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Hållbarhetsredovisning

• Genomsnittlig energianvändning för upp-
värmning 50 procent lägre än bransch-
genomsnittet

• Leverantörer motsvarande 37 procent av 
 totala inköpsvolymen hållbarhetsgranskade

• Miljöcertifiering av all nybyggnation och 
 större ombyggnation 

• 78 procent av kunderna upplever att  Fabege 
 arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor

• Andel kvadratmeter med Gröna hyresavtal  
var 52 procent av total nytecknad yta

• Fokus på utveckling av levande, hållbara 
stadsdelar

 

Fabeges hållbarhetsår 2013

förnybar energi

värmeanvändning under  branschsnittet

mindre koldioxidutsläpp sedan 2002
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HÅLLBARHETSREDOVISNING • VD-ORD

Att hantera hållbarhetsfrågorna på ett ansvarsfullt sätt bidrar till 
vår långsiktiga lönsamhet. Det är också en förutsättning för att 
kunna rekrytera den kompetenta arbetskraft vi behöver, attrahera 
hyresgäster och säkerställa att våra leverantörer också arbetar på 
ett  ansvarfullt sätt. Att hållbarhetsfrågorna är viktiga även för våra 
kunder ser vi tydligt genom att andelen Gröna hyresavtal fortsätter 
att öka. Genom att miljöcertifiera byggnader och erbjuda Gröna 
hyres avtal kan vi stötta hyresgästerna i deras eget hållbarhetsarbete. 

Utvecklingen av Arenastaden är ett bra exempel på hur vi 
arbetar med hållbarhetsfrågor i de stadsdelar där vi är verksamma. 
Här har vi möjlighet att ta ett stort ansvar för en minskad klimat-
påverkan. De nya byggnader vi låter uppföra och de befintliga 
fastigheter vi låter renovera ligger i framkant vad gäller såväl låg 
energiförbrukning som miljösäkra materialval och bidrar till en god 
arbetsmiljö för våra hyresgäster. Vi är med och utformar stadsmiljön 
så att den blir levande, trygg och inbjudande. Vi arbetar för att 
underlätta för människor att transportera sig till stadsdelen på cykel 
och med kollektiva färdmedel samt uppmuntrar bilister att använda 
miljöbilar genom att tillhandahålla laddningsstationer. Vi möjliggör 
för alla som bor, arbetar eller besöker Arenastaden att få tillgång 
till service, träningsmöjligheter, restauranger och butiker på prome-
nadavstånd. Tack vare vår stora närvaro i stadsdelen har vi på ett 
tidigt stadium, tillsammans med andra intressenter, skapat visioner 
och drivit utvecklingen av en levande och långsiktigt hållbar 
stadsdel. 

De senaste två åren har vi hållbarhetsgranskat leverantörerna till 
nära 60 procent av Fabeges totala inköpsvolym. Det innebär att 
alla våra stora leverantörer är granskade. Att utvidga det arbetet, 
samt att arbeta för att sprida budskapet till tidigare led i leveran-
törskedjan, innebär en utmaning för hela branschen som vi på 
Fabege ser fram emot att arbeta vidare med de kommande åren.

Fabege är sedan 2011 anslutet till FN-initiativet Global 
 Compact och fortsätter att stötta detta i vårt arbete för mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Min vision är att Fabege ska fortsätta att 
ta en ansvarsfull roll i såväl den löpande 
förvaltningen av enskilda fastigheter som i 
utvecklingen av nya  levande stadsdelar, 
där omsorgen om ett långsiktigt hållbart 
samhälle för oss alla och för kommande 
genera tioner är en självklarhet.

CHRISTIAN HERMELIN
Verkställande direktör

Hållbar stadsutveckling  
som grund för verksamheten

Några ord från VD

Ett proaktivt 
 miljöarbete är  
en framgångs-
faktor för  Fabege. 
Våra viktigaste 
miljö åtgärder är 
 direkt kopplade 
till  bolagets kärn-
verksamhet.
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Fabeges viktigaste intressent-
grupper – kunder, medarbetare, 
ägare och analytiker, kreditgivare, 
leverantörer samt omgivande 
samhälle – är identifierade utifrån 
att de i förlängningen utgör en för-
utsättning för företagets långsiktiga 
framgång. Baserat på dialogen 
med intressenterna och genom 
att bevaka väsentliga  frågor 
i omvärlden har de viktigaste 
hållbarhetsfrågorna utkristalliserats. 
Dessa vägleder Fabege i hållbar-
hetsarbetet. 

Fabege för kontinuerliga 
dialoger med bolagets intressenter 
för att fånga upp de frågor som är 
viktigast för de olika grupperna. 
Formerna för dialogen skiljer sig åt 
för de olika intressentgrupperna, 
liksom vilka frågor som är viktigast. 
I tabellen redovisas resultaten av 
genomförda intressentdialoger.

DIALOGFORM

HÅLLBARHETS- 
FRÅGOR

RESULTAT

• Löpande dialog/kundservice

• Kundnöjdhetsundersökningar

• Frukostmöten

• Nyhetsbrev

• Gröna hyresavtalsmöten

• Löpande förvaltning

• Medarbetarsamtal

• Medarbetarundersökningar

• Café Fabege (mötesforum)

• Konferens (värdegrunds arbete)

• Rekryteringsannonser/ intervjuer

• Energioptimeringsfrågor

• Cykelbanor, transportvägar

• Förutsättningar för elbilar

• Gröna hyresavtal

• Materialval

• Avfallshantering

• Ventilation

•  Fabeges värdegrund och etiska frågor

•  Miljö-, energi-, materialitets frågor

•  Hälsa, gemenskap, balans i livet

• Personlig utveckling

• Resurshushållning på kontoret 

• Etik och antikorruptionsfrågor

•   Gröna hyresavtal har ökat från 
36 procent 2011 till 52 procent 
av nytecknad yta under 2013

•   Nya NKI-mål satta för 2014 
Strävar efter en toppplacering

•  Fler cykelbanor och utökad 
kollektivtrafik samt cykelpooler 
för lånecyklar

• Uttag för elbilar

•  Kontinuerlig sänkning av 
energi förbrukning med för-
bättrat inomhusklimat

•  Fler gym, restauranger och 
annan service i närområdena

•  Minskad energianvändning 
i fastighetsbeståndet

•  Aktivitetsbaserat kontor från och med 
 hösten 2013 (yteffektivisering, energieffekti-
visering, återanvända material, långtgå-
ende miljökrav på  leverantörer av möbler, 
nya kopiatorer med mera)

• Miljö-, energi- och NKI-mål

•  Minskade koldioxidutsläpp, ökad intern 
kunskap kring miljösäker  byggnad, hållbar 
fastighetsutveckling med kundfokus

•  Konferens 2013 med värdegrundsarbete 
i fokus

•  Gemensam träning på arbetstid en gång 
i veckan

•  Medarbetarundersökningar och 
 hälso undersökning

•  Etikråd, avdelningsvisa uppförandekoder, 
utbildning antikorruption/mutor

KUNDER MEDARBETARE

HÅLLBARHETSREDOVISNING • HÅLLBARHET FÖR FABEGE

Upplever du som hyresgäst 
att Fabege arbetar aktivt med 
 hållbarhetsfrågor?

Ja
78 %

Nej
22 %

Påverkar Fabeges arbete med 
hållbarhetsfrågor dig som hyres-
gäst i ditt val av hyresvärd?

Ja
42 %

Nej
58 %

    

Pågående intressentdialoger

Samarbete och dialog för hållbar utveckling

Samarbete för hållbar utveckling
Fabege genomför sina utvecklingsprojekt i nära samarbete 
med kommuner och andra intressenter. Bolaget medverkar 
också i flera nätverk där det gemensamma målet är att minska 
miljö- och klimatpåverkan från fastigheter och stadsdelar.

Exempel på sådana samarbeten är:
• BELOK
• Sweden Green Building Council
• Klimatpakten
• Fastighetsägarna
• Byggherreforum

Aktivt hållbarhetsarbete enligt kunderna
Under 2013 deltog Fabege i en bransch gemensam NKI-  
under sökning. Då hållbarhet är centralt valde Fabege att 
 addera unika frågor kring detta i undersökningen.
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• Möten

•  Presentationer, kvartals rapporter, 
årsredovisning, webb

• Fastighetsvisningar

• Kapitalmarknadsdagar

• Seminarier

•  Central upphandling/ramavtal  
med krav att leverantörerna följer 
Fabeges uppförandekod

•  Regelbundna kvalitets mätningar/
utvärderingar

•  Kontroll av bolagets ekonomi, 
ägare och styrelse

•  Regelbundna möten med 
 kommun och myndigheter

•  Samverkansmöten tillsammans 
med nätverk av företag (BELOK, 
SGBC, Fasighetsägarna, 
 Byggherreforum, Close etc)

•  Samarbetsavtal med ideella 
organisationer

• Årsredovisning

• Kvartalsrapporter

• Kapitalmarknadsdagar

• Roadshows

• Enskilda möten

•  Långsiktig stabil avkastning base-
rad på en hållbar affärs modell

•  Tillfrågat kreditgivare om att 
under teckna Fabeges upp-
förande policy

•  Krav på hög affärsetik och 
 uppförandekod

•  Löpande kvalitetsmätningar av 
 leverantörerna

•  Långtgående krav på materialval 
vid ny- och ombyggnationer

•  Gemensam ansats för att skapa 
hållbara byggnader och stads-
delar

• Trafikfrågor

•  Skapa levande närmiljöer med 
en blandning av kontor, bostä-
der, service och naturområden

•  Långsiktig stabil avkastning 
bas      erad på en hållbar affärs-
modell

•  Dialog om förväntningarna  
på fortsatt utveckling av 
 hållbarhetsarbetet

•  Löpande hållbarhetsdiskussioner 
med finansiärer.

•  Under året har kreditavtal om  
6,1 Mdkr omförhandlats och  
2,1 Mdkr utökats varav 1,3 Mdkr 
på obligationsmarknaden

•  Utvärderat 40 leverantörer ur  
ett hållbarhetsperspektiv 2013, 
20 granskades under 2012

•  Totalt täcker de 60 granskade 
leverantörerna cirka 60 procent 
av den totala inköpsvolymen

•  Minskat antalet leverantörer frå n 
4 500 till 1 500

•  Utbyggd kollektivtrafik och 
 cykelbanor

•  Miljö- och energiklassning av 
byggnader enligt  Miljöbyggnad, 
BREEAM och Greenbuilding

•  ”Gröna linjen” – matavfall blir till 
biogas i Solna Business Park

•  Mellanlagringsstation för avfall i 
Arena staden – leder till  minskad 
trafik av tunga lastbilar i området

•  Gemensam satsning på unga 
entreprenörer – Ung Affärsidé

•  Stöder Friends i organisationens 
arbete mot mobbning i skolor

•  Dialog om Fabeges hållbar-
hetsarbete i revisionsutskottet

•  Hållbarhetsredovisning enligt 
GRI i årsredovisningen

•   Deltar löpande i undersök-
ningen  ”Hållbart Värde-
skapande” som Sveriges 14 
största investerare står bakom

•  Anslutning till FN Global 
 Compact – Communication on 
Progress (COP)

KREDITGIVARE LEVERANTÖRER SAMHÄLLETÄGARE OCH ANALYTIKER

HÅLLBARHETSREDOVISNING • HÅLLBARHET FÖR FABEGE

    

Fabeges ambition är att skapa hållbara förutsättningar för 
hyresgäster, medarbetare och samhället i stort.  Miljöansvaret 
är integrerat i vår verksamhet och vi strävar ständigt efter 
förbättring. 

För Fabege är det viktigt att vara ett ansvarsfullt företag. 
Bolaget strävar efter att utveckla långsiktigt attraktiva och håll-
bara områden och stadsdelar. Fabege tar ansvar för att minska 
klimatpåverkan och främja en god arbetsmiljö för det stora 
antal personer som dagligen vistas i företagets byggnader. 

Fabege följer Global Compacts tio principer samt ILOs grund-
läggande konventioner om mänskliga rättigheter inom arbetslivet.

Hållbar stadsutveckling kräver också social hållbarhet. 
Stadsdelarna ska vara levande och fungera för människorna 
som vistas i dem. Det uppnås genom att integrera boende, 
arbete, fritidsaktiviteter, närservice och goda kommunikationer 
i ett och samma område. Hållbarhetsarbetet får störst effekt då 
helheten utvecklas istället för enskilda delar.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING • MILJÖ

Fabege arbetar systematiskt med miljöfrågor och energi-
effektiviseringar, såväl när det gäller nybyggnationer som vid 
anpassningar av befintliga byggnader. Sedan 2002 har Fabeges 
koldioxid utsläpp minskat med cirka 90 procent, från cirka 40 000 
ton 2002 till cirka 4 300 ton (3 300) 2013. Inklusive Fortums 
 klimatkompensation på grund av problemen med Birstaverket upp-
går siffran till 3 800 ton 2013. Birstaverket har under 2013 ersatts 
med produktion som har sämre prestanda när det gäller nyckeltalet 
CO2-systemeffekt. 

Under senare år har teknikutvecklingen inom fastighets-
branschen gått snabbt, och systemen för exempelvis klimatstyrning 
har blivit mer komplexa och kräver allt högre teknisk kompetens. 
Klimatstyrningssystemen ger nya möjligheter att minska energiför-
brukningen samtidigt som inomhusklimatet förbättras. Det ger också 
ökade möjligheter till uppföljning och kontroll.

Under 2013 fortsatte ansträngningarna att minska den totala 
energiförbrukningen för att nå målet om 20 procents minskning 
från 2009 till och med 2014. Den totala energiförbrukningen 
var 12 procent lägre 2013 än 2009 i samma bestånd. Fabeges 
systematiska arbete med driftoptimering har också kraftigt reducerat 
värmeanvändningen över tid. Fabeges värmeanvändning 2013 var 
i genomsnitt 64 kWh/kvm LOA (66) och 59 kWh/kvm Atemp (63) 
i identiskt bestånd graddagskorrigerat1), vilket är drygt 50 pro-
cent under det genomsnitt som Energimyndigheten redovisar för 
Stockholms läns klimatzon. Fjärrvärmeanvändningen med undantag 
av Fabeges sex värmepumpar låg i genomsnitt på 64 kWh/kvm 
Atemp graddagskorrigerat i identiskt bestånd. 
 
EU-mål uppnått 
Fabeges systematiska arbete har gjort att bolaget redan upp-
nått EU:s energieffektiviseringsmål för värme: en minskning med 
50 procent fram till 2050. Däremot ser Fabege en tendens till ökad 
användning av komfortkyla och processkyla i kontorslokaler. Förkla-
ringar är ökad solvärmebelastning i takt med att glasfasader blivit 
vanligare, men också av kundernas ökade komfortkrav. Fabege  
arbetar ständigt tillsammans med kunderna för att tillgodose 
komfortkrav, användarbehov såsom processkyla, arkitektoniska 
önskemål och krav på låg energiprestanda. Målet är att energi-
förbrukningen i alla fastigheter ska minskas med minst 25 procent 
i enlighet med nivån för GreenBuilding-certifiering. Hittills har 
 koncernen valt att certifiera fem fastigheter enligt GreenBuilding 
varav den senaste var Hägern Mindre 7, Drottninggatan 27–29.

Miljöarbete som ger resultat

För Fabege innebär ett långsiktigt miljöarbete såväl utveckling av hela stadsdelar som systematiskt och  
kontinuerligt arbete för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan i varje enskild fastighet.

Efterfrågan på hållbara och miljöanpassade fastigheter ökar. 
Även miljön runt fastigheten får allt större betydelse, exempelvis i 
form av möjligheter till resande med kollektivtrafik, återvinning och 
så  vidare. Fabege satsar på utveckling av hela stadsdelar för att 
skapa långsiktigt hållbara miljöer.

Strukturerat miljöarbete i den dagliga verksamheten
Fabeges miljöarbete är långsiktigt, målstyrt och integrerat i det 
dagliga arbetet. De viktigaste miljöfrågorna är:
• Systematiskt arbete med energieffektivisering
•  Skapa ett gott inomhusklimat parallellt med optimerad 

 energi användning
• Välja hållbara material och kemikalier för minskad miljöpåverkan
• Miljöcertifiera nybyggnationer och större ombyggnationer
• Samarbete med kunder

Miljöchefen, som rapporterar till koncernledningen, ansvarar för miljö-
certifieringar samt miljö- och produktsäkerhetsfrågor. Utgångspunkten 
för miljöarbetet är Fabeges miljöpolicy och uppförandekod. Bolaget 
samlar även besiktningar och kontroller i en databas för egen kontroll. 
Uppföljning är viktig, och görs kvartalsvis och årligen utifrån uppställda 
mål. Läs mer om hållbarhetsmålen på sid 11.

Energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat 
Byggnaders energiförbrukning står för cirka 40 procent av den 
totala energiförbrukningen i Sverige. Kontors-, affärs- och offentliga 
lokaler står i sig för cirka 26 procent av Sveriges totala energi-
användning för uppvärmning och varmvatten.

Miljövinster 

Miljövinster med aktivitetsbaserat kontor
Under 2013 har Fabeges huvudkontor byggts om till ett 
så kallat aktivitetsbaserat kontor. Det aktivitets baserade 
kontoret blir mer resurseffektivt och sparar på så sätt både 
pengar och miljö.

Ombyggnaden har bland annat inneburit minskad 
yta och energieffektiviseringar i form av bättre belysning 
samt installation av nya kopiatorer som både minskar 
pappers förbrukningen och energiförbrukningen. I alla inköp 
har aktiva materialval gjorts, bland annat när det gäller 
kemikalieinnehåll. Där det varit lämpligt har material och 
möbler återanvänts.

1)  Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år 
avvikit mot normal temperatur för en specifik ort. Med graddagskorrige-
ring erhålls en energistatistik som tar hänsyn till och korrigerar för varmare 
och kallare perioder för orten, vilket möjliggör jämförelse från år till år.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING • MILJÖHÅLLBARHETSREDOVISNING • MILJÖ

Unilever/Solna Business Park
Grönt samarbete 

Fabege arbetar med miljöfrågor 
på ett målstyrt och systematiskt 
sätt, för att minska och förebygga 
 negativ miljöpåverkan. Som ett led 
i det arbetet erbjuder Fabege sina 
kunder att teckna så kallade Gröna 
hyresavtal.

Det Gröna hyresavtalet innebär att fastighetsägaren och hyres-
gästen gemensamt arbetar och tar ansvar för att bibehålla eller 
förbättra en lokals miljöprestanda och minska klimatpåverkan. 
Ett exempel på ett sådant samarbete är det mellan Fabege 
och Unilever. Liksom Fabege arbetar Unilever systematiskt med 
miljömässiga utmaningar och strävar efter att bidra till en hållbar 
utveckling.

– Vi har haft ett gott samarbete med Fabege sedan dag 
ett och de kunde erbjuda bra lösningar på våra önskemål i 
lokalerna i Solna Business Park. En viktig punkt för oss är att ha 
miljön i fokus, där vi i dialog med fastighetsägaren till exempel 
installerar ny energibesparande belysning, säger Karin Alrenius, 
Nordic Workplace Manager på Unilever.

Det gröna avtalet ska bland annat bidra till 20 procents 
lägre energiförbrukning i byggnaden. För att klara det har 
Fabege investerat i ett styrningssystem för inom husklimatet och 
zonindelat ventilationen. Fabege och Unilever samarbetar även 
för att minimera energi förbrukningen i lokalerna.

– Både Fabege och Unilever är ansvarsfulla företag, som vill 
skapa långsiktig framgång samtidigt som miljöpåverkan minskar, 
säger Karin Alrenius. Vi uppskattar Fabeges breda satsning på 
hållbarhetsarbete med till exempel Gröna hyresavtal, systema-
tisk energioptimering och leverantörsuppföljning. 

HÅLLBARHETSREDOVISNING • MILJÖ
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HÅLLBARHETSREDOVISNING • MILJÖ

Kretslopp 

Kretslopp och mellanlagringsstationer  
minskar avfall och transporter 
I Arenastaden har en större mellanlagringsstation för  avfall 
installerats, vilket minskar transporterna. En liknande station 
finns också i Solna Business Park. I ambitionen att skapa en 
miljöanpassad stadsdel har även stora satsningar gjorts på 
kollektivtrafiken.

Fabege och Solna stad samarbetar i ett projekt kallat 
Gröna linjen, där matavfall omvandlas till biogas. Sopbilarna 
som hämtar avfallet drivs med biogas, vilket resulterar i ett 
slutet system.

I Hammarby Sjöstad har kretsloppslösningen fått namnet 
Hammarbymodellen. Hela stadsdelen utvecklas utifrån ett 
kretsloppstänkande där energi-, avfalls- och vattenhantering 
ingår. Regnvatten från gator renas lokalt och belastar inte 
avloppsreningsverket. Matavfall rötas till biogas för fordons-
drift och mullen blir näringsrik gödning. Allt material som kan 
återvinnas går till återvinning, exempelvis tidningar, kartong, 
glas och metall. 

Förnybar energi
All elkraft som levereras till Fabeges fastigheter är certifierad 
 vattenproducerad el från Vattenfalls nordiska anläggningar2). 
Till fastig heterna i Solna och Sundbyberg levererar Norrenergi 
 fjärr värme och fjärrkyla märkt ”Bra Miljöval”.

Medvetna materialval
Vid projekt och utveckling är Fabeges övergripande miljöprogram 
integrerat i bolagets ramprogram rörande bland annat miljöcerti-
fiering, materialval, avfallshantering och byggmetod. Målet är att 
omsätta Fabeges miljöpolicy i miljöstyrning av byggprocessen. 

Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på att välja byggmate-
rial och produkter med liten miljöpåverkan. Vid ombyggnation och 
renovering upprättas rivningsplaner. Hantering av restprodukter 
utformas för alla projekt i samverkan med byggentreprenör och 
avfallsentreprenör. 

Miljöklassningar ger vägledning
Intresset för miljöklassningar och certifieringar av byggnader har 
vuxit under de senaste åren. Branschorganisationen Sweden Green 
Building Council (SGBC) med 221 svenska medlemsföretag sam-
ordnar certifieringssystemen i Sverige. I dag har cirka 80 svenska 
byggnader certifierats enligt Miljöbyggnad, cirka 320 enligt Green 
Building och cirka 37 enligt BREEAM. 

Sedan ett antal år tillbaka har klassning enligt principerna för 
Miljöbyggnad varit en miniminivå för Fabeges nybyggnation och 
större ombyggnationer. Sedan 2013 uppförs nybyggnationer av 
kontorsfastigheter på ett sådant sätt att de även klarar kraven enligt 
miljöklassningssystemet BREEAM. Idag är 14 av Fabeges 92 fastig-
heter certifierade eller inne i en certifieringsprocess.

Intresset i branschen ökar för ett bredare spektrum av hållbarhets-
frågor, och flera av klassningssystemen håller nu på att utvecklas 
till att omfatta exempelvis sociala frågor och inte enbart miljöfrågor 
som tidigare. Det finns också initiativ kring att certifiera hela stads-
delar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Gröna hyresavtal minskar klimatpåverkan och kostnader
Fastighetsbranschen har en viktig uppgift i att stödja kundernas 
hållbarhetsarbete. Fabeges energiexperter erbjuder energispartips 
och Fabeges kunder kan välja Grönt hyresavtal och Grönt elavtal.

Gröna hyresavtal omfattar bland annat energifrågor, källsorte-
ring, hållbart resande och val av byggmaterial. Syftet är att sätta 
fokus på och samverka kring miljöfrågorna för att minska både 
klimatpåverkan och kostnader. Medan Fabege ser till att byggna-
derna är energieffektiva arbetar kunderna för att minska sin egen 
energianvändning. 

Ett av Fabeges hållbarhetsmål är att öka andelen Gröna hyres-
avtal, vilket stämmer bra överens med kundernas ökade efterfrågan. 
Under 2013 utgjorde andelen Gröna hyresavtal 52 procent av 
total nytecknad yta. Vattenfall erbjuder också Grönt elavtal till alla 
kunder hos Fabege, där rabatt på kilowatt och personlig rådgivning 
för att sänka företagets elkostnader ingår.

Forskning kring gröna fastigheter
Tillsammans med KTH, Fastighetsägarna, Vasakronan och andra 
intressenter deltar Fabege i ett forskningsprojekt kring hur mervärde 
kan skapas för ägare och kunder tack vare miljömässiga satsningar 
i fastigheterna. Genom miljöcertifierade fastigheter i Sverige studeras 
hur dessa mervärden skiljer sig mellan olika typer av lokaler, ägare, 
hyresgäster, geografisk lokalisering och val av miljöklassnings-
system. Projektet förväntas mynna ut i rekommendationer för 
fastighets ägare och lokalhyresgäster, vilka syftar till att öka driv-
krafterna och driva på utvecklingen av hållbara fastigheter. 

Miljöanpassade transporter en utmaning för branschen
Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort ansvar när det gäller 
transporter för att frakta material till byggen och utföra fastighets-
service. Fabege arbetar ständigt för att minska miljöbelastningen 
från transporter både vid tjänsteuppdrag och vid varuleveranser. 
Alla bolagets driftbilar är miljöbilar.

En viktig transportfråga är också var kunden har sin arbetsplats. 
Fabeges fastigheter ligger på centrala platser med ett stort utbud 
av kollektivtrafik. Det ger kunderna goda möjligheter att åka både 
smidigt och klimatsmart till sitt arbete.

Förutom närheten till kollektivtrafik erbjuder Fabege poolcyklar 
till alla kunder i Solna Business Park. Totalt har Fabege installerat 
uttag för elbilar i åtta fastigheter.

Minskade avfallsmängder och utsläpp
Fabege erbjuder en effektiv avfallshantering. Vid förvärv och 
kundanpassningar undersöks möjliga ytor för källsortering för att 
optimera hanteringen i förhållande till exempelvis materialflöden 
och transporter. Fastigheterna har källsortering för i genomsnitt 
13 avfallstyper och ambitionen är att återanvända och återvinna  
så långt det går. 

Sedan fem år tillbaka arbetar Fabege med avfallsentreprenörer 
som har direktkontakt med kunderna för mer kundanpassad service. 
Genom att arbeta med ett fåtal entreprenörer har antalet trans-
porter reducerats. Arbetet har resulterat i minskade avfallsvolymer, 
minskade koldioxidutsläpp och lägre kostnader.

2)  Gäller inte tomställda lokaler (ej uthyrda lokaler), dessa förses per 
 automatik med el från Fortum.
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Förbrukningsstatistik, totalt 2013

Vattenförbrukning, kbm 550 216 

Total energiförbrukning, MWh1) 153 845

varav

Fjärrvärme 72 000

Kyla 25 378

El 56 467

Förnybar energi, MWh (96 %) 147 077

CO2-utsläpp, ton (värme, kyla, el) 4 303

Fjärrvärmeanvändning
62 kWh/kvm LOA1) 

okorrigerat
59 kWh/kvm Atemp2) 

graddagskorrigerat
64 kWh/kvm LOA3) 
graddagskorrigerat

1) Innehav energiuppföljning 2013, 81 fastigheter, 1 155 024 kvm.
2) Identiskt bestånd 2013, 73 fastigheter, 1 170 333 kvm.
3) Identiskt bestånd 2013, 73 fastigheter, 1 080 394 kvm.

Fabeges värmeanvändning per kvadratmeter beräknas med hjälp av 
Atemp resp LOA. Atemp används i energideklarationer och omfattar  
area som är avsedd att uppvärmas till minst 10°C. LOA definieras som 
ut rymmen inrättade för annat ändamål än boende, byggnaders drift eller 
 allmän kommunikation.

BREEAM
BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är 
ett miljöklassningssystem från Storbritannien. Systemet 
omfattar projektledningen, byggnadens energianvänd-
ning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering 
samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

Greenbuilding
GreenBuilding är ett EU-initiativ för minskad 
 energianvändning. Kravet för certifiering är att 
byggnaden använder 25 procent mindre energi än 
tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR 
(Boverkets byggregler).

Certifieringar och  
klassningssystem

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras 
på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk 
byggpraxis. Med Miljöbyggnad erhålls ett kvitto på 
viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, 
inomhusmiljö och material. 

Fabeges systematiska 
arbete med driftoptime-
ring har över tid reduce-
rat värmeanvändningen 
drastiskt. Fabeges värme-
användning 2013 var i 
genomsnitt 64 kWh/kvm 
LOA (66) och 59 kWh/
kvm Atemp (63) 
graddags korrigerat. 
SCB-värde för 2013 
ännu ej tillgängligt.
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Engagerade medarbetare bygger långsiktiga relationer 

Eget ansvar och delaktighet i verksamheten bidrar till att skapa en attraktiv och motiverande arbetsplats.  
Med den gemensamma värdegrunden som bas ges medarbetarna stora möjligheter till utveckling.

Fabege kombinerar det stora företagets resurser med det lilla 
företagets närhet till kunderna och strävar efter att alla medarbetare 
ska känna sig delaktiga i företagets utveckling och resultat. Bolaget 
har en platt organisation med korta beslutsvägar och präglas av en 
entreprenörsanda där egna initiativ och nytänkande uppmuntras. 
Personalchefen, som ansvarar för samtliga personal- och arbetsrätts-
liga frågor och policies, rapporterar till koncernledningen.

Med kunden i centrum
Fabege lägger stor vikt vid att alla medarbetare ska känna att de 
är med och skapar Fabeges kunderbjudande och har en viktig roll 
i relation till kunden. Goda kundrelationer skapas med hjälp av 
hög serviceinriktning och teknisk kompetens, framförallt i kundernas 
vardagliga kontakter med fastighetstekniker och andra som arbetar 
med driften av fastigheten. 

SPEAK är grunden för all verksamhet
Fabeges värdegrund SPEAK samt uppförandekod är utgångs-
punkterna för alla medarbetares agerande. 

Värdegrunden, SPEAK, som genomsyrar hela verksamheten, 
står för nyckelorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, 
Affärsmässighet och Kundnärhet. Uppförandekoden tydliggör 
Fabeges ställningstagande i frågor som rör mänskliga rättigheter, 
arbets villkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Kontinuerlig kompetensutveckling 
Fabege ska attrahera, utveckla och behålla talangfulla med-
arbetare. Medarbetarna ska kunna utvecklas och växa profes-
sionellt genom nya eller varierade ansvarsområden och arbets-
uppgifter. Genom arbete i projektgrupper skapas möjligheter till 
både kunskapsöverföring och utveckling.

Till grund för den professionella utvecklingen har alla med-
arbetare en individuell utvecklingsplan. Vid medarbetarsamtalen, 
sätter chef och medarbetare mål för medarbetarens utveckling och 
följer upp tidigare plan. Verksamhetens mål och medarbetarens roll 
är utgångspunkter för målen.

För att nå de uppsatta målen, kan medarbetarna bland annat delta 
i lämpliga utbildningar, seminarier och nätverk enligt överenskommelse 
med sin chef. Om behov finns av gemensam kompetensutveckling 
anordnas dessutom utbildningar för arbetsgrupper i specifika ämnen.

Internrekrytering är ett sätt att stimulera kunskapshöjning och 
utveckling av medarbetare och organisation. Fabeges medarbetare 
har stora möjligheter att flytta mellan olika funktioner inom organisa-
tionen, vilket bidrar till kunskapsutbyten.

Arbetsplats efter aktivitet
Fabeges huvudkontor i Solna har under året byggts om till ett så 
kallat aktivitetsbaserat kontor. Kontoret består av olika typer av 
arbetsplatser, bland annat platser i kontorslandskap, tysta platser 
samt soffgrupper och större bord för projektarbeten och liknande. 
Medarbetarna väljer en arbetsplats som passar just det de gör för 
stunden. Syftet är att skapa kreativa arbetsmiljöer där teamarbeten 
och intern kunskapsöverföring blir en naturlig del.

Fabege har också flexibel arbetstid som bygger på förtroende. 
Att erbjuda en god balans mellan arbete och fritid är en viktig 
del i Fabeges strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Fabege 
uppmuntrar både kvinnor och män att vara föräldralediga.

Träning på schemat
Fabege arbetar sedan flera år målinriktat med friskvård och upp-
muntrar medarbetarna till träning och motion. Samtliga medarbetare 
erbjuds att träna tillsammans med sina kollegor på arbetstid. 
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Fabeges mål är att bibehålla en låg sjukfrånvaro med 
hjälp av löpande hälsoundersökningar och fortsatta 
 friskvårdssatsningar. Under året inträffade inga allvarliga 
olyckor eller dödsfall på arbetsplatsen.

Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande 
för att bygga långsiktiga relationer med nöjda kunder. 
Regelbundet mäts personalens prestationsindex och målet 
är att Fabeges medarbe tare ska ha minst 15 procent högre 
resultat än branschgenomsnittet. Utfall 9 procent 2013.
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Under året har Fabege tecknat avtal med en ny samarbets-
partner när det gäller hälsoundersökningar, och samtliga med-
arbetare har erbjudits en hälsoundersökning. Drygt 90 procent av 
medarbetarna genomförde hälsoundersökningen. Resultaten visar 
ett klart bättre hälsotal än genomsnittet i Sverige, och bolaget har 
låga sjukfrånvarotal. En gruppsjukvårdsförsäkring säkerställer att 
 anställda snabbt får kvalificerad vård vid sjukdom.

Fabege erbjuder sina medarbetare en säker och hälsosam 
arbetsmiljö. En skyddskommitté, med representation av chefer och 
medarbetare från olika delar av företaget, ansvarar för  kontinuerlig 
utveckling av arbetsmiljön. Fabege arbetar aktivt med fysisk och 
psykisk trygghet på jobbet. Rutiner ses över kontinuerligt och 
 dokumentation finns tillgänglig för alla medarbetare.

Prestationsindex över branschgenomsnittet 
För att skapa en attraktiv och motiverande arbetsplats uppmuntrar 
Fabege till en aktiv och öppen dialog. En omfattande undersökning 
genomförs regelbundet för att ta reda på hur företaget uppfattas av 
medarbetarna. När den senaste undersökningen genomfördes var 
svarsfrekvensen 98 procent. Den undersökningsmetod som används 
mäter hur rådande arbetsförutsättningar påverkar medarbetarna 
utifrån ett prestationsperspektiv. Prestationsindex 2013 uppgick till 
3,8. Motsvarande index för branschen är 3,5. Fabeges mål är att 
överträffa branschgenomsnittet med 15 procent.

Intressanta ämnen på Café Fabege
Träffpunkten Café Fabege arrangeras ungefär fem gånger per år. 
Dit bjuds alla medarbetare in för att lyssna på och diskutera kring 
intressanta och aktuella ämnen för bolaget. Fabege har även en 
innovationsgrupp där representanter från olika delar av verksam-
heten träffas regelbundet för att lyfta nya idéer, ifrågasätta och 
diskutera framtida lösningar. Alla medarbetare kan föreslå ämnen 
för innovationsgruppen att ta upp.

En introduktionsdag för nyanställda hålls varje år, där bland 
annat värdegrunden behandlas. Fabege anordnar också intern-
konferenser utgående från värdegrunden, där medarbetare 
 diskuterar dess betydelse i det dagliga arbetet.

Nomineringar och utmärkelser

2013
Fastigheten Uarda 5 i Arenastaden nominerades till ”Årets 
miljöpris” av tidskriften Betong.

2012
Fastigheten Uarda 5, vann “Winner of Green Building Annual 
Award” i kategorin ”new building” av European  Comission 
DG JRC samt utmärkelsen “Sweden Green  Building Awards” i 
kategorin EU GreenBuilding, nybyggnad.

Ökat antal kvinnor i mansdominerad bransch
Utgångspunkten för all rekrytering är person och kvalifikation. Fastig-
hetsbranschen anses traditionellt vara mansdominerad, men allt fler 
kvinnor söker sig numera till branschen. Inom vissa tjänste kategorier, 
exempelvis fastighetstekniker, domineras rekryteringsunderlaget dock 
fortfarande av män. Fabege arbetar tillsammans med bransch-
organisationer för att öka intresset för branschen generellt.

Vid årets slut hade Fabege en kvinna i koncernledningen av 
totalt fem medlemmar, vilket motsvarar 20 procent (20). Den totala 
andelen kvinnor inom Fabege var 35 (35) procent.

Organisation med fokus på funktion
Fabeges organisation är flexibel och anpassningsbar. Fokus 
ligger på funktion, inte befattning, vilket innebär att en ledig tjänst 
inte  alltid ersätts med en ny person, utan att arbetsuppgifter kan 
 fördelas på andra personer och att en rekrytering istället kan bli 
aktuell på annat håll i organisationen.

Branschen i stort förbereder sig för stora pensionsavgångar de 
kommande åren, varför framtidens rekryteringsbehov kommer att öka. 

För att säkra framtida rekryteringsbehov satsar Fabege på att 
bygga relationer med studenter, bland annat genom att delta på 
arbetsmarknadsdagar samt genom att arbeta med att stärka bola-
gets varumärke som attraktiv arbetsgivare. Fabege tar kontinuerligt 

HÅLLBARHETSREDOVISNING • MEDARBETARE
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emot praktikanter och studenter som genomför examensarbete för 
att ge ungdomar en inblick i företaget och branschen. 

Fabege tar också ett mer övergripande ansvar för branschens 
framtid genom att medverka i Fastighetsbranschens Marknads-
råd, ett initiativ för att öka ungdomars kännedom om fastighets-
branschens möjligheter. Rådet arbetar bland annat för att utveckla 
en yrkesutbildning för fastighetstekniker, då marknaden ser en 
kommande brist på dessa på grund av stora pensionsavgångar.

Alla får del av goda resultat
För att öka medarbetarnas engagemang i Fabeges verksamhet 
och understryka deras betydelse för bolagets resultat finns en 
vinst andelsstiftelse. Avsättningen sker i form av Fabegeaktier och 
är kopplad till lönsamhet och avkastning på eget kapital. Aktierna 
är bundna i fem år efter avsättningen. För 2013 har avsättning 
gjorts med cirka 6,6 Mkr motsvarande 100 procent av ett 
basbelopp per anställd inklusive löneskatt.

Policys och riktlinjer som stöd för verksamheten
Affärsetik är en viktig fråga för Fabege. Fabeges värdegrund SPEAK 
och uppförandekod är utgångspunkterna för samtliga  medarbetares 
agerande. 

Uppförandekoden tydliggör Fabeges ställningstagande i frågor 
som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och 
kommunikation. En självklar grund för Uppförandekoden är att 
Fabege ska respektera tillämpliga lagar och andra föreskrifter, god 
affärssed och praxis samt följa internationella normer för mänskliga 
rättigheter, arbete och miljö i enlighet med Global Compacts tio 
principer och ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga 
rättig heter i arbetslivet. Fabege är anslutet till FNs Global Compact 
sedan 2011. Fabege följer MBL och kollektivavtal där bland annat 
minsta varseltid regleras. 

Styrelse och koncernledning har ett särskilt ansvar att verka för 
tillämpningen av Uppförandekoden. Innehållet revideras och följs 
upp årligen av företagets koncernledning.

Medarbetarundersökning

Under slutet av året genomfördes en medarbetarundersökning där över 
98 procent av medarbetarna uttryckte sin syn på Fabege som arbets-
givare. Resultatet visar att 89 procent rekommenderar Fabege som 
arbets  givare, 89 procent ger högsta eller näst högsta betyg på 

arbetsmiljön och 77 procent värderar förtroendet för närmaste chef med 
betyg 4 eller 5 på en femgradig skala. Prestationsindex totalt landar på 
3,8 vilket är betydligt högre än branschgenomsnittet på 3,5.
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Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att 
Uppförandekoden är känd och efterlevs inom dennes avdelning/
ansvarsområde. Uppförandekoden i sin helhet finns tillgänglig på 
www.fabege.se/uppforandekod.

Fabege har också en bedrägeripolicy och en så kallad whistle 
blower-funktion för att göra det lättare att anmäla oetiskt beteende 
eller oegentligheter på arbetsplatsen. Whistle blower-funktionen 
utgörs av två interna medarbetare och en extern medlem. Inga 
fall av korruption eller diskriminering har anmälts under året och 
därmed har inga åtgärder vidtagits. 

Som stöd i det dagliga arbetet finns Fabeges etikråd som 
 rapporterar till koncernledningen. Rådet har till uppgift att leda 
 arbetet, bevaka relevanta omvärldsfrågor och sätta riktningen 
i  specifika etiska frågor. I rådet ingår representanter från affärs-
utveckling, förvaltning, teknisk förvaltning, projekt, HR och finans.

Sedan 2011 pågår ett arbete med att höja organisationens 
kunskap om affärsetik och antikorruption. Exempel på aktiviteter 
har varit att samtliga medarbetare inbjudits till föreläsning och 
gruppseminarium om anti-korruption och mutlagstiftning, och etiska 
diskussioner har förts på företagsinterna konferenser.  Medarbetarna 
delges också löpande information om frågor som diskuterats i 
hållbarhetsgruppen och etikrådet. 

Organisation av hållbarhetsarbetet
Verkställande direktören är ytterst ansvarig för hållbarhet och miljö, 
och under året har revisionsutskottet följt upp och diskuterat hållbar-
hetsfrågor. Denna uppföljning har sedan återrapporterats  
till hela styrelsen.

Den operativa verksamheten stöds av experter inom områdena 
miljö, energi, arbetsmiljö och brand och säkerhet, vilka fungerar 
som en resurs- och kompetensstab till bolagets övriga avdelningar.
Inom Fabege finns också en hållbarhetsgrupp som stödjer, driver, 
utvecklar och kommunicerar hållbarhetsfrågorna internt och externt. 
I gruppen ingår representanter från koncernledningen, kommunika-
tion, miljö, inköp, ekonomi och HR.
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Andel anställda inom respektive område

Fabege hade 136 (129) medarbetare vid slutet 2013. 
Av dessa arbetade 63 (63) procent inom förvaltningen, 
19 (19) procent inom affärsutveckling/projektutveckling 
och 18 (18)  procent inom administration/ledning. 
Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal.
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Affärsetik till grund för inköpsarbetet

Fabeges inköpsarbete eftersträvar hög etik, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, konkurrens, 
objektivitet och likabehandling. Av den totala inköpsvolymen under året har 37 procent granskats ur ett 
 hållbarhetsperspektiv.

Affärsetik är en viktig fråga och Fabege strävar efter att involvera 
bolagets leverantörer i frågor inom detta område. Fabeges inköps-
policy klargör bolagets ståndpunkter för leverantörer, medarbetare 
och andra intressenter. 

Fabeges uppförandekod omfattar alla medarbetare och tydlig-
gör bolagets ställningstagande avseende mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. Fabege har aldrig 
varit föremål för juridiska åtgärder till följd av konkurrenshämman-
de aktiviteter. Även bolagets leverantörer förväntas följa Fabeges 
uppförandekod. 

Fabege använder sig i dagsläget av cirka 1 500 leverantörer. 
Under 2013 omförhandlades ett 30-tal leverantörsavtal. 

Granskning ur flera perspektiv
För att säkerställa att Fabeges leverantörer uppfyller de krav som 
ställs från bolagets sida genomförs regelbundna granskningar, 
såväl utifrån ekonomiska förutsättningar som utifrån ett hållbarhets- 
och kvalitetsperspektiv.

Ekonomisk granskning
Samtliga Fabeges leverantörer står under bevakning av ett anlitat 
kreditupplysningsbolag. Målsättningen är att snabbt fånga 
upp eventuella ekonomiska avvikelser som indirekt kan påverka 
 leveransen negativt. 

Hållbarhetsgranskning
Granskningen av leverantörerna görs också ur ett hållbarhetsper-
spektiv, inte enbart för att kontrollera leverantörernas verksamheter, 
utan också för att bistå och inspirera dem att arbeta vidare med 
hållbarhetsfrågor.

Under 2013 detaljgranskades cirka 40 utvalda leverantörer 
inom bygg, bevakning, hissar, parkering, värdering samt konsulter 
inom andra områden av ett externt bolag. Granskningen omfattade 
bland annat kvalitetsplan, miljöpolicy, arbetsmiljö, kollektivavtal 
samt hälsa och säkerhet och visade att de utvalda leverantörerna 
arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna. Under 2012 och 2013 
granskades leverantörer som motsvarar cirka 60 procent av 
 Fabeges inköpsvolym. 

Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning görs kvartalsvis där utvalda leverantörer 
 bedöms av Fabege utifrån kvaliteten på deras leveranser. 
 Resultaten används i dialogen med leverantören och är en viktig 
del i skapandet av en långsiktig relation.

Avtalsgranskning 
Uppföljning av ingångna avtal görs löpande och omfattar nivån på 
leverans, inställelsetider, larmmottagning, arbetsinstruktioner, jour-
beredskap, avtalade servicebesök och granskning av fakturor.

Leverantörernas arbetsmiljö i fokus
Byggarbetsplatser är riskfyllda miljöer och Fabege har stort fokus 
på arbetsmiljöfrågorna för att minimera tillbud och olyckor på 
 arbetsplatserna. På alla byggarbetsplatser ska självklart all tillämp-
lig lagstiftning och säkerhetsrutiner följas.

Löpande revisioner av byggarbetsplatserna görs under projektens 
gång. Arbetsmiljön och arbetsgivaransvaret på byggarbets platser 
är entreprenörernas ansvar, men Fabege tar en aktiv roll i att 
förebygga tillbud. Fabege upphandlar byggentreprenörer som 
lever upp till bolagets högt ställda krav avseende riskhantering. 
Samarbetet med entreprenörerna utvärderas löpande.
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 HÅLLBARHETSREDOVISNING • SOCIALT ENGAGEMANG

Fabege är en del av samhället

Samhällsengagemang är en naturlig del av Fabeges sociala ansvar och ett sätt att bidra till en hållbar 
 samhällsutveckling. På olika sätt engagerar sig Fabege i lokalsamhället, men också i projekt som förändrar 
och påverkar omvärlden i ett större perspektiv. 

En viktig del i Fabeges sociala engagemang är att bidra till att 
förbättra lokalsamhället där bolaget är verksamt. Detta görs exem-
pelvis genom att vara med och utveckla serviceutbud, kollektivtrafik 
och annat som underlättar vardagen för människor som bor och 
arbetar i området.

Lokalt och globalt engagemang
Friends
Fabege är nationell sponsor 
till Friends, som är en icke- 
vinstdrivande organisation som 
arbetar med att stoppa mobb-
ning med visionen att skapa ett 
 samhälle där barn och unga 
växer upp i trygghet och jämlikhet. 
Organisationen utbildar och stödjer 
skolor, förskolor och idrottsföreningar 
i hela landet samt arbetar med rådgivning och opinionsbildning  
för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn.

Friends flyttade nyligen till nya lokaler i Arenastaden och  
bygger där upp det första forskningscentret mot mobbning  
i hela Europa. Friends har också gett namn åt arenan och  
hotellet i Arenastaden.

Solna Vikings
Fabege är partner och sponsor till basketklubben Solna Vikings. 
Solna Vikings elitlag har spelat SM-final 13 gånger under 
2000-talet och hemmamatcherna i Solnahallen drar ofta storpublik.

Fabege stöttar klubben ekonomiskt genom ”Fabege Basketball 
Camp”, där 300 ungdomar får möjlighet att åka på läger och 
spela basket under sommarlovet.  

SOS Barnbyar
Fabege har finansierat byggnationen av ett familjehus i SOS Barn-
by Cibitoke i Burundi i Afrika och fortsätter att stå för de löpande 
kostnaderna för byggnaden med dess familj. Familjen består av en 
SOS-mamma och tio barn i åldrarna fyra till tolv år. Totalt ger byn 
cirka 150 barn ett nytt hem, en ny familj, utbildning och en chans 
till ett värdigt liv. Här finns även skolor och en medicinklinik som 
både barnen i barnbyn och i närområdet får tillgång till. 

Ett litet ord gör stor skillnad

Hej symboliserar vänskap och gemenskap, 

ett första kliv bort från mobbing. En hälsning 

i korridoren, att sätta sig bredvid någon i 

mat salen. Att säga Hej gör stor skillnad.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING • GRI-INDEX

Förklaringar 
Hänvisning www/GRI-index = fullständigt
GRI-index på Fabeges webbsida

  Helt redovisad

Om Fabeges hållbarhetsredovisning 2013

Detta är Fabeges tredje hållbarhetsredo visning enligt GRIs riktlinjer 
för frivillig redovisning av hållbarhetsinformation. Fabege redovisar 
sitt hållbarhetsarbete årligen och hållbarhetsredovisningen ingår 
i Fabeges årsredovisning för 2013 som avser verksamhetsåret 
2013. Föregående årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 
publicerades i februari 2012. Inga större förändringar i omfattning, 
avgränsning eller mätmetoder har skett mellan de två redovisning-
arna. Fabege  redovisar enligt tillämpningsnivå nivå B+, GRI version 
3.0. Informationen i håll bar hetsredovisningen har granskats av 
Deloitte, som bekräftar att den uppfyller GRIs informationskrav för 
tillämpningsnivå B+. För revisors rapport över översiktlig granskning 
av hållbarhetsredovisning, se sid 92.

Innehållet i hållbarhetsredovisningen är valt med utgångpunkt 
i Fabeges mest väsentliga frågor givet verksamhet och dess 
påverkansförhållande på miljö och samhälle. Fabeges hållbarhets-

grupp, med representanter från olika delar av organisationen, har 
identifierat de väsentliga frågorna. I tillägg har hänsyn tagits till 
vad som framkommit under årets intressentdialog. Fabeges avsikt 
är att hållbarhets redovis ningen tillsammans med årsredovisningen 
för 2013 ska möta intressenternas informationsbehov och ge en 
fullständig bild av Fabeges ekonomiska, miljömässiga och sociala 
arbete och resultat. 

Informationen i redovisningen omfattar hela Fabeges koncern.
Däremot ligger intressebolagen utanför rapportens gränser.

Denna tabell inkluderar den standard information som är obliga-
torisk för tillämpningsnivå B+, ytterligare standardinformation som  
Fabege har valt att redovisa på och de tilläggsindikatorer samt 
indikatorer från branschtillägget för Bygg- och fastighetsbranschen 
(CRESS) som Fabege redovisar på. Hållbarhetsredovisningen 
omfattar sidorna 42–57.

Standardinformation/indikator Hänvisning

1 Strategi och analys
1.1 Kommentar från vd 43

1.2 Risker och möjligheter 38–41, 54

2 Organisationen
2.1 Organisationens namn 58

2.2
Huvudsakliga varumärken, produkter  
och tjänster 6–7, 16–33

2.3 Organisationsstruktur 81

2.4 Huvudkontorets lokalisering 106

2.5 Länder där organisationen är verksam 1

2.6 Ägarstruktur och bolagsform 94–95

2.6 Marknader 24–31

2.8 Bolagets storlek 2

2.9 Större förändringar under redovisningsperioden 56

2.10 Erhållna utmärkelser under räkenskapsåret 51

3 Redovisningsparametrar

Redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod 56

3.2 Senaste redovisningen 56

3.3 Redovisningscykel 56

3.4 Kontaktperson för rapporten 104

Redovisningens omfattning och avgränsningar

3.5 Process för att definiera redovisningens innehåll 56

3.6 Redovisningens avgränsningar 56

3.7 Begränsningar av redovisningens omfattning 56

3.8 Redovisningsprinciper för samägda bolag 56, 70–73

Standardinformation/indikator Hänvisning

3.10
Förklaring till korrigeringar från tidigare  
rapporter 56

3.11

Väsentliga förändringar i omfattning, 
avgränsning eller mätmetoder jämfört  
med tidigare års redovisningar 56

Granskning

3.12
Tabell över var samtliga delar av GRI  
går att hitta 56–57

3.13 Policy och praxis för extern granskning 56

4 Styrning, åtaganden och engagemang

Styrning

4.1 Styrningsstruktur 81–89

4.2 Styrelseordförandens roll 88–89

4.3
Oberoende eller icke-verkställande  
styrelseledamöter 88–89

4.4 Möjligheter att lämna förslag etc till styrelsen 81

4.8 Internt framtagna policyer och riktlinjer 52

4.12 Externa deklarationer, principer och initiativ 44–45, 48–49

4.13 Medlemskap i organisationer 44

Intressentengagemang

4.14 Intressentgrupper 44–45

4.15 Identifiering och urval av intressenter 44–45

4.16 Tillvägagångssätt för intressentdialog 44–45

4.17
Viktiga frågor som har lyfts vid intressent-
dialog och organisationens hantering av dessa 44–45

  Delvis redovisad
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Standardinformation/indikator Hänvisning

INDIKATORER

Ekonomiska indikatorer
EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 64

EC2 Finansiell påverkan av klimatförändringen 43–49

EC3
Omfattningen av organisationens  
förmåns bestämda åtaganden 74

EC8
Investeringar i infrastruktur och tjänster  
för allmänhetens nytta 45

Miljöindikatorer

EN4
Indirekt energianvändning per primär  
energikälla 42, 46, 49

EN5
Minskad energianvändning genom sparande 
och effektivitetsförbättringar 11, 42–49

EN6

Initiativ för att tillhandahålla produkter och 
tjänster som är energieffektiva eller baserade 
på förnyelsebar energi 11, 42–49

EN7
Initiativ för att minska indirekt energianvänd-
ning samt uppnådd reducering 11, 43–49

EN8 Total vattenförbrukning per källa 49

Utsläpp och avfall

EN16
Totala direkta och indirekta utsläpp av  
växthusgaser, i vikt 49

EN18
Initiativ för att minska utsläppen av växthus-
gaser, samt uppnådd minskning 42–49

EN22
Total mängd avfallsvikt, per typ och  
hanteringsmetod 48

Produkter och tjänster

EN26
Åtgärder för att minska miljöpåverkan från 
produkter och tjänster (och resultat därav) 11, 20, 42–49

Övrigt

EN28

Betydande böter eller icke-monetära sanktio-
ner till följd av brott mot miljölagstiftning och 
bestämmelser 39

EN29 Väsentlig miljöpåverkan från transporter 48

Sociala indikatorer

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

LA1
Total personalstyrka, uppdelad på  
anställningsform och region 53

LA2
Totalt antal anställda och personalomsättning, 
per åldersgrupp, kön och region 51–53

Relation mellan anställda och ledning

LA4
Andel av personalstyrkan som omfattas  
av kollektivavtal 53

LA5

Minsta varseltid angående förändringar  
i verksamheten och huruvida detta är  
specificerat i kollektivavtal 52

Hälsa och säkerhet

LA6

Andel av personalstyrkan som är represente-
rade i formella kommittéer för hälsa och 
säkerhet 51

LA7

Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, för-
lorade arbetsdagar, frånvaro samt arbets-
relaterade dödsolyckor 50, 53

Standardinformation/indikator Hänvisning

Utbildning

LA12
Andel anställda som får regelbunden utvärde-
ring av sin prestation och karriärutveckling 50

Mångfald och lika möjligheter

LA13
Medarbetare, styrelse och ledningssamman-
sättning, nedbruten på mångfaldsindikatorer 51, 74, 88–89

Mänskliga rättigheter

HR2

Procent av betydande leverantörer och under-
leverantörer som har granskats avseende hur 
mänskliga rättigheter hanteras samt vidtagna 
åtgärder 54

Icke-diskriminering

HR4
Antal fall av diskriminering samt vidtagna 
åtgärder 50

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal

HR5

Verksamheter där föreningsfriheten och rätten 
till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade 
och åtgärder som vidtagits 52

Samhälle

SO2
Andel och antal affärsenheter som har  
analyserats avseende risk för korruption 44, 52

Korruption

SO3
Andel anställda utbildade i policyer och  
rutiner mot korruption 44, 52

SO4 Vidtagna åtgärder på grund av korruption 52

Konkurrenshämmande aktiviteter 

SO7
Juridiska åtgärder mot organisationen till följd 
av konkurrenshämmande aktiviteter 54

Efterlevnad

SO8

Belopp för betydande böter och antal 
icke-monetära sanktioner mot organisationen 
för brott mot lagar och bestämmelser 39, 61–62

Kunders hälsa och säkerhet

PR1

Faser i livscykeln då produkters och tjänsters 
påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärde-
ras i förbättringssyfte, och andelen produkt- 
och tjänstekategorier som utvärderats 44–49, 54

Märkning av produkter och tjänster

PR3

Typ av produkt- och tjänsteinformation som 
krävs enligt rutinerna samt andel av produkter 
och tjänster som berörs 20, 48–49

Produktutveckling

PR5
Rutiner kundnöjdhet, resultat från  
undersökningar

2, 4, 8–9, 11, 
18–19, 44, 50

CRESS

CRE 8

Typ av och antal hållbarhets/miljöcerti-
fieringar, märkningar eller processer som till-
lämpas för genomförande av projekt eller 
uppförande av fastigheter/anläggningar 42–49
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till läsarna av hållbarhetsredovisning för Fabege AB (publ)

 

Inledning

Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Fabege AB (publ) att över-

siktligt granska hållbarhetsredovisningen för Fabege AB (publ) för år 

2013. Hållbarhetsredovisningen består av sidorna 42–57 i Fabege 

ABs (publ) årsredovisning. 

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsredovisningen

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det löpande 

arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar 

utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen 

i enlighet med tillämpliga kriterier vilka framgår på sidorna 56–57 i 

hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av Sustainability 

Reporting Guide lines G3 (utgivna av The Global Reporting Initiative 

(GRI)) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av 

 företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen 

 grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga 

granskning i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning 

utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfråg-

ningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av 

hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta 

andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder för 

revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De 

gransknings åtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 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 har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 

på en revision har.

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av Sustain-

ability Reporting Guidelines G3, utgiven av The Global Reporting 

 Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt de 

redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram 

och angivit. Dessa framgår av sidorna 42–57. Vi anser att dessa krite-

rier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräck-

liga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt uttalande  

nedan.

Uttalande

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovis-

ningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan 

angivna kriterierna.

Revisors rapport över översiktlig granskning  
av hållbarhetsredovisning för Fabege AB (publ)

Stockholm den 25 februari 2014

 

Deloitte AB

Kent Åkerlund

Auktoriserad revisor

Andreas Drugge

Specialistmedlem i FAR



FABEGE AB (PUBL)

BOX 730, 169 27 SOLNA

BESÖK: PYRAMIDVÄGEN 7, 169 56 SOLNA

TELEFON: 08-555 148 00

FAX: 08-555 148 01

E-POST: INFO@FABEGE.SE

INTERNET: WWW.FABEGE.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556049-1523

STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM

Fabege

Fabege är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning 
mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling 
i Stockholmsområdet. Med attraktiva, moderna lokaler i samlade bestånd 
skapar vi förutsättningar för framgång.
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