
 

HÅLLBARHETSPOLICY 

Denna policy har upprä0ats för Sehlhall nedan kallat ”företaget”. Senast uppdaterad 28 april 
2022.  

Sehlhalls ambi@on är a0, på e0 hållbart sä0, bygga och förstärka landets sociala 
infrastruktur. Det gör vi genom a0 skapa och förvalta trygga och hållbara omsorgsfas@gheter 
med människan i centrum och där påverkan på vårt klimat minimeras.   

Som en långsik@g utvecklare av moderna omsorgsfas@gheter känner vi e0 starkt 
engagemang för människan och klimatet. När vi bygger för de yngsta @ll de äldsta följer e0 
moraliskt ansvar - a0 utveckla och förvalta långsik@gt och hållbart. Vi har därför ini@erat e0 
ambi@öst hållbarhetsarbete som sammanfa0as i vår ansats om klimatneutral social 
infrastruktur där våra övergripande målsä0ningar är a0: 

• 2021 Införa e0 miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
• 2023 Vår energianvändning inklusive uppvärmning*, ska vara 100 procent förnybar.  
• 2023 Alla våra hyresgäster har gröna hyresavtal alterna@vt gröna bilagor avseende 

verksamhetens elanvändning. 
• 2025 De byggstarter vi genomför från och med 2025 ska vara klimatneutrala ur e0 

livscykelperspek@v. 
• 2030 Hela vår verksamhet ska vara klimatneutral. 
• ÅRLIGEN Bidra @ll Sveriges sociala infrastruktur genom byggstart av Sorton 

omsorgsfas@gheter. 

Våra projekt uTörs i nära samarbete och i dialog med beställare, intressenter och användare 
så a0 vi @digt kan enas om gemensamma och tydliga mål. Vi har stöd av vårt ISO-cer@fierade 
kvalitets- och miljöledningssystem samt gällande lagar, regler och riktlinjer. Vi samarbetar 
med kunder, beställare och leverantörer som delar våra värderingar och vår syn på kvalitet 
och långsik@g hållbarhet.  

Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig utöver den egna verksamheten och vår ambi@on är a0 
vara branschledande inom hållbarhet. Därigenom vill vi påverka andra, men på samma sä0 
söker vi inspira@on och kunskap från andras erfarenheter inom områden där vi kan lära. Vi 
har implementerat Agenda 2030 och de globala målen i vår verksamhet för a0 prioritera 
ak@viteter som bidrar @ll måluppfyllelse.  

Sehlhall har ingen fristående hållbarhetsrapportering, utan den är direkt inkorporerad i vår 
rapportering och årsredovisning. I takt med a0 våra målsä0ningar samt vår mätning och 
uppföljning utvecklas så kommer vi successivt a0 utöka vår rapportering av 
hållbarhetsrelaterad informa@on och måluppfyllnad.  
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Vår samlade hållbarhetspolicy och hela kartläggningen av de globala målen finns @llgänglig 
på sehlhall.se.  

Denna policy är kommunicerad @ll alla personer som arbetar för eller på uppdrag av 
företaget.  
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