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Svenska Samhällsfastigheter (SSF) Hållbarhetspolicy 

 
 

Ett långsiktigt fastighetsbolag 

Svenska Samhällsfastigheter AB (SSF) är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling och 

långsiktig förvaltning av fastigheter för alla typer av boenden och samhällsfastigheter. Vi ska 

erbjuda moderna, funktionella och miljöanpassade fastigheter med en effektiv och 

hyresgästnära förvaltning.  

 

Vi verkar i Stockholm och i ledande regionstäder, gärna med starka universitet och högskolor. 

 

Hållbart byggande och utveckling 

SSF strävar i sina byggprojekt efter att hitta den bästa balansen mellan en bra produkt och 

minsta möjliga miljökonsekvens. Vi har hittills byggt över 300 bostäder som är 

certifierade ”miljöbyggnad silver”. Detta för att minska fastigheternas miljöavtryck. För 

genomförande använder vi oss i största möjliga omfattning av lokala entreprenörer och 

leverantörer. Detta minskar miljöpåverkan genom kortare transporter och resor. Vi tror också 

att detta bidrar till ett livskraftigt lokalt företagande samt ett engagemang i projektet som 

kommer slutresultatet till gagn.  

 

Hållbara materialval 

När det gäller materialval utgår vi alltid från typen av byggnad vi skall uppföra, samt hitta en 

långsiktigt hållbar lösning, den ska vara både ekologiskt och ekonomiskt effektiv. Vår 

ambition är att använda lokala och svenska resurser för att minska kostnader för transporter 

och dess miljöpåverkan. Vi tror även på att använda högkvalitativa materialval, även om de 

är dyrare. Eftersom vi är en långsiktig ägare anser vi att detta kommer löna sig. De kan vara 

dyrare initialt, men billigare i längden. Ett tankesätt vi har med oss även i den framtida 

förvaltningen av våra fastigheter.  

 

Hållbarhet 

Vi vet att hållbarhetsfrågan är bred och komplex. Vår hållbarhetsresa har just börjat och vi är 

fast bestämda att göra mer än vad som krävs för att minimera vår påverkan på klimatet, 

jordens resurser, och naturens mångfald. Vi vill integrera hållbarhet i alla led i vår 

verksamhet och samtidigt bidra till att våra medarbetare, våra leverantörer och alla våra 

intressenter mår bra och känner sig rättvist behandlade.  
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Våra mål 

SSF har som målsättning att mäta våra klimatavtryck inom följande områden: 

 

• Energi & förnyelsebara energikällor 

• Material & resurser 

• Avfall & återvinning 

• Transport & logistik 

 

Vårt hållbarhetsarbete är ett kontinuerligt arbete där vi ämnar mäta, reducera och där möjligt 

även kompensera. Ett konkret mål för 2021 är att vi ska mäta SSFs totala energianvändning 

i samtliga fastigheter som vi äger och förvaltar. Under 2022 ska vi påbörja arbetet med att 

klimatkompensera vår energianvändning genom att köpa Gold Standard-certifierade 

utsläppsrätter. Vår målsättning är m.a.o. att bli ett klimatneutralt fastighetsbolag inom 2-3 år. 

 

Genom att klimatkompensera inför vi en frivillig miljöavgift på oss själva. Denna avgift 

kommer vi att reducera för varje krona vi investerar i att förbättra vår energianvändning med 

förnyelsebara energikällor. Vi har bl.a. byggt nordens näst största bergvärmeanläggning i 

Umeå.  

 

Vi har även ett flertal fastigheter där vi installerat solpaneler. Vi kommer att fortsätta 

installera bergvärme, solpaneler och andra typer av förnyelsebara och energieffektiva 

lösningar där vi ser att det är möjligt.  

 

Vi har även bestämt oss för att omförhandla alla våra elavtal så att vi från och med årsskiftet 

2022 har grön el i alla fastigheter där el-abonnemangen ligger på oss som fastighetsägare. I 

detta arbete försöker vi även att få med oss våra hyresgäster så att även dom tecknar grön 

el. 

 

Det finns många bra organisationer som kan hjälpa oss med vårt hållbarhetsarbete. Därför 

har vi gått med i Global Compact som erbjuder ett bra och tydligt ramverk som vi kan 

använda som ytterligare ett effektivt verktyg. 

 

Resan har redan börjat och det är ett kontinuerligt arbete som vi jobbar målmedvetet med för 

en bättre hållbar framtid. 

 

Denna policy har uppdaterats och antagits av SSF ledning 2021-10-04 


