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Investerarrapport - Gröna obligationer 2021

Under juni 2018 noterades Vacses första gröna obligation på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List till ett värde av 500 mkr. Drygt tre 
år senare, vid utgången av december 2021, var 100 % av obligationsfinansieringen grön och uppgick till 2 490 mkr. Under året har Vacse 
ökat sitt hållbarhetsfokus ytterligare och tagit fram en ny hållbarhetsstrategi med tillhörande mål samt ett uppdaterat grönt ramverk. 

Hållbarhet för Vacse innebär att ta ansvar för miljömässiga, sociala, ekonomiska 
och etiska frågor. Under 2021 har en ny hållbarhetsstrategi arbetats fram som 
sätter fokus på tre områden; ansvarsfullt företagande, hållbara fastigheter och 
samverkan för samhällsnytta. Till varje område finns konkreta och långtgående 
mål, både kortsiktiga- och långsiktiga. Syftet är att konkretisera hållbarhetsarbetet 
och göra det till en integrerad del av bolagsstyrningen.  

Under året har ett omfattande arbete gjorts för att säkerställa den höga andelen 
grön finansiering och en uppdatering av det gröna ramverk publicerades 
under hösten. Det nya ramverket har höjda ambitioner och utgår, likt föregående 
version, från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är också ett steg mot att 
linjera Vacses gröna finansiering med EU:s taxonomi för hållbara investeringar. 
Ramverket har granskats av CICERO (Centre for International Climate Research). 

Vacse och dess ägare omfattas inte i dagsläget av rapporteringskravet för EU:s 
taxonomin. Trots detta har bolaget valt att proaktivt ta fram en strategi för hur 
kriterierna för hållbara investeringar ska nås. Under året har en klimatrisk- 
inventering med tillhörande åtgärdsplan tagits fram, med utgångspunkt i EU:s 
taxonomi. Vid årsskiftet bedömdes 33% av Vacses fastighetsvärde uppfyllda tax-
onomins krav.

Vacse har under 2021 nått målet att miljöcertifiera samtliga fastigheter i sin 
portfölj.  Certifieringen är ett bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning 
med tydliga mål om minskad klimatpåverkan. Det innebär även minskade risker, 
ökat värde, bättre lånevillkor samt möter allt skarpare kundkrav. Ytterligare gröna 
investeringar, som exempelvis solceller och laddstolpar, utvärderas löpande.

Fastigheter har en stor klimatpåverkan under hela sin livscykel, från planering och 
uppförande till förvaltning, ombyggnation och slutskede. Totalt står bygg- och 
fastighetsbranschen för en femtedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Under året 
har Vacse tagit betydande steg för att minska växthusutsläpp från fastigheterna 
samt åtagit sig att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi). 

2018 signerade Vacse FN:s Global Compact och tar därmed ställning i frågor som 
rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och antikorruption. Vacse är 
även sedan 2017 ISO-certifierade enligt 14001:2015. Det förpliktigar till att 
kontinuerligt förbättra organisationens miljöarbete. Läs mer om Vacses 
hållbarhetsarbete i Årsredovisning 2021 som finns tillgänglig på Vacses hemsida 
(www.vacse.se)
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Gröna hyresavtal 

99%

Grön finansiering 2021

100%

Öppningen 1, Jönköping

100%
av fastighetsbeståndet klimatrisk-
inventerat och miljöcertifierat under 
2021

Egenproducerad energi MWh

Några historiska siffror har uppdaterats på grund av uppdaterad beräkningsmodell

Vattenförbrukning l/m2

Co2-utsläpp kg/m2Energiprestanda kWh/m2



ANSVARSFULLT 
FÖRETAGANDE

Vacse arbetar med att stärka kulturen 
kring god affärsetik och en inkluderande 
och välmående arbetsplats. Bolaget 
arbetar ambitiöst med hållbar 
finansiering och social och miljömässig 
leverantörsuppföljning.

God affärsetik

Social och miljömässig    
leverantörsuppföljning

Hållbar finansiering

Inkluderande och  välmående 
arbetsplats

VACSES HÅLLBARHETSRAMVERK
Hållbarhetsarbetet styrs och bedrivs utifrån tre övergripande områden:

HÅLLBARA 
FASTIGHETER

Vacse både begränsar och anpassar 
fastigheterna efter klimatförändringarna, 
med förnybar och effektiv 
energianvändning som en av lösningarna. 
Fastigheterna håller en hög 
miljöprestanda och är alla certifierade. 
Förvaltningen arbetar med effektiv, 
cirkulär och ädamålsenlig material- och 
resursavändning.

Begränsning och anpassning till 
klimatförändringar

Effektiv energianvändning 

Material- och resursanvändning

Miljöcertifierat 
fastighetsbestånd

SAMVERKAN FÖR 
SAMHÄLLSNYTTA

Vacse erbjuder trygga och säkra 
miljöer för samhällsbärande 
verksamhet och samarbetar med 
hyresgästerna för att öka bidraget till 
en hållbar utveckling. Bolaget bedriver 
också ett aktivt samhällsengagemang i 
linje med kärnverksamheten.

Trygga och säkra miljöer

Samarbete med hyresgäster för 
hållbar utveckling

Aktivt samhällsengagemang
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Förnybar energi  

För att minska behovet av köpt energi 
i fastigheterna och samtidigt säker-
ställa att förnybar energiproduktion 
adderas har Vacse som mål att öka 
mängden egenproducerad förnybar 
energi med minst 100 procent till 
år 2030, från basåret 2019. Vacses 
inköpta el är 100% ursprungsmärkt 
och förnybar från sol-, vind- och 
vattenkraft. Under året har beslut 
tagits om utökad installation av 
solpaneler, som finns i samtliga 
nybyggnadsprojekt och stora delar av 
övriga fastighetsbeståndet. Ett sådant 
exempel är fastigheten Tabellen 3 i 
Sollentuna där solcellspaneler till ett 
värde av 0,3 mkr installerats under 
2021. Investeringen beräknas 
generera 40 000 kWh per år. 

Naturvärden och 
biologisk mångfald  

Sedumtak, eller Gröna tak som det 
också kallas, bidrar till att 
sänka koldioxidhalten i luften, minska 
mängden dagvatten till dagvatten-
ledningarna samt ökad biologisk 
mångfald. Ett sedumtak samspelar bra 
med den omgivande miljön genom 
att både fåglar och smådjur har nytta 
av taket. Ett sedumtak har också en 
isolerande effekt vilket minskar 
energianvändningen. Fastigheten 
Tabellen 3 har under året utrustats 
med sedumtak till ett värde av 
2,2 mkr. 

Energieffektivisering 

Vacse har som mål att minska enegi- 
användning med 20 procent till 2030 
med basår 2019 (kWh/m2). Detta är ett 
viktigt bidrag för att nå delmålet om 50 
procent lägre utsläpp av växthusgaser 
från Vacses egen verksamhet till 2030. 
Den samhällsbärande verksamhet som 
bedrivs i fastigheterna driver i vissa fall 
upp energianvändningen, exempelvis 
kriminalvård och polisiär verksamhet 
med särskilda krav och intensiv 
användning dygnet runt. Vacse arbetar 
kontinuerligt med att förbättra mätning 
och uppföljning av tekniska system och 
har även under året tagit steget att 
återkoppla till hyresgästerna i realtid 
genom informationsskärmar i 
fastigheterna. En annan åtgärd för att 
sänka energiförbrukningen i fastighets-
beståndet är systemet Myrspoven. Ett 
energioptimeringsverktyg som bygger 
på artificial intelligence. Under året har 
Myrspoven implementerats i tre
fastigheter, Tabellen 3, Flundran 2 och 
Instrumentet 1 med ett totalt investerat 
belopp om 0,6 mkr. Pilotprojektet 
kommer att utvärderas under 2022. 

AI-styrning sänker energianvändning

Under året har utvalda fastigheter kompletterats 
med Myrspoven, ett system för automatiserad 
optimering av energianvändning och inomhus-
klimat. Myrspoven sammanställer data från 
energibolag, metereologiska tjänster, koldioxid-
mätare och temperaturmätning, och förutsäger 
fastighetens behov med hjälp av machine 
learning. Pilotprojektet kommer att utvärderas 
under 2022.

Övergripande hållbarhetspolicy



Utlåtande från CICERO
För att ge investerare trygghet i att Vacses investeringar leds i rätt riktning har 
klimatforskningsinstitutet Center for International Climate Research (CICERO) granskat 
ramverket och lämnat en Second Opinion, vilken har fått det näst högsta betyget, 
 ”Medium Green”. 

“Based on the overall assessment of the eligibility criteria in the green finance framework, 
governance and transparency considerations, and the “around the clock” use of many of 
Vacse’s buildings, the framework receives an overall CICERO Medium Green shading.”

“In 2021 the Board of Directors adopted an ESG policy that lays out the foundation for 
Vacse’s operations as a long-term property owner.”

“In their new construction they also work proactively to ensure climate resilient buildings, 
thereby reducing the risks of ongoing climate change on the built environment.”

Kriterier enligt ramverket
Till grund för urvalet av vilka projekt och fastigheter som ska finansieras med gröna 
obligationer ligger ett Grönt ramverk (”Green Bond Framework”) som har utformats 
tillsammans med Handelsbanken och uppdaterats under 2021. Det nya ramverket har 
beaktat kraven i EU Green Bond Standard samt EU:s Taxonomi. De kriterier som ska vara 
uppfyllda för finansiering av ny- eller ombyggnadsprojekt är att byggnaden som lägst ska 
certifieras Miljöbyggnad “Silver”, BREEAM-SE “Excellent”, BREEAM “Excellent” or LEED 
“Gold”, samt uppnå en energiprestanda som är 20 % lägre än BBR-kravet vid bygglovets 
godkännande. 

De kriterier som ska vara uppfyllda för finansiering av en befintlig fastighet är att bygg-
naden ska vara certifierad minst enligt Miljöbyggnad “Silver” eller BREEAM In-Use 
“Very Good”, samt ha en energiprestanda som är 25 % lägre än BBR-kravet vid 
bygglovets godkännande. I tillägg ska fastigheter färdigställda före 2011 ha en energi-
förbrukning som är lägre än 100 kWh/kvm och fastigheter färdigställda mellan 2011 
och 2020 ha en energiförbrukning som är lägre än 90 kWh/kvm. En större renovering av 
befintlig byggnad måste medföra en energibesparing om minst 30 % och är då giltig för 
allokering till gröna obligationer under tre år. 

Ta del av Vacses gröna ramverket via följande länk: 
https://vacse.se/wp-content/uploads/2021/11/Green-Bond-Framework-2021.pdf

Gröna obligationer 2021-12-31 Mkr

Upparbetade investeringar i pågående projekt -

Befintliga fastigheter 3 838

Totalt godkänt investeringsbelopp 3 838

Utestående volym gröna obligationer 2 490

Kvarvarande godkänt investeringsbelopp 1 348
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*1 Ej i drift hela ���1. Energiberäkning ligger till grund för kvalificering.
*2 Ej i drift hela fg år
* Enligt gällande BBR vid uppförande
P. Prognos
B. Beräknad energianvändning enligt energibalansberäkning, då byggnaden inte varit i drift ett helt kalenderår
(1) Fastighetsenergi definierad med gränsdragning enl BBR/Sveby  
(�) Krav på energiprestanda vid uppförande vid tidpunkten för godkännt bygglov, inräknat flödestillägg 
(�) Byggnadens energiprestanda enligt gällande definition i applicerad version av BBR  
(4) Endel av fastighetsenergin från förnybara källor. Ursprungsmärkt el tillgodoräknas, andel förnybart i 
      fjärrvärmen enligt fjärrvärmens miljövärden ���� där avfallsförbränning approximeras som icke förnybart 
(5) Klimatutsläpp i Scope 1 och �, location based. Utsläpp från köpt el enligt nordisk elmix (Svensk Miljöemissionsdata) 
     och utsläpp från fjärrvärme enligt fjärrvärmens miljövärden ����. Fjärrkyla antas fritt från utsläpp i Scope �.
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Befintliga fastigheter som är kvalificerade enligt det gröna ramverket

Fastighet Ort Färdigställd Certifiering
Uthyrningsbar 
yta (kvm)

Krav på energi-
prestanda (kWh/
kvm Atemp)*(�)

Energiprestan-
da (kWh/kvm 
Atemp)*

Energiprestanda jmf 
med BBR-krav (�)

Specifik energi-
användning  (kWh/
kvm Atemp) (1)

Energibesparing 
jmf med fg år 
(MWh)

Andel förnyelsebar 
energi (4)

Klimatpåverkan 
(kg CO2/kvm 
Atemp) (5)

Utsläpps-
besparing 
jmf med fg år 
(Ton CO2 )

Björkö 1:313 Öckerö 2020 Miljöbyggnad silver 3 087 115 37 -68% 23 *2 100% 0,39 *2

Godsvagnen 13 Stockholm 2020 BREEAM In-Use Very Good 1 173 97 68 -30% *1 *2 *1 *1 *2

Instrumentet 1 Linköping 2017 Miljöbyggnad Silver 7 396 84 58 -31% 58 -16 51% 5,13 0

Tabellen 4 Sollentuna 2010 BREEAM In-Use Very Good 19 070 155 99 -36% 99 119 100% 4,72 19

Tabellen 7 Sollentuna 2020 BREEAM-SE BESPOKE Excellent P 14 798 82 57 -30% 57 *2 100% 2,53 *2

Tullen 1 Karlstad 2018 LEED Gold 8 513 115 76 -34% 63 -116 85% 3,52 -4

Öppningen 1 Jönköping 2021 BREEAM-SE Kontor Excellent P 14 582 88 70 -20% *1 *1 *1 *1 *1
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Urval och uppföljning
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Fördelning av finansierade fastigheter 
fördelat på allokerat marknadsvärde

Styrning av allokering av 
emissionslikvid

I anslutning till respektive emission av gröna 
obligationer håller Vacses Hållbarhetsråd ett 
protokollfört möte där det beslutas hur emissions-
likviden ska allokeras till befintliga fastigheter och 
pågående nybyggnadsprojekt som uppfyller 
kriterierna enligt det Gröna ramverket. Allokeringen 
sker till den gruppen av fastigheter och projekt som 
är kvalificerade. Hållbarhetsrådet består av verk-
ställande direktören, finanschefen och hållbarhets 
och fastighetschefen.

Finansierade projekt

Vacse fokuserar på högkvalitativa samhälls-
fastigheter med offentliga hyresgäster och långa 
hyresavtal. Tack vare mångfalden bland 
hyresgästerna, allt ifrån rättsmyndigheter till 
kommuner, består den gröna fastighetsportföljen av 
många olika typer av byggnader.

Fastighet Ort Färdigställd Certifiering
Uthyrningsbar 
yta (kvm)

Krav på energi-
prestanda (kWh/
kvm Atemp)*(�)

Energiprestan-
da (kWh/kvm 
Atemp)*

Energiprestanda jmf 
med BBR-krav (�)

Specifik energi-
användning  (kWh/
kvm Atemp) (1)

Energibesparing 
jmf med fg år 
(MWh)

Andel förnyelsebar 
energi (4)

Klimatpåverkan 
(kg CO2/kvm 
Atemp) (5)

Utsläpps-
besparing 
jmf med fg år 
(Ton CO2 )

Björkö 1:313 Öckerö 2020 Miljöbyggnad silver 3 087 115 37 -68% 23 *2 100% 0,39 *2

Godsvagnen 13 Stockholm 2020 BREEAM In-Use Very Good 1 173 97 68 -30% *1 *2 *1 *1 *2

Instrumentet 1 Linköping 2017 Miljöbyggnad Silver 7 396 84 58 -31% 58 -16 51% 5,13 0

Tabellen 4 Sollentuna 2010 BREEAM In-Use Very Good 19 070 155 99 -36% 99 119 100% 4,72 19

Tabellen 7 Sollentuna 2020 BREEAM-SE BESPOKE Excellent P 14 798 82 57 -30% 57 *2 100% 2,53 *2

Tullen 1 Karlstad 2018 LEED Gold 8 513 115 76 -34% 63 -116 85% 3,52 -4

Öppningen 1 Jönköping 2021 BREEAM-SE Kontor Excellent P 14 582 88 70 -20% *1 *1 *1 *1 *1
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ÖPPNINGEN 1
Öppningen 1 är Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya kontor i den nya stadsdelen 
Skeppsbron i Jönköping. Fastigheten är ett modernt kontorshus där nytänkande och 
hållbarhet står i fokus. Både skog och den svenska naturen har inspirerat fastighetens interiör. 
Uppvärmningen i fastigheten sker med fjärrvärme som kompletteras med returvärme från 
datorhallarna. Kylan hämtas från vattnet i den intilliggande sjön Vättern. Utöver detta är 
fastigheten utrustad med sedumtak, biodling, insektshotell och solceller. 

Fastigheten är miljöcertifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM-SE med 
nivå Excellent.

NYBYGGNAD 2021
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GODSVAGNEN 13

Godsvagnen 13 ligger centralt belägen i Hammarby 
Sjöstad i Stockholm. SISAB är hyresgäst och lokalerna 
inrymmer  en kommunal förskola med plats för 110 
barn samt ett tillagningskök. 

Byggnaden är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use 
med resultatet Very Good.

BEFINTLIG FASTIGHET 2020

BEFINTLIG FASTIGHET 2020
BJÖRKÖ 1:313

Björkö skola omfattar cirka 3 500 kvm och 
färdigställdes under 2020. Skolan är i två plan med 
plats för cirka 300 elever, från förskoleklass upp 
till årskurs sex. Förutom Ställda krav utifrån bygg-
nadens miljöcertifiering finns en yta om ca 200 kvm 
med solceller på byggnadens tak. Därtill har även 
smarta lösningar såsom närvarostyrd ventilation, 
belysning samt sensorstyrda blandare byggts in. 

Fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Vallastadens grund- och särskola ligger i den nya 
stadsdelen Vallastaden i Linköping. Skolan med plats 
för 600 barn är ca 7 400 kvm och har stort fokus på 
hållbarhet med integrerade solpaneler i glasfasaden, 
sopsug och bilpool. Vidare är skolgården väl tilltagen 
med gott om plats för lek och kreativitet. Under det 
gångna året har anläggningen producerat ca 39 MWh 
var av 4,6 MWh sålts till det publika nätet under 
sommarmånaderna. 

Fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå 
Silver.

INSTRUMENTET 1

BEFINTLIG FASTIGHET 2017BEFINTLIG FASTIGHET 2020
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TABELLEN 4

Häktet i Sollentuna är ett av Kriminalvårdens största 
säkerhetshäkten, ca 23 600 kvm, och färdigställdes 
2010. Häktet är en del av områdets rättscentrum. 
Fastigheten, som har en unik isolerglasfasad om 
6 000 kvm, uppfördes med flera specialkrav på 
eluppvärmning, larmfunktioner och solskydd. För 
att sänka stressnivåer har vi arbetat med rekreation 
i gröna miljöer och uppmuntran till aktivitet genom 
väggillustrationer. 

Fastigheten är certifierad enligt BREEAM In-Use, 
nivå Very Good. 

BEFINTLIG FASTIGHET 2010
TABELLEN 7, FÄRGSKRAPAN

Färgskrapan består av totalt 15 våningar och 
byggnadsytan är ca 15 000 kvm med Domstolsverket 
som största hyresgäst. Fastigheten är Sollentunas nya 
landmärke, ett modernt kontorshus där nytänkande 
och hållbarhet står i fokus. Färgskrapan är utformad 
för att göra stadsmiljön bättre, tryggare och mer 
innehållsrik, med minsta möjliga miljöpåverkan. 
På Färgskrapans tak har 240 kvm solceller monterats, 
dessa har en årlig effekt om 22,5 MWh. 

Färgskrapan är Excellent-certifierad enligt den 
internationella miljöcertifieringen BREEAM-SE.

TULLEN 1 

Tullen 1 är en modern myndighetsbyggnad som 
omfattar cirka 12 900 kvm. Hyresgäst är Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) som i och 
med flytten anammat ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  
Lokalerna är anpassade till MSB:s verksamhet med 
hög säkerhet och vackra materialval. Fastigheten 
ligger vid Vänerns strand och innergården har ett
gångstråk till en strandpromenad med båtplatser. 

Fastigheten är certifierad enligt LEED Gold. 

BEFINTLIG FASTIGHET 2018BEFINTLIG FASTIGHET 2020



Bestyrkanderapport
Översiktlig granskning av Vacse AB: s (556788–5883) Investerarrapport - Gröna obligationer 2021.

Till läsare av Vacse AB:s Investerarrapport - Gröna obligationer 2021.

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen och företagsledningen i 
Vacse AB att översiktligt granska Vacse ABs investerar-
rapport för år 2021.

Styrelsens och företagsledningens ansvar 
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för 
att upprätta investerarrapporten i enlighet med 
tillämpliga kriterier. Kriterierna i Vacse Green Bond Frame-
work (ramverket) daterat 2021-09-21 (sida 13-14) som finns 
tillgängligt på Vacses hemsida, som är tillämpliga för 
investerarrapporten, samt av företagets egna framtagna 
redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar inne-
fattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för 
att upprätta en investerarrapport som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om investerarrapporten 
grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med
 ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och 
översiktliga granskningar av historisk finansiell information 
(omarbetad). 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för upprättandet 
av investerarrapporten, att utföra analytisk granskning och 
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En över-
siktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning 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 
Vacse AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gran-
skning 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.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företags-
ledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att 
dessa kriterier är lämpliga för upprättande av investerar-
rapporten. 

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är 
tillräckliga 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 investerarrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen 
angivna kriterierna. 

Stockholm den 30 mars 2022
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Mikael Östblom
Auktoriserad revisor 
        

Åsa Ekberg          
Hållbarhetsspecialist, 
medlem i FAR
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