


Gröna avtal
•Varför jobbar vi med gröna avtal?
• Scope 1, 2, 3

•Kommersiella lokaler

•Bostäder
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10
städer

131
fastigheter

1 
miljon kvm

uthyrbar yta

VÅRT INNEHÅLL
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VÅRT ERBJUDANDE

BOSTÄDER KONTOR
HANDEL- OCH 

MÖTESPLATSER
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Vårt mål:
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Gröna avtal 
•Har varit ett erbjudande under flera år.
• Svart intresse i början, men nu tecknas merparten av 

avtalen med grön bilaga för kommersiella lokaler.

• Skapar kontinuerlig dialog med hyresgäster.

•Gemensamma drivkrafter och förståelse för 
vad varje part kan bidra med.

•Vår största utmaning är Scope 3.
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Scope 1
Direkta utsläpp

Scope 2
Inköpt energi

Scope 3
Indirekta utsläpp

Drift av 
service- och tjänstebil 

Fastighetsel

Fjärrvärme & 
fjärrkyla 

Nybyggnation

Planerat  och 
löpande underhåll

Konceptanpassning

Hyresgästanpassning

Hyresgästel
Kontorselektronik

Fordonsproduktion

Transport vid 
projektPendlingsresor

ROT-projekt

Bilbränsle

Härifrån kommer våra utsläpp

Produktion och transport 
av fjärrvärmebränsle
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32%
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Hyresgäst-El



Gröna avtal
Lokaler
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Så här tecknas grönt avtal
•Grönt hyresavtal skapas när en grön bilaga bifogas till Fastighetsägarnas 

lokalhyreskontrakt 12 B.2 i Fastighetsägarnas Dokument.

•Avtalet är i första hand utvecklat för kontorslokaler, men kan även användas i 
andra typer av lokaler. 

•Grönt hyresavtal innehåller ett antal minimikrav som inte kan väljas bort. Om 
hyresvärden och hyresgästen vill kan minimikraven kompletteras med 
ytterligare åtaganden.

Med info på: https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-
fastighetsagare/energi-miljo-klimat/gront-hyresavtal/
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https://www.fastighetsagarna.se/tjanster/dokument/
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/energi-miljo-klimat/gront-hyresavtal/
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Gröna avtal
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Totalt ca 30% av avtalen med grön bilaga.



Gröna avtal
Bostäder
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Gröna avtal - Bostäder
• Som första hyresvärd i Sverige ställer vi krav 

på att bostadshyresgäster tecknar förnybar 
eller klimatneutral hushållsel.                   
(Från hösten 2021)

•Om Lundbergs via IMD levererar el så får 
hyresgäster förnyelsebar el på köpet.

•Vi har också krav på rökfria fastigheter.

2022-02-28



Gröna avtal - Bostäder
I avtalet står:

• Om en lägenhet byter till förnybar el kan klimatnyttan bli minskade koldioxidutsläpp om ca 500 kg 
koldioxid för en lägenheten. 

• Hyresgästföreningen är informerade om införandet av Grönt elavtal som en del av 
hyreskontraktet.

• Mycket bra respons från hyresgäster under det halvåret som vi kört. (Ca 500 bostadsavtal).

I det fall hyresgästen har eget abonnemang för hushållsel förbinder sig denne 
att köpa förnybar eller klimatneutral hushållsel under hyresförhållandet.
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Hur hyresgäster medverkar till att vi kan bli 
klimatneutrala:
•Gröna avtal
• Grön el

• Individuell mätning för el och varmvatten vid ROT och nyproduktion.

•Ökad sortering av avfall i våra fastigheter.

•Nudgingkampanj
• Vattenbesparing under 2022
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Utsläpp 2021

IMD

Gröna avtal
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