UPPFÖRANDEKOD OCH
HÅLLBARHETSPOLICY
Nordika Fastigheter

Nordika är ett fastighetsbolag med visionen att skapa attraktiva och hållbara miljöer
med hållbarhet i fokus. Hållbarhetspolicyn definierar våra ställningstaganden och
värderingar inom det vida begreppet hållbarhet, medan uppförandekoden och
värdegrunden beskriver hur vi ska agera för att leva upp till våra ställningstaganden
och värderingar såväl internt som externt.
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1. Inledning
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika är en långsiktig fastighetsägare vilket formar allt agerande, såväl ägande, förvaltning och
utveckling som kundrelationer, samverkan och finansiering. Arbete med hållbarhetsfrågor1 är en
naturlig del av vår verksamhet och en utgångspunkt för att kunna uppnå företagets mål. För att lyckas
med långsiktigt hållbarhetsarbete behöver Nordika på ett ansvarsfullt och innovativt sätt finna
långsiktiga lösningar för dem ekologiska, sociala och ekonomiska verksamhetsaspekter.
Vi vill vara en del av förändringen och ta vårt ansvar för planeten och dess framtida generationer, vilket
är en direktkopplad resurshushållning, smart förvaltning och god kontroll över fastighetsbeståndet.
Detta leder i sin tur till nöjdare hyresgäster, engagerade medarbetare och ökad lönsamhet. Med sitt
hållbarhetsarbete vill Nordika bidra till klimatomställning, skapa nöjda och hängivna kunder och
medarbetare, öka avkastning för sina investerare och utveckla attraktiva och inkluderande miljöer med
hållbarhet i centrum – med andra ord, vi vill att alla andra ska växa tillsammans med Nordika.

2. Omfattning
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Uppförandekoden och hållbarhetspolicyn omfattar alla medarbetare i Nordikakoncernen och alla delar
av verksamheten, såväl som förvärv, förvaltning, försäljning, leverantörer, samarbetspartners, styrelse
och utveckling av befintliga fastigheter.

3. Syfte
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Syftet med hållbarhetspolicyn är att definiera våra ställningstaganden och värderingar inom det vida
begreppet hållbarhet, medan uppförandekoden och värdegrunden beskriver hur vi ska agera för att
leva upp till våra ställningstaganden och värderingar såväl internt som externt. Arbetet ska bidra till en
hållbar utveckling och vara en integrerad och naturlig del i verksamheten som bygger på engagemang,
helhetssyn, respekt och transparens.

1. Följande är Nordikas definition av hållbarhet:
Ekologisk hållbarhet – handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationer
Social hållbarhet – handlar om att utveckla ett samhälle som värdesätter människors lika värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum
Ekonomisk hållbarhet - handlar om att säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten men inte på bekostnad på den ekologiska eller sociala hållbarheten
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4. Nordikas värderingar
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Värderingarna för Nordika styr våra handlingar och reflekterar vad vi tror på. Det är en integrerad del
av uppförandekoden och beskrivs nedan:
Entreprenörskap: att vara innovativ, handlingsinriktad och
ha en känsla för att driva förändringar
Helhetssyn: att ta ansvar för helheten, leta efter synergier och
vara öppen till nya idéer
Respekt: att agera med integritet och respekt för varandra,
internt och externt i allt vi gör
Transparens: att vara öppen och ärlig, med varandra
såväl som med externa parter.

6. Vision
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordiskas vision är att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Norden och aktivt bidra till en mer
hållbar värld.

7. Ställning till klimatförändringar och planetens gränser
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika ställer sig bakom de vetenskapliga bevisen för att mänsklig aktivitet accelererar
klimatförändringarna. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för framtiden. För att bidra
till den globala agendan ska Nordika därför styra och sätta mål för verksamheten i linje med FN:s
globala mål för hållbar utveckling2 och det internationella klimatavtalet3

BILD: FN globala mål för hållbar utveckling.

2. FN:s globala mål för hållbar utveckling omfattar 17 mål med 169 delmål som världens ledare förbundit sig till som ska uppnås år 2030 med syfte att avskaffa
extrem fattigdom, minska ojämlikheter, orättvisor och lösa klimatkrisen.
3. År 2015 kom världens länder överens om att gemensamt bekämpa klimatkrisen och ta fram ett klimatavtal som senast ska börja gälla år 2020. Syftet är att
begränsa den globala temperaturökningen som ger upphov till klimatförändringarna.
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8. Åtagande
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika ska vara transparent och informera om verksamhetens påverkan och det hållbarhetsarbete
som bedrivs, samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i alla intressentgrupper. För att
strukturera sitt hållbarhetsarbete, öka transparens och jämförbarhet, så har Nordika valt att arbeta med
GRESB benchmark. Via GRESB genomgår Nordika Fastigheter en kontinuerlig benchmark mot andra
fastighetsbolag där hållbarhetsarbetet utvärderas ur ett miljö-, social- och styrningsperspektiv.
Nordika vill bidra till klimatomställningen genom att påverka, ställa krav och aktivt samarbeta med
andra företag, myndigheter och organisationer. I Nordikas samarbete med bland annat konsulter,
entreprenörer och leverantörer, ska Nordika ställa samma krav på dem som på sin egen verksamhet.
Parter som Nordika samarbetar med ska dela samma syn och följa samma grundtanke avseende
hållbar utveckling.
Både interna och externa medarbetare ska känna sig delaktiga i hållbarhetsarbetet som bedrivs, samt
sträva mot att skapa förutsättningar och motivering hos våra kunder och samarbetsparter att bedriva
ett eget hållbarhetsarbete eller gemensamt hållbarhetsamarbete med Nordika.
Medarbetarna och underleverantörer ska kontinuerligt utbildas inom hållbarhetsområden för att höja
engagemang hos samtliga.
Nordika arbetar aktivt med att minska sitt klimatavtryck genom att mäta, analysera och synliggöra sin
energi, vatten och avfall. Vi har satt mätbara, vetenskapligt baserade klimatmål och stävar efter
ständiga förbättringar. De långsiktiga målen för CO2-utsläpp, energiförbrukning och
vattenanvändning är direkt kopplade till Parisavtalet och Nordikas betydande miljöaspekter.
För att främja måluppfyllnad har Nordika tillsatt ekonomiska och icke-ekonomiska incitament för
nyckelpersoner kopplad till måluppfyllnadsutfall.
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8.1 Övergripande
________________________________________________________________________________________________________________________________

-

-

Styra verksamheten i linje med GRESB, ISO 14001 (2015) och FN:s globala mål för hållbar
utveckling. Detta sker genom prioritering av relevanta mål för Nordikas verksamhet och ett
systematiskt arbete genom utmanande målsättningar, uppföljning och redovisning.
Följa Nordikas uppförandekod vilken bygger på FN Global Compact. Alla medarbetare och
underleverantörer ska förstå och följa respektive uppförandekod.
Kontinuerligt höja kompetensen inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation av
hållbarhetsfrågor.
Regelbundet följa upp, redovisa och förbättra vårt arbete.

8.2 Ekologisk hållbarhet
________________________________________________________________________________________________________________________________

-

Koppla upp vatten, värme och el till datasammanställnings webbplattformen (METRY). Detta
för att möjliggöra automatisk datainsamling. Data som inte kan kopplas till METRY behöver
redovisas manuellt direkt till GRESB.

-

-

Ta fram en SAP-åtgärdsplan för varje fastighet med förbättringsåtgärder kopplade till
energi, vatten, inomhusklimat och miljö. Planerat åtgärdsdatum, pris och ev. CO2 besparing
ska framgå. Genomförda åtgärder ska redovisas till GRESB.

-

Minimera scope 1 och 24 koldioxidutsläpp som bidrar till global uppvärmning.

-

-

Resurshushålla med naturresurser för att minska klimatpåverkan.

-

-

Alla befintliga och nyförvärvade fastigheter ska ha 100 procent förnybar energi 5.

-

-

Skapa förutsättningar för ansvarsfull hantering av avfall genom minimering av avfall,
förebyggande av föroreningar och en syn på avfallet som en resurs för återanvändning och
återvinning.

-

-

Arbeta med miljökravställning och uppföljning av underleverantörer.

-

-

Teckna gröna hyresavtal för att få med sig hyresgäster på klimatomställning .

-

-

Kommunicera med hyresgäster angående deras förbrukning för att öka medvetenhet.

-

-

Arbeta med miljöcertifiering av bestånd.

-

-

Bidra till en ökad biologisk mångfald6 samt begränsa användning och spridning av miljöfarliga
produkter. Vid ombyggnation ska produkter loggas i Byggvarubedömningen och produkter
med bra miljöbedömning ska prioriteras.

4. Scope 1 avser direkt förbränning ex. olja, gas och service-, förmåns- och poolbilar. Scope 2 avser utsläpp från förbrukad energi som ex. fjärrvärme och el.
Scope 3 avser utsläpp från inköp ex. resor via flyg, tåg, taxi och privata fordon i tjänst.
5. Enl. GRESB ses följande källeror som förnyelsebara: sol, vind, vatten, biomassa och avfall förbränning av avfall (Fjärrvärme och kyla).
Följande källeror ses som Icke-förnyelsebara: fossila bränslen och kärnkraft
6. Biologisk mångfald avser variationen av levande organismer i vår miljö såsom gröna ytor och arter.
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8.2.1 Intressentdialog & Betydande miljöaspekter
________________________________________________________________________________________________________________________________

En viktig del i miljöledningsarbete, är att identifiera miljöaspekter som har störst inverkan på miljön. Via
en analys av Nordikas verksamhet och intressentdialoger med ledningen, medarbetare, leverantörer så
har nio miljöaspekter definierats. Betydande miljöaspekter har arbetats fram av ledningen där man
försökt fånga upp aspekter med största miljöpåverkan. Nio miljöaspekter och tre betydande
miljöaspekter har identifierats. Alla aspekter är inarbetade i Nordikas hållbarhetsarbete och dem tre
betydande miljöaspekter lägger grunden till de långsiktiga klimatmålen.
Betydande miljöaspekter

Miljöaspekter

Energiförbrukning

Avfall producerad

Miljöpåverkan vid ombyggnation

Vattenanvändning

Avfall återvunnet

Miljöbedömning av byggmaterial

CO2 avtryck

Biodiversitet

Föroreningar

8.2.2 Långsiktiga klimatmål:
________________________________________________________________________________________________________________________________

Enligt Parisavtalet ska alla länder senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp 7 av växthusgaser till
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet är att utsläppen av växthusgaser behöver
minska med 85 procent år 2045, då man utgår från år 1990 (basår).
Nordika har tagit fram tre långsiktiga mål som är mätbara och vetenskapligt baserade. För att arbeta i
linje med Parisavtalet har man valt att sätta samma reduktionsmål. Då Nordika inte har någon data för
sina fastigheter från år 1990, har man utåt från historiska data för att estimera snitt kWh användning
för handelslokaler och gCO2 per kWh för då tidens energimix. (se rutin: Co2 beräkning)
Mål

År 2030

År2045

Minska CO2 avtryck per år /m2 (Scope 1 & 2)

50%

85%

Minska Energiförbrukning per år /m2

50%

85%

Minska Vattenanvändning per år /m2

30%

50%

7. Nettoutsläpp är skillnaden mellan de utsläpp man faktiskt gör och det man gör för att minska utsläppen. Om man släpper ut 1 000 ton koldioxid genom att åka bil
och planterar träd som binder upp 1 000 ton koldioxid blir det 1000 -1000=0. Nettoutsläppet är noll och det är samma sak som att vara klimatneutral.
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9. Social hållbarhet
____________________________________________________________________________________________________________________________________

-

Genomföra nöjdhetsundersökningar för medarbetare och hyresgäster för att kunna fram en
plan med förbättringsåtgärder
Främja hälsa och välbefinnande bland hyresgäster och medarbetare

9.1 Mångfald, inkludering och inga trakasserier
________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika tror starkt på att en bredare mångfald kommer att bidra till ett bättre team, avkastning och
samhälle.
Vi strävar efter att främja och kontraktera utifrån meriter och prestation oavsett kön, etnicitet, religion,
ålder, nationalitet, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk åsikt. Diskriminering och
trakasserier är inte acceptabelt. Vi är övertygade om att när människor sammanförs med olika
bakgrunder, kunskaper och erfarenheter så skapas en mer dynamisk, innovativ och framgångsrik
organisation.
Nordika har åtagit sig att ge förutsättningar för en säker arbetssituation , som ska vara fri från alla
former av diskriminering eller trakasserier. Alla ska behandlas med respekt oavsett kön, etnicitet,
religion, ålder, nationalitet, sexuell läggning, fackligt medlemskap, politisk åsikt eller förmåga. Respekt
är ett av kärnvärdena. För oss betyder respekt att agera med integritet och ha respekt för alla parter i
allt som görs.

9.2 Intressenter
________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika vill göra en positiv inverkan som syftar till att skapa ett bra och pålitligt företag . Detta görs
genom att engagera sig i de lokala samhällena där vi driver affärer. Vi främjar etiskt beteende och
respekterar mänskliga rättigheter. Vi främjar transparens och eftersträvar engagemang från olika
intressenter så som konsulter, rådgivare, kunder, hyresgäster, leverantörer etc.
Nordika främjar hälsa och välbefinnande bland medarbetare och hyresgäster via årliga samtal,
förmåner och förvaltning. Vi genomför nöjdhetsundersökningar och följer upp medarbetarnas
välmående via kontinuerlig uppföljning av skadefrekvens- och frånvarotal.
Vid eventuella synpunkter kontakta oss via formuläret under ’’Contact’’ på www.nordika.se

9.3 Information och kommunikation
________________________________________________________________________________________________________________________________

En grundpelare för att skapa ett förtroende för Nordika, är genom kommunikation, transparens och
tillgänglighet. Hyresgäster och intressenter ska kunna bilda sig en balanserad och korrekt bild av
Nordika och det är därför mycket viktigt att ge dem korrekt, relevant och pålitlig information i rätt tid.
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9.4 Transparens och uppgiftslämning
________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika främjar tillgänglighet och strävar därför efter att vara åtkomlig och ärlig vid kommunikation
med olika intressenter, såväl internt som externt. Relevant informationsutbyte uppmuntras inom
organisationen för att säkerställa effektiv användning av kunskap och erfarenhet er. Observera att
konfidentiell information delas mellan projektkollegor endast om behovet av information är motiverat.
All information relaterad till Nordikas hyresgäster är konfidentiell. Att lämna ut information om en
hyresgäst till en tredje part måste alltid föregås av ett uttryckligt samtycke . Avvikelse kan uppstå om
Nordika har skyldighet enligt lagar och förordningar.

9.5 IT-säkerhet
________________________________________________________________________________________________________________________________

Cybersäkerhet är en viktig del av Nordikas verksamhet och vid misslyckanden - kan hela
verksamheters påverkas negativt.
Därför är det viktigt att aldrig öppna länkar eller dokument från okända avsändare. Håll programvaror
uppdaterade, gäller både antivirusprogram, webbläsare och appar. Säkra dokumentation genom
molnbackup. Använd er av säkra lösenord och byt dem frekvent. Undvik användning av USB-stickor
och ta i stället tillvara av molntjänster så som Google Drive eller Dropbox. Använd annonsblockerare.
IT-avdelningen bör frekvent rensa nätverk från skadlig programvara och cybersäkerhetshot.

9.6 Krishantering
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vid nödlägen kopplat till drift, säkerhet och miljö ring alltid till Nordikas ombudsman Gabriel Cronstedt
på nummer: 070-887 09 95
I akuta nödlägen som akuta sjukdomstillstånd, pågående brott eller bränder, ring först larmnumret
112 sen ta kontakt med Nordikas ombudsman.

9.7 Visselblåsaren
________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika vill bidra till en öppen och ärlig kultur. Alla konsulter och rådgivare uppmuntras till att
kontakta Nordika om det föreligger någon potentiell risk för sig själva, sina kollegor, övriga
intressenter, Nordikas affärer eller anseende. Vi räknar med att alla efterlever etiska normer och
agerar ”visselblåsare”, dvs. rapportera om man upplever att någon inom Nordika företaget inte följer
lagar eller regler. Vid synpunkter kontakta oss via formuläret under ’’Contact’’ på www.nordika.se
eller vår ombudsman Gabriel Cronstedt (gc@nordika.se, 070-887 09 95)
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10. Ekonomisk hållbarhet
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Det finns en mycket ambitiös nivå av affärsetik i alla transaktioner och samarbeten. Uppförandekoden
beskriver i allmänna termer de etiska principerna och kärnvärdena för sättet att bedriva affärer. Den
beskriver vilket beteende som förväntas av en konsult och vad en konsult kan förvänta sig av Nordika
som företag och uppdragsgivare.

10.1 Lagar och regler
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika följer lokala lagar och praxis var som helst där det bedrivs verksamhet. Denna efterlevnad
omfattar även dess konsulter.
Nordika anser att rättvis konkurrens ligger i alla marknadsaktörers bästa och därför följer vi gällande
konkurrenslagar och ingår aldrig konkurrensbegränsande avtal.

10.2 Gåvor och affärsunderhållning
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Efter som att gåvor och affärsunderhållning kan vara en form av muta, så behöver man se över om den
är acceptabel eller inte. Vid osäkerhet avseende gåvor, gästfrihet och ersatta utgifter så bör råd sökas
från närmsta uppdragsgivare.

10.3 Penningtvätt
________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika stödjer inte penningtvätt och följer alla tillämpliga lagar och regler överallt där företaget
bedriver sin verksamhet eller har affärsrelationer.

10.4 Ansvarsfulla investeringar och ägande
________________________________________________________________________________________________________________________________

En hållbar strategi för investeringar och ägande är grundläggande för Nordika. Hantering av miljö-,
social- och företagsstyrningsfaktorer (ESG) är avgörande för affärsframgång och långsiktiga
investeringsresultat. Genom att ha ett hållbart arbetssätt kan Nordika hantera en föränderlig miljö som
ständigt ger upphov till nya möjligheter och risker.

10.5 Anti-mutor och korruption
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordika följer lagar och praxis mot korruption överallt där de bedriver verksamhet. Nordika accepterar
inte erbjudanden eller mottagande av mutor till eller från någon person eller enhet i samband med
dess verksamhet. Detta omfattar alla affärer och transaktioner överallt där Nordika bedriver
verksamhet.

10.6 Förtroendeplikt
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förtroende är grundstenen i alla affärer - ett lojalt och omsorgsfullt förhållningssätt är ett måste vid
förvaltning av sina egna och annans tillgångar. Förtroendeplikt inkluderar i sig tystnadsplikt, åtagande
att inte skapa konflikter och en skyldighet att inte utnyttja sin position till att uppnå ekonomisk eller
personlig vinning.
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11. Dokumentägare
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordikas VD är ansvarig för företagets hållbarhetspolicy.

12. Ansvarsfördelning
____________________________________________________________________________________________________________________________________

12.1 Styrelsens ansvar
________________________________________________________________________________________________________________________________

Krav och riktlinjer beträffande koncernens arbete med hållbarhetsfrågor förändras kontinuerligt.
Nordikas hållbarhetspolicy med tillhörande hållbarhetsmål för hela verksamheten, ska därför revideras
regelbundet och måste fastställas av styrelsen minst en gång per år.

12.2 Strategiskt ansvar
________________________________________________________________________________________________________________________________

Nordikas VD och företagets hållbarhetsansvarig, har tillsammans ansvaret för koncernens
hållbarhetsarbete och utveckling.

12.3 Operativt ansvar
________________________________________________________________________________________________________________________________

Till sitt stöd har Nordikas hållbarhetansvarig, en extern hållbarhetssamordnare som arbetar med
hållbarhetsfrågor för hela koncernen. Hållbarhetsarbete statusrapport bör göras på kvartalsbasis av
hållbarhetsansvarig till VD.

12.4 Regionalt ansvar
________________________________________________________________________________________________________________________________

Fastighetsansvarig har skyldighet för implementering av hållbarhetspoliscyn för respektive fastighet.
Nordikas hållbarhetsansvarig tillsammans med en extern hållbarhetsamordnare, ansvarar för
utbildning av medarbetare och underleverantörer, samt att hållbarhetspoliscyn efterlevs på
fastighetsnivå.

12.5 Respektive medarbetares ansvar
________________________________________________________________________________________________________________________________

Samtliga medarbetare i koncernen ska via kontinuerlig utbildning, förstå sin roll i verksamheten och hur
den påverkar Nordikas hållbarsarbete. Samt hur respektive medarbetare är nyckeln i att uppnå
verksamhetens hållbarhetsarbete och mål. Varje medarbetare förväntas även aktivt söka och ta till sig
informationen.
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13. Distribution och implementering av Hållbarhetspolicyn
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Respektive medlem i koncernledningen, fastighetsansvarig och fastighetsskötare har ansvar för
implementering av hållbarhetspolicyn i sin organisation för att följa upp att arbetet bedrivs i enlighet
med denna. Varje medarbetare förväntas även aktivt söka och ta till sig informationen.

