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Vad är LEED?

LEED är världens mest spridda miljöstandard för fastigheter och 
står för Leadership in Energy and Environmental Design.

Och mer specifikt LEED guld (i Lustgården 12s fall)?

I LEED-systemet kan en byggnad nå olika nivåer beroende på vilken miljöprestanda 
byggnaden har. Lägsta nivån i LEED är Certifierad. För att få denna certifiering krävs 
minst 40 poäng av 100 möjliga. Därefter finns nivåerna Silver, Guld och Platinum, 
där högsta betyg Platinum kräver att byggnaden uppnår 80 poäng och Guld kräver 
minst 60 poäng.

Varför har vi valt att certifiera byggnaden/varför vill man det?

Hållbarhet är en central del av Kungsledens vision att skapa attraktiva och hållbara 
platser som inspirerar människor. Att certifiera en byggnad är ett tydligt sätt att 
konkretisera byggnadens miljöprestanda. En miljöcertifiering är ett kvitto på att 
byggnaden håller en hög miljömässig nivå. En LEED-certifierad byggnad är dessutom 
verifierad av en tredje part och miljömässigt jämförbar med andra byggnader i hela 
världen tack vare ett globalt poängsystem.

Hur kan man som vanlig konsument, fastighetsägare eller företagare veta att en 
byggnad eller stadsdel är hållbar sett ur social, miljömässig och ekonomisk utgångs-
punkt? Hur ska man veta vilka krav som är viktiga att ställa på miljön man vistas i? 
Idag finns en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda. 
Gemensamt är att de bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad 
hållbarhet. LEED är ett av de mest ambitiösa och omfattande systemen som finns 
tillgängligt.

Vad innebär det för oss som hyresgäst?
Det innebär att ni kan vara säkra på att genom att hyra lokal i en LEED-certifierad 
fastighet så är miljöprestandan i byggnaden granskad av en oberoende tredje part. 
Genom att nå Guldnivå vet du att byggnaden presterar bättre än 90% av alla  
certifierade byggnader i världen och att man arbetar aktivt med att förbättra miljö- 
prestandan.

Hur följs det sedan upp, eller ”är det klart nu”?

För att få behålla LEED-certifieringen behöver fastighetsägaren återrapportera miljö- 
prestandan för byggnaden vart tredje år. Siffror som energianvändning, resvanor och 
inomhusklimat rapporteras in i en databas och jämförs på nytt med alla LEED- 
cerifierade byggnader i världen för att få ett nytt kvitto på hur väl byggnadens 
miljöprestanda står sig internationellt. Betyget kan då bli både högre eller lägre 
vid en återrapportering.
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