H Å L L BA R H E T

Castellums hållbarhetsåtagande

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

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

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

FNS GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL
Vid FNs toppmöte i september 2015 antogs 17 globala
mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar
och rättvis framtid. En kartläggning har genomförts
mot FNs globala hållbarhetsmål för att analysera
relevanta mål för Castellums verksamhet. Under 2017
arbetades målen in i Castellums nya hållbarhetstrategi:
Castellums agenda för den hållbara staden 2030.
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Organisation och styrning av hållbarhetsarbetet

STYRDOKUMENT FÖR
HÅLLBARHETSARBETET
Regelverk som styr Castellums
hållbarhetsarbete:
Externa regelverk
• FNs globala hållbarhetsmål
• Global Compact
• Svenska Aktiebolagslagen
• Miljöbalken
• Arbetsmiljölagen
• Hållbarhetscertifiering –
Green Building, Miljöbyggnad,
BREEAM, LEED, WELL
• ISO 14001
• BBR-krav
• Övriga tillämpliga lagar och regler
Viktiga interna regelverk
• Hållbarhetspolicy
• Uppförandekod
• Uppförandekod för leverantörer
• Internt miljöledningssystem
• Processer för intern kontroll
• Övriga instruktioner

Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksam
heten och styrs via ett ledningssystem som
består av gemensamma policies, riktlinjer,
övergripande mätbara mål samt detaljerade
handlingsplaner. Utgångspunkten i arbetet
är att följa upp, dokumentera, utvärdera och
förbättra. Castellum utgår från försiktighets
principen vilken är integrerad i Castellums
hållbarhetspolicy, verksamhetsprocesser och
följs upp via bolagets miljöledningssystem.
Arbetet följs upp varje år och avrapporteras
regelbundet till koncernledning och styrelse.
Castellums hållbarhetschef har ansvar att
driva och utveckla hållbarhetsarbetet för hela
koncernen. I respektive region finns en håll
barhetsansvarig och arbetet bedrivs integrerat
i verksamheten. Arbetet som hållbarhetschef
och hållbarhetsansvarig innefattar att se till att
bolagets hållbarhetspolicy efterlevs, att imple
mentera åtgärder som leder mot C
 astellums
hållbarhetsmål samt övervaka klimatrela
terade risker och möjligheter. Castellums
styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och
uppförandekoder samt diskuterar och följer
löpande upp arbetet. Under 2017 arbetades
nya ambitiösa och mätbara mål avseende håll
barhet fram vilka nu är inarbetade i verksam
heten och dess utfall framgår under målupp
följningen. Under 2018 adderades utmanande
mål om att öka andelen medarbetare med
internationell bakgrund.

Castellums agenda för den hållbara staden
består av ett antal löpande mål på årlig basis
och etappmål fram till 2030. Det är en ambi
tiös agenda där de mest utmanande målen är
att nå netto-noll koldioxidutsläpp till 2030 och
uppnå en helt jämställd organisation i samtliga
yrkeskategorier. För att uppnå dessa mål krävs
involvering och engagemang hos alla medar
betare, vilket är något vi aktivt uppmuntrar och
stöttar via exempelvis utbildning.
Castellums vd är ytterst ansvarig för hållbar
hetsarbetet. Castellums hållbarhetsredovisning
är upprättad enligt GRI Standards och över
siktligt granskad av Deloitte. För att upprätt
hålla ett strukturerat miljöarbete är Castellum
certifierat enligt ISO14001. En gemensam,
operativ hållbarhetsgrupp finns i koncernen för
att utveckla arbetet, utbyta erfarenheter och
bevaka förändringar i omvärlden. Utöver det
finns det ett hållbarhetsforum med syfte att
involvera utvecklingsarbetet i verksamheten.
Hållbarhetsforumet består av ansvariga
chefer från kärnverksamheten; HR, kommuni
kation, projektutveckling, förvaltning, region
vd, finans och inköp. Castellums hållbarhets
arbete bygger på engagerade och kunniga
medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor
sker kontinuerligt. Samtliga medarbetare
på Castellum har genomgått en obligatorisk
webbaserad utbildning inom hållbarhet och
uppförandekoder och utbildningen är en del av
introduktionen för nya medarbetare.

PLANETEN
Vi ska på ett ansvarsfullt och effektivt
sätt minska resursanvändningen och
koldioxidutsläppen 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.
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Löpande
1%
1,5 %

Vattenbesparing per år
Energieffektivisering per år
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Castellums agenda för den hållbara staden
Vårt mål är tydligt – Castellum ska vara det
mest hållbara fastighetsbolaget och en viktig
aktör i att bygga ett hållbart samhälle.
Syftet med vår hållbarhetsagenda är att
säkerställa att vi är ett relevant och fram
gångsrikt bolag inte bara idag utan under en
lång tid framåt. Våra agenda har tagits fram
genom analys, dialog och diskussion. Den har
bland annat utgått ifrån:

Fokusområden och mål
Castellums agenda för den hållbara staden
består av de fyra fokusområdena. Dessa
består i sin tur av totalt 16 olika delmål.
På följande sidor presenteras arbetet under
2018 utifrån planeten, framtidssäkring,
välbefinnande samt uppförande. Vidare
presenteras utfall på de mål som finns
kopplade till respektive fokusområde.

•
•
•
•

Lokala och globala utmaningar och möjligheter
FNs globala hållbarhetsmål för 2030
Castellums förmåga att skapa aktieägarvärde
Prioriteringar från kunder, medarbetare och
andra intressenter
• Våra möjligheter att göra verklig skillnad
• Identifierade klimatrisker och möjligheter

2030
2025
-15%

Lägre energiförbrukning jmf 2015

50%

Av beståndet
miljöcertifierat

40–60%
20%

2020
100 %

Fossiloberoende fordon

100 %

För nyproduktion av kontor
gäller miljöbyggnad Guld och
i Danmark och Finland gäller
BREEAM Excellent. Övriga typer
av projekt certifieras.

+

Tillföra ekosystemtjänster
i större projekt

0

Netto-noll
koldioxidutsläpp

100 %

Icke-fossil energi

Jämställt i samtliga
yrkeskategorier
Av Castellums medarbetare ska år 2025
ha internationell bakgrund för att närmre
spegla samhällets
sammansättning

< 2%

Korttidssjukfrånvaro

< 3%

Långtidssjukfrånvaro

4%

Av medarbetarna ska
vara lärlingar
Bonus till entreprenörer som anlitar
lärlingar i våra projekt

100%

Av medarbetarna
ska utbildas i
uppförandekoden
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Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA
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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