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Vasakronan är certifierat enligt 

ISO 14001 och Sveriges första 

klimatneutrala fastighetsbolag. 

Klimatneutralitet uppnås genom 

inköp av energi som ej ger 

upphov till koldioxidutsläpp. 

Vasakronan köper el som är 

märkt Bra miljöval och kommer 

från biobränslen, vatten- och 

vindkraft. Vasakronans 

övergripande energisparmål är att 

ligga 50 % under branschsnitt. 

Alla byggvaror som används i 

huset är miljögranskade enligt 

Byggvarubedömningen. 

Det gröna kontoret 
 

Grön flytt  

Grönt hyreskontrakt  

Grön service  

Grön el  

Grön bilpool  

Grön avveckling  

Grön IT 

 

 

Miljöarbete i fastigheten 
 

 

 En solcellsanläggning har installerats på taket som bidrar till en besparing på el med        

110 MWh/år. Det motsvarar all energi som behövs för att kyla hela huset. 

 

 Taket har renoverats och försetts med ny papp, plåt och rökluckor under 2016.  

 

 Trapphuset på Vallgatan 22 har rustats upp, golvet har bytts, väggarna målats om och 

belysning bytts ut under hösten 2014. 

 

  Nya kylmaskiner som är mer energieffektiva och miljövänliga har installerats och används 

av både Meethshuset och grannfastigheten Glashuset. 

 

 Byggnaden är miljöklassificerad enligt LEED Volume. 

Med certifieringen får fastigheten ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller: 

Energi, Innemiljö, Kemiska ämnen (material) osv. 
 



Miljöfakta för Meethshuset 

Energihärkomst 

 

 Klimatkompenserad fjärrvärme från Göteborg Energi. 

 Elanvändning: El märkt bra miljöval från 

      Energi Försäljning Sverige (100% förnybar el av vatten,                                                                                 

       vind och biobränslen) 
 

 

Fastighetens Energiförbrukning 2016 

 

- Fjärrvärme:   28,3 kWh/m2  

- Fastighetsel:  34 kWh/m2 

    (Inklusive el till kylmaskin) 

 

- Total energiförbrukning: 62,3 kWh/m2 

    (Jämförelse liknande byggnader 131-169 kWh/m2) 

 

 

  

 

Fastigheten är OVK besiktad 2014 

(obligatorisk ventilations kontroll, görs  var 3:e 

år) 

 

Energideklarationen för fastigheten 

utfördes under 2010. 

 

 

 

 

• Blandat avfall 

• Kontorspapper  

• Wellpapp  

• Färgat glas  

• Ofärgat glas  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Metallförpackningar 

• Lysrör 

• Lågenergilampor 

• Glödlampor 

• Batterier 
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