierar
det väl utvecklade hållbarhetsarbetet.

Dow Jones Sustainability Index
För sjätte året i rad behåller Castellum platsen
som det enda nordiska bolaget i fastighets- och
byggsektorn i Dow Jones Sustainability Index
(DJSI). Indexet inkluderar de bolag inom alla
branscher i världen som presterar bäst inom
hållbarhetsområdet. År 2021 bjöd S&P Global,
som står bakom Dow Jones Sustainability
Index, in 10 000 noterade bolag i alla branscher
att delta i utvärderingen. De som presterar
i topp globalt kvalificerar sig till detta prestige
fulla index som funnits sedan 1999. Syftet med
DJSI är att styra investerare mot mer hållbara
investeringar. Castellum är ett av endast sex
svenska bolag som kvalificerat sig till indexet.
MSCI ESG Ratings
2021 fick Castellum betyget AAA på en skala
mellan AAA och CCC av MSCI ESG Ratings
assessment.

Sektorledande enligt Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB)
Castellum har rankats som världsledande i
hållbarhet inom sin sektor av Global Estate
Sustainability Benchmark (GRESB). Det innebär
att Castellum rankas som etta i världen inom
sektorn kontor och industri. Castellum rankas
enligt GRESB även som världens mest hållbara
projektutvecklare av kontor. GRESB är ett inter
nationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderas fastighetsbolags och fastighetsfonders
hållbarhetsarbete. Årets studie omfattade
1 540 fastighetsbolag och fonder i 64 länder.

Sustainalytics
Castellum har rankats som Industry Top-Rated
i Sustainalytics hållbarhetsbenchmark, vilket
täcker över 4 000 bolag över hela världen.

EPRA Gold
European Public Real Estate Association (EPRA)
arbetar för att förbättra standarden och trans
parensen inom fastighetsbranschen för att skapa
ökad trovärdighet och trygghet för investerare.
Castellum får i år utmärkelsen Gold av EPRA
som har en vinstskala mellan guld och brons.
EPRA Gold, priset för bästa hållbarhetsrappor
tering i Europa, är ett bevis på att Castellum gör
det som utlovas inom hållbarhetsområden men
också att Castellum är tydliga och transparenta
i sin hållbarhetskommunikation.

Castellum belönas med Solenergipriset
Hisingen Logistikpark, en logistikanläggning
uppförd av Castellum, blev under 2021 utsedd
till årets solcells anläggning och vann Solenergi
priset för sina 30 000 kvadratmeter solceller
på taket. Totalt är det ca 8 500 solcellspaneler
som årligen producerar ca 3,3 GWh, något
som motsvarar en årlig elkonsumtion för 660
standardvillor.

CDP
Castellum rapporterar till CDP och har betyget
A– på skalan A till D-. Högst betyg av alla nord
iska fastighetsbolag. CDP är en oberoende,
icke vinstdrivande organisation med världens
största insamling av information kring företags
klimatpåverkan.

Klimatmål godkända av SBT
Castellum har som mål att till 2030 uppnå
100 % klimatneutralitet från verksamheten
och därmed bidra till FN:s klimatavtal och
Sveriges nationella ambitioner om ett fossilfritt
land. Castellum är det första fastighetsbolaget
i Norden som fått sitt klimatmål godkänt av
initiativet Science Based Targets (SBT).

Topprankade för jämställdhet på europanivå
Återigen rankas Castellum som ett av Europas
mest jämställda börsnoterade bolag enligt
European Women on Boards. I jämställdhets
undersökningen jämförs de största bolagen i
17 europeiska länder. Och i rapporten European
Women on Boards Gender Equality Index 2021
når Castellum en topplacering och behåller
positionen som Best Practice Leader.

CASTELLUM ÅRS - OCH HÅLLBAR H ETSREDOVISNING 202 1 | 3 6

1)

R E A L

E S T A T E

Castellums rating:
AAA

Castellums rating:
95/100
(global sektorledare)

sector leader 2021

Castellums rating:
Gold

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Castellums rating:
A–
(högst av alla
nordiska fastighets
bolag)

Castellums rating:
Industry Top-Rated

Castellums rating:
Best Practice Leader

1. THE USE BY CASTELLUM OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”)
DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX
NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMEN
DATION, OR PROMOTION OF CASTELLUM BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE
THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’
AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR
SERVICE MARKS OF MSCI.

Castellum arbetar
med vetenskapligt
förankrade klimatmål i
linje med Parisavtalet.

risk er och risk hantering

Hållbarhetsrisker och klimatrelaterade risker
Hållbarhetsrisker avser risker som är direkt eller indirekt förknippade med miljörisker, klimatförändring,
uppförandekod och ansvarsrisker.

Risk

Hantering

Exponering

HÅLLBARHET

PRIORITET: FOKUS

17. Operativa miljörisker
Miljörisker direkt relaterade till Castellums verksamhet kan innefatta den
fysiska miljön som påverkar människor och fastigheter samt priser på
naturresurser i form av material och energi. Castellum bedömer risker
relaterade till ökade priser på råvaror till följd av potentiell resursbrist
som ökande på lång sikt. Vid ny-, till- och ombyggnation finns risk att
material och metoder används som senare kan visa sig orsaka skador.
Därtill kan politiska beslut samt den allmänna opinionen inom specifika
miljöfrågor påverka Castellum.

•
•
•
•
•

All nyproduktion hållbarhetscertifieras.
Utveckla gröna relationer med kund.
Krav på effektiviserad resursanvändning.
Prioritera miljöaspekter i samtliga delar av verksamheten.
Följa utvecklingen inom lagar och förordningar.

En bristfällig hantering av arbetet med m
 iljörisker kan påverka Castellums
varumärke, lagefterlevnad samt direkta kostnader. Castellum arbetar
med hållbarhetscertifiering och miljöinventering för att minska miljöoch hälsorisker. 48 % av fastighetsbeståndet är hållbarhetscertifierat
och 93 % miljöinventerat. En effektiv förvaltning med fokus på minskad
resursanvändning minskar risken för höga kostnader, miljö- och hälso
påverkan samt ger kunderna en god arbetsmiljö. Sedan 2007 har energi
användningen minskat med 34 % per kvm och koldioxidutsläppen med
77 % per kvm.
PRIORITET: FOKUS

18. Risker hänförliga till klimatförändringen
Klimatförändringarna utgör en stor risk för mänskligheten ur ett globalt
perspektiv. Ur ett bolagsperspektiv innebär klimatförändringarna risk
för skador på egendom orsakade av över tid ändrade väderförhållanden,
höjd vattennivå och andra förändringar i den fysiska miljön som påverkar
fastigheter. Castellum bedömer dessa risker som ökande på lång sikt.
Detta kan innebära ett ökat behov av investeringar i fastigheter lokaliserade i utsatta områden, detta för att objekt inte skall bli obsoleta. Därtill
kan miljöpolitiska beslut påverka Castellum, inte minst i form av ökade
skatter eller nödvändiga investeringar.

• Samtliga investeringsärenden granskas ur ett klimatperspektiv för att bedöma fastighetens
känslighet för klimatförändringar.
• All nyproduktion hållbarhetscertifieras.
• Prioritera miljöaspekter i samtliga delar av verksamheten.
• Följa utvecklingen inom lagar och förordningar.
• Miljöinventering i befintligt bestånd och i samband med förvärv av fastigheter för att
identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker.
• Klimatscenarioanalyser upprättades 2019 och ses över årligen för att ge Castellum
verktyg och kunskap om hur klimatförändringar kan påverka Castellums verksamhet.

•
•
•
•
•

Obligatorisk utbildning för Castellums medarbetare i den interna uppförandekoden.
Castellums uppförandekod för leverantörer kravställs i avtal.
Compliance-funktion arbetar systematiskt med uppföljning och hantering.
Whistleblower-funktion.
Följa standard och dokumentationskrav.

ANSVARSRISK

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

• Förebyggande arbete för att minimera risken att skador uppstår på egendom,
person eller miljö.
• Fullvärdesförsäkring av samtliga fastigheter.
• Försäkringsskydd för ansvars- och förmögenhetsskador.
• Miljöinventering i befintligt bestånd och i samband med förvärv av fastigheter för
att identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker.

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år.
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UTVECKLING:

Risk för brott mot uppförandekod kan finnas internt och hos leverantörer
som anlitas. Genom väl integrerade uppförandekoder i form av krav i
upphandling, obligatorisk utbildning för alla Castellums medarbetare,
en aktiv compliance-funktion och whistleblower-tjänst anses risken för
brott vara låg.

PRIORITET: BEVAKA

20. Ansvarsrisk
Allt ägande medför ansvar. För Castellums del kan fastigheterna komma
att förstöras av brand, vattenskada, stöld eller annan åverkan. Castellum
kan därutöver, genom oaktsamhet, orsaka skada på person eller annans
egendom samt orsaka miljöskador för vilka bolaget blir ansvarigt.

UTVECKLING:

Ett bristfälligt arbete med att analysera klimatrisker kan medföra
oförutsedda och omfattande kostnader för Castellum i form av akuta
åtgärder eller obsoleta fastigheter och därmed förlorade hyresintäkter.
Klimatförändringar kan också innebära ökade driftkostnader. Investeringar i fel typ av åtgärder på fastigheterna kan medföra risk för olönsamma investeringar om klimatrisken inte beaktas. Castellum arbetar
med granskning ur ett klimatperspektiv vid varje investeringsärande,
vi arbetar även med hållbarhetscertifiering för att minska klimatrisker.

PRIORITET: FOKUS

19. Brott mot uppförandekod
För en stor aktör inom bygg- och fastighetsbranschen finns risker inom
arbetsmiljö, korruption och mänskliga rättigheter. Dessa risker kan finnas
internt i bolaget men också hos leverantörer och partners som arbetar på
uppdrag av Castellum.
Denna risk avseende socialt ansvar kan ge upphov till betydande skada
för Castellums affär och varumärke.

UTVECKLING:

UTVECKLING:

Ett bristfälligt försäkringsskydd kan medföra oförutsedda kostnader för
Castellum. Ersättningsskyldighet och skadestånd för uppkomna skador
kan även uppstå för personskador och skador på annans egendom samt
för sanering av miljöskador.

risk er och risk hantering

Människan
Risker relaterade till människan rör såväl medarbetare som människor i Castellums omvärld.

Risk

Hantering

Exponering

MÄNNISKAN

PRIORITET: FOKUS

21. Medarbetare
Medarbetare är en av våra viktigaste tillgångar – deras
beslut och agerande driver verksamheten. Den stora risken
är att misslyckas med att rekrytera, utveckla och behålla
medarbetare och ledande befattningshavare med rätt kompetens, vilket kan leda till att Castellum underpresterar.

•
•
•
•
•
•
•

Koncerngemensam värdegrund.
Öppet och transparent arbetsklimat.
Kompetens- och ledarskapsutveckling.
Medarbetarundersökning.
Successionsplan för nyckelpersoner/ledande befattningar.
Marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningar.
Analys av personalomsättning.

Fel medarbetare på fel plats, missnöjd personal, dåligt ledarskap och en organisation som
inte uppmuntrar öppen dialog och stimulerar till utveckling kan leda till att medarbetare inte
trivs, underpresterar eller slutar. Missnöjd personal och hög personalomsättning leder till
ökade kostnader, sämre kundrelation och minskad intern effektivitet, vilket resulterar i sämre
lönsamhet. Castellum är i en förändringsprocess där såväl omorganisation som integrering
av Kungsleden pågår.

PRIORITET: BEVAKA

22. Medmänniskan
Castellum bedriver ett aktivt arbete för att minimera risken
för att medarbetare, anlitad extern personal eller andra
medmänniskor skadas fysiskt eller psykiskt i anslutning till
Castellums kontor, projekt eller fastigheter.

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

•
•
•
•

Kontinuerligt arbete enligt Castellums arbetsmiljöhandbok.
Löpande uppföljning.
Skyddskommitté.
Design och arkitektur med människan i fokus för att säkerställa god miljö för hyresgäster,
besökare och anställda.
• Tillhandahåller attraktiva kontor och miljöer där människor trivs och stimuleras för att
skapa goda förutsättningar för prestation.

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

UTVECKLING:

UTVECKLING:

Castellum bedriver ett aktivt arbete för att minimera risken att medarbetare, av bolaget
anlitad extern personal eller andra medmänniskor skadas i en arbetsplatsrelaterad olycka
eller en olycka relaterad till bristande arbetsförhållanden, arbetsmiljö eller arbetssäkerhet.

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år.
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risk er och risk hantering

Klimatscenarier – risker och möjligheter
Castellum använder klimatscenarier för att identifiera
finansiella och operativa risker och möjligheter kopplade till klimatförändringar som påverkar bolaget, både
på kort och lång sikt. Syftet är att säkerställa att både
verksamheten och fastighetsbeståndet har förutsättningar att hantera klimatförändringar.

Klimatrapportering
Sedan tre år tillbaka klimatrapporterar Castellum i enlighet med
de frivilliga internationella rekommendationerna från Task force
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). I år har hänsyn
också tagits till TCFD:s uppdaterade rekommendationer för
fastighetssektorn. Syftet är att rapportera klimatrelaterade
finansiella upplysningar och göra det möjligt för investerare och
andra intressenter att bättre förstå bolagets exponering mot
klimatrelaterade risker och möjligheter.
Två klimatscenarier – världen 2050
Under 2019 genomfördes en analys för att värdera klimatrisker
och -möjligheter utifrån två olika klimatscenarier kopplade till
hur världen kan se ut 2050. Klimatscenarierna som används har
tagits fram av FN:s klimatpanel (IPCC):
• Vi uppnår Parisavtalet
• I gamla fotspår
Scenariot Vi uppnår Parisavtalet, är ett scenario där vi lyckas
begränsa temperaturökningen till 1,5–2 °C. Scenariot I gamla
fotspår, är ett ”business as usual”-scenario, där världen inte

lyckats ställa om utan utsläppen av växthusgaser fortsätter
att öka i nuvarande takt.
Båda scenarierna innebär risker, men också möjligheter
för Castellum. Bolaget behöver vara motståndskraftigt och
anpassa verksamheten utifrån ändrade klimatförhållanden
både lokalt och nationellt.
Värdering av klimatrisker
Castellum gör en årlig kartläggning av bolagets alla risker
utifrån perspektiven sannolikhet, påverkan, prioritet och
utveckling för en period av upp till tio år. För klimatrisker har
vi ett längre perspektiv och analyserar utifrån klimatscenarier
fram till 2050.
När det gäller klimatrisker bedöms både fysiska risker och
omställningsrisker som kan följa av ett ändrat klimat. Inför
investeringar i nyproduktion görs en värdering av klimatriskerna
för en byggnad under dess tekniska livslängd, med tyngdpunkt
på nederbörd, extremt väder och översvämningsrisk. Då används
även IPCC:s mellanscenario som innebär att utsläppen ökar
fram till år 2040 men sedan avtar. Inför beslut om investeringar
bedömer hållbarhetschefen investeringen ur ett hållbarhetsperspektiv, där klimatförändringar är en viktig fråga.
Fastigheternas klimatmotståndskraft
Castellum undersöker möjligheterna att värdera fastighets
beståndets exponering mot klimatförändringar genom med
verkan i det EU-finansierade forskningsprojektet Carbon Risk
Real Estate Monitor (CRREM). Projektet ska definiera vetenskapligt baserade åtgärder för att minska koldioxidutsläppen
i kommersiella fastigheter och bostäder i fastighetssektorn
med syftet att uppnå Parisavtalet.

”Vi uppnår Parisavtalet” (RPC 2.6)
• Utsläppen av växthusgaser
halveras till 2050.
• +1,5–3 °C nationell tempera
turhöjning i Sverige.
• Ny förnybar energiteknik
införs i stor skala.
• Låg energiintensitet.
• Kraftiga omställningar av
samhället, infrastrukturen
och byggnader har genomförts.

1)

• Världens länder lyckas
samarbeta om gemen
samma initiativ.
• Politiska beslut, skatter
och regleringar införs
gällande växthusgaser.
• Ökade regleringar med
hållbarhetskrav gällande
markanvändning och
byggnormer.
• Ändrade krav från kunder
och investerare.

1. Källor: smhi.se/klimat/framtidens-klimat samt TCFD The Use of Scenario
Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities

”I gamla fotspår” (RPC 8.5)
• Utsläppen av växthusgaser
fortsätter att öka i dagens
takt.
• +2–4 °C nationell tempera
turhöjning i Sverige.
• Stigande havsnivåer.
• Fler dagar med extremväder
och översvämningar.
• Ökat antal skogsbränder.
• Oförändrade beteenden
och krav från kunder och
investerare.

1)

• Hög energiintensitet och
stort beroende av fossila
bränslen.
• Politiska klimatinitiativ och
samarbeten misslyckas.
• Sämre inomhusklimat
påverkar människors hälsa.
• Ökad befolkningsmängd
och inflyttning till Sverige.
• Verksamheten blir mer
händelsestyrd, p.g.a.
extremväder.

1. Källor: smhi.se/klimat/framtidens-klimat samt TCFD The Use of Scenario
Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities
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Världen 2050

Klimatscenario ”Vi uppnår Parisavtalet”
Risker

Möjligheter

Potentiell påverkan på Castellums finansiella resultat

• Ökade regleringar, skatter och avgifter för koldioxidutsläpp,
markanvändning, byggnormer etc.
• Äldre fastigheter kan bli obsoleta.
• Risk för olönsamma investeringar om oprövad teknik används
för att snabbt påbörja omställningen.
• Krav på nollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och
cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i affärsmodellen.
• Prisökning på byggmaterial, transporter och energi på grund
av politiska restriktioner.
• Volatila eller dyrare energipriser.
• Ökat investeringsbehov i ny teknik, nybyggnation och i befintliga
fastigheter.

• Ökad produktion av solenergi och ökad användning
av förnybar energi.
• Ökad efterfrågan på innovation och ny teknik.
• Ökad urbanisering och behov av förtätning i
stadskärnorna gör beståndet attraktivt.
• Minskat energibehov på grund av effektivare
resursanvändning.
• Ändrade kund- och investerarpreferenser samt
ökade hållbarhetskrav gör Castellum till en attraktiv
fastighetsägare och investering.

•
•
•
•

Risker

Möjligheter

Potentiell påverkan på Castellums finansiella resultat

• Vattenskador på grund av översvämningar i strandnära
bebyggelse och lågt belägna zoner.
• Skador på tak och fasad på grund av extremväder som
stormar, värmeböljor och bränder.
• Minskad efterfrågan på fastigheter som ligger i riskområden.
• Risk för obsoleta fastigheter då kostnaden för klimat
anpassningsåtgärder överstiger värdet.
• Ökat behov av underhåll, reparationer och periodvis stängning
av byggnader, då byggmaterial och teknik påverkas negativt
av höjda temperaturer och ett fuktigt klimat.
• Ökad el- och energibrist, vilket drivs starkt av den ökade
elektrifieringen och behovet av mer energi i samhället.

• Ökad produktion av solenergi och ökad användning
av förnybar energi.
• Energieffektiviseringsåtgärder blir mer lönsamma
att genomföra.
• Ökade krav på inomhusmiljön ställer krav på mer
anpassningsbara fastigheter och stadsdelar.
• Klimatanpassade fastigheter gör Castellum till en
mer attraktiv fastighetsägare.

•
•
•
•
•
•
•

Ökade investeringar i omställningen.
Ökade kostnader för klimatanpassning.
Ökade driftkostnader.
Minskat värde på fastigheter som inte är klimatanpassade
eller ligger i riskområden.
• Ökat värde på klimatanpassade fastigheter.

Klimatscenario ”I gamla fotspår”

• Ökad konkurrens från lågprisaktörer som saknar hållbar agenda.
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Kraftigt ökade investeringar i hantering av klimatförändringarna.
Kraftigt ökade kostnader för klimatanpassning.
Volatila eller minskade hyresintäkter.
Volatila eller ökade energikostnader.
Kraftig ökning av driftskostnader.
Höjda försäkringskostnader.
Minskat värde eller utraderat värde på fastigheter som inte
är klimatanpassade eller ligger i riskområden.
• Ökat värde på klimatanpassade fastigheter.

risk er och risk hantering

Strategier som hanterar klimatrisker
och klimatmöjligheter
• Netto-noll koldioxidutsläpp i enlighet med Science
Based Targets.
• Klimatsäkrade fastigheter.
• Produktion av förnybar energi och energilagring.
• Energieffektivisering och effektbegränsning.
• Hållbarhetsprogram för investeringar.

Finansiell påverkan på hyresintäkter och portföljens värde
vid obsoleta fastigheter
De nordiska länderna där Castellum bedriver sin verksamhet är
generellt mer skonade mot fysiska klimatförändringar i IPCC:s
olika klimatscenarion än länderna längre söderut i Europa.
Castellum har tagit fram en känslighetsanalys som visar hur
bolaget påverkas finansiellt om 10 % av fastigheterna blir obrukbara eller outhyrbara som en följd av översvämningar, vattenbrist eller att icke klimatanpassade fastigheter blir oattraktiva
på marknaden. År 2020 stresstestades ett urval av fastigheterna

• Klimatkrav för större projekt.
• Hållbarhetscertifieringar och miljöinventeringar av
byggnader.
• Portföljanalys av klimatpåverkan (planeras).
• Ökat fokus på cirkularitet och återanvändning av resurser
och material.

Castellums solcellsprogram
100 på sol
Läs mer på sidan 23, 26 och 33.
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i Castellums portfölj. Testet visade att ca 10 % av de fastigheter
som analyserades kommer beröras av fysiska klimatrisker i klimat
scenariot I gamla fotspår. Arbetet med stresstester och förfinade
konsekvensanalyser fortsätter under de kommande åren.

Castellum

Om 10 % av fastigheterna
blir obsoleta

Minskade
hyresintäkter (mkr)

Minskat totalt
fastighetsvärde (mkr)

635

15 315

Hållbarhet

hållbar h e t

Om hållbarhetsredovisningen
Års- och hållbarhetsredovisningen 2021 inkluderar Castellums hållbar
hetsredovisning 2021 som också utgör bolagets lagstadgadehållbarhetsrapport. Utgångspunkten för hållbarhetsredovisningen är kontinuerligt
genomförda intressentdialoger och en väsentlighetsanalys som senast
uppdaterades 2021. Castellums hållbarhetsredovisning är upprättad i
enlighet med GRI Standards från 2021 och omfattar perioden 1 januari till
och med 31 december 2021. Vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen har hänsyn även tagits till EPRA:s (European Public Real Estate
Associaton) senaste rekommendationer; Best P
 ractices Recommendations on Sustainability Reporting, sBPR, third version September 2017.
Castellum lämnar hållbarhetsupplysningar för samtliga EPRA; sBPR
Performance Measures.
Castellums ambition är att integrera hållbarhetsarbetet i all verksamhet,
varför beskrivningen av hållbarhetsarbetet återfinns i årsredovisningens
ordinarie struktur. Sedan 2014 stödjer Castellum FN:s Global Compact
och har skrivit under att arbeta för och tar ansvar för initiativets tio prin
ciper kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Hållbarhetsredovisningen utgör Castellums Communication on Progress
(CoP) och är en redovisning av hur bolagets arbetar med Global Compacts
tio principer och de 17 globala hållbarhetsmålen.
I hållbarhetsredovisningen ingår samtliga helägda koncernföretag, men
inte data från Kungsleden som förvärvades under den senare delen av 2021.
Den finska fastighetskoncernen Lindström Invest konsolideras för första
gången i hållbarhetsdatan för 2021. Inga förändringar i historisk hållbarhetsdata har skett sedan föregående år. Castellums hållbarhetsredovisning
följer det finansiella räkenskapsåret och publiceras årligen. Hållbarhets
redovisningen har översiktligt granskats av Deloitte. Den senaste
hållbarhetsredovisningen publicerades i februari 2020. Med undantag
av konsolideringen av Lindström Invest har inga väsentliga förändringar
skett avseende organisationen eller leverantörskedjan under 2021.

Castellums hållbarhetsagenda
Syftet med Castellums hållbarhetsagenda är att säkerställa att bolaget genom att bidra till en hållbar utveckling
inom utvalda fokusområden är ett relevant och framgångsrikt bolag – inte bara idag utan under lång tid framåt.
Agendan har tagits fram genom analys, dialog och diskussion. Den har bl.a. utgått ifrån:
• FN:s globala hållbarhetsmål för 2030.
• Sveriges färdplan för ett Fossilfritt Sverige
• Lokala och globala utmaningar
och möjligheter.
• Identifierade klimatrisker och m
 öjligheter.
• Prioriteringar från kunder, medarbetare
och andra intressenter.

• Castellums förmåga att skapa
aktieägarvärde.
• Våra möjligheter att göra
verklig skillnad.
• Sveriges färdplan för ett
Fossilfritt Sverige.

• Lokala och globala utmaningar och
möjligheter.
• Identifierade klimatrisker och
möjligheter.
• Castellums förmåga att skapa
aktieägarvärde.
• Våra möjligheter att göra verklig skillnad.

Castellum har signerat FN:s Global Compact, vilket är ett initiativ för att samordna frågor gällande
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, försiktighetsprincipen och ansvarstagande gällande miljöfrågor
och antikorruption. Global Compact omfattar tio principer.

Kontaktperson Filip Elland, hållbarhetschef,
filip.elland@castellum.se.
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Intressentdialog och väsentlighetsanalys
För att utveckla och förbättra verksamhetens hållbarhetsarbete kart
lägger och analyserar Castellum kontinuerligt och systematiskt både
den positiva och den negativa påverkan som verksamheten har på
omvärlden ur ett ekonomiskt, miljömsässigt, socialt och mänskliga
rättighetsperspektiv.
Löpande dialog med intressenter
En kartläggning och analys av väsentliga hållbarhetsfrågor möjliggörs
bland annat genom den input vi får löpande från våra intressenter
genom olika situationer och kanaler. Kontinuerliga enkäter och dialoger
kring hållbarhetsrelaterade frågor med intressenter belyser vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser är viktigast i deras relation till
Castellum. Frågorna behandlas löpande, till exempel vid styrelsemöten,
koncernledningsmöten, träffar med aktieägare och i den dagliga tvåvägskommunikationen med kunder, anställda, samarbetspartners,
leverantörer och olika samhällsaktörer.
Utöver en kontinuerlig dialog genomför vi årligen intervjuer med
utvalda intressenter som är experter inom området och som anses ha
störst påverkan på, eller som påverkas mest av Castellums verksamhet.
Kartläggningen av väsentliga hållbarhetsfrågor har inkluderat ett kortsåväl som långsiktigt perspektiv kring hur frågorna påverkar omvärlden
och verksamheten.
Castellums centrala intressentgrupper
Följande intressenter har identifierats som centrala för
Castellums verksamhet, och har prioriterats i analysen av
hållbarhetsrelaterade frågor:
• Kunder
• Styrelse
• Leverantörer
• Medarbetare

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
Fokusområde

Planeten

Framtidssäkring

Välbefinnande

Uppförande

Hållbarhetsfrågor

GRI standard

Miljö och klimatrisker

—

Förnybar energi

Energi

Minimera klimatpåverkan

—

Effektiv resursanvändning

Energi, vatten, lagefterlevnad miljö

Mer hållbara byggnadsmaterial och installationer

—

Samarbete med kunder för ökad hållbarhetsprestanda,
genom t.ex. avfallshantering och grön mobilitet

—

Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna

Utsläpp

Öka cirkularitet

Avfall

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald

Hållbarhetscertifiering av byggnader

Produktansvar

Erbjuda flexibla och smarta arbetsplatser

—

Attraktiv arbetsplats

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor, utbildning,
hälsa och säkerhet

Mångfald och lika möjligheter

Mångfald och lika möjligheter

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet

Hälsosamma lokaler

Kunders hälsa och säkerhet

Hållbar finansiering

Ekonomiskt resultat, skatt

God affärsetik och antikorruption

Antikorruption, ekonomiskt resultat, skatt

Säkerställa hållbara leverantörskedjor

Leverantörsutvärdering avseende påverkan på miljö
samt sociala kriterier

Utveckla lokalsamhällen, t.ex. genom lärlingsplatser

Lokala samhällen

Tabellen visar hur Castellums prioriterade hållbarhetsfrågor korrelerar med aspekterna i GRI Standards. Vissa av Castellums hållbarhetsfrågor anses viktiga för bolagets
hållbarhetsarbete och sträcker sig utanför GRI:s rapporteringssystem.
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VÄSENTLIGHETSMATRIS

Hög

Resultatet av Castellums väsentlighetsanalys presenteras i en matris. Samtliga hållbarhetsfrågor i matrisen anses viktiga för bolaget,
men de värderas utifrån perspektivet låg-mellan-hög relevans respektive påverkan. Hållbarhetsfrågans färgmarkering indikerar vilket
av Castellums fyra övergripande hållbarhetsområde just den frågan faller under.

Mellan

1

2

3

11

12

4

13

14

5

6

7

8

9

10

15

16

17

19

18

Låg

Relevans för intressenter i relation till Castellum

Väsentlighetsanalys
Utifrån insikterna från kontinuerliga dialoger med olika intressenter så ser
Castellum årligen över hållbarhetsfrågorna och dess prioritet i en väsentlighetsanalys. Den senaste uppdateringen genomfördes 2021. Ytterligare
input till väsentlighetsanalysen hämtas från omfattande omvärlds
analyser och från diskussioner med externa och interna e xperter.
Intressentgruppernas perspektiv kring vilka hållbarhetsfrågor som är
relevanta för dem i deras relation till Castellum speglas i väsentlighetsmatrisens y-axel. Analysen av vilken påverkan, positiv eller negativ, olika
hållbarhetsfrågor har på omvärlden genomförs av Castellums hållbarhetsexperter och speglas i väsentlighetsmatrisens x-axeln. Den slutliga
prioriteringen av de väsentliga hållbarhetsfrågorna valideras med olika
experter. Hållbarhetsfrågorna utgör en del av verksamhetens hållbarhetsstrategi, vilken ses över och godkänns av styrelse och ledning årligen, i
samband med strategiarbetet.
Många av Castellums hållbarhetsfrågor har en påverkan utanför bolagets juridiska ramar, exempelvis hos kunder, leverantörer och i de samhällen där bolaget är verksamt. Väsentlighetsanalysen avgränsas till
områden där Castellum eller bolagets betydelsefulla affärsrelationer
har stor påverkan, eller till områden där omvärlden har stor påverkan på
Castellums verksamhet. Samtliga hållbarhetsfrågor i analysen anses
viktiga för Castellum, men de värderas i matrisen utifrån perspektivet
låg-mellan-hög relevans respektive påverkan.
I relation till föregående väsentlighetsanalys från 2020 så bedöms
några av frågorna ha blivit mer respektive mindre väsentliga. Till exempel
anses frågan om miljö- och klimatrisker vara mer väsentlig än tidigare,
medan till exempel frågan om att utveckla lokalsamhällen värderas som
något mindre väsentlig. Att minimera klimatpåverkan och ökad cirku
laritet har tillkommit som väsentliga hållbarhetsfrågor i analysen 2021.
Det framkom i Castellums dialog med intressenter och vid beaktande av
både omvärld och den egna verksamheten att dessa frågor är väsentliga
för att vi ska minska vår potentiellt negativa påverkan på miljön.
Väsentlighetsanalysen och hållbarhetsfrågorna ligger till grund för
Castellums analys av viktiga risker och affärsmöjligheter. Den ligger
också till grund för bolagets hållbarhetsstrategi och hållbarhetsmål. Hur
Castellum arbetar med hållbarhetsfrågorna finns samlade i Castellums
agenda för den hållbara staden. De specifika målen finns att se på sidan 171.
Castellum redovisar bakgrundsbeskrivning för respektive väsentlig
hållbarhetsfråga och var den har sin påverkan i bolagets värdekedja.
Detta finns sammanfattat i tabellen på sidan 175.

Låg

Mellan

Hög

Castellums påverkan på omvärlden ur ett ekonomiskt, miljömässigt, socialt och mänskliga rättighetsperspektiv.
Castellums väsentliga hållbarhetsfrågor
1. Attraktiv arbetsplats
2. Erbjuda flexibla och smarta
arbetsplatser
3. Hälsosamma lokaler
4. Miljö- och klimatrisker
5. Förnybar energi
6. Minimera klimatpåverkan
7. Effektiv resursanvändning
Planeten

Framtidssäkring

8. Mer hållbara byggnadsmaterial och
installationer
9. Mångfald och lika möjligheter
10. Samarbeta med kunder för ökad
hållbarhetsprestanda, genom t.ex.
avfallshantering och grön mobilitet
11. Hållbar finansiering
12. Anpassa fastigheterna till klimat
förändringarna
Välbefinnande

C A STELLUM ÅR S - OCH HÅLLBARHET SREDOVISNING 202 1 | 170

Uppförande

13. Utveckla lokalsamhällen, t.ex. genom
lärlingsplatser
14. Hälsa och säkerhet
15. H
 ållbarhetscertifiering av byggnader
16. Säkerställa hållbara leverantörskedjor
17. Ökad cirkularitet
18. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
19. God affärsetik och antikorruption

hållbar h e t

Hållbarhetsmål
Planeten

Framtidssäkring

Välbefinnande

Löpande mål

• 100 % fossiloberoende fordon
• 1 % vattenbesparing per år
• 1,5 energieffektivisering
per år

• All nyproduktion och större
ombyggnationer ska
hållbarhetscertifieras.
• Tillföra ekosystemtjänster i
större projekt.
• Återbruk i alla projekt.

• <2 % korttidssjukfrånvaro
• <3 % långtidssjukfrånvaro
• Noll arbetsskador och
arbetsrelaterade sjukdomar
hos medarbetare och
leverantörer.

Mål 2025

• 22 % lägre energiförbrukning
jämfört med 2015.
• 100 solcellsanläggningar i
solcellsprogrammet 100 på Sol.
• 75 % av Castellums fastigheter
ska ha en energiprestanda
lägre än 100 kWh/m2, år.

• 50 % av fastigheterna i kvm
ska vara hållbarhetscertifierade.

• 40–60 % jämställt i
samtliga yrkeskategorier.
• 20 % av medarbetarna ska
ha internationell bakgrund.

Mål 2030

• Netto-noll koldioxidutsläpp
med följande färdplaner
(godkända av SBTi):
– Netto-noll inom fastighetsförvaltningen (Scope 1 och 2)
– Netto-noll inom Projekt
utveckling (Scope 3)
• 100 % icke-fossil energi.

• Återbruk och förnybart
material ska vara betydande
inslag i samtliga projekt.

Uppförande

• 4 % av medarbetarna ska
vara lärlingar.
• Skapa arbetstillfällen för
ungdomar och långtids
arbetslösa i projekt.
• 100 % av medarbetarna
ska vara utbildade i vår
uppförandekod.
• Noll arbetsskador och
arbetsrelaterade sjuk
domar hos medarbetare
och leverantörer.

Utifrån väsentlighetsanalysen har Castellum tagit fram hållbarhetsstrategin
Den hållbara staden 2030 (se sidan 21) som innehåller 23 mätbara delmål och
åtgärder, varav det långsiktiga målet är att ha netto-noll koldioxidutsläpp 2030.
Hållbarhetsmålen presenteras i ovan tabell enligt tidsperspektiv och över
gripande hållbarhetsområde.
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Hållbarhetsstyrning
Castellums hållbarhetsstyrning ska säkerställa en effektiv
organisation som utvecklar företagets hållbarhetsarbete och
realiserar hållbarhetsstrategin. Viktiga utgångspunkter är de
17 globala hållbarhetsmålen, Parisavtalet och ambitionen att
nå de egna långsiktiga hållbarhetsmålen som sträcker sig
ända till 2030.
Styrelsens arbete med hållbarhetsfrågor
Castellums styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och uppförande
koder samt diskuterar och följer löpande upp hållbarhetsarbetet och
arbetet med hållbarhetsstrategin. Styrelsen, tillsammans med ledningen,
är ytterst ansvarig för att anta Castellums hållbarhetsmål. Varje år
rapporteras bolagets riskanalys till styrelsen vilket innebär att hållbarhetsrisker, inklusive klimatrelaterade risker och risker kopplade till
mänskliga rättigheter, möjligheter samt åtgärder ses över. Styrelsen
tillsammans med vd godkänner årligen Castellums hållbarhetsredo
visning i samband med signering av denna. Styrelsen har inte utsett
något hållbarhets- eller klimatutskott.
Väsentliga avvikelser och åtgärder kopplade till Castellums håll
barhetsarbete och uppförandekod rapporteras till styrelsen när
sådana inträffar. Under året har inga väsentliga avvikelser kopplat till
hållbarhetsarbetet och uppförandekoden rapporterats till styrelsen.
Koncernledningens arbete med hållbarhetsfrågor
Castellums vd är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. Ansvaret
omfattar även klimatrelaterade risker och möjligheter. Hållbarhets
chefen driver och utvecklar hållbarhets- och klimatarbetet för kon
cernen, och rapporterar löpande direkt till Chief Operating Officer
i koncernledningen. Hållbarhetschefen i nformerar koncernledningen
om resultatet av arbetet vid minst fyra tillfällen per år eller när behov
uppstår. Koncernledningen godkänner årligen hållbarhetsredovisningen och väsentlighetsanalysen när den uppdateras. Det har inte
funnits behov av att inrätta en speciell klimatkommitté på ledningsnivå
eftersom hållbarhetsansvariga i organisationen driver klimatarbetet
integrerat i verksamheten. Hållbarhetschef och hållbarhetsansvariga
ansvarar för att övervaka klimatrelaterade risker och möjligheter,
följa upp att bolagets hållbarhetspolicy efterlevs och att hållbarhetsstrategin realiseras samt att hållbarhetsmålen nås.

Styrdokument för hållbarhetsarbetet
Regelverk som styr Castellums hållbarhetsarbete:
Externa lagar och riktlinjer
• Svenska Aktiebolagslagen
• Årsredovisningslagen
• Miljöbalken
• Arbetsmiljölagen
• BBR-krav (Boverkets byggregler)
• FN:s vägledande principer för
företag och mänskliga rättigheter
• FN:s konvention om barnets
rättigheter
• EU:s Taxonomiförordning
• Övriga tillämpliga lagar och regler

Externa initiativ
• GRI Standards
• FN:s globala hållbarhetsmål
• Parisavtalet
• Sveriges färdplan för ett
fossilfritt Sverige
• Global Compact
• OECD:s riktlinjer för
multinationella företag
• TCFD
• ISO 14001
• Science Based Targets

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hela Castellums verksamhet omfattas av hållbarhetsarbetet och det
styrs med hjälp av ett ledningssystem som består av gemensamma policyer, riktlinjer, kortsiktiga- och långsiktiga mätbara mål samt detaljerade
handlingsplaner. Utgångspunkten i arbetet är att följa upp, dokumentera,
utvärdera och förbättra. Castellum utgår från försiktighetsprincipen
vilken är integrerad i Castellums hållbarhetspolicy och verksamhets
processer som följs upp genom bolagets miljöledningssystem. För att
säkerställa och upprätthålla ett systematiskt hållbarhetsarbete är hela
den svenska och danska verksamheten certifierad enligt ISO 14001.
Castellums hållbarhetsarbete bygger på engagerade och kunniga
medarbetare och att utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt.
Arbetet med att identifiera och hantera vår sociala, miljömässiga och
ekonomiska påverkan är delegerat till Castellums hållbarhetsteam.
Samtliga av Castellums medarbetare genomgår en obligatorisk
webbaserad utbildning inom hållbarhet, mångfald och uppförande
koder vilken också är en del i introduktionen för nya medarbetare.
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• Hållbarhetscertifieringar
– Green Building
– Miljöbyggnad
– BREEAM
– LEED
– WELL
– Noll CO2
• Lokala hållbarhets
program och klimat
anpassningsplaner

Viktiga interna regelverk
• Hållbarhetspolicy
• Arbetsmiljöhandbok
• Uppförandekod
• Uppförandekod för
leverantörer
• Internt miljöledningssystem
• Processer för intern kontroll
• Övriga instruktioner

Utgångspunkter för hållbarhetsarbetet
Castellum är en ansvarsfull samhällsutvecklare som ska vara med
och bidra till en hållbar utveckling. Castellum betraktar försiktighets
principen och samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimi
krav. Ett väl fungerande hållbarhetsarbete förutsätter att Castellum
arbetar för att:
• Agera i enlighet med FN Global Compact.
• Bidra till att realisera FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.
• Följa Castellums uppförandekod och uppförandekod för leveran
törer. 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 bolagets
hållbarhetsarbete.
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Castellums fyra övergripande hållbarhetsområden
Planeten
Castellum erkänner de vetenskapliga bevisen om att mänsklig aktivitet
accelererar klimatförändringarna. Att överskrida planetens gränser
innebär stora risker för framtiden. Castellum har därför beslutat att sätta
mål för det egna arbetet och styra verksamheten på ett sätt som är i linje
med FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.
Castellums fastighetsportfölj ska framtidssäkras genom att byggnader
energieffektiviseras, livscykelperspektiv beaktas vid investeringar,
ansvars tas för naturresurser och biologisk mångfald, andelen förnybar
energi ökas och verksamheten i stort anpassas till konsekvenser från
klimatförändringarna. Castellum ska vara engagerad i våra kunders och
myndigheters klimatplaner och policyer, visa ledarskap och i möjligaste
mån inspirera branschen till att minska klimatpåverkan.

Klimatrisker
Castellum ser ett förändrat klimat som en betydande risk vilket, på lång
sikt, utgör ett hot mot vår verksamhet, våra fastigheter och hyresgäster.
När extremt väder uppstår, till exempel översvämning eller kraftigt regn,
orsakar det skador och störningar på flera sätt: direkt på fastigheten eller
på närliggande infrastruktur t.ex. strömavbrott, avloppsvatten som
tränger upp ur avlopp eller störningar i kommunikationen till och från
våra fastigheter. Castellum har därför implementerat specifika risk
analysprocesser för alla investeringar för att bättre att ta hänsyn till
klimatrisker såsom risker för översvämning, erosion av land och
utsatthet för extremväder.
Klimatmål
Castellum fick som första fastighetsbolag i Norden 2018 sina klimatmål
godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi:s syfte är att
påverka företag över hela världen till att identifiera och kartlägga sina
koldioxidutsläpp samt att sätta vetenskapligt korrekta klimatmål som är
i linje med Parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen.
Castellums mål är att till 2030 uppnå netto-noll koldioxidutsläpp från
verksamheten och på så sätt stötta både Parisavtalet och de nationella
ambitionerna om ett fossilfritt Sverige.

För att nå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer Castellum att:
• Minska de direkta och indirekta koldioxidutsläppen i Scope 1, 2
och 3 som bidrar till global u
 ppvärmning.
• Ansvarsfullt och effektivt använda naturresurser för att inte
äventyra planetens gränser och därmed vårt klimat och framtida
generationers möjligheter i en ändlig värld.
• Bygga och förvalta med ett livscykeltänkande och främja cirkulära
modeller.
• Bidra till ökad biologisk mångfald samt begränsa användning och
spridning av miljöfarliga produkter.
• Skapa förutsättningar för ansvarsfull hantering av avfall genom
minimering av avfall, förebygga föroreningar och se avfallet som
en resurs för återbruk och återvinning.

Biologisk mångfald
Den största merparten av Castellums fastigheter ligger inte i miljöer
som är skyddade ur perspektivet biologisk mångfald eller med ett högt
biologiskt mångfaldsvärde. I de fall Castellum uppför nya byggnader
säkerställs alltid att det är minst lika stor biologisk mångfald vid projektets färdigställande som innan byggnaden uppfördes. För att säkerställa
detta används ett verktyg särskilt framtaget och anpassat till Castellums
projektverksamhet.
Under året har 21 nya projekt genomförts. Av dessa har samtliga utvärderats ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Att den biologiska mång
falden inte påverkas negativt har säkerställts genom flera olika aktiviteter,
t.ex. genom plantering av växtlighet och bevarande av vattendrag.
Framtidssäkring
Castellum ska vara med och driva utvecklingen framåt och främja en
hållbar utveckling. Vi vill skapa hälsosamma och säkra arbetsmiljöer för
kunder och medarbetare. Castellum arbetar med erkända hållbarhets
certifieringssystem och miljöinventeringar för att skapa en hållbar
fastighetsportfölj i en värld i förändring.
För att nå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer Castellum att:
• Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för människor i och kring
våra fastigheter.
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• Alla fastigheter som innehafts mer än ett år ska vara miljö
inventerade. Uppdatering ska ske minst vart tionde år.
• Samtlig nyproduktion ska hållbarhetscertifieras och befintliga
fastigheter certifieras enligt hållbarhetsmål.
Välbefinnande
Castellum arbetar för att främja hälsa, välbefinnande och produktivitets
ökning där jämställdhet och mångfald är viktiga förutsättningar. Castellum
är en flexibel arbetsgivare som erbjuder frihet för sina anställda.
För att nå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer Castellum att:
• Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för våra medarbetares
välbefinnande.
• Skapa en jämställd organisation och en mångfald som speglar
samhällets sammansättning.
• Uppmärksamma och förändra eventuellt diskriminerande
strukturer i organisationen.
• Vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa och mest
professionella medarbetarna.
• Fortsätta med kollektivavtal och att upprätthålla alla medarbetares
rätt att organisera sig och delta i kollektiva förhandlingar.
• Upprätthålla nolltolerans avseende barn- och tvångsarbete i egen
verksamhet.

Mångfald och jämställdhet
Castellum har ett väl utvecklat arbete med mångfald och jämställdhet
med det övergripande målet att främja lika rättigheter för alla. Alla
människor har samma värde och ska behandlas lika utifrån sina individuella förutsättningar och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.
Alla medarbetare har ett eget ansvar att bidra till att skapa en bra
arbetsplats. Alla har också ett ansvar att arbeta för integration och motverka alla former av diskriminering. Kvinnor och män ska ges samma
möjligheter att påverka sin arbetssituation.
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Castellums arbete med mångfald och jämställdhet utgår från följande:
• Jämställdhet som strategi innebär att alla anställda ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom företaget, oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder.
• Medarbetarna ska därför rekryteras, belönas och befordras på lika
villkor. Lönen ska bestämmas av ansvar och prestation och inte på
något annat.
• Kompetens värderas ur ett mångfaldsperspektiv.
• Jämställdhet ska bidra till att utveckla en organisation där kvinnor,
såväl som mäns värderingar, är lika viktiga.
• Våra arbetsplatser ska vara mentalt, fysiskt och socialt anpassade
för våra medarbetare. Trakasserier får inte förekomma.
• Vi ser positivt på kombinationen arbete och föräldraskap.
• Vi drar nytta av våra olikheter. Olika åsikter och erfarenheter
skapar kreativitet och utveckling. Mångfald inom företaget ska
ses som en resursförstärkning.
Uppförande
Castellum ska bedriva sin verksamhet ansvarsfullt gentemot s amhället
och intressenter. För att nå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer
Castellum att:
• 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.
• Säkerställa att inga kränkningar av mänskliga rättigheter sker
i våra projekt eller med koppling till det arbete som leverantörer
utför på vårt uppdrag.
• Upprätthålla nolltolerans avseende barn- och tvångsarbete
i projekt som utförs av våra leverantörer.
• Bidra till sysselsättning och ungdomars möjlighet att komma
in på arbetsmarknaden.
• Engagera sig i frågor av betydelse för samhällsutvecklingen.
• Fortsätta säkerställa att inga kränkningar av mänskliga rättigheter
sker i vår egen eller våra leverantörers verksamhet.

Mänskliga rättigheter
Castellum tillämpar internationella riktlinjer enligt FN:s Global Compact,
FN:s vägledande principer för företag samt OECD:s riktlinjer för multi
nationella företag. Castellum har åtagit sig f öljande:
• Undvik att orsaka eller bidra till negativ påverkan på m
 änskliga
rättigheter genom sina egna aktiviteter och ta itu med sådant
agerande om det inträffar.
• Försöka förhindra eller mildra negativ påverkan på mänskliga
rättigheter som är direkt kopplade till vår verksamhet, produkter
eller tjänster.
• Förbud mot barnarbete och tvångsarbete.
• Castellum anställer inte någon under 15 år eller tillämplig högre
lagstadgad minimiålder. Unga mellan 15 och 18 år får arbeta med
ofarliga arbetsuppgifter, förutsatt att de uppnått laglig ålder att
arbeta och har genomgått nationell skolplikt eller om arbetet
medger att skolplikten kan bedrivas parallellt. Allt arbete ska ske
frivilligt. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon
form av hot eller bestraffning är tillåtet.
• Föreningsfrihet: Alla anställda har föreningsfrihet.
• Arbetstagarnas rätt att fritt förhandla med arbetsgivare är en
väsentlig del av föreningsfriheten. Därför har alla anställda rätt till
kollektiva förhandlingar.
• Lika ersättning: Detta innebär principen om lika ersättning för
manliga och kvinnliga anställda för arbete av lika värde.
• Rätt till icke-diskriminering: Principen om icke-diskriminering
syftar till att garantera att mänskliga rättigheter utövas utan
diskriminering av något slag baserad på t.ex. ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt
ursprung eller annan status såsom funktionsnedsättning, ålder,
sexuell läggning och könsidentitet.
• Nolltolerans för människohandel: Rekrytering, transport, över
föring, hysande eller mottagande av en person med hjälp av
sådana medel som hot eller användning av våld eller andra former
av tvång, bortförande, bedrägeri eller bedrägeri i syfte att utnyttjas
får inte förekomma.
Detta gäller alla anställda i Castellum och styr hur medarbetarna ska
bete sig mot varandra och mot Castellums hyresgäster, leverantörer,
partners och andra parter som medarbetare möter i den dagliga
verksamheten.
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Castellum ställer samma höga etiska krav på leverantörer och partners som på alla anställda i koncernen. Castellum bedömer faktiska
och potentiella konsekvenser och risker för mänskliga rättigheter i
vår verksamhet, i våra affärspartners verksamhet samt som en del av
due diligence-processen innan vi inleder nya affärsrelationer. Bedömningen omfattar alla områden som nämns ovan under Castellums
engagemang för mänskliga rättigheter och omfattar åtminstone
följande grupper, egna anställda, kvinnor, barn, ursprungsbefolkning,
migrantarbetare, utomstående kontrakterad arbetskraft och lokala
samhällen. Vi implementerar Castellums uppförandekod för leveran
törer i all vår affärsrelation och följer upp detta i vår årliga riskbedömning

Diskriminering och trakasserier
Castellum har nolltolerans mot trakasserier och sexuella trakasserier
inom verksamheten.
Alla anställda genomgår obligatorisk utbildning i hållbarhet som
inkluderar utbildning i mångfald och hur man förebygger diskriminering
och trakasserier på arbetsplatsen. Det finns också en definierad upp
trappningsprocess för rapportering av incidenter och korrigerande
eller disciplinära åtgärder som äger rum i händelse av diskriminerande
beteende eller trakasserier som inkluderar elementen:
• Bedöm risker för diskriminering inklusive trakasserier och
sexuella trakasserier eller disciplinära åtgärder som vidtas
för att förhindra lika rättigheter eller möjligheter.
• Analysera orsaker till risker och hinder.
• Korrigera och genomföra åtgärder för att förebygga
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
• Incidenter följs upp och utvärderas enligt Castellums riktlinjer.
Ovan inkluderar, men är inte begränsat till, arbetsvillkor, löner,
rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling,
se till att det är möjligt att kombinera arbete och föräldraskap,
trakasserier och sexuella trakasserier. Negativ påverkan på omvärlden
utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt, socialt eller mänskliga rättighetsperspektiv, liksom avvikelser mot uppförandekoden eller andra åtaganden som rapporterats i whistleblowing-tjänsten av interna och
externa parter, utreds och korrigerande åtgärder vidtas.
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STYRNING AV VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
Planeten

Framtidssäkring

Välbefinnande

Uppförande

Hållbarhetsfrågor

• Miljö och klimatrisker
• Förnybar energi
• Minimera klimatpåverkan
• Effektiv resursanvändning
• Mer hållbara byggnadsmaterial och installationer
• Samarbete med kunder för ökad hållbarhetsprestanda, genom
t.ex. avfallshantering och grön mobilitet
• Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna
• Ökad cirkularitet
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

• Erbjuda flexibla och smarta arbetsplatser
• Hållbarhetscertifiering av byggnader

• Attraktiv arbetsplats
• Mångfald och lika möjligheter
• Hälsa och säkerhet

• Hälsosamma lokaler
• Hållbar finansiering
• God affärsetik och antikorruption
• Säkerställa hållbara leverantörskedjor
• Utveckla lokalsamhällen, t.ex. genom lärlingsplatser

GRI Standarder

GRI 302: Energi
GRI 303: Vatten
GRI 304: Biologisk mångfald
GRI 305: Utsläpp
GRI 306: Avfall
GRI 307: Avvikelser gentemot miljölagstiftning och förordningar

C1 Produktansvar

GRI 401: Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
GRI 403: Hälsa och säkerhet
GRI 404: Utbildning
GRI 405: Mångfald och jämställdhet
GRI 416: Kunders hälsa och säkerhet

GRI 201: Ekonomiskt resultat
GRI 205: Antikorruption
GRI 207: Skatt
GRI 308: Utvärdering leverantörer avseende miljö
GRI 414: Utvärdering leverantörer avseende sociala kriterier
GRI 413: Lokala samhällen

Varför är området
viktigt för oss?

Genom att på ett effektivt sätt nyttja naturresurser och tillämpa
försiktighetsprincipen kan vi minska vår negativa påverkan på
planeten, miljön och klimatet. Detta innebär också att vi kan
säkerställa en positiv påverkan genom att utveckling våra fastigheter så att de lever upp till framtida miljö- och klimatkrav.

Det är viktigt att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med hög etisk och
stark moralisk kompass i relation till våra intressenter. Vi kan bidra med positiv
påverkan på omvärlden genom att ställa miljömässiga, sociala och mänskliga
rättighetskrav i vår leverantörskedja. Gör vi inte det finns risken att vi har en
negativ påverkan på leverantörskedjan. Ett tydligt fokus på hälsosamma lokaler
och certifierade fastighet gör att vi har en positiv påverkan på kundernas miljö.

Att våra medarbetare mår bra, utvecklas och erbjuds en trygg
arbetsmiljö är en nyckel till att bolaget fortsatt utvecklas i en positiv
riktning.

Vi kan bidra positivt med att agera enligt lagar och regler,
leverera ett långsiktigt hållbart ekonomiskt resultat och
betala skatt. Det är en förutsättning för verksamhetens
fortsatta utveckling.

Ansvar och faktiskt/
potentiell påverkan
i värdekedjan

Vårt ansvar är att använda resurser effektivt i verksamheten och
samtidigt ställa krav på leverantörer och samarbeta med kunder.
Inom respektive område bidrar vi, tillsammans med leverantörer
och kunder till den positiva och negativa påverkan på omvärlden
som sker vid byggnation, inköp, förvaltning och utveckling.

Vi ansvarar för att ställa tydliga krav (miljömässiga, sociala och med en stark
koppling till mänskliga rättigheter) på leverantörer och de har ett stort ansvar
att efterleva dessa. Vi ansvarar också för att våra fastigheter är säkra för användarna och lokalsamhället. Vår roll i fastighetsbranschen gör att vi har en direkt
positiv påverkan på omvärlden genom att erbjuda hälsosamma lokaler, bidra till
utveckling av lokalsamhället och genom att driva på arbetet med hållbarhets
certifierade fastigheter.

• Vi har ett formellt ansvar för våra medarbetare och eftersträvar
en målorienterad organisation där alla känner sig engagerade
• Vi har en direkt påverkan på våra medarbetares arbetsvardag
vid byggnation, förvaltning och inköp
• Genom att arbeta med mångfald och jämställdhet har vi en
positiv påverkan på våra medarbetares arbetsliv

Vårt ansvar är att möta behovet från kunder. Vi utvecklar
primärt fastigheterna tillsammans med kunderna, men
också andra intressentgrupper inkluderas i dessa pro
cesser. Vi bidrar tillsammans med kunderna till den
påverkan på omvärlden som sker vid byggnation, inköp,
förvaltning och utveckling.

Begränsningar
i rapportering

Hållbarhetsdata som redovisas gäller Castellum som koncern.
Vi fokuserar på egen verksamhet, från planering till genom
förande och förvaltning. Vi rapporterar även koldioxidutsläpp
från såväl uppströms som nedströms i värdekedjan. Eventuella
begränsningar anges vid respektive tabell.

Rapportering sker i första hand för medarbetare med kompletterande uppgifter från leverantörer där det finns tillgängligt.
Vi rapporterar inte uppgifterna om kunderna och användarna. Eventuella
begränsningar anges vid respektive tabell.

Rapportering sker i första hand för medarbetare med komp
letterande uppgifter från leverantörer där det finns tillgängligt.
Vi rapporterar inte uppgifterna om kunderna och användarna.
Eventuella begränsningar anges vid respektive tabell.

Hållbarhetsdata som redovisas gäller Castellum som koncern.
Inga begränsningar finns i rapporteringen.

Hur vi arbetar

Genom att säkerställa resurseffektiv användning av material och
naturresurser men också effektivt nyttjande av lokaler. Mer kan
läsas under kapitel planeten och framtidssäkring.

Genom att tydligt strukturera krav och förväntningar på våra l everantörer.

Genom att tydligt strukturera krav och förväntningar på våra
medarbetare.

Vi utvecklar våra fastigheter beaktat dagens och framtidens
behov i dialog med kunder och andra intressenter.

Vi vill uppnå
följande

Målet är att minska vår klimatpåverkan och till 2030 uppnå
klimatneutralitet.

Vi vill skapa långsiktig hållbarhet i fastighetsbeståndet.

Vi vill skapa en hälsosam, riskfri och inspirerande arbetsplats där
människor känner sig engagerade och motiverade. Det ska ske med
hög affärsetik och ansvarstagande.

Målet är att uppnå värdeskapande arbetsplatser för oss
och våra kunder.

Policyer

• Hållbarhetspolicy
• Riktlinjer för hållbarhetsmål
• Uppförandekod
• Uppförandekod för leverantörer
• Riktlinjer för hållbara fordon och resor
• Övriga rutiner

• Hållbarhetspolicy
• Riktlinjer för hållbarhetsmål
• Uppförandekod för leverantörer
• Övriga rutiner

• Hållbarhetspolicy
• Riktlinjer för hållbarhetsmål
• Arbetsmiljöhandbok och arbetsmiljöpolicy
• Uppförandekod
• Personalhandbok och Chefshandbok
• Process för intern kontroll
• Övriga rutiner

• Hållbarhetspolicy
• Ekonomihandbok
• Finanspolicy
• Skattepolicy
• Övriga rutiner

Åtaganden utöver
svenska lagar och
riktlinjer

• Klimatmål som godkänts av SBTi
• Rapportering enligt TCFD och EU:s taxonomiförordning
• Anslutna till Fossilfritt Sverige
• Stödjer FN Global Compact

• Certifiering av byggnader
• Följer FN Global Compact

• Stödjer FN Global Compact

• Stödjer FN Global Compact
• Anslutna till WELL Portfolio

Mål

• Klimatneutralitet 2030
• Energieffektivisering
• Andel certifierade byggnader
• 100 % förnybar energi
• Fossilfria fordon

• Högt förtroendeindex
• Andel certifierade byggnader

• Låg sjukfrånvaro och få arbetsskador
• Mångfald och jämställdhet

• Tillväxt i förvaltningsresultat
• Nettoinvesteringar
• Låg finansiell risk
• Nöjda kunder (NKI)

Särskilda processer,
projekt, program
och initiativ

• Miljöledningssystem
• Metod för klimatberäkningar
• Hållbarhetsutbildning

• Visselblåsarfunktion

• Hållbarhetsutbildning i uppförandekod och mångfald

• Utbildning i uppförandekod

Utvärdering av
styrning

• Uppföljning av resursanvändning och v äxthusgasutsläpp
• Uppföljning av resursanvändning, miljöledningssystem och
produktansvar görs inom ramen för L edningens genomgång
årligen
• Policyer utvärderas årligen och fastställs av styrelsen

•U
 ppföljning av ärenden i visselblåsarfunktionen i Revision- och Finansutskott
• Uppföljning av lokala samhällen
•U
 tvärdering av leverantörer på sociala kriterier, å rligen på ledningens
genomgång

• Uppföljning av internkontroll
• Uppföljning av Mångfald och jämställdhet, hälsa och säkerhet
• Policyer utvärderas årligen och fastställs av styrelsen

• Analys av Nöjd Kund Index (NKI)
• Policyer utvärderas årligen och fastställs av styrelsen
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Hållbarhetsnoter
Castellums arbete för att minska bolagets klimatpåverkan är
ambitiöst. Ambitionen att arbeta effektivt för att fastighets
beståndet ska utvecklas till att bli mer hållbart har funnits med
i bolaget sedan mitten av 1990-talet. Arbetet har gett resultat
och Castellum är idag bland de mest hållbara i branschen.
För att framtidssäkra Castellums fastighetsportfölj och bidra till de
av Castellum prioriterade globala hållbarhetsmålen som FN beslutat
har Castellum satt upp flera utmanande mål. Till exempel ska bygg
nader energieffektiviseras, naturresurser ska användas med ökad effek
tivitet, biologisk mångfald i urbana miljöer ska öka, andelen förnybar
energi öka och hänsyn tas till ändrade väderförhållanden.
Castellum är engagerad i kundernas och myndigheternas klimat
planer och policyer, står bakom internationella överenskommelser såsom
Parisavtalet, visar ledarskap och påverkar i möjligaste mån branschen till
att minska klimatpåverkan. Castellum har som första fastighetsbolag i
Norden fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets
(SBT). Ett av Castellums mål är att till 2030 uppnå 100 % klimatneu
tralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de
nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige. Trots att vi ser goda
möjligheter att ställa om utsläppen från fastighetsförvaltning (Scope 1
och 2) är det stora utmaningar att nå klimatneutralitet i Scope 3. Vi är
idag långt ifrån alla lösningar på hur vi skall nå klimatneutralitet till 2030.
Men vi vet att tuffa mål driver innovation.
Redovisningsprinciper
Castellum lämnar hållbarhetsupplysningar för alla väsentliga håll
barhetsfrågor utifrån GRI Standards och för samtliga EPRA; sBPR
Performance Measures. Hållbarhetsupplysningar redovisas för energi,
växthusgasutsläpp, vatten, avfall, hållbarhetscertifierade byggnader
samt bolagsstyrning och sociala aspekter.
I hållbarhetsnoterna redovisas de metoder, antaganden och omvandlingsfaktorer som använts för att ta fram Castellums hållbarhetsupp
lysningar. Utöver detta redovisas detaljerade tabeller och information
samt kommentarer till avgränsningar i eller utelämnande av hållbarhetsupplysningar.
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Planeten

Planeten energi

Övergripande principer
Castellum avgränsar redovisningen till de fastigheter där vi har kontroll
(operational control) enligt principerna i Greenhouse Gas Protocol. Opera
tional control har valts eftersom det ger Castellum bäst förutsättningar att
redovisa statistik och data som Castellum direkt kan påverka. Fastigheter där
kund är ansvarig för avtal avseende leverans av energi, vatten och avfall är
därmed exkluderade. I de fall då kund är ansvarig för avtalet äger Castellum
inte heller mätdata och har därmed svårt att redovisa den typen av data.

Energianvändning
Castellum rapporterar för den energi som vi köper,
samt för hyresgästers egen elförbrukning. Redovisning av den av Castellum köpta energin baseras
på faktisk uppmätt förbrukning. Det samma gäller
för hyresgästers elanvändning.

Omfattning på upplysningarna
Castellum arbetar aktivt för att få tillgång till relevant data för ägda och förvaltade fastigheter. Att ha tillgång till mätdata är viktigt för Castellum då det skapar
förutsättningar för en effektiv och god teknisk förvaltning i våra byggnader.
Castellum har idag god tillgång till mätdata för nästan hela portföljen. Hur stor
andel av fastigheterna som ingår i respektive indikator anges i anslutning till
respektive nyckeltal. Notera att andelen möjliga objekt att r apportera under
absoluta tal för respektive år inkluderar sålda objekt under gällande år exklusive mark. Castellum har dock inte tillgång till all mätdata för samtliga fastig
heter. Främst saknas mätdata på avfall p.g.a. att flera avfallsentreprenörer
inte kan leverera komplett data. För energi- och vattendata saknas också
en del mätdata. Detta p.g.a. förändringar i portföljen med köpta, sålda och
projektfastigheter vilket försvårar tillgången till relevant data. Castellum
arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgången till relevant statistik. Totalt
ägde Castellum 554 (642) objekt vid utgången av 2021. Kungsleden som
förvärvats under slutet av 2021 är inte inkluderade i bolagets hållbarhets
redovisning eller hållbarhetsnyckeltal. Detta kommer ske under 2022.
Inga uppskattningar
Inga hållbarhetsupplysningar är uppskattade, all mätdata och alla upplysningar
som redovisas är uppmätt och säkerställd, om inte annat anges.
Normalisering
Castellum beräknar intensitetsnyckeltal genom att dividera med byggnadernas
totala yta (floor area). Detta då det är den mest vedertagna metoden i Sverige
för att jämföra energianvändning och resursförbrukning. Castellum använder
SMHI:s graddagar för normalisering av energi för uppvärmning. Energi för kyla
normalårkorrigeras inte i dagsläget.
Segmentsrapportering (per typ av fastighet och geografi)
Castellum redovisar hållbarhetsupplysningar uppdelad för byggnadstyperna
kontor, logistik, handel, offentliga byggnader och lätt industri. De egna kon
toren redovisas separat på sidan 181. Då Castellum främst äger fastigheter i
Sverige och till mycket liten andel i Danmark och Finland är det inte relevant
att redovisa statistiken geografiskt fördelad.

Producerad energi (GRI 302-1)

Absolut energi (MWh)

2021

2020

% förändring

193 %

Producerad el från egna solcellsanläggningar

4 637

1 580

Egenproducerad solel som används på plats

1 946

1 512

29 %

Egenproducerad solel som säljs

2 691

68

3 857 %

Omfattning på upplysningar om
egenproducerad solel

46/46

31/31

Energianvändning (GRI 302-1, 302-3, Elec-Abs, Fuels-Abs, DH&C-Abs, Energy-Int)
Absolut energianvändning (MWh)

Energislag

Förnybar andel

2021

2020

2019

2021

2020

2019

61 587

70 357

76 895

100 %

100 %

100 %

El – Geo-värme och kyla

1 532

1 586

1 316

100 %

100 %

100 %

El – Direktel

1 485

1 155

522

100 %

100 %

100 %

Fastighetsel

64 604

73 098

78 733

100 %

100 %

100 %

Biogas

1. Total elanvändning (Elec-Abs)

1 735

1 723

2 714

100 %

100 %

100 %

Total användning av förnybara bränslen

1 735

1 723

2 714

100 %

100 %

100 %

Naturgas

219

312

223

0%

0%

0%

Olja

252

1

86

0%

0%

0%

Total användning av icke-förnybara bränslen
2. Totala bränslen, inköpta av hyresvärd (Fuels-Abs)
Fjärrvärme
Fjärrkyla

471

313

309

0%

0%

0%

2 206

2 036

3 023

79 %

85 %

90 %

208 499

189 382

218 716

93 %

94 %

95 %

16 022

14 903

15 767

100 %

95 %

99 %

3. Total användning av fjärrvärme och fjärrkyla (DH&C-Abs)

224 521

204 285

234 483

93 %

94 %

95 %

Total energianvändning (1+2+3)

291 331

279 419

316 239

95 %

95 %

96 %

Total energianvändning (normalårskorrigerad)

294 111

326 287

340 645

—

—

—

Energiintensitet, byggnader (Energy-Int)

91

75

88

—

—

—

Energiintensitet, byggnader (normalårskorrigerad)

92

87

95

—

—

—

Absoluta utsläpp anges i ton CO2 -eq och intensitet i kg per kvm. För att räkna om kWh till gigajoules (GJ) använd använd konverteringsfaktorn 3,6.

Hyresgästers elförbrukning (GRI 302-2)

El (MWh)
Omfattning på upplysningar om hyresgästers el
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2021

2020

% förändring

38 130

42 852

–11 %

150/554

192/642

hållbar h e t

forts. Planeten energi
Energianvändning (levererad av fastighetsägare) fördelad per fastighetstyp, jämförelse (Elec-LfL, DH&C-LfL, Fuels-LfL, Energy-Int)
Kontor

Mätenhet

Logistik

Handel

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

31 943

33 692

-5 %

7 039

7 106

–1 %

4 061

3 990

2%

173/195

72/98

72/98

37/57

37/57

28 119

23 092

75/76

75/76

676

563

5/5

5/5

Total elanvändning (Elec-LfL)

MWh

Omfattning på upplysningar om elanvändning

m2

173/195

Total fjärrvärme och fjärrkyla (DH&C-LfL)

MWh

107 664

90 639

Omfattning på upplysningar om f järrvärme och fjärrkyla

m2

172/172

172/172

Totala bränslen (Fuels-LfL)

MWh

843

815

Omfattning på upplysningar om bränsle

m2

4/4

4/4

19 %
3%

22 %
20 %

14 078

11 371

39/39

39/39

—

—

0/0

0/0

24 %

Total energianvändning

MWh

140 450

125 146

12 %

35 834

30 761

16 %

18 139

15 361

Energianvändning (graddagskorrigerad)

MWh

142 019

142 657

0%

36 030

35 892

0%

18 308

17 692

3%

Energiintensitet, byggnader (Energy-Int)

kWh/m2, år

102

91

12 %

59

51

16 %

90

76

18 %

Energiintensitet, byggnader (graddagskorrigerad)

kWh/m2, år

103

104

–1 %

59

59

0%

91

88

3%

> forts.

Mätenhet

2021

2020

% förändring

2021

1 988

1 974

1%

21/30

21/30

Samhällsfastigheter

Lätt industri

2021

2020

% förändring

0%

Total elanvändning (Elec-LfL)

MWh

13 175

13 138

Omfattning på upplysningar om elanvändning

m2

57/67

57/67

39 292

33 090

7 800

6 682

57/57

57/57

23/23

23/23

Total fjärrvärme och fjärrkyla (DH&C-LfL)

MWh

Omfattning på upplysningar om f järrvärme och fjärrkyla

m2

Totala bränslen (Fuels-LfL)

MWh

Omfattning på upplysningar om bränsle

m2

19 %

—

—

234

97

0/0

0/0

1/1

1/1

18 %

Castellum totalt

17 %
141 %

2020

% förändring

58 206

59 900

–3 %

360/447

360/447

196 953

164 874

366/367

366/367

1 753

1 475

10/10

10/10

19 %
19 %

Total energianvändning

MWh

52 467

46 228

13 %

10 022

8 753

14 %

256 911

226 249

Energianvändning (graddagskorrigerad)

MWh

52 872

52 775

0%

10 079

10 181

–1 %

259 308

259 196

0%

Energiintensitet, byggnader (Energy-Int)

kWh/m2, år

94

83

13 %

105

92

14 %

91

80

14 %

Energiintensitet, byggnader (graddagskorrigerad)

kWh/m2, år

94

94

0%

105

106

–1 %

91

91

0%

Omfattning på rapporteringen

Fastigheter som omfattas av u
 pplysningar om elanvändning
Fastigheter som omfattas av u
 pplysningar
om fjärrvärme och fjärrkyla
Fastigheter som omfattas av u
 pplysningar om bränsle

2021

2020

2019

395/554

482/642

444/473

401/414

486/501

479/508

13/13

16/16

15/15
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Planeten utsläpp
Utsläpp
Castellum följer årligen upp växthusgasutsläpp enligt ramverket Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Basår 2017 är valt för Castellums
Science Based Target om netto-noll CO2-utsläpp år 2030. Detta eftersom det var det första året då en fullständig Scope 3-inventering kunde
genomföras. För Scope 1 och 2 samt för tjänsteresor finns data tillbaka
till 2007 att jämföra med.

Tabellen Omvandlingsfaktorer på sidan 180 redovisar vilka aktiviteter,
antaganden och omvandlingsfaktorer som ligger till grund för redovisning av Castellums energianvändning och växthusgasutsläpp. Värt att
notera är att under 2021 har databasen för de utsläpp inom Scope 3 som
beräknas baserat på innevarande periods kostnader (spend) ersatts
med en nyare databas. Den tidigare databasen med emissionsfaktorer

från World Input Output database som är från år 2013 har ersatts
med en nyare databas, Exiobase 3. Denna databas anses idag vara
den mest tillförlitliga för den här typen av beräkningar och har uppdaterade emissionsfaktorer som tar bättre hänsyn till de ekonomiska
aktiviteterna samt med bättre sektoriell granularitet. Tidigare år har
inte uppdaterats.

Fullständig inventering av växthusgasutsläpp (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 305-5, GHG-Dir-Abs, GHG-Indir-Abs (marknadsbaserad), GHG-Indir-Abs (anläggningsbaserad))
2021

Absoluta
utsläpp

2020

Intensitet

Absoluta
utsläpp

2019

Intensitet

Absoluta
utsläpp

2018

Intensitet

Absoluta
utsläpp

2017

Intensitet

Absoluta
utsläpp

Intensitet

Beräkningsmetod 1)

Scope 1
Direkta utsläpp (GHG-Dir-Abs)2)

322

0,1

284

0,1

458

0,1

675

0,2

1 122

0,3

Bränslebaserad

Biogena utsläpp (GHG-Dir-Abs)

342

0,1

339

0,1

535

0,1

664

0,2

924

0,2

Bränslebaserad

Scope 2
Marknadsbaserad metod (GHG-Indir-Abs)

5 403

1,4

3 991

0,9

5 764

1,4

4 362

1,00

6 133

1,3

Bränslebaserad

Anläggningsbaserad metod (GHG-Indir-Abs)

16 418

4,3

18 128

4,1

37 222

8,8

47 818

11,3

48 560

11,0

Bränslebaserad

Scope 1+2 (marknadsbaserad metod)

5 725

1,5

4 275

1,0

6 222

1,5

5 037

1,2

7 255

1,6

16 740

4,4

18 412

4,2

37 680

8,9

48 493

11,5

49 682

11,3

1. Köpta varor och tjänster

71 130

18,5

274 307

61,8

266 860

62,8

273 279

64,6

322 279

73,6

Kostnadsbaserad

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter 4)

3 452

0,9

465

0,1

227

0,1

172

0,1

166

0,1

289

0,1

Kostnadsbaserad

2 043

0,5

2 717

0,6

2 161

0,5

2 038

0,5

1 839

0,4

Kostnadsbaserad

35

0,0

49

0

127

0,0

151

0,0

138

0,0

Genomsnittsmetod

169

0,0

160

0

166

0,0

158

0,0

156

0,0

Genomsnittsmetod

20

0,0

88

0

68

0,0

59

0,0

51

0,0

Kostnadsbaserad

8 860

2,3

12 627

2,9

54

0,0

54

0,0

54

0,0

Genomsnittsmetod

—

—

—

—

Scope 3

86 174

22,4

290 175

65,4

269 608

63,4

275 905

65,2

324 806

74,1

Scope 1+2+3 (marknadsbaserad metod)

91 899

23,9

294 450

66,4

275 830

64,9

280 942

66,4

332 061

75,7

102 914

26,8

308 587

69,6

307 288

72,3

324 398

76,7

374 488

85,4

Scope 1+2 (anläggningsbaserad metod)
Scope 3 3)

4. Transport och distribution, uppstöms
5. Avfall genererat i verksamheten
6. Affärsresor
7. Anställdas pendling
8. Leasade tillgångar, uppströms
13. Leasade tillgångar, nedströms5)
Biogena utsläpp

Scope 1+2+3 (anläggningsbaserad metod)

Bränslebaserad

Absoluta utsläpp anges i ton CO2 -eq och intensitet i kg CO2 e per kvm.
2017 är satt som basår för Castellums Science Based Target, eftersom detta var det första året då Castellum mätt upp koncernens hela utsläpp inom Scope 3. Inga väsentliga utsläpp av växthusgaser har exkluderats.
1. Enligt GHG Protocol Corporate Value Chain Standard.
2. Inkluderar förutom bränsleanvändning i fastigheter och köldmedia också utsläppen från Castellums egna fordon om 23 ton CO2e 2021 jämfört med 14 ton CO2e 2020.
3. Följande Scope 3-utsläpp anses inte relevanta för Castellum (godkänt av SBTi): 2. Kapitalvaror, 9. Nedströms transport och distribution, 10. Bearbetning av sålda produkter, 11. Användning av sålda produkter, 12. Slutbehandling av sålda produkter, 14. Franshiser, 15. Investeringar.
4. Under 2021 har Castellum uppdaterat och beräknat utsläpp för bränsle- och energirelaterade aktiviteter.
5. E
 missionsfaktorn har uppdaterats enligt varje lands residualmix utsläppsfaktor från Grexels databas från år 2020 och framåt. Vi anser att Grexels utsläppsfaktorer på residualmix reflekterar koldioxidutsläppen från elkonsumtion bättre än E
 nergimarknadsinspektionens viktade residualmixutsläppsfaktorer
som använts tidigare år. Detta har ingen signifikant påverkan på det totala koldioxidavtrycket, mindre än 5 %, varför vi inte uppdaterar tidigare år eller basåret.
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Scope

Aktivitet

Aktivitetsdata

Omvandlingsfaktor

Scope 1

Förbrukning av olja i fastigheter där hyresgästen inte har
separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

Intern inhämtning av statistik avseende förbrukning i de fastigheter
som värms med olja.

Eldningsolja: 0,28 ton CO2e/MWh
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assessment Report

Scope 1

Förbrukning av naturgas i fastigheter där hyresgästen inte
har separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

Intern inhämtning av statistik avseende förbrukning i de fastigheter
som värms med naturgas.

Naturgas: 0,203 ton CO2e/MWh
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assessment Report

Scope 1

Tjänsteresor med företagsbilar.

Resor med företagsbil utgår ifrån avläsning av mätarställningar. Växthusgas
utsläpp baseras på körd sträcka och medelförbrukning blandad körning för
respektive bil.

Bensin: 0,0002375 ton CO2e/km
Diesel: 0,0002798 ton CO2e/km
Biobränsle: 0 ton CO2e/km
Fordonsgas: 0,0000505 ton CO2e/km
Laddhybrid: 0,00005 ton CO2e/km
Elfordon: 0 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assessment Report

Scope 1

Köldmedia.

Utsläpp från köldmedia hämtas från respektive fastighet enligt lag om
obligatorisk köldmediarapport.

Statistik från Svensk Kyl & Värmepumpsföreningen. Datan redovisas
med anknytning till f-gasförordningen, EU/517/2014 och tillhörande
svensk lagstiftning, som förklaras utifrån gällande praxis.

Scope 2

Förbrukning av el i fastigheter där hyresgästen inte har
separat mätning eller fakturering av verklig förbrukning.

Intern inhämtning av statistik i de fastigheter där Castellum ansvarar för
elanvändningen.

Ursprungsmärkt förnybar el: 0 g CO2e/MWh
Residualmix:
Sverige: 0,02318 ton CO2e/MWh
Danmark: 0,4277 ton CO2e/MWh
Finland: 0,2682 ton CO2e/MWh
Källa: Grexel

Scope 2

Förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla i fastigheter där
hyresgästen inte har separat mätning eller fakturering
av verklig förbrukning.

Intern inhämtning av statistik i de fastigheter där Castellum ansvarar för
fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärmeförbrukningen justeras utifrån SMHI:s
graddagar och vakansgrad.

Statistik från respektive leverantör av fjärrvärme.1)

Scope 3

Tjänsteresor taxi.

Majoriteten av data från leverantörer samt manuell inhämtning.

0,000147 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assesment Report

Scope 3

Tjänsteresor flyg.

Majoriteten av data från leverantörer samt manuell inhämtning.

Norden: 0,000171 ton CO2e/km
Europa: 0,000092 ton CO2e/km
Världen: 0,000083 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assessment Report

Scope 3

Tjänsteresor tåg.

Majoriteten av data från leverantörer.

0,0000002 ton CO2e/km
Källa: SJ

Scope 3

Privata fordon i tjänst.

Intern uppföljning av körda kilometer i tjänst med privat fordon.

0,000147 ton CO2e/km
Källa: GHG Protocol, GWP 2014 IPCC
Fifth Assesment Report

Scope 3

Anställdas pendling.

Anställdas pendling i km estimeras utifrån data från Trafikanalys som
kombinerades med e missionsfaktorer från Naturvårdsverket.

Källa: Naturvårdsverket och Trafikanalys

Scope 3

Nedströms hyrda tillgångar.

Beräknas genom schablon av hyresgästers e nergianvändning.

Residualmix:
Sverige: 0,05022 ton CO2e/MWh
Danmark: 0,46521 ton CO2e/MWh
Finland: 0,31013 ton CO2e/MWh
Källa: BELOK, Grexel

Scope 3

Bränsle- och energirelaterade aktiviteter.

Beräknas genom faktisk uppföljning av energianvändning som kombineras med
emissionsfaktorer från 2021 av Defra (Deparment for Environment, Food and
Rural Affairs)

Landsspecifika emissionsfaktorer
Källa: Defra

Scope 3

Övriga växthusgasutsläpp.

Koldioxidpåverkan beräknades utifrån hur mycket som spenderas på leverantörer
från olika industrisektorer (t.ex. transport, resor, konsulttjänster etc). Utsläppen
beräknas sen genom sektordata från Exiobase 3, enligt Greenhouse Gas proto
kollets rekommendationer för en Scope 3 screening.

Källa: Exiobase 3

1. Eftersom fjärrvärmeleverantörernas omvandlingsfaktorer för föregående år, 2021, först beräknas under 2022 används 2020 års omvandlingsfaktorer för utsläpp kopplat till traditionell fjärrvärme.			
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forts. Planeten utsläpp
Totala växthusgasutsläpp per fastighetstyp (GHG-Dir-LfL, GHG-Indir-LfL, GHG-Int)
Jämförelse mellan byggnadstyp (LfL)
Kontor

Mätenhet

2021

Logistik

2020

% förändring

2021

Handel

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

Scope 1, Direkta utsläpp (GHG-Dir-LfL)

Ton CO2e

120

348

–66 %

14

81

–83 %

11

18

–39 %

Scope 2, Indirekta utsläpp (marknadsbaserad metod) (GHG-Indir-LfL)

Ton CO2e

2 068

1 995

4%

337

399

–16 %

223

243

–8 %

Scope 2, Indirekta utsläpp (anläggningsbaserad metod) (GHG-Indir-LfL)

Ton CO2e

7 717

8 860

–13 %

1 548

1 818

–15 %

914

982

–7 %

Scope 1, Direkta utsläpp + Scope 2, Indirekta utsläpp (anläggningsbaserad metod) (GHG-Int)

Kg CO2e/m², år

7 837

9 208

–15 %

1 562

1 899

–18 %

925

1 000

–8 %

Jämförelse mellan byggnadstyp (LfL)
Samhällsfastigheter

Lätt industri

Castellum totalt

> forts.

Mätenhet

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

Scope 1, Direkta utsläpp (GHG-Dir-LfL)

Ton CO2e

11

102

–89 %

0

0

—

156

549

–72 %

Scope 2, Indirekta utsläpp (marknadsbaserad metod) (GHG-Indir-LfL)

Ton CO2e

1 080

980

10 %

174

240

–28 %

3 882

3 857

1%

Scope 2, Indirekta utsläpp (anläggningsbaserad metod) (GHG-Indir-LfL)

Ton CO2e

2 662

2 901

–8 %

653

776

–16 %

13 494

15 337

–12 %

Scope 1, Direkta utsläpp + Scope 2, Indirekta utsläpp (anläggningsbaserad metod) (GHG-Int)

Kg CO2e/m², år

2 673

3 003

–11 %

653

776

–16 %

13 650

15886

–14 %

Tabellen visar utsläpp från fastighetsförvaltning, d.v.s. utsläpp från bränslen och köldmedia i Scope 1 och utsläpp från energianvändning i Scope 2. GHG-intensiteten divideras med Castellums fastighetsyta för respektive fastighetskategori.
Castellums totala Scope 3-utsläpp återses på sidan 179.

Energianvändning och utsläpp för Castellums egna verksamhet (Castellum AB)		

Utfall (Abs, Int)

Mätenhet

Total förbrukning, el

Indikator

MWh

Andel el från förnybara källor

2021

2020

2019

2 930

561

302

100 %

100 %

100 %

Total förbrukning, fjärrvärme och fjärrkyla

3 829

646

822

Andel fjärrvärme och fjärrkyla från förnybara källor

100 %

96 %

96 %

Total förbrukning, bränslen

0

0

0

Andel bränslen från förnybara källor

—

—

—

134

133

117

32/32

20/20

18/18

0%

0%

0%

23

14

66

Energiintensitet (normalårskorrigerad)

kWh/m², år

Antal fastigheter där energianvändning och tillhörande v äxthusgasutsläpp
har mätts upp.

Antal inkluderade b
 yggnader

Andel energianvändning och växthusgaser som uppskattats i portfölj

%

Scope 1

Ton CO2e

Direkt

Scope 2 (marknadsbaserad)

Indirekt

139

16

24

Scope 2 (anläggningsbaserad)

Indirekt

212

57

132

Scope 1 & 2 utsläpp (marknadsbaserad)

Kg CO2e/m², år

GHG

162

3

8

Scope 1 & 2 utsläpp (anläggningsbaserad)

Kg CO2e/m², år

GHG

235

7

17,5

Den totala ytan för Castellums egna kontor uppmättes 2021 till 45 471 m2. Detta inkluderar också United Spaces kontor.
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Planeten vatten
Vattenanvändning
I Castellums verksamhet används enbart kommunalt
vatten. Castellum redovisar inte hyresgästers vatten
användning.

Total vattenanvändning (Water-Abs, Water-Int)		

Utfall Castellum totalt

Mätenhet

Kommunalt vatten (Water-Abs)

m3

Vattenintensitet, byggnader (Water-Int)

m3/m2, år

Omfattning på upplysningar om vatten

Total vattenanvändning per fastighetstyp (Water-LfL, Water-Int)

Kommunalt vatten (Water-LfL)

m

Vattenintensitet, Byggnader (Water-Int)

m3/m2, år

3

Omfattning på upplysningar om vatten

2020

2019

683 540

874 785

995 345

0,23

0,25

0,29

454/554

522/642

490/518

Jämförelse mellan byggnadstyp (LfL)
Kontor

Mätenhet

2021

Logistik

2021

2020

317 722
0,24
173/195

173/195

Handel

% förändring

2021

2020

% förändring

2021

2020

343 330

–7 %

124 310

0,26

–8 %

0,20
84/98

84/98

% förändring

122 177

2%

46 591

46 075

1%

0,20

0%

0,23

0,23

0%

40/57

40/57

Jämförelse mellan byggnadstyp (LfL)
Samhällsfastigheter

> forts.

Mätenhet

Kommunalt vatten (Water-LfL)

m

Vattenintensitet, Byggnader (Water-Int)

m3/m2, år

Omfattning på upplysningar om vatten

3

Lätt industri

Castellum totalt

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

113 100

131 297

–14 %

33 980

31 453

8%

635 703

674 332

–6 %

0,22

0,25

–12 %

0,32

0,30

7%

0,23

0,24

–4 %

59/67

59/67

26/30

26/30

382/447

382/447

Flerårsöversikt energi, koldioxidutsläpp och vatten		
2021

2020

2019

2018

2017

2016

Absolut

Intensitet

Absolut

Intensitet

Absolut

Intensitet

Absolut

Intensitet

Absolut

Intensitet

Absolut

Total energianvändning

291 331

91

279 419

75

316 239

88

349 014

97

343 140

94

342 918

Intensitet

98

Total energianvändning normalårskorrigerad

294 111

92

326 287

87

340 645

95

371 220

103

365 927

100

362 935

104
69

1. varav faktiskt uppvärmning

213 722

65

193 718

50

223 576

60

238 494

64

244 060

64

244 529

2. varav normalårskorrigerad uppvärmning

216 502

66

240 586

62

247 983

67

260 700

70

266 847

70

264 546

75

77 609

26

85 701

25

92 662

28

110 520

33

99 080

30

98 389

29

5 725

1,5

4 275

1,0

6 222

1,5

5037

1,2

7 255

1,7

8 355

1,9

322

0,1

285

0,1

458

0,1

675

0,2

1 122

0,3

608

0,1

5 403

1,4

3 990

0,9

5 764

1,4

4 362

1,00

6 133

1,4

7 747

1,8

683 540

0,23

874 785

0,25

995 345

0,29

969 783

0,3

1 008 457

0,3

1 044 503

0,2

3. varav el och kyla
Totala CO2e-utsläpp för fastighetsförvaltning 1)
varav Scope 1
varav Scope 2 (marknadsbaserad)
Total vattenanvändning

Absolut energi anges i MWh och CO2 anges i ton. Intensitet anges i kWh per kvm, år och CO2 anges i kg per kvm. Absolut vatten anges i m , och intensitet vatten anges i m per kvm, år.
1. Denna uppställning inkluderar samtliga CO2-utsläpp från fastighetsförvaltning, d.v.s. Scope 1 & 2. Total energianvändning är summan av 1 och 3. Total energianvändning normalårskorrigerad är summan av 2 och 3.					
3

3
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Planeten avfall

Totalt avfall (GRI 306-3, 306-4, 306-5, Waste-Abs)		

Avfall
Under 2021 har uppföljningen av avfall utvecklats varpå Castellum nu redovisar
deponi, återvinning och förbränning under farligt avfall respektive icke-farligt avfall.
Detta innebär att siffrorna avseende absoluta ton i avfall saknar poster på en del rader
under år före 2021. På grund av brist på mätdata från en del avfallsentreprenörer
saknas en del uppgifter för 2020, vilket resulterar i att uppgifterna på avfall i LfL-
beståndet inte är helt jämförbara med 2021.

Farligt avfall (Waste-Abs)
Deponi (Waste-Abs)

34

65

17

1 228

1 094

8

Icke-farligt avfall (Waste-Abs)

2 925

Deponi (Waste-Abs)

21

Återvinning (Waste-Abs)

1 228
1 676

Total
Omfattning på upplysningar om avfall

2 959

2 384

2 067

254/554

233/642

164/638

Jämförelse mellan byggnadstyp (LfL)
Kontor

Mätenhet

Deponi (Waste-LfL)

2019

26

Förbränning (Waste-Abs)

Förbränning (Waste-Abs)

Farligt avfall (Waste-LfL)

2020

0

Återvinning (Waste-Abs)

Totalt avfall per fastighetstyp (Waste-LfL)

Totalt (abs) i ton

2021

2021

Logistik

2020

% förändring

275 %

Ton

15

4

Ton

0

0

Handel

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

2

0

—

0

0

—

0

0

0

0

Återvinning (Waste-LfL)

Ton

9

2

350 %

2

0

—

0

0

—

Förbränning (Waste-LfL)

Ton

6

2

200 %

0

0

—

0

0

—
23 %

Icke farligt avfall (Waste-LfL)

Ton

1 857

1 271

46 %

131

100

31 %

162

132

Deponi (Waste-LfL)

Ton

7

30

–77 %

0

0

—

0

0

—

Återvinning (Waste-LfL)

Ton

783

775

1%

17

30

–43 %

82

51

61 %

Ton

1 067

466

129 %

114

70

63 %

80

81

–1 %

Ton

1 872

1 275

47 %

133

100

33 %

162

132

23 %

148/195

148/195

25/98

25/98

16/57

16/57

Förbränning (Waste-LfL)
Total
Omfattning på upplysningar om avfall

Jämförelse mellan byggnadstyp (LfL)

> forts.

Samhällsfastigheter

Mätenhet

Lätt industri

Castellum totalt

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

2021

2020

% förändring

Ton

2

0

—

2

0

—

21

4

425 %

Deponi (Waste-LfL)

Ton

0

0

0

0

—

0

0

—

Återvinning (Waste-LfL)

Ton

2

0

0

0

—

13

2

550 %
300 %

Farligt avfall (Waste-LfL)

—

Förbränning (Waste-LfL)

Ton

0

0

—

2

0

—

8

2

Icke farligt avfall (Waste-LfL)

Ton

507

216

135 %

64

46

39 %

2 721

1 765

54 %

Ton

0

1

–100 %

0

2

–100 %

7

33

–79 %

Deponi (Waste-LfL)
Återvinning (Waste-LfL)

Ton

245

157

56 %

31

18

72 %

1 158

1 031

12 %

Förbränning (Waste-LfL)

Ton

262

58

352 %

33

26

27 %

1 556

701

122 %

509

216

136 %

66

46

43 %

2 742

1 769

55 %

45/67

45/67

8/30

8/30

242/447

242/447

Total
Omfattning på upplysningar om avfall

Ton

Tabellen avser hyresgästernas avfall. Avfall från byggnation är inte inkluderat. Omfattningen visar antalet fastigheter inom organisationen som inkluderas i data som redovisas för denna indikatorn.
Brännbart avfall i Sverige används huvudsakligen som bränsle för energiutvinning.

C A STELLUM ÅR S - OCH HÅLLBARHET SREDOVISNING 202 1 | 18 3

hållbar h e t

Redovisning enligt artikel 8 i Taxonomiförordningen
Castellums hela verksamhet omfattas av EU:s taxonomiförordning.
Den medför på sikt krav på fullständiga upplysningar om
i vilken utsträckning C
 astellums verksamhet är förenlig med de kriterier
som defineras inom ramen för taxonomin och som är miljömässigt hållbara i relation till EU:s sex miljömål. De sex miljömålen är:
1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Omställning till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem
Bedömning av överensstämmelse med förordning
Under år 2021 har de tekniska kriterierna som ligger bakom de två första
miljömålen kommunicerats och det pågår ett arbete både internt inom
Castellum, inom branschen och av andra intressenter för att ta fram
gränsvärden och översättningar vad respektive mål innebär på nationell
nivå. Upplysningskraven införs stegvis med början för räkenskapsåret
2021 där kravet är att upplysa om hur stor andel av Castellums verksamhet som omfattas av taxonomin.
Inom de två första miljömålen listas bygg- och fastighetsbolag som
en bransch som omfattas av EU:s taxonomiförordning. Inom vardera
av de två första miljömålen listas berörda sektorer samt tillhörande
ekonomiska aktiviteter som berörs. För respektive ekonomisk aktivitet
finns tröskelvärden angivna som ska uppnås för att aktiviteten ska
anses miljömässigt hållbar samt krav på hur aktiviteten inte får orsaka
betydande skada (eng. Do no significant harm, DNSH) och dessutom

utföras i överensstämmelse med så kallade minimiskyddsåtgärder
(eng. minimum safeguards). Följande ekonomiska aktiviteter berör
Castellums hela verksamhet:
1. Nyproduktion av byggnad
2. Renovering av befintlig byggnad
3. Installation, underhåll och reparation avseende energieffektiv
utrustning, laddinfrastruktur för elbilar, mätning, styrning och
kontroll av energianvändning i byggnad och förnybar energiteknik.
4. Förvärv och ägande av byggnader
Punkt 1 och 4 är de ekonomiska aktiviteter som Castellums verksamhet
huvudsakligen omfattar och därmed genererar störst omsättning,
driftutgifter och kapitalutgifter. Punkt 2 och 3 genererar inga större
volymer vare sig gällande o
 msättning, driftutgifter och kapitalutgifter
i förhållande till 1 och 4.
För det första miljömålet ”Begränsning av klimatförändringar” är
Castellums bedömning att förvärv och ägande av byggnader samt
nyproduktion av byggnad har störst betydelse. Detta innebär att hela
Castellums verksamhet omfattas av kriterierna definierade inom EU:s
taxonomiförordning. Tröskelvärdena som avgör förenlighet med taxo
nomin inom förvärv och ägande av byggnader är att byggnaden ska ha
en energideklaration (eng: EPC) med betyg A alternativt vara inom
topp 15 % mest energieffektiva byggnadsbeståndet i landet. För nyproduktion av byggnad är tröskelvärdet att byggnaden ska ha en primär
energiprestanda som är 10 % bättre än kraven för nära noll e nergibyggnad,
i Sverige motsvarar det 10 % bättre än de nationella byggreglerna. För det
andra miljömålet har inga slutsatser ännu kunnat dras utan arbete pågår.

Bedömning av omfattning enligt EU:s taxonomiförordning (ekonomisk data presenteras inklusive Kungsleden)
Total, mkr

Andel ekonomiska verksamheter
som omfattas av taxonomin, %

Andel ekonomiska verksamheter
som inte omfattas av taxonomin, %

Omsättning (Turnover)

6 353

100 %

0%

Driftutgifter (OpEx)

–535

100 %

0%

60 040

100 %

0%

Kapitalutgifter (CapEx)
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forts. Redovisning enligt artikel 8 i Taxonomiförordningen
Redovisningsprinciper
Hur stor andel av verksamheten som är miljömässigt hållbar enligt
EU:s taxonomiförordning ska rapporteras bl.a. genom tre fi
 nansiella
nyckeltal nerbrutna på vardera av EU:s sex miljömål. För att beräkna
de tre nyckeltalen måste företag identifiera o
 msättning, kapital
utgifter och driftutgifter som är förenliga med verksamheter som,
enligt taxonomin, är miljömässigt hållbara.

Omsättning
Redovisningen av total omsättning motsvarar koncernens intäkter
från totalresultat för koncernen, Not 2. I posten inkluderas hyres
intäkter, serviceintäkter och intäkter c oworking.
Kapitalutgifter
Redovisning av totala kapitalutgifter avser tillägg till materiella tillgångar under året före avskrivningar, upp- och nedskrivningar samt
undantaget förändringar av verkligt värde. Vidare ingår materiella
tillgångar som härrör från rörelseförvärv. Se Not 13 a vseende Ny-, 
till- och ombyggnation och Förvärv. Utöver det omfattas också
inventarier som utgör en kapitalutgift, se Not 14.
Driftutgifter
Redovisningen av driftutgifter omfattar koncernens direkta kost
nader som avser t.ex. det dagliga underhållet och som krävs för
säkerställandet av tillgångens fortlöpande och ändamålsenliga
funktion såsom löpande driftkostnader, byggnadsrenoveringar
som inte aktiveras som kapitalutgifter, kortsiktiga l easingavtal och
underhåll och reparationer. K
 ostnader för energianvändning är
exkluderat ur driftkostnader. Se Not 4 och posterna D
 riftkostnader
och Underhåll.

Kontextuell information
Castellum har under året aktivt engagerat och drivit på arbetet om att
ta fram nationella guidelines och lämna feedback till regeringen och EU
gällande taxonomin. Detta har skett både inom Fastighetsägarnas Task
Force för EU:s taxonomiförordning där Castellum ingår samt inom EPRA
Sustainability Committee. Under december 2021 har Fastighetsägarnas
Task Force för EU:s taxonomiförordning kommunicerat tröskelvärden
för vad som anses vara topp 15 % mest energieffektiva byggnads
beståndet inom förvärv och ägande av byggnader inom ramen för
taxonomins första klimatmål. Dessa tröskelvärden, som presenteras
i tabellen till höger, har använts för att räkna fram den preliminära
guidande informationen. I den preliminära guidande informationen i
tabellen nedan återses de fastigheter med energideklaration betyg A
samt de som har ett beräknat primärenergital enligt BBR29 som under
stiger de tröskelnivåer som tagits fram av Fastighetsägarna. Som ett
led i Castellums fleråriga fokus på hållbarhet, energieffektivisering av

byggnader och effektiv drift ser vi att en betydande del av C
 astellums
befintliga fastigheter preliminärt ser ut att uppfylla tröskelvärdet för
det första miljömålet och därmed är förenliga med taxonomin i den
preliminära guidande informationen som presenteras i tabellen nedan.
Notera att denna data presenteras exklusive Kungsledens portfölj vilket
planeras inkluderas under 2022. I den frivilliga tabellen i den kontextuella informationen med preliminär guidande information har vi valt att
endast inkludera förvaltningsfastigheter.
Topp 15 %-gräns för byggnader uppförda före 31 december 2020
kWh/m2 enligt BBR 29,
primärenergital

Byggnadskategori

Lokalkategorier
Kontor och förvaltning

89

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

85

Kontextuell information – Preliminär guidande information (exklusive Kungsledens fastighetsportfölj1))		
Energideklaration
med betyg A

Övriga som faller
inom topp 15 %

Andel av förvaltningsportfölj
förenlig med taxonomin

Total
förvaltingsportfölj

5 324

Omsättning (Turnover), mkr

241

2 225

46 %

Driftutgifter (OpEx), mkr

–16

–161

58 %

–305

Kapitalutgifter (CapEx), mkr

25

1 859

24 %

7 887

Fastighetsvärde, mkr
Uthyrningsbar yta, kvm
Antal fastigheter

3 745

43 585

48 %

98 453

158 883

1 470 557

46 %

3 543 194

17

165

37 %

498

I denna tabell återses hur står del av Castellums förvaltningsfastigheter som preliminärt klassificeras som miljömässigt hållbara och därmed förenliga med EU:s taxonomiförordning miljömål 1.
1. Kungsledens hållbarhetsdata planeras integreras under 2022 i Castellums redovisning.
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Framtidssäkring
Hållbarhetscertifierade fastigheter (exklusive mark och Kungsledens fastighetsportfölj)
Omsättning (Turnover), mkr

Kontor

Logistik

Handel

Samhällsfastigheter

Lätt industri

1 977

336

210

690

–141

–27

–13

–42

5 583

155

33

590

Driftsutgifter (OpEx), mkr
Kapitalutgifter (CapEx), mkr
Fastighetsvärde, mkr
Uthyrningsbar yta, kvm

Projekt

Castellum totalt

Andel av portfölj

30

31

3 274

61 %

–3

–4

–230

51 %

1

399

6 761

67 %

41 956

6 372

3 320

13 097

461

1 655

66 861

63 %

931 950

326 727

131 589

378 298

25 150

59 807

1 853 521

48 %

92

38

20

37

6

7

200

36 %

Antal fastigheter

Omsättning, driftutgifter och kapitalutgifter följer samma definition som Castellums redovisning enligt EU taxonomi som redovisas på föregående sida.

Antal hållbarhetscertifierade byggnader (GRI C1, Cert-Tot)

Castellum

Miljöbyggnad

EU GreenBuilding

LEED

BREEAM

WELL

Totalt antal certifierade byggnader

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Antal certifierade byggnader (Cert-Tot)

48

59

36

53

8

6

113

83

1

1

206

202

2%

Certifierad yta (i tusental m2) (Cert-Tot)

398

441

279

408

96

64

1 080

834

0

0

1 854

1 747

6%

10 %

9%

7%

8%

2%

1%

28 %

13 %

0%

0%

48 %

39 %

9%

Certifierad yta, andel av totalen (%) (Cert-Tot)

Skapat och fördelat ekonomiskt värde (GRI 201-1)
mkr

Direkt skapat ekonomiskt värde
Intäkter
Fördelat ekonomiskt värde

Skatt – land för landrapport (GRI 207-4-a)
2021

2020

2019

2018

6 353

6 004

5 821

5 577

Antal anställda

6 353

6 004

5 821

5 577

Tillgångar exkl. likvida medel
Intäkter

5 410

4955

4 512

4 147

Driftkostnader

2 007

1 669

1 466

1 400

Utdelning aktieägare

1 888

1 776

1 667

1 448

Löner och ersättningar till medarbetare

490

470

427

382

Ränta till finansiärer

845

786

782

835

Skatt till staten

173

247

165

74

Bidrag till lokalsamhället

7

7

5

8

Behållet ekonomiskt värde

943

1 049

1 309

1 430

2021

Sverige
1)

Varav intäkter från försäljning till tredje part
Varav intäkter från koncerninterna transaktioner med
andra skattejurisdiktioner
Resultat före skatt
Betald skatt
Uppskjuten skatt
Årets resultat
1. Antal anställda avser anställda (FTE) vid utgången 427.
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2020 % förändring

Finland

Danmark

423

8

12

157 626

14 027

5 979

5 646

336

371

5 646

336

371

0

0

0

12 008

30

–169

162

10

1

–153

–23

44

11 999

43

–214

hållbar h e t

Välbefinnande
Handlingskraftig och flexibel organisation
Castellum arbetar ständigt med att utveckla och förbättra organisationen. Utgångspunkten är att en gemensam struktur i kombination
med en stark lokal närvaro skapar bäst affärsnytta. Bolagets förståelse
för hyresgästernas specifika behov och kunskap om varje lokal fastighets- och hyresmarknads specifika kontext skapar handlingskraft
– som gör skillnad, främjar affärer och får medarbetare att växa.
Castellum ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och
motiverade ledare som arbetar mot samma mål och därigenom upp-

fyller högt ställda förväntningar. Bolaget arbetar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt ledare och medarbetare. Målet är att vara
det bästa alternativet i val av fastighetspartner på alla C
 astellums marknader. Castellum strävar hela tiden mot förbättringar och ska vara transparenta och tydliga kring förväntningar på alla som arbetar i koncernen.
Konstruktiv uppföljning är en naturlig och ömsesidig del i relationen
mellan ledare och medarbetare och sker bl.a. genom kvartalsvisa med
arbetarsamtal och uppföljningssamtal. Utöver det sker löpande dialog
och uppföljning på daglig basis.

Castellum värderar olika perspektiv och ser därför mångfald och jämställdhet som viktiga tillväxtnycklar, därför är detta prioriterade frågor.
Castellums mångfalds- och jämställdhetsarbete ska främja likabehandling i frågor om anställnings- och arbetsvillkor samt utveckling i arbetet.
Ambitionen är att mångfalds- och jämställdhetsarbetet bedrivs som en
integrerad del i verksamheten.

Utbildning, antal personer (GRI 2-7)			

Anställningstyp, antal personer (GRI 2-7)

Utbildning (GRI 404-1, Emp-Training)

2021

2020

2021

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

126

133

111

129

Gymnasium

54

108

49

121

Grundskola

2

4

2

1

Högskola

2020

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Heltidsanställda

174

242

155

249

Deltidsanställda

8

3

7

2

Utbildning, timmar

Medelantal anställda under året
Antal utbildningstimmar under året
Under 30 år
30–50 år
Över 50 år
Snittimmar per anställd/år

Arbetsfördelning, % (GRI 2-7)

Män

Total

182

245

427

2 320

3 779

6 099

218

250

468

1 596

2 109

3 705

506

1 421

1 927

13

15

14

Kvinnor

Män

Total

Anställningsform, antal personer (GRI 2-7)
2021

Förvaltning/kundvård

Kvinnor

2020

2021

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

38 %

62 %

35 %

65 %

Projekt- och
affärsutveckling

28 %

72 %

23 %

77 %

Stödfunktioner

65 %

35 %

34 %

66 %

Chefer

45 %

55 %

40 %

60 %

Regionala ledningsgrupper

46 %

54 %

44 %

56 %

Koncernledning

50 %

50 %

50 %

50 %

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

2020

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

179

242

161

250

3

3

1

1

För mer detaljerad information om hur Castellum arbetar med mångfald och jämställdhet,
se sidorna 28–30.
Samtlig medarbetardata är baserad på faktisk data. Datan är sammanställd och säkerställd av
Castellums HR-avdelning. Regional nedbrytning för HR-data sker landsvis för Sverige. Eftersom
antalet medarbetare i Castellums verksamheter i Finland respektive Danmark är begränsat så
inkluderas dessa medarbetare i statistiken för Sverige.
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Ledarskapsutveckling, timmar

Antal medarbetare som deltagit
Antal timmar

37

41

78

427

501

928

Castellum bryter inte ner utbildningstimmar per yrkeskategori då bolaget inte har tillgång
till denna information. Informationen kan komma att utvecklas kommande år med ett
koncerngemensamt HR-system. Genomsnittskostnad för utbildning per anställd uppgår för
kvinnor till 8 000 kr och män till 10 000 kr, med ett genomsnitt på 9 000 kr för alla anställda
under 2021.

hållbar h e t

forts. Välbefinnande
Jämlikhet (GRI 405-1, Diversity-Emp)

Personalomsättning (GRI 401-1, Emp-Turnover)

2021

Sammansättning
av företaget

2020

Antal (st)

Andel
k vinnor

2019

Antal (st)

Andel
k vinnor

2018

Antal (st)

Andel
k vinnor

2021

Antal (st)

Andel
k vinnor

Styrelse

7

44 %

8

50 %

7

57 %

7

57 %

Under 30 år

0

—

—

—

—

—

—

—

30–50 år

0

—

1

100 %

1

100 %

1

100 %

Över 50 år

7

44 %

7

43 %

6

50 %

Ledning

8

50 %

8

50 %

Under 30 år

0

—

—

—

—

—

—

—

30–50 år

6

47 %

6

50 %

5

40 %

6

67 %

2

50 %

Över 50 år

2

58 %

2

50 %

427

43 %

413

40 %

37

50 %

29

48 %

30–50 år

237

49 %

202

Över 50 år

153

31 %

182

Övriga anställda
Under 30 år

50 %

Över 50 år
Totalt antal nyanställda

3

0%
42 %

47 %

32

29 %

47 %

218

45 %

198

54 %

30 %

154

28 %

145

27 %

Kvinnor

Män

Total

182

245

427

18

19

37

30–50 år

117

120

237

Över 50 år

47

106

153

Antal anställda exklusive styrelse
Under 30 år

Styrelsesammansättning (Gov-Board)
Antal styrelseledamöter

30–50 år

44 %

Tabellen visar sammansättning av företaget uppdelat på kön och ålder för olika nivåer av företaget. Castellum följer inte upp anställdas minoritetstillhörighet. Castellum har valt att inte rapportera på de grupper inom bolaget som kallas regionala ledningsgrupper eftersom det inte motsvarar
regionala ledningsgrupper ur ett globalt perspektiv, utan ur ett nationellt perspektiv.

Åldersfördelning

Under 30 år

6

374

Andel nyanställda
Under 30 år

7
4

Antal (st)

Andel
kvinnor

6

39 %

4

47 %

15

55 %

16

50 %

20

68 %

32

39 %

4

47 %

7

20 %

10

20 %

25

47 %

31

54 %

57

40 %

6%

3%

7%

14 %

7

33 %

0

—

8

30–50 år

21

44 %

14

33 %

21

75 %

Över 50 år

17

24 %

11

25 %

7

35 %

30 %

36

64 %

Totalt antal personer som slutat
Andel som slutat
Andel som slutat på egen begäran3)

45

35 %

25

11 %

4%

6%

56 %

20 %

59 %

9%

Genomsnittskostnaden för extern nyrekrytering under 2021 uppgick till 121 058 kr per rekrytering.
1. C
 astellum har övergått till beräkningsprincipen ’Full Time Equivalent’, FTE, fr.o.m. 2018. FTE tar hänsyn till faktisk arbetad tid
under året och avdrag görs för exempelvis tjänstgöringsgrad och faktisk anställningstid under året. Exempel: en anställd som
börjar sin anställning den 1 juli och arbetar 70 % t.o.m. den 31 december räknas som 0,35 FTE (anställd 50 % av året och med
tjänstgöringsgrad 70 %).
2. Av de som nyanställdes under året hade 47 % internationell bakgrund.
3. Ny mätning från 2021.

8

Genomsnittlig mandatperiod, år

Antal (st)

Personer som slutat under året

2021

Antal oberoende styrelseledamöter

Antal (st)

2019

Andel
kvinnor

Nyanställda under året 2)

9

48

Åldersfördelning antal anställda (GRI 405-1)

Personalomsättning 1)

2020

Andel
kvinnor

Ny mätning från 2021. Se sidan 148 om ESG-kompetens hos styrelsen.
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forts. Välbefinnande
Ersättning
Castellum har rutiner och riktlinjer gällande förmåner, anställningsvillkor
och incitamentssystem. Detta för att ytterligare stärka Castellumandan,
öka rörligheten inom bolaget och säkerställa en tydlig ersättnings- och
incitamentsstruktur.

Ett bonusprogram som inkluderar samtliga medarbetare tillämpas där
alla deltagare har möjlighet att få del av uppnådda resultatförbättringar.
Detta bidrar till en inkluderande kultur där verksamhetsmålen är en
naturlig del av vardagen.

Löneskillnader mellan könen, medel (GRI 2-21, GRI 405-2, Diversity-Pay)				
%

I princip alla medarbetare på Castellum är fast anställda och
har möjlighet att arbeta heltid. Det innebär att alla medarbetare
omfattas av samma förmåner och anställningsvillkor.

2021

2020

Kvinnors totala
ersättning

Mäns totala
ersättning

Kvinnors baslön

Mäns baslön

Kvinnors totala
ersättning

90 %

112 %

125 %

80 %

93 %

108 %

86 %

116 %

98 %

101 %

98 %

102 %

Mäns baslön

Kvinnors totala
ersättning

Mäns totala
ersättning

Kvinnors baslön

Mäns baslön

Koncernledning exklusive vd (Diversity-Pay)

96 %

104 %

79 %

126 %

Chefer (Diversity-Pay)

99 %

101 %

98 %

102 %

Anställda (Diversity-Pay)

101 %

99 %

102 %

98 %

Kvinnors totala
ersättning

Mäns totala
ersättning

Kvinnors baslön

Löneskillnader mellan könen, median (GRI 2-21, Diversity-Pay)
%

2021

Mäns totala
ersättning

2020

Kvinnors baslön

Mäns baslön

Koncernledning exklusive vd

96 %

104 %

73 %

136 %

—1)

—1)

—1)

—1)

Chefer

97 %

104 %

102 %

98 %

—1)

—1)

—1)

—1)

108 %

93 %

108 %

93 %

—1)

—1)

—1)

—1)

Anställda
1. Löneskillnader i medianlön är en ny upplysning och har inte mätts upp före 2021.

Löneskillnad högst betalda relativt median, (GRI 2-21, Diversity-Pay)
2021

Total ersättning till vd (högst betalda), mkr

8,2

Median årlig total ersättning för alla anställda (exklusive högsta årliga ersättning), mkr

0,6

Förhållande mellan högst betald och median (exklusive högst årliga ersättning)

13,7

Median löneökning alla anställda (exklusive högsta årliga ersättning), %

2,9

Löneökning vd 2001–2020, %

–1,7

Alla medarbetare exklusive United Spaces verksamhet är inkluderade i ovan data över löneskillnader. Ingen omräkning till FTE har gjorts.
All ersättning har räknats in d.v.s. fast och rörlig ersättning. Bolagets vd är den med högst ersättning. Namnet på den med högst ersättning
i koncernen framgår i bolagets ersättningsrapport.
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Arbetsmiljö
Castellum värnar om både anställda och leverantörer och har ett ansvar
för att ingen blir fysiskt eller psykiskt sjuk eller skadas p.g.a. sitt arbete.
Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön i
hela koncernen. Castellum har även en uppförandekod för leverantörer,
där kravs ställs på att leverantörerna ska leva upp till samma krav som
vi ställer på oss själva avseende arbetsmiljö. Under året har 18 (11)
arbetsrelaterade olyckor inrapporteras, varav 7 (5) stycken berörde
Castellums medarbetare. Den totala sjukfrånvaron var fortsatt låg,
2,9 % (2,0).
För att nå koncernens tuffa hållbarhetsmål om netto-noll koldioxid
utsläpp 2030 samt upprätthålla en fossiloberoende fordonsflotta är det
nödvändigt att Castellums medarbetare prioriterar hållbara resor och
möten. Enligt Castellums riktlinjer finns bl.a. följande krav:

Arbetsrelaterade skador och ohälsa
(GRI 403-9, GRI 403-10, H&S-Emp, H&S-Comp)

2021

2019

Leverantör

Medarbetare

Leverantör

Antal arbetsrelaterade dödsfall (H&S-Emp)

0

0

0

0

0

0

Antal arbetsskador med frånvaro (LTI)

2

5

2

4

—4)

—4)

Medarbetare

Leverantör

0,5

0,2

0,5

0,2

—4)

—4)

Antal arbetsskador med allvarlig konsekvens 1)

0

0

0

0

—4)

—4)

Skadefrekvens per 200 000 timmar

0

0

0

0

—4)

—4)

Skadefrekvens per 200 000 timmar (LTIFR)

Totalt antal registrerade arbetsskador
Skadefrekvens per 200 000 timmar (TRIFR) (H&S Emp)
Antal registrerade arbetssjukdomar 2) (H&S-Comp)
Korttidssjukfrånvaro i % av totalt arbetade timmar (H&S-Emp)

• Resor <45 mil ska i första hand bokas med tåg.
• Miljökrav ställs på samtliga resor, exempelvis ska miljöbil väljas
vid taxibokning.
• Klimatkompensation sker årsvis för samtliga av koncernens resor.

2020

Medarbetare

7

11

5

6

7

11

1,7

0,3

1,2

0,3

1,7

—4)

13

mäts ej

5

mäts ej

6

mäts ej

1,1 %

mäts ej

0,9 %

mäts ej

1,0 %

mäts ej

Långtidssjukfrånvaro i % av totalt arbetade timmar
(förlorade arbetsdagar, anställda) (H&S-Emp)

1,8 %

mäts ej

1,1 %

mäts ej

1,9 %

mäts ej

Total frånvaro i % av totalt arbetade timmar (frånvaro, anställda) (H&S-Emp)

2,9 %

mäts ej

2,0 %

mäts ej

2,9 %

mäts ej

840 212

6 712 0893)

828 613

4 194 183 3)

846 905

—4)

Totalt antal arbetade timmar

Begrepp: LTI = Lost Time Injury, LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate, TRIFR = Total Recordable Injury Frequency Rate.
1. Allvarlig skada med över 6 månaders återhämtning exklusive dödsfall.
2. Castellums tolkning av GRI:s begrepp ”Work related ill health”.
3. Antalet arbetade timmar för leverantörer baseras på ett antagande att 60 % utgör arbetskostnad och till ett timpris på 500 kronor per timme.
4. Nyckeltal började mätas först år 2020.

Styrning av hälsa och säkerhet
(GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7)
Castellums rutiner för hälsa och säkerhet omfattar samtliga med
arbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet baseras på en arbets
miljöhandbok med policys, riktlinjer och rutiner, som finns tillgängliga
för alla medarbetare på intranätet. Alla anställda omfattas av Castellums
systematiska arbetsmiljöarbete och kontinuerlig utbildning sker enligt
plan och vid behov. Castellum tar sitt lagstiftade arbetsmiljöansvar för
alla egna anställda och inhyrd personal samt tar samordningsansvaret
för entreprenörer i vår verksamhet.

Hälsa och säkerhet per fastighetstyp (H&S-Asset)
Jämförelse mellan byggnadstyp
Kontor

Hälsa och säkerhetsutvärderingar (H&S-Asset)

Logistik

Handel

Samhällsfastigheter

Lätt industri

Castellum totalt

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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forts. Välbefinnande
I arbetsmiljöhandboken framgår hur ansvaret och arbetsmiljö
uppgifter är fördelade. Det är regioncheferna för respektive del av verksamheten som är huvudansvarig. Regioncheferna fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare ut i verksamheten så att en eller flera chefer, arbetsledare
eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Medarbetare eller
arbetsgivare som har eller har fått tilldelat ansvar för arbetsmiljöuppgifter
ska se till att kunskaperna gällande arbetet är tillräckliga, vilket också
definieras i Castellums arbetsmiljöhandbok. Bolagets lokala skyddsombud
har en viktig funktion i arbetsmiljöarbetet och i samverkan utvecklas
Castellums arbetsmiljö. Utbildningar inom arbetsmiljö genomförs
kontinuerligt i verksamheten.

Riskidentifiering och -hantering
Att identifiera och förebygga hälso- och säkerhetsrisker är grunden i
Castellums arbetsmiljöarbete. Riskbedömningar görs på olika nivåer och
vid specifika situationer. Till exempel görs en risköversyn och eventuell
en förnyad riskbedömning för varje del av verksamheten årligen. Det
görs också riskbedömning vid förändringar, exempelvis vid lokalflytt, nya
verktyg, förändrad arbetsmetod eller inför anlitande av entreprenörer.
Castellums arbetsrelaterade incidenter, tillbud och olyckor hanteras
enligt fastställda rutiner. Om någon medarbetare råkar ut för arbetsrelaterad sjukdom eller olycksfall i arbetet eller om något tillbud inträffar i
arbetet, ska vd för berörd verksamhet, berörd chef och HR-ansvarig samt
arbetstagaren gemensamt utreda orsakerna så att risker för ohälsa och
olycksfall kan förebyggas i fortsättningen och vid behov ändra rutiner
och arbetssätt för att minimera risker.
Regioncheferna för den del av verksamhet som berörs alternativt
berörd chef ska utan dröjsmål anmäla det inträffade till Arbetsmiljöverket.
Regioncheferna för berörd del av verksamhet är även ansvarig för att
rapportera arbetsrelaterade skador till Castellums juridikavdelning.
Underlaget används i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga framtida olyckor.

Inom Castellum äger skyddsombuden rätt att gå in och stoppa ett
arbete som bedöms som farligt eller kan medföra risk för skador och
ohälsa. Inom Castellums projekt ska också tillbud och olyckor rappor
teras i syfte att vi ska kunna lära av erfarenheten. Våra anlitade entreprenörer är, i egenskap av arbetsgivare, formellt ansvarig för att utreda och
genomföra åtgärder vid arbetsskador. Det är dock Castellums uppgift
som byggherre att dra lärdom av det som inträffat för att sätta in åtgärder vid planering och projektering av projekt samt gällande övergripande
förutsättningar för projektet. Castellums medarbetare har stor påverkan
på företagets arbetsmiljö- och hälsoarbete. Skyddsombuden har en
viktig roll i detta. Påverkan sker bland annat genom deltagande i risk
bedömningar, skyddskommittéer, friskvårdsgruppen med mera. Inom
Castellum finns lokala skyddskommittéer där representanter från både
arbetsgivare och arbetstagare deltar.

Hälsovård
För Castellum är det viktigt med friska medarbetare som mår bra och är
hälsosamma. Livsstilen och den fysiska och sociala miljön är avgörande
för människors hälsa och välbefinnande både på fritiden och i arbetslivet.
Castellum använder externa resurser för företagshälsovården, med
utgångspunkten att expertkunskap är nödvändig för att undersöka och
bedöma de fysiska och psykiska riskerna som kan finnas. Företagshälsovården föreslår åtgärder och medverkar vid genomförandet. De är också
en viktig resurs när rehabiliteringsutredningar ska göras och vid
arbetsanpassningsåtgärder för enskilda arbetstagare och grupper av
anställda. Det kan handla om medarbetare som har utmaningar i den
fysiska arbetsmiljön, exempelvis med ensidigt arbete. Hälsokontroll
genomförs inom hela bolaget en gång per år och vid behov bokas mer tid.
Syftet med företagshälsovården är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i enlighet med intentionerna i Arbetsmiljölagen.
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Samtliga medarbetare har genom sin sjukvårdsförsäkring tillgång till
ett flertal förebyggande hälsotjänster som exempelvis samtalsstöd och
e-hälsotjänster vilka är fria att använda och är tillgängliga dygnet runt.
För att varje medarbetare ska få goda förutsättningar att ta hand om sin
hälsa erbjuds samtliga medarbetare en arbetsmiljö- och hälsoundersökning med visst intervall.
För att inspirera våra medarbetare har Castellum en friskvårdsgrupp
som kontinuerligt tar fram och bjuder in till aktiviteter. Vår friskvårdsgrupp tar varje år fram en plan med olika friskvårdsaktiviteter som
genomförs runt om i bolaget. Varje medarbetare har också tillgång till
ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år.

Förebyggande arbete med leverantörer
Castellums verksamhet omfattar många byggnader och stora markområden runt om i Norden. För att kunna åstadkomma en effektiv förvaltning och byggnation behöver Castellum samarbeta med många olika
leverantörer. Samarbetet med leverantörerna bygger bland annat på
tydliga krav och förväntningar samt dialog och uppföljning. Genom att
ställa tydliga krav inom bland annat arbetsmiljö kan vi bidra till och
främja en hållbar utveckling för hela bygg- och fastighetsbranschen.
Uppförandekod för leverantörer, tydliga krav i upphandlingsdokument,
instruktioner för leverantörer är några exempel på hur Castellum tar sig
an dessa frågor.
Arbetsrelaterade skador och hälsa (GRI 403-9, 403-10)
Under året har totalt 7 (5) arbetsskador inrapporterats för Castellums
egna medarbetare. De vanligaste skadorna är klämskada, fallskada och
skada p.g.a. arbetsmoment. Antalet skador med frånvaro (LTI) ger en
olycksfallsfrekvens på 0,5 (0,5) per 200 000 arbetade timmar, vilket
anses vara lågt. Olycksfallsfrekvensen definieras som antal arbetsplats
olyckor som leder till frånvaro i en eller flera avtalade arbetsdagar per
200 000 arbetade timmar.

hållbar h e t

Sjukfrånvaron i bolaget ligger på en fortsatt stabil låg nivå med ett
utfall på 2,9 % (2,0). Genom vårt tidrapporteringssystem för anmälan
av sjukfrånvaro ges möjlighet att tidigt fånga upp medarbetare som upp
lever arbetsrelaterad ohälsa. Under året har 13 (7) medarbetare angivit
att frånvaron är en konsekvens av förhållanden i arbetet. Här finns de
som råkat ut för arbetsskador med frånvaro som följd. Därutöver är det
ohälsa till följd av stress. Vi arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande
och förebyggande aktiviteter i syfte att medarbetare inte ska drabbas
av arbetsrelaterade skador och ohälsa. Vi arbetar enligt en struktur likt
”hierarchy of controls” för att förebygga och minska skaderisk.

Castellum har processer för att registrera och undersöka arbetsrelaterade sjukdomar för att slå fast grundorsakerna och utveckla förebyggande strategier. Hos bolagets leverantörer har 5 (4) arbetsskador med
frånvaro inrapporterats under året. Detta ger en olycksfallsfrekvens på
0,15 per 200 000 arbetade timmar vilket ur ett branschperspektiv får
anses som lågt. Olycksfallsfrekvensen definieras som antal arbetsplats
olyckor som leder till frånvaro i en eller flera arbetsdagar per 200 000
arbetade timmar. Inga dödsfall har inträffat varpå vi inte delar upp dödsfall enligt arbetssjukdom eller arbetsolycka, därmed rapporteras heller
inte någon dödsfallsfrekvens.

Castellum har satt upp mål för det framåtriktade arbetsmiljöarbetet;
• Korttidssjukfrånvaro ska vara under 2 %.
• Långtidssjukfrånvaro ska vara under 3 %.
• Noll arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos
medarbetare och leverantörer.
• Alla ledare ska ha genomgått Systematisk arbetsmiljöutbildning
i syfte att ha den kunskap som krävs för det delegerade arbets
miljöansvaret.
• Skyddskommittémöten ska hållas var tredje månad.
• Psykosociala arbetsmiljöfrågor ska följas upp årligen via frågor i
temperaturmätningar, som införs under året. Mål för psykosociala
frågor ska följas upp 2021.

Medarbetarsamtal (GRI 404-3, Emp-Dev)
Medarbetarsamtal genomförs regelbundet för att behandla individuella
mål och identifiera eventuella behov av kompetensutveckling. Alla medarbetare erbjuds medarbetarsamtal. Under 2021 har 91 % (93) av alla
medarbetare haft medarbetarsamtal, varav 93 % (89) av alla kvinnor
och 89 % (95) av alla män. Castellum bryter inte ner medarbetarsamtal
per yrkeskategori då bolaget inte har tillgång till denna information på
personnivå. Informationen kan komma att utvecklas kommande år
med ett koncerngemensamt HR-system.

Sjukfrånvaro medarbetare (GRI 403-10)		

2021

2020

Kvinnor

Män

Total

Sjukfrånvaro Castellum

3,3 %

2,6 %

Varav korttidsfrånvaro

1,1 %

1,1 %

2,2 %

1,5 %

Varav långtidsfrånvaro (börjar räknas efter dag 15)

Medarbetarsamtal (GRI 404-3, Emp-Dev)		

Genomförda medarbetarsamtal (Emp-Dev)

Kvinnor

Män

2,9 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

1,1 %

0,8 %

1,0 %

0,9 %

1,8 %

1,3 %

1,0 %

1,1 %

2021

Total

2020

Kvinnor

Män

Total

Kvinnor

Män

Total

93 %

89 %

91 %

89 %

95 %

93 %

Castellum bryter inte ner medarbetarsamtal per yrkeskategori då bolaget inte har tillgång till denna information. Informationen kan komma att utvecklas kommande år med ett gemensamt HR-system.
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Castellums agenda för den hållbara staden
Nyckeltal hållbarhet

2021

2020

2019

2018

2017

Total energianvändning, kWh/kvm, år

91 1)

75

88

97

94

Total energianvändning graddagskorrigerad, kWh/kvm, år

92 2)

87

95

103

100
64

Mål

Resurseffektivitet

1. varav faktiskt uppvärmning

65

50

60

64

2. varav graddagskorrigerad uppvärmning

66

62

67

70

70

3. varav el och kyla

26

25

28

33

30

0%

–12 %

–8 %

3%

–6 %

+13 %

–11 %

–9 %

3%

–7 %

Energibesparing/år i like-for-like portfölj rullande 12 mån, % (graddagskorr.)
Energibesparing/år i like-for-like portfölj rullande 12 mån, % (faktisk energianv.)
Total vattenanvändning, m3/kvm, år
Vattenbesparing per år i like-for-like portfölj rullande 12 mån, %

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

–6 %

–13 %

–3 %

–1 %

–4 %

Max 89 kWh/kvm år 2021 och 80 kWh/kvm
år 2025 (22 % reduktion 2025 jmf. med 2015)

–2,5 % energibesparing per år i like-for-like portfölj

1 % vattenbesparing per år i like-for-like portfölj

Castellum ska vara ett av de mest hållbara
fastighetsbolagen i Europa. Bolagets
hållbarhetsagenda Den hållbara staden
är indelad i fyra fokusområden: planeten,
framtidssäkring, välbefinnande och upp
förande. Fokusområdena ser till att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och
skapar långsiktiga lösningar ur såväl eko
nomiska, ekologiska som sociala perspektiv.
Kungsleden, som förvärvades under slutet
av 2021, är inte inkluderade i bolagets
hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsnyckeltal. Detta kommer ske under 2022.

Fossilfritt
Andel icke fossil energi
Fossilfria fordon, %
Antal laddpunkter för elbilar
Installerade större solcellsanläggningar, antal

95 %

95 %

96 %

95 %

95 %

100 % fossilfri energi 2030

100 %

100 %

86 %

62 %

34 %

100 % fossilfria fordon

674

—

—

—

—

Ny mätpunkt 2021

46

39

26

22

16

100 solcellsinstallationer 2025
1,2 kg/kvm 2021 och 0 kg/kvm 2030

Färdplan för klimatneutralitet 2030
Fastighetsförvaltning – utsläpp CO2 i kg/kvm, år (marknadsbaserad) 3)

1,5

1,0

1,5

1,2

1,7

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

varav Scope 2 – marknadsbaserad

1,4

0,9

1,4

1,0

1,4

varav Scope 2 – anläggningsbaserad

4,3

4,1

8,8

11,3

11

–15 %

—

—

—

—

48 %

39 %

36 %

33 %

29 %

206

202

164

141

129

varav Scope 1

Projektutveckling – reducerade utsläpp i projektutvecklingsportfölj
(Scope 3), %

Nytt mål från 2021. 15 % minskade
CO2-utsläpp/kvm vid nyproduktion av kontor

Hållbarhetscertifiering
Hållbarhetscertifiering, % av kvm
Hållbarhetscertifiering, antal fastigheter

50 % certifierad yta år 2025

Hållbarhetscertifiering, % av hyresintäkter

61 %

52 %

47 %

43 %

39 %

Hållbarhetscertifiering, % av fastighetsvärde

63 %

55 %

51 %

48 %

43 %

GRESB poäng (0–100)

95

91

92

92

95

DJSI poäng (0–100)

80

81

79

73

72

Enda nordiska fastighetsbolag som ingår i DJSI

CDP betyg (A till D-betyg)

A–

A

A–

B

A–

CDP: Högst betyg av alla nordiska fastighetsbolag.

2,9 %

2,2 %

2,9 %

3,8 %

2,0 %

43 %/57 % 40 %/60 % 39 %/61 % 42 %/58 %

38 %/62 %

ESG-benchmarks
Global Sektor Ledare 2021 GRESB erhölls
15 oktober 2021

Sociala nyckeltal
Sjukfrånvaro, % (långtids- och korttidssjukfrånvaro)
Jämställdhet, % kvinnor och män

Max 2 % korttids- och 3 % långtidssjukfrånvaro
Inom intervallet 40–60 %

Mångfald, internationell bakgrund, %

9%

8%

6%

6 % Ingen mätning

20 % 2025

Lärlingar, % av medarbetare

4%

2%

5%

6%

4 % per år

4%
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1. Anledningen till ökningen i total energianvändning
jämfört med 2020 beror främst på portföljförflyttning och förvärv i Finland under 2021 samt ett kallare
år jämfört med 2020, vilket inneburit ökad värme
användning.
2. A
 nledningen till en viss ökning i den graddags
korrigerade energianvändningen beror främst
på portföljförflyttning och förvärv i Finland under
2021. C
 astellums verkliga energieffektivisering i
jämförbart bestånd återses längre ner i tabellen och
uppgår för rullande 12 månader till 0 % besparing
per kvm.
3. Denna uppställning inkluderar samtliga CO2-utsläpp
från fastighetsförvaltning, d.v.s. Scope 1 & 2. För
djupad information om Castellums CO2-utsläpp
och fullständiga Scope 3-utsläpp utöver fastighetsförvaltning återfinns på sidan 179. Total energi
användning är summan av 1 och 3. Total energi
användning normalårskorrigerad är summan av
2 och 3.
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Hållbarhetsindex
GRI Universal Standards 2021 och EPRA Best Practice Recommendations on Sustainability Reporting
Avsteg

GRI Standard

Upplysning Upplysningens namn

Hänvisning till EPRA-upplysning

Sidhänvisning

Avsteg från krav

Skäl

Förklaring

GENERELLA UPPLYSNINGAR
Organisationen och redovisningsprinciper
GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-1

Information om organisationen

2

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-2

Enheter som omfattas av hållbarhetsredovisningen

Omslagets
insida, 168

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-3

Redovisningsperiod, frekvens och kontaktperson

168

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-4

Förändringar i tidigare rapporterade upplysningar

168

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-5

Externt bestyrkande

199

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-6

Aktiviteter, värdekedja och andra affärsförbindelser

2, 12, 44–72,
168, 175

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-7

Medarbetare

123,
187–188

Castellum rapporterar inte
medarbetare per region.

Rapportering av medarbetare per
Merparten av alla Castellums med
arbetare är anställda i S
 verige. Antalet region bedöms inte vara något som
medarbetare i Finland och Danmark är Castellum därför kan rapportera på.
få och särredovisas inte. På sid 124 Not
12 rapporteras medelantal anställda i
Danmark och Finland.

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-8

Medarbetare som inte är anställda

187–188,
190–192

Castellum rapporterar inte på
medarbetare som inte är anställda.

Castellum saknar medarbetare som
inte är anställda.

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-9

Sammansättning och struktur för styrning

Gov-Board (Sammansättning
av hösta styrande organ)

146, 149,
160–161, 172

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-10

Nominering och val av högsta styrande organ

Gov-Select (Nominering och
urval av hösta styrande organ)

148, 188

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-11

Ordförande för högsta styrande organ

160–161

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-12

Högsta styrande organets roll i arbetet med översyn
och hantering av påverkan

170, 172

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-13

Delegering av beslutsfattande för att hantera påverkan

172

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-14

Högsta styrande organets roll i relation till
hållbarhetsredovisningen

140, 170, 172

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-15

Intressekonflikter

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-16

Kommunikation av kritiska frågeställningar

31, 172

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-17

Den samlade kunskapen hos det högsta styrande organet

160–161

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-18

Utvärdering av det högsta styrande organets arbete

149

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-19

Ersättningspolicy

151, 153, 158–159,
164–165

Aktiviteter och anställda

Styrning

Gov-Col (Process för
intressekonflikter)

Castellums styrelse godkänner inte
väsentlighetsanalysen. Castellums
hållbarhetschef och koncernledning
godkänner vid behov justeringar i
väsentlighetsanalysen. Styrelsen utfärdar däremot bolagets hållbarhetspolicy.

146, 160–161
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Castellums egna verksamhet drivs
enbart med anställda. C
 astellum
har ett arbetsmiljöansvar för leverantörer som a rbetar med bolagets
fastigheter och rapporterar på frånvaro och skador för denna grupp.
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GRI Universal Standards 2021 och EPRA Best Practice Recommendations on Sustainability Reporting
Avsteg

GRI Standard

Upplysning Upplysningens namn

Hänvisning till EPRA-upplysning

Sidhänvisning

Avsteg från krav

Styrning forts.
GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-20

Process för att fastställa ersättningar

151, 153, 158–159,
164–165

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-21

Årlig total ersättning

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-22

Uttalande om strategi för hållbar utveckling

6–7

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-23

Värderingar, principer, standarder och normer
gällande uppförande

31, 172

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-24

Förankring av värderingar, principer, standarder
och normer gällande uppförande

31, 172

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-25

Processer för att avhjälpa negativ påverkan

31, 157, 172–177

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-26

Mekanismer för rådgivning och rapportering av
angelägenheter för organisationen

31, 157, 172

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-27

Efterlevnad av lagar och förordningar

31, 59

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-28

Medlemskap i organisationer

32

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-29

Metod för intressentengagemang

169–170

GRI 2: Generella upplysningar 2021

2-30

Kollektivavtal

30

GRI 3: Väsentliga frågor 2021

3-1

Process för att fastställa väsentliga frågor

170

GRI 3: Väsentliga frågor 2021

3-2

Lista på väsentliga frågor

169–170

GRI 3: Väsentliga frågor 2021

3-3

Styrning av väsentliga frågor

20–32, 172–175

Diversity-Pay
(Löneskillnader mellan könen)

124, 164–165,
189

Strategi, policyer och praxis

Intressentengagemang

Väsentliga frågor

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR – GRI 200: Ekonomi
GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016
201-1

Genererat och distribuerat direkt ekonomiskt värde

186

201-2

Ekonomiska konsekvenser och andra risker och
möjligheter som en följd av klimatförändringar

59, 81, 84–86,
198

201-3

Fastställda förmånsplaner och andra pensionsplaner

124–125

205-1

Verksamheter utvärderade gällande risker relaterade
till korruption

26–27

GRI 205: Anti-korruption 2016

205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

31, 172

GRI 206: Konkurrensbegränsande beteende 2016
206-1

Legala fall gällande konkurrensbegränsande praxis,
konkurrenslagstiftning och dominerande marknads
ställning

31, 172

207-1

Skatteansats

97–98, 123

207-2

Styrning av skattefrågor, kontroller och riskhantering

80, 97–98, 123

GRI 207: Skatt 2019

207-3 Metod för samarbeten med intressenter och hantering
av skattefrågor

97–98, 123

207-4 Land-för-landrapportering

186
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Skäl

Förklaring

hållbar h e t

GRI Universal Standards 2021 och EPRA Best Practice Recommendations on Sustainability Reporting
Avsteg

GRI Standard Upplysning Upplysningens namn

Hänvisning till EPRA-upplysning

Sidhänvisning

Elec-Abs (Total erhållen el)
DH&C-Abs (Total erhållen fjärrvärme)
Fuels-Abs (Totalt erhållna bränslen)
Elec-Abs (Total erhållen el)
DH&C-Abs (Total erhållen fjärrvärme)
Fuels-Abs (Totalt erhållna bränslen)
Elec-Lfl (Total erhållen el, jämförelse)
DH&C-Lfl (Total erhållen fjärrvärme, jämförelse)
Fuels-Lfl (Totalt erhållna bränslen, jämförelse)
Energy-Int (Energiintensitet)
Energy-Int (Energiintensitet)

22–23, 177–178,
193

Avsteg från krav

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR – GRI 300: MILJÖ
GRI 302: Energi 2016
302-1

Energianvändning inom den egna organisationen

302-2

Energianvändning utanför den egna organisationen

302-3
302-4

Energiintensitet
Minskning av energianvändning

GRI 303: Vatten och utsläpp 2018
303-1

Interaktioner med vatten som en delad resurs

303-5

Vattenanvändning

177–178, 193

177–178
22
24

Water-Abs (Total vattenkonsumtion)
Water-LfL (Total vattenkonsumtion, jämförelse)
Water-Abs (Total vattenkonsumtion)
Water-LfL (Total vattenkonsumtion, jämförelse)
Water-Int (Vattenintensitet)

24, 182

GRI 304: Biologisk mångfald 2016
304-2

Signifikant påverkan på biologisk mångfald från verksamhet,
produkter eller tjänster

173

GRI 305: Utsläpp 2016
GHG-Dir-Abs (Totala växthusgasutsläpp, Scope 1)
GHG-Dir-LfL (Totala växthusgasutsläpp, Scope 1, jämförelse)
GHG-Int (Västhusgasutsläppintensitet)
GHG-Indir-Abs (Totala växthusgasutsläpp, Scope 2)
GHG-Indir-LfL (Totala växthusgasutsläpp, Scope 2, jämförelse)
GHG-Int (Västhusgasutsläppintensitet)

22–23, 177–180,
193

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

305-4

Utsläppsintensitet av växthusgaser

305-5

Minskning av växthusgasutsläpp

22, 179–181, 193

306-1

Avfallsgenerering och signifikant avfallsrelaterad påverkan

24

306-2

Hantering av signifikant avfallsrelaterad påverkan

306-3

Genererat avfall

306-4

Återanvänt avfall

306-5

Bortskaffat avfall

22–23, 177–180,
193
177–180, 193

GHG-Int (Västhusgasutsläppintensitet)

179

GRI 306: Avfall 2020
24
Waste-Abs (Total avfallsvikt)
Waste-LfL (Total avfallsvikt, jämförelse)
Waste-Abs (Total avfallsvikt)
Waste-LfL (Total avfallsvikt, jämförelse)
Waste-Abs (Total avfallsvikt)
Waste-LfL (Total avfallsvikt, jämförelse)

183
183
183

GRI 307: Miljömässig lagefterlevnad 2016
307-1

Avvikelser gentemot miljölagstiftning och förordningar

31, 59

GRI 308: Bedömning av leverantörer utifrån miljökriterier 2016
308-1

Nya leverantörer som granskats enligt miljökriterier

26–27
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Castellums fastigheter är inte l okaliserade
i områden som k änntecknas av hög eller
extremt hög vattenbrist/vattensstress.

Skäl

Förklaring

hållbar h e t

GRI Universal Standards 2021 och EPRA Best Practice Recommendations on Sustainability Reporting
Avsteg

GRI Standard Upplysning Upplysningens namn

Hänvisning till EPRA-upplysning

Sidhänvisning

Emp-Turnover (Nyanställda och personalomsättning)

188

Avsteg från krav

Skäl

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR – GRI 400: Socialt
GRI 401: Anställning 2016
401-1

Nyanställningar och personalomsättning

401-2

Förmåner till heltidsanställda som inte ges till tillfälligt
anställda eller deltidsanställda

29, 189

401-3

Föräldraledighet

29

Castellum tillämpar svensk lagstiftning
Det är inte relevant att följa
map föräldraledighet och förstärker dess- upp medarbetare utifrån
utom föräldrapenningen med löneutfyllnad. deras föräldraledighet.

GRI 403: Hälsa och säkerhet 2018
403-1

Arbetsmiljöledningssystem

403-2

Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning

173, 175
H&S-Emp (Hälsa och säkerhet)

28, 75–77, 82,
173, 190–192

403-3

Arbetshälsovårdstjänster

28

403-4

Medarbetardeltagande, konsultation och kommunikation
gällande hälsa och säkerhet

190–192

403-5

Träning och utbildning gällande hälsa och säkerhet

190–192

403-6

Främjande av medarbetares hälsa

28, 190–192

403-7

Förebyggande och hantering av hälso- och säkerhetspåverkan
på arbetsplatsen direkt kopplade till affärsrelationer

190–192

403-8

Medarbetare som omfattas av arbetsmiljöledningssystem

403-9

Arbetsrelaterade skador

H&S-Emp (Hälsa och säkerhet)

190–192

190

403-10

Arbetsrelaterad ohälsa

H&S-Emp (Hälsa och säkerhet)

190–192

Emp-Training (Utbildning och utveckling)

30, 187

GRI 404: Träning och utbildning 2016
404-1

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd

404-2

Program för uppgradering av anställdas färdigheter och
övergångsstöd

404-3

Andel anställda som får regelbunden utvärdering av prestation
och karriärutveckling

30
Emp-Dev (Utvecklingssamtal)

192

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter 2016
405-1

Mångfald i ledningar och bland medarbetare

Diversity-Emp (Könsfördelning)

188

405-2

Förhållandet mellan kvinnors ock mäns grundlön och ersättningar

Diversity-Pay (Löneförhållanden mellan könen)

189

Comty-Eng (Samhällsengagemang, konsekvensanalyser
och utvecklingsprogram)

30

GRI 413: Lokala samhällen 2016
413-1

Verksamhet med lokalt samhällsengagemang, konsekvensanalys
och utvecklingsprogram

413-2

Verksamhet med väsentlig, faktisk eller potentiell negativ
påverkan på lokala samhällen

31–32, 175

GRI 414: Bedömning av leverantörer utifrån sociala kriterier 2016
414-1

Nya leverantörer som granskats enligt sociala kriterier

26–27

414-2

Negativ social påverkan i leverantörsledet och vidtagna åtgärder

26–27, 175

GRI 416: Kunders hälsa och säkerhet 2016
416-1

Utvärdering av hälso- och säkerhetseffekter av produkter

416-2

Efterlevnad gällande produkter och tjänsters påverkan på
hälsa och säkerhet

31
H&S Asset (Hälsa och säkerhetsutvärderingar)
H&S-Comp

Företagsspecifika upplysningar
GRI C1

Produktansvar

31
186

Cert-Tot (Hållbarhetscertifierade fastigheter)
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Castellums verksamhet har inte någon
negativ social påverkan på lokalsamhället
utan bidrar med att levandegöra dessa.

Förklaring

hållbar h e t

Rapportering enligt Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
För fjärde gången har Castellum anpassat bolagets rapportering enligt rekommendationerna i TCFD:s ramverk
för att beskriva hur vi strategiskt arbetar med klimatrelaterade risker och möjligheter. I nedanstående tabell
beskrivs omfattningen av rapporteringen och sidhänvisningar görs till respektive område. Castellum har under
2021 arbetat vidare med scenarioanalyser kopplade till klimatförändringarna, vilket redovisas
på sidorna 84–86.

STYRNING

STRATEGI

RISKHANTERING

INDIKATORER & MÅL

Rekommenderade upplysningar

Rekommenderade upplysningar

Rekommenderade upplysningar

Rekommenderade upplysningar

A. S
 tyrelsens övervakning av klimatrelaterade
risker och möjligheter.

A. Klimatrelaterade risker och möjligheter
organisationen har identifierat.

A. O
 rganisationens processer för att identifiera 
klimatrelaterade risker.

A. O
 rganisationens indikatorer för att utvärdera
klimatrelaterade risker och möjligheter.

Sidan 74–86, 145, 148–150, 172
B. Ledningens roll avseende bedömning och
hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter
Sidan 20–23, 74–86, 172–175

Sidan 74–86

Sidan 84–86
B. Påverkan från risker och möjligheter på organisationens verksamhet, strategi och finansiella planering.
Sidan 6, 10–16, 20–23, 172–175

C. B
 eredskapen av organisationens strategi med
hänsyn till olika klimatrelaterade scenarier.
Sidan 20–23, 84–86

B. O
 rganisationens processer för hantering av
klimatrelaterade risker.
Sidan 172–175, 184–186, 179

C. Integration av ovanstående processer i
organisationens generella riskhantering.
Sidan 74–86

C A STELLUM ÅR S - OCH HÅLLBARHET SREDOVISNING 202 1 | 198

Sidan 11, 13–15, 20–23, 171
B. Utsläpp av Scope 1, 2 och 3 enligt Greenhouse 
Gas Protocol.
Sidan 179–181, 193

C. Mål för att hantera klimatrelaterade risker och
möjligheter.
Sidan 11, 13–15, 20–23, 171

hållbar h e t

Revisors rapport över översiktlig granskning av
Castellum AB:s hållbarhetsredovisning
Till Castellum AB, org. nr 556475-5550

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Castellum AB att översiktligt
granska Castellum ABs hållbarhetsredovisning för år 2021. Företaget
har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning i anslutning till
årsredovisningens innehållsförteckning vilket även omfattar den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Styrelsens och företagsledningens ansvar
för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier,
vilka framgår på sidan 168 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av
de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av The Global
Reporting Initiative (GRI)) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som
bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som
inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning och lämna ett yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Vårt uppdrag är begränsat
till den historiska information som redovisas och omfattar således
inte framtidsorienterade uppgifter.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000
Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar
av historisk finansiell information. En översiktlig granskning består av att
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. Vi har utfört vår
granskning avseende den lagstadgade h
 ållbarhetsrapporten i enlighet
med FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
En översiktlig granskning och en granskning enligt RevR 12 har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality
Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i
lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Castellum
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes
etiska ansvar enligt dessa krav.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning och
granskning enligt RevR 12 gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning och granskning enligt
RevR 12 har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på
en revision har.
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Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från de av
s tyrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan.
Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för våra uttalanden
nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredo
visningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av
styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.

Göteborg den 6 mars 2022
Deloitte AB

Harald Jagner
Auktoriserad revisor

