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Svefa samlar Sveriges ledande fastighets-
värderings- och rådgivningsföretag för  
gemensam syn på hållbarhetsfrågorna ur ett 
värderingsperspektiv 

Torsdag den 14 oktober träffas Sveriges ledande fastighetsvärderingsföre-
tag Cushman & Wakefield, Forum Fastighetsekonomi, Newsec, Savills och 
Svefa för att diskutera hållbarhetsfrågor ur ett värderingsperspektiv.  

Mötet är ett gemensamt initiativ från Svefa och Cushman & Wakefield med syfte 
att starta en diskussion kring hotet från, exempelvis, klimatrisker och dess påver-
kan på fastighetsvärden samt att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter 
framåt.  

Fastighetsbranschen är en sektor vars bidrag är av central betydelse för arbetet 
med att ställa om till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att lyckas krävs att 
branschen samarbetar och målet med initiativet är att hitta en gemensam grund-
syn för branschen framåt. 

”Utvecklingen på området går otroligt snabbt och vi ser att intresset för frågan är 
högt, men att vissa företag och kunder har kommit längre än andra. Det är vår 
uppgift som bransch att bidra konkret och praktiskt för att hantera utmaningarna 
med omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är det här initiativet mellan de 
ledande aktörerna så viktigt” säger Jan Tärnell, Affärsområdeschef Svefa Värde-
ring & Analys. 

För mer information och kommentarer 

Jan Tärnell, affärsområdeschef Värdering & Analys, tel: 010-603 87 23  
jan.tarnell@svefa.se  

Johan Hopstadius, Press, tel: 076-634 20 05 
johan.hopstadius@svefa.se 

Bakgrund - Svensk Fastighetsmarknad 2021 Fokus 24 
Svefas rapport Svensk Fastighetsmarknad gavs ut första gången hösten 2009. 
Rapporten innehåller analyser och data för de mest intressanta fastighetsseg-
menten i Sverige och årets rapport avser bedömda nivåer i september 2021 och 
har temat: Hållbarhet. Läs mer här: https://www.svefa.se/ 

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, fastighetsin-
formation, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning 
samt transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över 200 medarbetare fördelade på 18 kontor i 
landet och omsätter årligen 300 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- 
och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fas-
tighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens. 
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