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Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA
Rapporteringen av Castellums hållbarhetsarbete följer rikt
linjerna från the Global Reporting Initiative (GRI Standards),
nivå core. Hänsyn har tagits till GRI:s branschspecifika tillägg
för bygg- och fastighetssektorn. Hållbarhetsredovisningen
presenteras årligen och källor redogörs till data, antaganden
och omvandlingsfaktorer som används inom ramen för håll
barhetsredovisningen. Inga väsentliga förändringar har skett
avseende organisationen eller leverantörskedjan under 2018.
EPRA Performance Measures
Castellum rapporterar bolagets hållbarhetsnyckeltal utifrån
EPRA:s (European Public Real Estate Associaton) senaste
rekommendationer; Best Practices Recommendations on
Sustainability Reporting, sBPR, third version September 2017.
Castellum rapporterar hållbarhetsnyckeltal för samtliga 28
EPRA; sBPR Performance Measures. Nyckeltal redovisas för
energi, växthusgasutsläpp, vatten, avfall, miljöcertifierade
byggnader, samt bolagsstyrning och sociala aspekter.
EPRA Overarching Recommendations
Organisational boundary
Castellum avgränsar redovisningen till fastigheter där vi har
kontroll (operational control) enligt principerna i Greenhouse
Gas Protocol. Operational 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 exkluderad. I de fall då kund är ansvarig för avtalet
äger Castellum inte heller mätdata och vi har därmed också
svårt att redovisa den typen av data.
Coverage
För fastigheter Castellum äger och förvaltar arbetar vi aktivt för
att få tillgång till relevant mätdata. 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 rapportera under absoluta tal för respektive
år inkluderar sålda objekt under gällande år exklusive mark.
Castellum har dock inte tillgång till mätdata för samtliga
fastigheter. Främst saknar vi mätning av avfall på grund av att
avfallsentreprenörerna inte kan leverera statistik till samtliga
fastigheter. För energi- och vattendata saknas också en del
mätdata. Detta pga. förändringar i portföljen med köpta, sålda
och projektfastigheter vilket försvårar tillgången till relevant
data. Castellum arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgång
till relevant statistik.
Totalt ägde Castellum 647 (671) objekt vid utgången av 2018,
exklusive fastigheter som enbart består av mark.

Estimation of landlord-obtained utility consumption
Ingen data är uppskattad, all mätdata som redovisas är uppmätt
och säkerställd.
Third party assurance
Castellums hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards är
översiktligt granskad av Deloitte AB i enlighet med ISAE 3000.
Hållbarhetsredovisningen inkluderar hållbarhetsnyckeltal enligt
EPRA; sBPR Performance Measures. Se bestyrkanderapport på
sidan 155.
Boundaries – reporting on landlord and tenant consumption
Castellum rapporterar endast för energi som köps av hyresvärden,
dvs Castellum. Castellum redovisar därmed inte hyresgästers
egen elförbrukning då vi huvudsakligen inte har tillgång till
denna statistik. Castellum kan inte direkt påverka hyresgästens
elförbrukning, vilket gör statistiken till viss del mindre relevant.
Normalisation
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 energi
användning och resursförbrukning.
Castellum använder SMHI graddagar för normalisering av
energi för uppvärmning.
Segmental analysis (by property type, geography)
Castellum redovisar hållbarhetsdata uppdelad för byggnadstyper
na kontor och handel, industri samt projekt, i linje med företagets
ekonomiska redovisning. Då Castellum endast äger fastigheter i
Sverige och till mycket liten andel i Danmark och Finland är det
inte relevant att redovisa statistiken geografiskt fördelad.
Disclosure on own offices
Castellums egna kontor redovisas separat på sidan 198.
Narrative on performance
För att läsa mer om förändringarna från 2017 till 2018 avseende
miljönyckeltalen och de besparingar som uppnåtts se sidorna
68–69. Inga justeringar har gjorts av de data som redovisas.
Beslut om vilka samhällsengagemang som genomförs planeras i
respektive region.
Location of EPRA Sustainability Performance in companies’ reports
Se Castellums EPRA-index på sidan 200.
Reporting period
Rapporteringen för respektive år redovisad i EPRA-tabellen
avser kalenderår, dvs 1 januari till 31 december.
Materiality
Castellums väsentlighetsanalys redovisas på sidan 202.
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