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SAMMANFATTNING 
Håbohus AB är en kommunägd fastighetsverksamhet i Bålsta, detta examensarbete 
behandlar framtagandet av ett miljöledningssystem för dess verksamhet. 
Miljöledningssystemet är uppbyggt enligt standarden Svensk Miljöbas.  

Omvärlden, så som kunder och leverantörer, ställer allt högre krav på att företag och 
organisationer ska arbeta med miljöfrågor, samt att detta miljöarbete ska redovisas på ett 
tydligt sätt. Genom att utarbeta ett miljöledningssystem kan verksamheter minska sin 
miljöpåverkan och göra ekonomiska vinster. 

Håbohus strävar kontinuerligt efter att minimera sin negativa miljöpåverkan och genom 
att utforma och implementera ett miljöledningssystem får de ett användbart verktyg i 
detta arbete. Genom att använda sig av ett miljöledningssystem kan miljöarbetet läggas 
upp på ett strukturerat sätt. Ett miljöledningssystem ska innehåller en redovisning av hur 
verksamheten arbetar med sina miljöfrågor i nuläget, vilka mål och ambitioner som 
verksamheten har samt en handlingsplan som visar hur företaget ska arbeta för att nå sina 
miljömål. Ett krav i miljöstandarden är att verksamheten ständigt ska sträva mot 
förbättring av miljöarbetet. Miljöledningssystemet blir som benämningen antyder en 
vägledning för verksamheter som siktar mot en mer ekologiskt hållbar organisation. Detta 
system tydliggör och effektiviserar verksamhetens miljöarbete. 

Examensarbetet kommer även att kort beskriva två av det vanligast förekommande 
miljöledningssystemen i Sverige ISO 14001 och EMAS, för att sedan jämföra dessa med 
Svensk Miljöbas.  

Miljöledningssystemet enligt standarden Svensk Miljöbas var det system som valdes för 
Håbohus, detta eftersom standarden passar väl för ett mindre företag.  Svensk Miljöbas är 
utformad så att den är enkel att komplettera för att nå ISO certifiering eller diplomering 
enligt EMAS om detta skulle önskas i framtiden. 

I detta arbete beskrivs främst hur ett miljöledningsystemenligt enligt Svensk miljöbas är 
uppbyggt samt en redogörelse över Håbohus nuvarande miljöarbete. 

Arbetet avslutas med en gapanalys samt övriga förbättringsförslag. Gapanalysen beskriver 
hur Håbohus ska fortsätta att arbeta med sitt miljöledningssystem för att i framtiden 
kunna bli diplomerade enligt Svensk Miljöbas. 

Nyckelord: Miljöledningsystem, Håbohus AB, Svensk Miljöbas, Miljöpåverkan 

 



 

 

 

ABSTRACT 
Håbohus AB is a real estate company owned by the municipally of Bålsta. This thesis 
describes the creation of an environmental management system for the company. The 
environmental management system is built according to the standard Svensk Miljöbas 
(Swedish Environmental Base). It is common today that customers and suppliers put 
pressure on companies and organizations to work with environmental issues. To be able to 
show the stakeholders that the company is working accordingly to an environmental 
management system can therefore be very useful. An environmental management system 
will not only benefit the environment it also opens new doors for the company to earn 
financial gains. 

Håbohus continually strives to minimize their negative environmental impact and through 
the creation and implementation of an environmental management system they receive a 
useful tool in this important work. By making use of an environmental management 
system, the environmental work will be organized in a structured way. An environmental 
management system includes, a description of how the business works with 
environmental issues at this time, further it is demonstrating the company’s 
environmental goals and aspirations of its operations, it also includes action plans showing 
how the company will work to achieve their goals and to continually improve its 
environmental performance. The environmental management system is a guide for 
businesses that are aiming towards a more sustainable organization. This system clarifies 
and rationalizes the environmental work at the company. 

This thesis will further describe two of the most common environmental management 
systems used in Sweden ISO 14001 and EMAS and then compare these two with the 
standard Svensk Miljöbas. 

The environmental management system according to the standard Svensk Miljöbas was 
the system that was developed for Håbohus, this because the standard is well suited for 
smaller companies. The standard Svensk Miljöbas can also be complemented in order to 
achieve ISO certification or to get an EMAS diploma if this would be desired in the future.  
 
This thesis mainly focus on describing how an environmental management system 
according to the standard Svensk Miljöbas is composed, and then follows a description of 
Håbohus current environmental management efforts. 

The work is then finalized by a gap analysis and further suggestions for improvements. The 
gap analysis is describing how Håbohus will continue to work with its environmental 
management system to eventually be able to be certified according to Svensk Miljöbas. 

Key words: Environmental management system, Håbohus AB, Svensk Miljöbas, 
Environmental impact 
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1. INLEDNING 
Detta avsnitt syftar till att ge bakgrundsinformation om Håbohus ABs verksamhet, samt att 
beskriva de avgränsningar, metoder, mål och krav som har satts upp för projektet. 

1.1 BAKGRUND HÅBOHUS AB 
Håbohus AB är ett kommunägt bostadsföretag i Håbo kommun beläget i Uppsala län. 
Håbohus äger och förvaltar drygt 1300 lägenheter i orten Bålsta. Lägenheterna är av 
varierande storlek och sammanlagt uppgår den samlade bostadsytan till 89 100 m2 och 
lokalytan till 9120m2 (Håbohus AB, 2014). 

Den största delen av fastighetsbeståndet är centralt beläget vilket ger närhet till 
kommunikationer och service för hyresgästerna. Håbohus har även ett femtiotal lokaler 
med lokalhyresgäster i varierande branscher såsom grupp-, äldreboende och särskilt 
boende. Utöver det befintliga beståndet byggs det även nya fastigheter i attraktiva 
områden (Dahlberg, 2015). 

Håbohus ägs av Håbo kommun och dess styrelse avspeglar kommunens politiska majoritet. 
Verksamheten är medlem i SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag), samt Fastigo 
(Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation), bolaget är även delägare i HBV 
(Husbyggnadsvaror) (Håbohus AB, 2014). Håbohus har 19 anställda och verksamhetens 
personal är uppdelad i två huvudområden, kontor och fastighetsskötsel. År 2015 hade 
Håbohus AB en omsättning på ca 120 miljoner kronor (Dahlberg, 2015). 

 Håbohus är ett företag som arbetar aktivt med miljöfrågor och som strävar efter att värna 
om miljön. Håbohus har i sitt miljöarbete fokuserat på att energieffektivisera lägenheterna 
samt att använda sig av förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt vilket de 
förverkligat genom installation av solceller på ett antal byggnader. Håbohus arbetar främst 
med att minimera klimatpåverkan från verksamheten, förutom solcellssanläggningen har 
verksamheten införskaffat elbilar (Dahlberg, 2015).  

Detta projekt syftar till att göra en miljöutredning och utifrån denna utarbeta ett 
miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas för Håbohus AB. 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Detta projekt ska endast behandla Håbohus ABs befintliga fastighetsbestånd och ej 
nybyggnationer. De lagar som ska ingå i ett miljöledningssystem kommer ej att gås 
igenom. Miljöledningssystemet kommer att byggas upp efter de regler och krav som ställs i 
standarden Svensk Miljöbas. 

1.3 METODER 
Genom en litteraturstudie, samt genom kontakt med verksamheter som arbetar enligt 
Svensk Miljöbas, kommer information om miljöledningssystemet sammanfattas och 
analyseras. Litteraturstudien kommer även att innefatta två vanligt förekommande 
miljöledningssystem, ISO 14001 och EMAS . Dessa två miljöledningssystem kommer även 
att undersökas och analyseras för att sedan jämföras med standarden Svensk Miljöbas.  

En verksamhetsbeskrivning av Håbohus verksamhet tas fram genom att det redan 
dokumenterade miljöarbetet som utförts på Håbohus gås igenom samt genom en 
intervjustudie med personal på Håbohus.  

En dokumentering av verksamhetens miljöberättelse sammanställs, miljöpolicy utarbetas 
tillsammans med miljöansvarig och ledningen för Håbohus, samt miljömål och 
handlingsprogram upprättas. En kemikalieförteckning och utbildningsplan samt en 
nödlägesberedskap ska också ingå i miljöledningssystemet. Även en förteckning över de 
lagar och förordningar som berör verksamheten ska finnas dokumenterat. 
Dokumenteringen kommer att ske genom nära samarbete med Håbohus, samt genom 
kontakt med personer på andra bostadsföretag liknande Håbohus som arbetar enligt 
Svensk Miljöbas. En gapanalys kommer efter utformningen av miljöledningssystemet att 
utföras. Detta för att se hur stort glappet är mellan det miljöarbete som redan har 
påbörjats och det arbete som måste slutföras för att kunna bli miljödiplomerade enligt 
Svensk Miljöbas är. 

1.4 MÅL 
Syftet med projektet är att Håbohus ska förbättra och effektivisera sitt miljöarbete. Detta 
ska möjliggöras genom utformning och implementering av ett miljöledningssystem enligt 
standarden Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas är en nationell kravstandard som beskriver 
hur ett miljöledningssystem ska byggas upp för att kunna diplomeras enligt Svensk 
Miljöbas. 

Miljöledningssystemet ska utformas genom följande målbeskrivning: 

•  Miljöutredning, där en kartläggning av verksamhetens nuvarande miljöpåverkan 
utförs. 

• Dokumentation, där en miljöberättelse över företaget upprättas samt miljöpolicy, 
miljömål, handlingsprogram och andra relevanta dokument tas fram.  
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1.5 KRAV 
Miljöledningssystemet ska följa standarden Svensk Miljöbas och ge nytta åt Håbohus i 
deras miljöarbete. 
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2. FÖRSTUDIE  
Detta avsnitt avser att beskriva hur ett miljöledningssystem är uppbyggt samt i vilket syfte 
som miljösystemet verkar. Vidare ges en beskrivning av de två mest förekommande 
miljöledningssystemen i Sverige, standarden ISO 14001 samt EMAS. En mer djupgående 
beskrivning av Miljöledningssystemet Svensk Miljöbas kommer att ges och de 
delar/moment som ingår i uppbyggnad och implementering av ett miljöledningssystem 
enligt Svensk Miljöbas kommer att redovisas. Till sist följer en beskrivning av vad 
begreppet Gap analys innebär. 

2.1 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 
Ett miljöledningssystem är ett ramverk för verksamheter som vill arbeta med att minska 
sin negativa miljöpåverkan. Systemet innehåller processer och praxis som vägleder och 
förenklar miljöarbetet för företag och organisationer. Systemet hjälper företag att nå sina 
miljömål genom utredning, revision och ständig förbättring av det miljöarbete som utförs. 
Det är upp till verksamheten själv att sätta upp mål och ambitioner. Systemet i sig själv 
innehåller inga prestationskrav förutom att organisationen följer miljölagstiftningen och 
ständigt strävar mot att förbättra sitt miljöarbete (Naturvårdsverket, 2015).  

Fördelar med att använda sig av ett miljöledningssystem är många. Grundsyftet med 
miljöledningssystemet är att det ska verka för att minska negativ miljöpåverkan. I Sverige 
har vi sexton miljökvalitetsmål vilka listar de största miljöhot/problem som vi har i Sverige 
idag och dessa miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i miljön som ska nås. Några 
exempel på dessa miljöhot är, klimatpåverkande gaser, uttunning av ozonskiktet, 
försurning av mark och vatten, luftföroreningar och buller samt övergödning 
(Naturvårdsverket, 2015). Ett miljöledningssystem ska fungera som en karta och en 
beskrivning över hur en verksamhet ska arbeta för att förändra de aktiviteter som ger 
upphov till dessa miljöhot. Genom att nyttja ett ramverk för arbetet med miljöfrågor blir 
det lättare att adressera vart verksamhetens miljöpåverkan är som störst. En kartläggning 
av de aktiviteter i företaget som påverkar miljön leder till möjlighet för förändring av dessa 
aktiviteter, detta i sin tur kan leda till minskad negativ miljöpåverkan samt 
kostnadsreduktion. 

Uppbyggnad och underhåll av ett miljöledningssystem leder också till kostnader. Dessa 
kostnader är främst knutna till personal och ledningens tid, kostnader för utbildning samt 
potentiella konsultkostnader, men de positiva konsekvenserna av att arbeta med 
miljöledningssystem är flera än de negativa. En verksamhet som aktivt arbetar efter ett 
erkänt miljöledningssystem har stor möjlighet att ligga i framkant vad gäller att följa regler 
och förordningar inom miljöområdet, detta leder till att verksamheten kan undvika böter 
och negativ publicitet som kan försämra en verksamhets rykte. Med hjälp av ett 
miljöledningssystem kan istället verksamheten fungera som ett gott exempel och vägleda 
andra företag att ligga ett eller flera steg före i miljöarbetet. Att arbeta enligt ett 
miljöledningssystem betraktas mycket positivt av kunder och leverantörer som är belästa 
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på området, vilket blir allt vanligare. Det händer att intressenter till ett företag väljer att 
tacka nej till varor, tjänster eller samarbete på grund av ett icke existerande 
miljöledningssystem och därmed bristande krav på miljöarbete. Det öppnas också upp en 
ny marknad för kunder som aktivt söker verksamheter som arbetar enligt en erkänd 
standard.  

Genom ett organiserat miljöarbete kommer personal och medarbetare att få större 
medvetenhet och kunskap kring miljöfrågor, personalen får också ett gemensamt mål att 
sträva mot och detta skapar sammanhållning, tillhörighetskänsla och stärkt moral på 
arbetsplatsen (Naturvårdsverket, 2015). 

2.1.1 ISO 14001, EMAS & SVENSK MILJÖBAS 
De två mest använda miljöledningssystemen i Sverige idag är ISO 14001 och EMAS, vilka 
båda är internationella standarder. ISO 14001 (International organization of 
standarsization) är välkänd världen över medans EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme), är en standard utvecklad av EU men som blir mer och mer vanlig även utanför EU 
(Miljöstegen, 2009). 

Standarden ISO 14001 har fyra huvudsyften (Miljöstegen, 2009): 

• Standarden ska fungera som ett verktyg som verkar för att miljöarbetet ska utföras 
effektivt och systematiskt. 

• Standarden kräver ständig förbättring gällande miljöarbetet. 
• Standarden skapar underlag för ledningens kontroll av miljöarbetets kostnad och 

resultat. 
• Standarden möjliggör för verksamheten att kommunicera sitt miljöarbete på ett 

tydligt sätt både internt och externt. 
 

ISO 14001 är uppbyggt av 17 element och 52 skallkrav. 5 av de sjutton elementen är 
grundstenar i standarden (Miljöstegen, 2009): 

• Upprättande av en miljöpolicy 
• Planering av verksamheten 
• Upprättande och implementering av miljöledningssystem 
• Uppföljning och kontroll av miljöledningssystemet 
• Sträva mot ständig förbättring av miljöarbetet 

EMAS har samma uppbyggnad som ISO 14001, då även EMAS följer de krav som ISO 
standarden listat. EMAS ställer dock högre krav på granskning av verksamhetens 
miljöaspekter. EMAS standarden kräver tydlig rapportering kring fem kärnindikatorer vilka 
är avfall, biodiversitet, emission, materialeffektivitet och energieffektivitet. 
Verksamhetens miljöarbete måste verifieras av en tredje part (Nqa, 2015).  
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Standarden Svensk Miljöbas är en standard som är anpassad till mindre verksamheter och 
företag. ISO 14001 och EMAS uppfattas ofta av mindre verksamheter som allt för 
omfattande och resurskrävande att implementera och följa upp. Svensk Miljöbas är ett 
välkänt miljöledningssystem inom landets gränser och är därför passande för företag som 
främst verkar i Sverige. Genom att implementera ett miljöledningssystem enligt Svensk 
Miljöbas bereder verksamheten en bra grund för sitt miljöarbete. Svensk Miljöbas är 
utformat så att det går att komplettera om verksamheten senare skulle vilja certifiera sig 
mot ISO 14001 eller EMAS, detta kan bli aktuellt om företaget växer, expanderar utanför 
Sveriges gränser eller blir mer avancerat i sitt miljöarbete. Skillnaden mellan Svensk 
Miljöbas och de internationella standarderna är främst att kraven på dokumentation är 
lägre. Miljösystemet Svensk Miljöbas koncentrerar sig främst på faktiska förändringar och 
förbättringar i företagets miljöarbete samt att personalen involveras och utbildas i 
miljöfrågor och miljöarbetet (Miljöstegen, 2009). 

2.2 MILJÖLEDNINGSSYSTEM ENLIGT SVENSK MILJÖBAS 
Svensk Miljöbas är en nationell kravstandard som bildades av föreningen Svensk Miljöbas 
år 2005. Denna standard beskriver hur ett miljöledningssystem ska byggas upp för att 
kunna diplomeras enligt Svensk Miljöbas. 

Kravstandarden bildades bland annat av Stockholms stad, Göteborgs stad, FR2000, Håll 
Sverige rent, Nacka kommun, Järfälla kommun, Sustema och Miljöstegen utifrån ett antal 
mindre miljökravstandarder som var designade för att passa mindre verksamheter (Svensk 
Miljöbas, 2014). 

Genom att föra samman dessa standarder så skapades en gemensam kravnivå för 
miljöarbetet som enligt Svensk Miljöbas borde ställas på svenska företag. Genom att följa 
standarden så skapar verksamheter dokumentation som kan visas upp för intressenter 
som vill ha information kring verksamhetens miljöarbete (Föreningen Svensk Miljöbas, 
2013). 

Systemet ska verka för att strukturera verksamhetens miljöarbete, möjliggöra 
marknadsföring av företagets miljöarbete, underlätta för upphandlare att ställa miljökrav 
på verksamheter och även att hjälpa kommuner och myndigheter som vill stödja 
verksamheter i deras miljöarbete. För att en verksamhet ska kunna bli diplomerat enligt 
Svensk Miljöbas måste först en miljöutredning utföras. Under miljöutredningen sker en 
genomgång av verksamhetens nuvarande miljöarbete, undersökningen syftar till att hitta 
verksamhetens miljöpåverkan och utifrån detta finna och utse verksamhetens betydande 
miljöaspekter. Därefter ska den information som funnits under utredningen skrivas ned 
och dokumenteras. Förutom en beskrivning av det nuvarande miljöarbetet och dess 
påverkan så ska miljömål, handlingsplan och andra viktiga dokument som är betydande i 
miljöarbetet utarbetas och dokumenteras. När dokumentationen är slutförd kommer 
genomförandefasen och det är nu verksamheten ska se till att följa sin handlingsplan och 
uppnå sina miljömål. Ett viktigt steg i miljöarbetet är att informera sina medarbetare och 
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andra intressenter om miljöledningssystemet och vikten av företagets 
miljöledningssystem. Det finns krav på att personalen måste genomgå miljöutbildningar 
inom olika områden beroende på vilken roll de har i företaget. Företaget ska se till att 
årligen följa upp och revidera sitt miljöarbete så att miljöarbetet hålls uppdaterat 
(Miljöstegen, 2009). 

 

2.2.1 MILJÖUTREDNING 
Syftet med att göra en miljöutredning är att ta reda på hur den aktuella verksamheten 
påverkar miljön i nuläget. Utredningen möjliggör en kartläggning över alla de produkter 
och tjänster som flödar genom verksamheten. Miljöutredningen ligger till grund för det 
vidare arbetet med att införa ett miljöledningssystem. Efter att en miljöutredning har 
utförts så kan de mest betydande miljöaspekterna tas fram och utifrån dessa ska sedan 
verksamhetens miljömål utarbetas. Även miljöberättelsen och miljöpolicyn bygger på de 
betydande miljöaspekterna. För att kunna uppnå sina miljömål och arbeta efter 
miljöpolicyns ambitioner så ska en handlingsplan upprättas. 

Verksamheten Miljöstegen har upprättat en mall som företag kan använda sig av för att 
underlätta miljöutredningen.  Denna mall är omfattande och innehåller nedanstående  
rubriker, kring vilka information ska samlas in (Miljöstegen, 2009): 

 

• Allmän företagsinformation 
• Beskrivning av företagets verksamhet 
• Befintligt miljöarbete 
• Erfarenhet och kunskap inom miljöområdet 
• Leverantörer och inköp  
• Inköp och förbrukning av varor och produkter 
• Inköp och förbrukning av kemiska produkter 
• Hantering av kemiska produkter 
• Energi- och vattenanvändning 
• Elektrisk och elektronisk utrustning 
• Fordon, transporter och arbetsmaskiner 
• Tjänsteresor och personaltransporter 
• Arbetsmaskiner 
• Avfallshantering 
• Hantering av farligt avfall,  
• Rutiner rörande farligt avfall 
• Utsläpp/emissioner, buller och lukt 
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Information för att genomföra denna granskning kan hämtas från fakturor, register och 
tidigare dokumentation. När detta arbete är utfört så läses mallarna igenom för att se om 
det finns ytterligare information att tillföra och för att diskutera hur verksamhetens 
framtida miljöarbete ska se ut. Utifrån detta ska all information sammanställas till ett utfall 
som ligger till grund för verksamhetens betydande miljöaspekter. Även miljömålen och 
handlingsplanen ska ingå i detta utfall (Miljöstegen, 2009). 

2.2.2 MILJÖASPEKTER 
Tre faktorer avgör bedömningen av verksamhetens miljöaspekter, dessa tre faktorer är 
Miljöpåverkan, Omfattning och Rådighet(Se tabell 2.1) (Miljöstegen, 2009). Med 
miljöpåverkan i det här fallet menas om och i så fall i vilken utsträckning  någon av 
verksamhetens handlingar påverkar några av Sveriges sexton miljökvalitetsmål 
(Naturvårdsverket, 2016): 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans sams levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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Omfattning bedöms utifrån om aktiviteten är frekvent förekommande och vilken volym 
eller mängd aktiviteten har. Faktorn rådighet innebär att en värdering angående vilka 
möjligheter som företaget har att påverka aktiviteten utvärderas (Miljöstegen, 2009). 

Kriterierna ser ut såhär: 

Kriterier 5 4 3 2 1 

Miljöpåverkan Aktiviteten har stor 
miljöpåverkan. Kunskap 
om/kontroll av 
aktiviteten saknas. 

 Aktiviteten har måttlig 
miljöpåverkan. 

 Aktiviteten har liten 
miljöpåverkan. 

Omfattning Aktiviteten utförs med 
stor omfattning. 
Kunskap om omfattning 
förbrukning saknas. 

 Aktiviteten utförs med 
måttlig omfattning eller 
förbrukning. 

 Aktiviteten utförs med 
liten omfattning eller 
förbrukning. 

Rådighet Aktiviteten har stor 
förbättringspotential 
eftersom verksamheten 
har stor möjlighet att 
påverka aktiviteten. 

 Aktiviteten har måttlig 
förbättringspotential 
eftersom verksamheten 
har måttlig möjlighet att 
påverka aktiviteten. 

 Aktiviteten har liten 
förbättringspotential 
eftersom verksamheten 
har liten möjlighet att 
påverka aktiviteten. 

Tabell 2.1 Bedömning miljöaspekter (Miljöstegen, 2014). 

De rubriker som listats i avsnitt 2.2.1, miljöutredningen från Leverantörer och inköp till och 
med Utsläpp/emissioner, buller och lukt är de delar som ska ges en bedömning enligt 
ovanstående tabell. 

Alla miljöaspekter/områden granskas och bedöms enligt ovanstående fem kriterier.  När 
summan av de poäng som uppnås genom att addera miljöpåverkan och omfattning är 6 
och uppåt så anses denna miljöaspekt som betydande. När sedan alla kriterier ställs 
samman så anses det prioriterat att skriva miljömål för de miljöaspekter som får en 
totalsumma på över 8 poäng (Miljöstegen, 2014).  
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2.2.3 MILJÖBERÄTTELSE 
Miljöberättelsen är en viktig del av miljöledningssystemet då denna möjliggör för företaget 
att kommunicera miljöarbetet med sin omvärld. Det ställs allt oftare krav från kunder att 
företag kan uppvisa vilka resultat och mål som företag har uppnått i och med sitt 
miljöarbete. Genom miljöberättelsen kan verksamheter, på ett enkelt sätt, beskriva för 
sina kunder hur de arbetar med att minska sin negativa miljöpåverkan. 

Miljöberättelsen ska visa hur verksamheten har arbetat med miljöfrågor och vilket resultat 
detta arbete har gett. Miljöberättelsen ska hela tiden hållas uppdaterad i takt med att 
miljöarbetet utvecklas och förbättras. Miljöarbetet ska inte vara komplicerat att följa eller 
att förstå. Det är viktigt att det finns en röd tråd i miljöarbetet och detta ska 
kommuniceras i miljöberättelsen så att det blir förståeligt för kunder och intressenter. Den 
röda tråden och tydligheten är också viktig för att alla i verksamheten ska kunna förstå 
miljöarbetet (Miljöstegen, 2010). 

I miljöberättelsen ska dessa rubriker återfinnas (Miljöstegen, 2010): 

• Organisation och verksamhet 
• Sammanfattning av verksamhetens miljöpåverkan 
• Miljöpolicy 
• Miljömål 
• Handlingsprogram 
• Genomförda miljöförbättringar 
• Bilagor 

-Handlingsprogram 
-Utbildningsplan 

• Från år två 
-Miljölagkravförteckning 

Under rubriken organisation och verksamhet ska en översiktlig bild av verksamheten ges. 
Där ska antalet anställda de varor och tjänster som produceras och säljs beskrivas. Vidare 
ska verksamhetens miljöarbete stå förklarat där miljöansvarig i verksamheten nämns, vilka 
utbildningar som har utförts och hur miljöarbetet ser ut förklaras. I en sammanfattning av 
verksamhetens miljöpåverkan kommer de resultat som miljöutredningen ledde till att 
redovisas, dessa resultat visar på vilka delar av verksamheten som har störst 
miljöpåverkan. Positiva aspekter kan också finnas med. Miljöpolicyn ska också finnas med i 
miljöberättelsen, där det tydliggörs vilken ambitionsnivå företaget har gällande sitt 
miljöarbete. Även miljömål ska ingå i miljöberättelsen. Handlingsprogrammet som 
beskriver hur miljömålen ska nås, vem som är ansvarig för varje mål och när målet ska vara 
uppfyllt ska ingå i miljöberättelsen. De miljöförbättringar som redan har utförts i 
verksamheten ska också redovisas. Detta kan vara tex minskade utsläpp, minskning av 
energi, naturresurser, drivmedel eller liknande. Bilagor som ska finnas med i 
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miljöberättelsen är handlingsplan och utbildningsplan. Från år två ska även en 
miljölagkravsförteckning ingå (Miljöstegen, 2010). 

2.2.4 MILJÖPOLICY  
Miljöpolicyn byggs upp utifrån verksamhetens betydande miljöaspekter. Policyn visar 
företagets ambitionsnivå med sitt miljöarbete, den anger också vilken väg som 
verksamheten ska gå för att nå sina ambitioner. Miljöpolicyn måste stämma överens med 
övriga policys som företaget har och ska gås igenom årligen. 

I policyn ska verksamheten och verksamhetens affärsidé beskrivas kortfattat. Prioriterade 
områden för miljöarbetet ska framgå. Åtagande om att verksamheten följer 
miljölagstiftningen, att de arbetar med att förebygga föroreningar och att de ständigt 
förbättrar sitt miljöarbete ska finnas med. Miljöpolicyn måste vara lättförståelig så att de 
som är intresserade kan förstå vad företaget vill med sin policy. 

Policyn ska vara daterad, godkänd och underskriven av VD och ska sedan vara tillgänglig 
för alla som är intresserade (Miljöstegen, 2010). 

2.2.5 MILJÖMÅL OCH HANDLINGSPLANER 
Miljömålen byggs upp utifrån miljöutredningen och dessa ska sättas upp så att 
verksamheten genom att uppfylla sina mål minskar sin negativa miljöpåverkan och hela 
tiden strävar mot den vision som står skriven i miljöpolicyn. Handlingsprogrammet är 
planer på hur företaget ska nå sina miljömål. Miljömål och handlingsplan är naturligtvis 
mycket nära sammankopplade och de ska tillsammans vara utformade enligt metoden 
SMART (Miljöstegen, 2010): 

Specifika- Enkla att förstå och omöjliga att misstolka. 

Mätbara- För att kunna tyda om målen har uppnåtts. 

Accepterade- Alla ska acceptera och känna sig delaktiga i mål och handlingsplaner. 

Realistiska- Är målen möjliga att nå. 

Tidsatta- Tidsplan och deadline. 

Handlingsprogrammet ska beskriva hur målen ska uppnås, vem som bär ansvaret för att 
ett specifikt mål uppnås, vilka resurser finns för att nå målet och när målet ska vara 
uppnått. 

2.3 GAPANALYS 
En gapanalys syftar till att visualisera ”gapet” mellan en verksamhets aktuella prestation 
och dess förväntade prestation. Analysen kan gälla exempelvis ett företags miljömål och 
ska tydliggöra vad som behöver göras för att nå målstadiet. Genom att besvara frågorna 
”vart befinner vi oss i nuläget” och ”vad är vårat mål” ska Gap analysen visa om 
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verksamheten är på rätt väg och vilka faktorer som behövs för att fylla gapet mellan 
nuläge och målläge (Investopedia, 2016). 

 

 

3. GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel kommer en beskrivning av hur arbetet har utförts att ges. Avsnittet visar 
arbetsordningen och hur litteraturstudien, kartläggningen av Håbohus verksamhet ,valet 
av utformningsmodell gällande  miljöledningssystemet gick till, vidare beskrivs 
genomförandet av miljöutredningen, utformning av handlingsplan och miljöpolicy för 
företaget och till sist beskrivs hur Gap analysen gjordes. Figur 3.1 visar hur 
arbetsprocessen har sett ut och vilka delar som har ingått. 

 

Figur 3.1 Genomförandeprocessen (Utformad av: Isa Wästlund 2016-03-18) 

 

3.1 LITTERATURSTUDIER 
Litteraturstudien bestod av en genomgång av tidigare publicerat material inom området. 
Allmänna studier kring de mest använda miljöledningssystemen i Sverige gjordes för att få 
en uppfattning kring vilket av de olika miljöledningssystemen som skulle passa Håbohus 
verksamhet. Valet föll då på miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. Kring Svensk Miljöbas 
gjordes djupare studier där övergripande information samlades in från Svensk Miljöbas 
hemsida. För att få en grundligare förståelse bestämdes ett möte med Ylva Söderlund som 
arbetar med miljöfrågor på Stiftelsen Arbetarebostadsfonden i Stockholm. Hon förklarade 
under detta möte hur deras arbete kring att införa ett miljöledningssystem enligt Svensk 
Miljöbas på Arbetarebostadsfonden hade gått till. På så vis erhölls en bättre förståelse för 
hur detta system implementerats i ett mindre företag liknande Håbohus. Telefonkontakt 
hölls också med Anders Carlsson på bostadsstiftelsen Signalisten vilket också det i likhet 
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med Arbetarebostadsfonden är ett företag i fastighetsbranschen som arbetar efter Svensk 
Miljöbas. Genom kontakt med dessa två företag kunde mycket information samlas in och 
många frågetecken redas ut. 

3.2 LÄRA KÄNNA HÅBOHUS 
Parallellt med att litteraturstudierna genomfördes pågick arbetet med att lära känna 
Håbohus verksamhet. Detta var viktigt eftersom en förståelse för verksamheten krävdes 
för att kunna välja det miljöledningssystem som passar Håbohus bäst. Under det första 
mötet med Håbohus diskuterades företagets verksamhet och mötet fungerade som en 
introduktion och beskrivning av Håbohus övergripande aktiviteter. Det andra mötet gick ut 
på att främst tala med  Anneli Algeson Rask och Mattias Dahlberg eftersom det är de 
personer på Håbohus som varit drivande i utvecklandet av ett miljöledningssystem för 
företaget och som dessutom har störst kunskap inom miljöområdet. Ett antal möten av 
detta slag genomfördes med syftet att samla in allmän information kring verksamhetens 
organisationsstruktur  samt att gå igenom befintlig miljöpolicy, mål och handlingsplan. 

3.3 PLANERING AV ARBETETS UPPLÄGG 
I detta stadie bestämdes hur rapporten skulle läggas upp och hur arbetet skulle 
genomföras, ett GANT schema utformades så att det skulle bli enklare att få struktur i 
arbetet. Tillsammans med handledare från KTH Larsgöran Strandberg, samt Mattias 
Dahlberg bestämdes vilka mål som skulle nås med arbetet samt vilka avgränsningar som 
skulle göras. 

3.4 MILJÖUTREDNING AV HÅBOHUS VERKSAMHET 
Miljöutredningen av Håbohus verksamhet genomfördes främst genom intervjuer ( bilaga 
1), observationer, rundvandringar, samt muntlig och skriftlig kommunikation och 
genomgång av tidigare dokumenterat arbete. Kvalitativa Intervjuer hölls med respektive 
ansvarig för de olika delar som ingår i miljöledningssystemet, detta för att få en 
uppfattning om hur miljöarbetet på Håbohus såg ut i nuläget,  samt hur medarbetare och 
ledning ser på arbetet med miljöfrågor nu och i framtiden. Kvalitativa intervjuer användes 
för att få en uppfattning om personalens och ledningens tankar, idéer, värderingar och 
känslor kring ämnet. Valet av metod för insamling av information valdes också på grund av 
att en kvalitativ intervjumetod passar då färre personer ska intervjuas mer djupgående. 
Genom denna typ av insamlingsmetod blir det under insamlingstillfället enklare att vara 
flexibel och ställa följdfrågor och på så sätt få ut mesta möjliga information (Eklund, 2012). 
Genom intervjuer blev det också möjligt att skapa en personlig kontakt med medarbetarna 
så att det blev enkelt att hålla en vidare kommunikation under arbetets gång. Detta 
förenklade arbetet då det uppstod många följdfrågor under senare skeden i processen. 
Intervjuerna hölls i Håbohus egna lokaler och det var intervjupersonerna själva som valde 
platsen. Vardera intervju varande i cirka en timma. 

Den första intervjun gjordes med företagets VD Mats Norrbrant, detta för att få 
information kring hur engagerad ledningen var i verksamhetens miljöarbete, men även för 
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att få en uppfattning kring hur miljöarbetet angående leverantörer och nybyggnationer går 
till idag. Vidare genomfördes intervjuer med Istvan Kohut, personalansvarig för 
trädgårdsmästare och reparatörer/fastighetsskötare, detta för att få in uppgifter om 
företagets fordon, hur mycket de används och utfasningsplanen gällande dessa. 
Information kring kemikalieinköp och kemikalieförbrukning gavs också av Istvan Kohut. 
Trädgårdsansvarig Peter Welch intervjuades för att samla information kring 
arbetsmaskiner och de olika typer av arbeten som utförs av Håbohus. Inköpsansvarig och 
projektledare Anders Gabrielsson intervjuades för att samla in information kring de 
leverantörer som Håbohus arbetar med. Till sist intervjuades Anneli Algeson Rask som är 
miljöansvarig på Håbohus detta för att samla information kring avfallshantering samt 
hantering av farligt avfall. Under intervjuerna framkom det att samtliga intervjuade 
personer ansåg att det är viktigt att arbeta med miljöfrågor och att det är något som redan 
görs i nuläget men är dåligt dokumenterat. Samtliga trodde också att ett 
miljöledningssystem vore ett bra verktyg för att strukturera miljöarbetet. Ett krav på 
miljöledningssystemet var att det inte fick vara för avancerat utan ska passa ett mindre 
företag som Håbohus. 

Möte med miljöansvarig i Håbo kommun har också skett. Kommunen har en miljöstrategi 
och de har också arbetat med att ta fram ett miljöledningssystem även om detta system 
ännu inte har blivit antaget. Då Håbohus är ett kommunägd företag är den information 
som kommer ifrån Håbo kommun mycket viktigt eftersom kommunen är starkt 
sammanlänkad med Håbohus. 

3.5 IDENTIFIERING OCH VÄRDERING AV HÅBOHUS MILJÖASPEKTER 
När miljöaspekter identifieras ska både miljöaspekter som har en negativ och de som har 
en positiv inverkan på miljön behandlas. Positiva miljöaspekter kan vara utbildning av 
personal, information till hyresgäster eller andra intressenter, eller annan positiv påverkan 
gällande intressenter. Negativa miljöaspekter kan t.ex.  vara energiförbrukning, 
vattenförbrukning, avfall och transporter (Miljöstegen, 2010).  

Då miljöutredningen var gjord och information kring alla företagets miljöaspekter var 
insamlad började arbetet med att värdera de olika miljöaspekterna. De olika 
miljöaspekterna värderades enligt de tre olika kriterierna,  miljöpåverkan, omfattning och 
rådighet. De kriterier som värderades högst har enligt Håbohus störts miljöpåverkan och 
hör därmed till verksamhetens betydande miljöaspekter. 

3.6 HANDLINGSPLAN FÖR HÅBOHUS  
Då de betydande miljöaspekterna var identifierade kunde handlingsplanen utarbetas. 
Detta skedde i samråd med miljögruppen och VD på Håbohus. Handlingsplanen visar på 
hur verksamheten ska nå sina miljömål, vem som är ansvarig för de olika delmål som har 
ställts och vilka resurser som ges för varje delmål, samt när delmålen ska vara avklarade. 

Handlingsplanen speglar mycket av vad som står i verksamhetsplanen då Håbohus redan 
hade miljömål innan arbetet med miljöledningssystemet påbörjades.  
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3.7 MILJÖPOLICY 
Miljöpolicyn utformades enligt gällande riktlinjer i Svensk Miljöbas tillsammans med 
miljöansvarig och ledning på Håbohus.  

3.8 GAPANALYS 
Gapanalysen utformades för att Håbohus skulle få ett lättöverskådligt dokument där de 
kan se vilka åtgärder som måste genomföras för att miljöledningssystemet ska bli 
fullständigt för diplomering. Gapanalysen syftar här till att visa var i processen med 
utformningen av ett miljöledningssystem som Håbohus står idag och vad som krävs för nå 
målet att kunna bli diplomerade enligt Svensk Miljöbas om så önskas. 
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4 MILJÖUTREDNING  HÅBOHUS  AB 
Detta avsnitt inleds med att beskriva Håbo kommuns miljöstrategi då den ligger till grund 
för miljöarbetet på Håbohus AB. Vidare beskrivs Håbohus ABs befintliga miljöarbete 
genom att redovisa vilken information som framkommit vid verksamhetens 
miljöutredning. 

4.1 HÅBO KOMMUNS MILJÖSTRATEGI FÖR EKOLOGISK HÅLLBAR 

UTVECKLING 
Då Håbohus är ett  kommunägt företag spelar kommunens miljöstrategi en viktig roll. 
Håbohus strävar efter att följa Håbo kommuns miljöstrategi som år 2015 blev antagen av 
kommunfullmäktige. Med hjälp av denna strategi strävar kommunen efter att möta de 16 
miljömål som har sats upp av riksdagen. Håbo kommuns befolkning ökar ständigt och en 
ökad befolkningstillväxt ställer högre krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. 
Kommunens huvudmål är att ny bebyggelse ska ske på ett ekologiskt hållbart sätt genom 
att värdesätta naturmiljöer och den biologiska mångfalden, samt att främja alternativa 
färdmedel så som kollektivtrafiken och att se till  att de nybyggnationer som sker är 
resurseffektiva (Håbo Kommun, 2015). 

Håbo kommun prioriterar tre inriktningar i sitt miljöarbete. Dessa prioriteras då de anses 
vara de största miljöutmaningarna i området (Håbo Kommun, 2015): 

• Bli en fossilbränslefri kommun till år 2050 
• Bli en giftfri och resurseffektiv kommun 
• Sträva efter rika naturmiljöer med mångfald 

Strävan efter att bli en fossilbränslefri kommun är av stor vikt eftersom 
energianvändningen leder till stor resursförbrukning och negativ påverkan på miljön. 
Transportsektorn står idag för den största andelen utsläpp av växthusgaser samt 
försurande och övergödande ämnen som stör jordens ekosystem. Håbo kommun är ett 
utspritt område då orterna är placerade med stora avstånd från varandra, detta leder till 
att många av kommunens invånare pendlar varje dag. För att minska energiförbrukningen 
vill kommunen främja miljövänliga transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. 
Kommunen vill också energieffektivisera byggnader och transporter och  öka 
användningen av förnybar energi. Ett av de största miljöproblemen i Håbo kommun är idag 
spridningen av kemikalier i naturen. Alla verksamheter bidrar till utsläpp av miljögifter, 
spridning av övergödande ämnen och till generering av avfall. Genom att sprida kunskap 
om medveten konsumtion kan dessa miljöaspekter minska. Håbo kommun vill att 
samhällsplanering samt respekt för natur-och vattenresurser ska gå hand i hand. Håbo 
kommun vill också inför framtiden säkerställa avloppsrening, dagvattenrening och 
vattenrening och vill öka kretsloppstänkandet kring avfallshantering. Håbo kommun är 
idag ett område med stora delar naturområde vilket är värdefullt och nödvändigt för 



 

18 

 

bevarandet av den biologiska mångfalden men också för människans rekreation. Håbo 
kommun vill därför bevara naturmiljöer i största möjliga mån och samtidigt möjliggöra 
områden för rekreation och friluftsliv. Skogens betydelse för friluftsliv och biologisk 
mångfald ska ses som en förnyelsebar resurs (Håbo Kommun, 2015). 

 

4.2 MILJÖANSVARIGA PÅ HÅBOHUS AB 
Då Håbohus AB är kommunägt är det viktigt att företaget arbetar i linje med kommunens 
miljöstrategi för hållbar utveckling. Detta innebär att det även inom företaget Håbohus 
finns två prioriterade områden vilka överensstämmer med kommunens miljöstrategi 
(Dahlberg, 2015): 

• Sträva efter att bli fossilbränslefria  
• Sträva efter att vara resurseffektiva och giftfria 

Miljöansvarig på Håbohus AB är Anneli Algeson Rask, hon har huvudansvar över 
framförallt avfallshantering. Då verksamheten arbetar aktivt med att energieffektivisera 
har även Mattias Dahlberg, energi och driftansvarig, en betydande roll i verksamhetens 
miljöarbete. Energieffektiviseringen gäller främst el- och värme och de senaste projekten 
med syfte att reducera miljöpåverkan från verksamheten har varit installation av solceller 
och LED-belysning, samt utfasning av bensinbilar till förmån för elbilar. Inom 
verksamheten tillämpas källsortering av avfall och vissa krav ställs på entreprenörer 
gällande miljöengagemang (Algeson Rask, 2016). 

En av de anledningar till varför verksamheten har valt att införa ett miljöledningssystem är 
för att få struktur på miljöarbetet. Fram tills beslut togs om att arbeta enligt Svensk 
Miljöbas har dokumentationen över miljöarbetet varit bristfällig. En bristfällig 
dokumentation gör det komplicerat för personalen att se nyttan med det miljöarbete som 
sker eller har skett. Utan tydlig dokumentation är det också svårare att sätta upp relevanta 
mål och en relevant handlingsplan. Håbohus ABs miljöarbetsdokumentation är bristfällig 
men inte obefintlig. Det befintliga arbetet med energieffektivisering bedrivs i projektform 
med definierade mål vilka följs upp i energirapporter. Det finns dock inga övergripande 
miljömål för verksamheten utan endast delmål, vilket gör det svårt för verksamheten att få 
en överskitsbild (Dahlberg, 2015).  
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4.2.1 HÅBOHUS NUVARANDE MILJÖPOLICY 
2011 utarbetades och antogs Håbohus nuvarande miljöpolicy. Denna policy är inte längre 
aktuell och  följer inte Svensk Miljöbas krav och behöver därför uppdateras (Algeson Rask, 
2016). Håbohus nuvarande miljöpolicy visas i figur 4.1. 

 

Figur 4.1. Håbohus nuvarande miljöpolicy (Håbohus AB, 2016) 
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4.2.2  ERFARENHET OCH KUNSKAP INOM MILJÖOMRÅDET 
Håbohus har tidigare inte haft något miljöledningssystem men en del av personalen har 
kunskap kring ledningssystem från tidigare organisationer. Miljögruppen som består av 
Mattias Dahlberg och Anneli Algeson Rask har grundläggande kunskaper inom miljö, 
miljökrav och miljölagar som ställs på verksamheten. Anneli Algeson Rask är utsedd till 
miljöansvarig men rollen är otydligt definierad. Håbohus strävar efter att själva arbeta mer 
aktivt med miljöfrågor, samt att ställa tydligare krav på sina underentreprenörer vid 
upphandling av tjänster. Miljögruppen anser dock att det kan vara problematiskt att ställa 
krav på leverantörer och andra intressenter när de själva inte har något strukturerat 
miljöarbete att visa upp (Dahlberg, 2015). 

4.2.3 LEDNINGENS INSTÄLLNING TILL MILJÖARBETE 
Under intervjun som utfördes med Håbohus VD Mats Norrbrand, som har arbetat i 
företaget sedan 2009 och haft rollen som VD sedan 2011, framkom att ledningen är positiv 
till utformningen av ett miljöledningssystem. 

Norrbrand (2016) anser att det är viktigt med miljötänk i alla organisationer och har 
erfarenhet av miljöledningssystem, då han på tidigare arbetsplatser har arbetat enligt ett 
ISO certifierat miljöledningssystem. Han stödjer idén om att upprätta ett 
miljöledningssystem för Håbohus fullt ut och anser att det skulle hjälpa företaget att 
strukturera sitt miljöarbete. Han påpekar samtidigt att ett enklare miljöledningssystem än 
det ISO erbjuder skulle passa Håbohus bättre då det inte får bli för administrativt och 
tungrott. Norrbrand (2016) anser att Håbohus redan i nuläget arbetar med miljöfrågor då 
de har mål inom energi, vattenförbrukning, avfall och utfasning av fossilbränsledrivna 
fordon. Nedanstående citat visar att han anser att Håbohus redan arbetar med miljöfrågor 
men att han samtidigt  uttrycker en vilja att strukturera arbetet  (Norrbrand, 2016): 

”Vi gör många bra saker t.ex. inom energi då vi  installerar solceller och  fasar ut  
dieseldrivna  fordon till fördel för elbilar. Men vårat miljöarbete behöver hållas ihop. Jag 
tycker arbetet är bra men ostrukturerat. Genom ett system kan vi få ut miljötänket mer i 
det vardagliga arbetet. Idag så ligger miljöarbetet mer som ett intresse hos individerna 
med ett miljöledningssystem så sätter organisationen ner foten och visar för samtliga inom 
företaget  att vi verkligen ska arbeta aktivt med miljöfrågor” 

Enligt Norrbrand (2016) är ett miljöledningssystem också en viktig kvalitetsstämpel utåt då 
Håbohus redan idag ställer krav på sina kunder att de ska arbeta med miljöfrågor anser 
han att det blir än mer viktigt att de själva arbetar mer systematiskt. 

4.2.4 PERSONALENS INSTÄLLNING TILL MILJÖARBETE 
Den personal som har blivit intervjuad på Håbohus är Anneli Algeson Rask- miljöansvarig, 
Anders Gabrielsson-projektledare, Istvan Kohut-områdeschef och  Peter Welch-
Trädgårdsansvarig. 
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Gabrielsson, Kohut och Welch har tidigare arbetat i verksamheter som använt sig av olika 
miljöledningssystem och har därför med sig erfarenhet från att arbeta systematiserat med 
miljöfrågor. Samtliga anser sig ha intresse av miljöfrågor men ofta är miljön något som 
ligger i bakhuvudet snarare än att det sker något aktivt arbete med miljöfrågorna. 
Gabrielsson (2016) som är projektledare för nybyggnationer menar att miljöfrågor inte är 
den viktigaste aspekten men att det ändå finns med i tankegången: 

”Tanken på miljö är med men det är inte det första jag tänker på. Miljö är inte prio ett, 
kvalitet o pris är mer viktigt. Dock finns delar som påverkar alla aspekter så som 
exempelvis energi, vilket gör det till ett intressant område.” (Gabrielsson, 2016) 

Han anser därför att exempelvis arbetet med att installera solceller är intressant ur alla 
perspektiv. Vidare menar han att för att ett miljöledningssystem ska vara användbart för 
Håbohus så måste det vara anpassat efter verksamhetens storlek. Han har tidigare 
erfarenheter av miljöledningssystem där pappersarbetet har tagit upp alldeles för mycket 
tid  (Gabrielsson, 2016): 

”På min tidigare arbetsplats hade vi ett omfattande miljöledningssystem,  det var alldeles 
för stort då  det var tvunget att fyllas i allt för många sidor varenda gång ett bygge skulle 
dras igång. Det blev bara krångligt och det kändes inte som att det fyllde sin funktion utan 
att det endast gjordes för att se bra ut utåt. ” 

Algeson Rask (2016) menar också ett miljöledningssystem måste vara anpassat för 
verksamheten. Hon  anser att det är viktigt att arbeta med miljöfrågor dels för samvetet 
hos den egna individen och dels för omvärlden. Dock finns det också personer exempelvis 
hyresgäster eller personal  som reagerar negativ då diskussioner kring miljö har kommit 
upp. Detta visar på vikten av att försöka få arbetet med miljön att ses som positivt. 
Miljöarbetet på Håbohus har blivit mer aktivt på senare tid, men  hon menar att många 
tror att miljöarbetet  är svårt och trögt och därför tar avstånd från detta.  

Welch (2016) som är trädgårdsansvarig anser att miljöledningssystem skulle förenkla 
arbetet med miljö i verksamheten. Detta eftersom det blir smidigare då det finns ett 
dokument att gå tillbaka och titta i då det råder osäkerhet kring någon fråga relaterat till 
miljön  (Welch, 2016): 

”Genom att använda sig av ett miljöledningssystem så blir det lättare för alla att förstå vad 
vi ska göra. Om man förstår t.ex. varför man ska sortera så följer folk lättare reglerna.” 

 Enligt Welch (2016) är miljön något som är mycket viktigt och något som han tänker på i 
sitt dagliga arbete och som är viktigt för både personal och hyresgäster. Kohut (2016) som 
är områdeschef och har personalansvar över fastighetsskötare och trädgårdsmästare, är 
också positivt inställd till miljöarbete då han anser att miljöarbete inte bara är positivt för 
miljön utan att det även  leder till förbättringar och besparingar för verksamheten. 
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4.3 NULÄGESANALYS AV MILJÖARBETET I DE OLIKA DELARNA I HÅBOHUS 

ABS  VERKSAMHET  
I detta avsnitt kommer de delar som ingår i en miljöutredning enligt  
miljöledningssystemet Svensk Miljöbas att redogöras för. En miljöutredning utförs för att 
ta reda på hur miljöarbetet ser ut i nuläget.  Dessa delar är leverantörer och inköp, inköp 
och förbrukning av varor och produkter, inköp, förbrukning och hantering av kemiska 
produkter, energi- och vattenanvändning, elektrisk och elektronisk utrustning, fordon, 
transporter och arbetsmaskiner, tjänsteresor och personaltransporter, arbetsmaskiner, 
avfallshantering, hantering av farligt avfall, rutiner rörande farligt avfall, 
utsläpp/emissioner, buller och lukt. Elektrisk och elektronisk utrustning samt 
utsläpp/emissioner, buller och lukt utgör inga betydande delar i Håbohus verksamhet och 
dessa kommer av denna anledning inte att redovisas. Arbetsmaskiner ingår under rubriken 
fordon, transporter och arbetsmaskiner och kommer inte att ha någon egen rubrik. 

4.3.1 LEVERANTÖRER OCH INKÖP  
Håbohus AB har ett stort antal leverantörer, de största verkar inom bygg eller 
energisektorn och utgörs av (Gabrielsson, 2016): 

• Skanska direkt AB -byggbolag 
• E.On  -energi 
• PPAM –försäljning av solkraft  
• Imtech – VS teknik 
• Bjerking AB -projektering 
• Färgforum -färg 
• Mälardrottningens bygg & fastighet AB- byggentreprenör 

Dessa företag verkar främst inom byggnadsbranschen med antingen försäljning av varor 
eller tjänster. Skanska är ett företag i byggbranschen och de är certifierade enligt ISO 
14001 (Skanska, 2016). Imtech verkar inom VS-teknik-, ventilation- och elbranschen och är 
certifierade enligt ISO 14001 (Imtech, 2015).  Bjerking AB är ett konsultbolag med 
ingenjörer och projektörer inom byggbranschen och är certifierade enligt ISO 14001 
(Bjerking, 2016). Också  Mälardrottningens bygg & fastighet AB är certifierade enligt ISO 
14001 vilket innebär att de har tydliga miljömål och en handlingsplan hur de ska nå dessa 
mål (MBF, 2016). 

E.on är leverantör av energi och arbetar inte efter någon certifierat miljöledningssystem 
men har ett tydligt hållbarhetsprogram med definierade hållbarhetsmål inklusive miljömål 
(E.ON, 2014). 

PPAM Solkraft  är ett företag som producerar och levererar solkraftsanläggningar. PPAM 
Solkraft har tilldelats Länsstyrelsen i Östergötlands pris för Energi- och klimat på grund av 
sin innovativa produktutveckling (PPAM Solkraft, 2016).  
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Håbohus leverantörer och inköp rör främst nybyggnation, reparation och drift samt 
underhåll av fastigheter. Inköp sker av flera personer med olika befattningar på Håbohus. 
VDn Mats Norrbrand tillsammans med Anders Gabrielsson är de som sköter upphandlingar 
vid nybyggnationer, medan Istvan Kohut och Peter Welch ansvarar för de varor och 
tjänster de anser sig behöva till de områden där de verkar.  

De produkter som köps in är främst byggnadsmaterial. Även energi är en stor kostnad. Då 
Håbohus AB är kommunägt så måste företaget följa lagen om offentlig upphandling. 
Denna lag gäller då en upphandling överstiger 500 000 kronor (Gabrielsson, 2016). Vid 
denna summa har Håbohus som krav att skriva ramavtal med entreprenader och 
leverantörer. Håbohus har skrivet ramavtal med samtliga ovanstående verksamheter. 
Syftet med lagen om offentlig upphandling är att alla företag och leverantörer ska ha en 
jämlik chans att handla med offentliga myndigheter och institutioner. Det företag som 
vinner upphandlingen ska vara det företag som uppfyller de ställda kraven och priset. Dock 
kan miljökrav lätt falla bort vid dessa upphandlingar då vikten snarare läggs på pris och 
kvalitet. Lagen innebär att företaget inte själva kan bestämma märke och typ av varor och 
tjänster som ska köpas in. Kohut (2016) nämner att i de upphandlingar som sker kan 
Håbohus endast nämna vilken funktion som varan eller tjänsten ska ha  (Kohut, 2016): 

”I upphandlingar får vi endast beskriva vilken funktion den önskade produkten ska ha och  
inte bestämma vilken typ eller av vilket varumärke en produkt ska vara på grund av lagen 
för offentlig upphandling. Det gör att vissa produkter köps in som kan ha sämre 
miljöegenskaper för att priset är lägre. Ibland jobbar lagen emot miljön.” 

Med samtliga ovanstående leverantörer har Håbohus skrivna ramavtal. Ett ramavtal är ett 
avtal  som fastställer villkoren för kontrakt. Ett ramavtal kan gälla mellan en eller flera 
myndigheter och mellan en eller flera leverantörer. Avtalet är till för att spara tid då en 
verksamhet ofta handlar av samma leverantörer, eftersom det är lätt att ta fram ett 
kontrakt utifrån ramavtalet istället för att skriva ett nytt varje gång ett köp sker. 
Ramavtalen följer lagen om offentlig upphandling vilket också förenklar skrivandet av 
kontrakt (Konkurrensverket, 2014).  

Det är under upphandlingarna som kraven på leverantörerna ställs därefter sker inga 
vidare diskussioner. Vid upphandling av nybyggnationer ställs frågan om leverantören är 
certifierad enligt något miljöledningssystem, om leverantören svarar nej på den frågan 
finns ytterligare 10 frågor angående leverantörens miljöarbete där ett jakande svar tyder 
på att företaget arbetar systematiskt med miljöfrågor. Om leverantören inte arbetar efter 
ett tredjeparts certifierat system måste de 10 följande frågorna erhålla ett jakande svar för 
att upphandlingen ska bli godkänd ( bilaga 2) (Håbohus AB, 2014). 

Norrbrand (2016) menar att det är svårt att ta med miljöaspekter när upphandlingar kring 
nybyggnationer skrivs. Vid t.ex. materialval  kommer alltid hållbarhet och funktion att 
viktas högre än vad miljövänlighet gör. Norrbrand (2016) poängterar vikten av att avtalen 
följs upp, vilket ofta sker bristfälligt i företaget: 
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”De krav vi ställer på byggherrarna måste vi följa upp bättre. Vi har ingen bra metodik att 
följa upp våra avtal. Jag tror detta är väldigt vanligt. Högtravande avtal som i verkligheten 
blir någonting annat”.  

Genom att följa upp avtalen och de miljökrav som ställs kan Håbohus bli bättre på att välja 
de leverantörer som faktiskt arbetar med miljö i verkligheten och inte bara i teorin. Detta 
gäller inte bara nybyggnation utan även exempelvis städentreprenader (Norrbrand, 2016). 

Gabrielsson (2016), som är projektledare för nybyggnation, tror att det kommer bli allt 
mer vanligt med miljöcertifiering av byggnader då han ser att detta sprider sig mer och 
mer i branschen.  

Gabrielsson (2016) nämner att de miljökrav som ställs idag främst är energikrav. Håbohus 
har som skallkrav att  energiförbrukningen i nybyggnationer ska ligga  10 % lägre än kravet 
i BBR (Boverkets Byggregler). Den entreprenad som klarar av att hålla energiförbrukningen 
nere har en fördel vid anbudsförfarandet. 

Till kontoret sker inga leveranser eftersom det är så liten mängd material som används. 
Dessa inköp  ombesörjs av personalen själva (Gabrielsson, 2016). 

4.3.2 INKÖP OCH FÖRBRUKNING AV VAROR OCH PRODUKTER  
Även miljökraven angående inköp av varor är något som sköts vid upphandlingen.  Främst 
köper Håbohus tjänster i form av byggnation och renovering. När material köps in är det 
inköpsorganisationen HBV som anlitas. De varor som köps in är framförallt 
byggnadsmaterial. För varuinköp under 100 000 kr krävs ingen dokumentation, avtal eller 
upphandling, utan dessa köps in direkt och inga miljökrav ställs (Gabrielsson, 2016).  

4.3.3 HANTERING OCH INKÖP AV KEMISKA PRODUKTER 
Kemiska produkter som är brand- eller miljöfarliga förvaras i ett kemikalieskåp. Miljökrav 
ställs i de upphandlingar som skrivs med leverantörer. Alla dessa kemikalier har faktablad 
där risker och hantering beskrivs. Kohut (2016) nämner att Håbohus försöker att använda 
så miljövänliga produkter som möjligt vid rengöring och städning används t.ex.  vanlig 
grönsåpa i stor utsträckning istället för mer miljöskadliga alternativ. Uttjänade kemikalier 
och kärl med rester körs till återvinningscentralen där de tas om hand. Nya regler kräver 
att faktablad ska finnas även för de produkter som inte behöver bevaras i kemikalieskåp. 
Detta saknas för tillfället på Håbohus. 
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4.3.4 ENERGI- OCH VATTENANVÄNDNING 
I detta avsnitt redovisas håbohus verksamhets fjärrvärmeanvändning, elförbrukning samt 
vattenförbrukning. 

4.3.4.1 FJÄRRVÄRME 
Håbohus använder sig till största del av fjärrvärme för att värma upp sina lokaler.  
Fjärrvärme är den absolut vanligaste metoden som används för att värma upp lokaler och 
bostäder i Sverige. Idén bakom uppkomsten till fjärrvärmen var att använda sig av lokala 
och billiga energiresurser som i sin tur även ledde till att värmebehovet kunde tillgodoses 
på ett miljövänligt sätt. Som fjärrvärmekund går det inte att välja distributör eftersom det 
endast är lönsamt med ett fjärrvärmeföretag per område, på så sätt blir det ett naturligt 
monopol för tjänsten. Fjärrvärmeföretagen väljer själva vilken typ av bränsle de använder 
sig av (Energimarknadsinspektionen, 2016).  

Största delen av bränslet vid produktion av fjärrvärme är förnybar och då främst 
bestående av biobränsle och avfall, detta beror troligen främst på koldioxidskatten som 
gjort att branschen har satsat på fossilfria bränslen. Olja och kol utgör dock fortfarande 2 
% vardera av fjärrvärmens bränslemix (se figur 4.1). 

 

 

Figur 4.1 Bränslemix fjärrvärme (Svenskfjärrvärme, 2014) 

Fjärrvärmebranschen mäter sin miljöpåverkan inom tre olika kategorier vilka är 
klimatpåverkan, resursanvändning och andel användning av fossila bränslen och dessa 
värden kan mätas lokalt. Fjärrvärme resulterar även exempelvis till försurning och 
partikelutsläpp, men detta är inte medräknat i dessa mätningar. Resursanvändningen mäts 
i hur stor del av den primära energin som kommer till användning för kunden. Den primära 
energin är den energi som finns som naturresurs innan den omvandlas till energi som ger 
nytta till oss människor (Svenskfjärrvärme, 2014). 
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Genom att titta på hur stor primärenergin är i förhållande till nyttig energi blir det möjligt 
att få ett livscykelperspektiv över energianvändningens miljöpåverkan. Det krävs energi vid 
flera steg då man tillverkar nyttig energi, vilket börjar vid råvaruutvinningen och sedan 
försätter vid exempelvis bearbetning och transport. Förhållandet mellan primärenergin 
och den energi som vi kan använda kallas primärenergifaktor. För att räkna ut 
primärenergifaktorn så divideras primärenergin med mängden nyttig energi som har 
utvunnits. Desto högre primärenergifaktorn blir , desto högre energiförluster har skett på 
vägen. Låga värden på energifaktorn kan fås genom t.ex. användning av spillvärme 
eftersom huvudprodukten redan har fått bära belastningen (Dalaryd, 2013).  

Håbohus har valt att lägga fokus i sitt miljöarbete på att minska verksamhetens  
klimatpåverkan. Därmed är det av vikt att mäta de klimatpåverkande gaser som fjärrvärme 
ger upphov till.  (Dahlberg, 2015). 

Klimatpåverkan mäts i koldioxidekvivalenter som mäts i förhållande till den mängd energi 
som levereras till kund. Svensk fjärrvärme har valt att beräkna koldioxidekvivalenter för 
koldioxid, metan och lustgas (Svensk Fjärrvärme, 2015). Anledningen till varför 
uträkningen sker i enheten koldioxidekvivalenter är för att en jämförelse av miljöpåverkan 
från de olika utsläppen ska vara möjlig. Uträkningen utförs genom att alla växthusgaser 
multipliceras med en global uppvärmningspotential. När de olika gasernas 
uppvärmningspotential är uträknad kan man enkelt omvandla dessa till 
koldioxidekvivalenter (se tabell 4.1). Här framkommer att t.ex. lustgas bidrar till 
växthuseffekten 298 gånger mer än vad samma mängd av koldioxid gör (Naturvårdsverket, 
2016). 

Växthusgas Uppvärmningspotential  

Koldioxid 𝐶𝐶𝐶𝐶2 1 

Metan 𝐶𝐶𝐶𝐶4 25 

Lustgas 𝑁𝑁2𝐶𝐶 298 

Tabell 4.1 Omräkningstabell (utformad av Isa Wästlund, 2016-02-01) (Naturvårdsverket, 
2016) 

Fjärrvärme ger klimatpåverkan när bränslet produceras och transporteras, samt när 
energiomvandlingen sker i fjärrvärmeverket. Andel fossila bränslen mäts i förhållande till 
de andra bränslen som används vid omvandling till fjärrvärme. Fossila bränslen är kol, olja, 
naturgas och även den el som framställts med fossila bränslen och som används vid 
produktion av fjärrvärmen räknas med (Svensk Fjärrvärme, 2015).  
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I Bålsta är det energiföretaget E.ON som äger fjärrvärmenätet. E.ON publicerar årligen 
uppgifter som visar på fjärrvärmens miljövärde i området. I tabell 4.2 visas E.ONs 
miljövärden för fjärrvärmen i Bålsta 2014. 

 Resursanvändning Emission av 
växthusgaser 

Procentandel fossilt 

Primärenergifaktor 0,09   

Förbränning  18 g CO2 ekv/kWh  

Transport  8g CO2 ekv/kWh  

   2% 

Tabell 4.2 Miljövärde Bålsta (utformad av Isa Wästlund, 2016-02-02) (E.on, 2014) 

De bränslen som används vid fjärrvärmeproduktionen i Bålsta kommun är fördelat enligt 
figur 4.2 (sid 27), där figuren visar att sekundära trädbränslen står för den största delen av 
bränsleförsörjningen. Med sekundära trädbränslen menas de restprodukter som blivit 
över från det primära biobränslet, detta kan vara exempelvis bark, spån och halm som från 
början inte har skördats i energiändamål (Svensk Fjärrvärme, 2016). 

 Spillvärme står också för en stor del av bränsleförsörjningen. Spillvärmen kommer från 
industriella processer och är den restvärme som inte används inom industrin utan istället 
kan ledas ut i fjärrvärmenätet. Pellets, briketter och pulver är också biprodukter från 
skogsindustrin (Svensk fjärrvärme, 2016). Resterande bränslen är bioolja, EO1 och hjälpel. 
Biooljan är ett biobränsle och de biooljor som produceras i Sverige är nästan uteslutande 
en biprodukt från annan produktion (Svebio, 2016). EO1 är en eldningsolja avsedd för 
uppvärmning och är en olja med högt energiinnehåll vilket ger ett högt värmeutbyte per 
liter olja (Aanternational, 2008). Även hjälpel är  inkluderat i produktionsmixen. 



 

28 

 

 

Figur 4.2 Produktionsmix för Bålsta kommun (utformad av Isa Wästlund, 2016-02-02) 
(E.on, 2014) 

Håbohus har idag som ett av sina verksamhetsmål att minska sin fjärrvärmeförbrukning 
med 1,7 % från 2014 till 2017. Detta mål gäller befintligt fastighetsbestånd och kommer att 
vara uppnått om  fjärrvärmeförbrukningen efter normalkorrigering är mindre än 
130kWh/kvm (Dahlberg, 2015). 

Håbohus hade under år 2015 en energianvändning kopplad till fjärrvärmen på totalt 
8 652 298 kWh. Håbohus har också valt att beräkna energianvändning efter 
gradkorrigering då energiåtgången beräknades till 8 534 415 kWh för 2015 (Håbohus AB, 
2015). Gradkorrigering innebär att den förbrukning som har skett på grund av 
yttertemperaturen korrigeras efter vilken energiåtgång det hade blivit under ett normalår. 
Detta görs för att exempelvis ett ovanligt kallt år inte ska ge en missvisande bild kring hur 
mycket energi som fastigheten förbrukar (SMHI, 2015). Total energiförbrukning innan 
gradkorrigering gav då ett totalt utsläpp av 224 960 kg CO2 ekvivalenter och efter 
gradtalkorrigering ett utsläpp på 221 895 kg CO2 ekvivalenter. Dessa summor har räknats 
ut enligt formeln 4.1 (sid 28). 
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    (Formel 4.1) 

Där 

•  X= total energianvändning 
•  Y= CO2 ekvivalenter i antal gram 

 

Förbrukad fjärrvärme per kvadratmeter beräknas genom att dela den totala förbrukningen 
av fjärrvärme med Håbohus verksamhets bostadsyta på 89 100 m² , samt  lokalytan på 9 
120 m² enligt formel 4.2. 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑓𝑓ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵𝑡𝑡𝑎𝑎𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑎𝑎+𝑎𝑎𝑇𝑇𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑟𝑟

= 𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑓𝑓ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝐾𝐾𝑒𝑒𝑟𝑟

    (Formel 4.2)  

Genom att använda formeln ovan blir fjärrvärmeförbrukningen efter gradkorrigering 87 
kwh/kwm. Det låga värdet på den totala fjärrvärmeförbrukningen beror på att en del av 
lokalerna värms upp av bergvärme. Idag finns ingen information kring vilka delar som 
använder denna typ av uppvärmning och därmed har alla lokaler antagits använda 
fjärrvärme (Dahlberg, 2015). 

Primärenergifaktorn för Håbohus fjärrvärmeproduktion ligger på 0,09 detta innebär att 
mängden nyttig energi i förhållande till primärenergin är hög, viket beror på att det 
huvudsakliga bränslet som Bålsta kommun använder sig av är biprodukter och bränslen av 
sekundär karaktär. Procentandelen fossilt bränsle ligger på 2 % och består av EO1 samt 
hjälpel (E.ON, 2014). 
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4.3.4.2 ELFÖRBRUKNING 
Håbohus använder sig också av el för exempelvis belysning i hissar och i hyresbostädernas 
trappuppgångar. Användningen ligger på ca 65 Kwh/m2 och år och gäller 14 olika 
fastigheter.  

Figur 4.3 visar elförbrukningen i kWh per m2 under år 2015. Figur 4.3 visar att det är en 
markant skillnad i elförbrukning mellan de olika fastigheterna. 

 

Figur. 4.3 Elförbrukning i KWh per m2 och år för 14 av Håbohus fastigheter (utformad av Isa 
Wästlund, 2016-02-04) (Dahlberg, 2015) 

I figur 4.4 visas den totala förbrukningen i de 14 olika fastigheterna under 2015. Totalt 
förbrukade fastigheterna 1993 584 kWh el under år 2015 (Dahlberg, 2015). 

 

Figur. 4.4 Elförbrukning i KWh och år för 14 av Håbohus fastigheter (utformad av Isa 
Wästlund, 2016-02-04) (Dahlberg, 2015) 
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4.3.4.3 VATTENANVÄNDNING 
Tillgången på dricksvatten med hög kvalité är en grundförutsättning för att Sverige ska 
kunna växa och utvecklas. En snabbt växande befolkning och klimatförändringar gör att 
dricksvattenförsörjningen kommer stå inför stora utmaningar, då grundvatten och yt-
vattnet påverkas negativt av dessa påfrestningar. Statistiska centralbyrån tar vart femte år 
fram statistik över vattenförbrukningen i Sverige. År 2010  förbrukande svenskarna 2,7 
miljarder kubikmeter sötvatten. Den största vattenförbrukningen i Sverige står industrin 
för som använder cirka 64 % av den totala volymen sötvatten medans hushållen står för ca 
21 % av förbrukningen (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

Hur mycket energi som går åt vid vattenanvändningen i ett hushåll mäts genom 
varmvattenförbrukningen, där cirka 3500 till 6500 kWh går åt till att värma upp vatten per 
person och år. Detta är ungefär en femtedel av all den energi som används i ett hushåll 
(Energimyndigheten, 2015). 

Det finns ett vattenverk i Bålsta som tar sitt vatten från Norra Björkfärden i Mälaren. 
Vattnet renas i de kommunala reningsverken och levereras sedan till kund. Från Håbo 
kommun har Håbohus fått tillgång till vattenanvändningen för sina fastigheter och lokaler. 
Dock saknas tre av Håbohus fastigheter i denna mätning, eftersom de inte gick att få fram 
information från kommunen vid det tillfälle då avläsningen skedde. I figur 4.5 redovisas 
vattenförbrukningen för större delen av Håbohus fastigheter. Vattenförbrukningen var 
1386 liter per kvadratmeter bostadsyta och år. Håbohus satsar på att i framtiden använda 
sig av individuell mätning för de olika fastigheterna och på så sätt få möjlighet att påverka 
hyresgästerna till att göra aktiva vattenbesparingsåtgärder. I figuren 4.5 anger formeln 
BOA/LOA+BOA förhållandet mellan bostadsyta och lokalyta. Denna formel visar på hur 
stor del av vattenförbrukningen i fastigheten som kan belastas hyresgästerna och hur stor 
del av fastigheten som är lokalyta och därför inte ska belasta hyresgästerna  (Dahlberg, 
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2015). 

 

Figur 4.5 Vattenförbrukning i 19 av Håbohus fastigheter (Dahlberg, 2015) 

Enligt figuren har vattenförbrukningen minskat med 0,15 % mellan 2014-2015. Håbohus 
har som ett av sina verksamhetsmål att minska vattenförbrukningen med 1,5 % från 2014 
till 2017, vilket innebär att vattenförbrukningen år 2017 ska vara lägre än 1365 l/kvm 
bostadsyta (Dahlberg, 2015). 

4.3.5 FORDON, TRANSPORTER OCH ARBETSMASKINER 
Avgaser från vägtrafiken påverkar naturen negativt på många sätt med bland annat 
försurning ,övergödning och hälsoskadliga ozonbildande ämnen. Diesel och bensin ger 
upphov till koldioxid som ger upphov till växthuseffekten som i sin tur påverkar klimatet. 
Cirka 30 % av den koldioxid som släpps ut i Sverige kommer från vägtrafiken och de äldre 
bilarna släpper ut avgaser i mycket högre grad än nya bilar. Det är därför viktigt att öka 
andelen mer miljövänliga fordon, arbeta mot den förväntade trafikökningen och arbeta för 
mer energieffektiva fordon (Naturvårdsverket, 2015). 

Håbohus äger totalt 16 fordon varav 8 lastbilar, 1 traktor, 1 herrgårdsvagn, 2 mopeder, 2 
motorredskap, 1 kompaktlastare och 1 redskapsbärare. Herrgårdsvagnen leasas och 
koldioxidutsläppen för denna kommer därför inte att redovisas. Håbohus har valt att satsa 
på elbilar och därav är tre av lastbilarna utbytta till elbilar från 2015. Även mopederna och  
motorredskapen är eldrivna medan resterande fordon drivs av diesel. Håbohus har valt att 
mäta sin miljöpåverkan från fordonsparken främst i generering av koldioxid vid 
bränsleförbränning. Då de eldrivna fordonen inte har någon förbränningsmotor och ej ger 
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några utsläpp då den används  kommer de eldrivna fordonen inte att generera i några 
koldioxidutsläpp (Dahlberg, 2015). 

 För att en elbil ska ge någon miljövinst i jämförelse med ett fordon som drivs av bensin 
eller diesel så måste elen komma från förnyelsebara källor så som sol, vind eller vatten 
(Miljöfordon, 2014). På grund av detta har Håbohus valt att tanka sina eldrivna fordon 
med grön el eftersom denna el endast kommer från förnyelsebara källor (Dahlberg, 2015).  

Dieseldrivna lastbilar på Håbohus: 

Fordon Typ av fordon CO2 utsläpp 
g/km 

Antal körda 
kilometer /år 

Totalt 
utsläpp av 
CO2 kg/år 

Summa 
inköpt Diesel 
i kronor 

Renault 
Kangoo 

Lastbil 147 4173 613  

Renault 
Kangoo 

Lastbil 147 6465 950  

Renault 
Kangoo 

Lastbil 147 4473 658  

Nissan 
Primastar 

Lastbil 198 5617 1112  

Opel Vivaro Lastbil 227 8274 1878  

TOTALT    5211 20 047 

Tabell 4.3 Koldioxidemissioner lastbilar Håbohus (Biluppgifter, 2016) 
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Där totalt CO2 utsläpp kg/år räknas ut enligt formeln 

(𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑟𝑟𝑡𝑡𝐵𝐵𝑎𝑎ä𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘×𝑎𝑎𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑎𝑎𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟/å𝑟𝑟)

1000
      (Formel 4.3) 

 

Då ingen fakta fanns att tillgå angående koldioxidutsläpp för övriga dieseldrivna fordon 
utfördes egna enklare beräkningar med vissa antaganden för att få fram ett värde på totalt 
koldioxidutsläpp.  

 För att kunna beräkna koldioxidutsläppet  för övriga dieseldrivna fordon på Håbohus krävs 
kännedom om bränsleförbrukningen per timme, mängd CO2 utsläpp per liter förbränd 
dieselolja samt antal körda timmar per fordon.  Enligt Svenska petroleum 
biodrivmedelsinstitutet frigörs i medelvärde 2,54 kg koldioxid/liter förbrukad diesel 
(Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet, 2016).  

Traktorn av modell New Holland T4030 har vid standardkörning en bränslekonsumtion på  
16,3 liter diesel i timmen (Institute of Agriculture and Natural Resources, 2008).  

Dieseldrivna övriga fordon på Håbohus: 

Fordon Typ av fordon Bränslefö
rbrännin
g l/h 

CO2 utsläpp 
kg/l diesel 

Antal körda 
timmar/år 

Totalt 
utsläpp 
av CO2 
kg/år 

Summa 
inköpt 
diesel 

New 
Holland 

Traktor - 2,54 2600   

Wille Redskapsbärare - 2,54 3600   

Avant Kompaktlastare - 2,54 50   

TOTALT     5911 22 739 

Tabell 4.4 Koldioxidemissioner övriga dieseldrivna fordon Håbohus (Svenska petroleum och 
biodrivmedelinstitutet, 2016) 
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Då bränsleförbrukningen för övriga dieseldrivna fordon på Håbohus varierar kraftigt 
beroende på vilket arbete som utförs kunde inte de formler som användes för att få fram 
koldioxidutsläppen för lastbilarna på Håbohus användas för dessa fordon. Istället räknades 
koldioxidutsläpp (formel 4.4) för traktorfordonen fram genom att räkna fram 
koldioxidutsläpp per krona köpt diesel: 

𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘ö𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝐵𝐵𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟 /å𝑟𝑟
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐵𝐵𝑎𝑎ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟/å𝑟𝑟

   (Formel 4.4)  

= 𝐹𝐹ö𝑟𝑟ℎå𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑜𝑜𝑘𝑘𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑙𝑙ä𝑝𝑝𝑝𝑝 

När förhållandet mellan summan inköpt diesel för lastbilar och kg koldioxidutsläpp för 
lastbilar har räknats fram kan det totala utsläppet koldioxid för traktorfordonen beräknas 
från formel 4.5. Förhållandet mellan summa och koldioxidutsläpp kommer att vara 
detsamma för lastbilar som för traktorfordon, oberoende av andra faktorer, så som 
bränsleförbrukning eller antal körda kilometer. Förhållandet varierar endast med 
sammansättningen i det inköpta bränslet samt pris. I detta fall antas bränslet vara av lika 
sammansättning  och inköpt till samma pris: 

𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘ö𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝐵𝐵𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑡𝑡𝑇𝑇𝑟𝑟𝑓𝑓𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟/å𝑟𝑟
𝐹𝐹ö𝑟𝑟ℎå𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒 𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝐵𝐵𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑜𝑜ℎ 𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝐵𝐵𝑎𝑎ä𝑝𝑝𝑝𝑝

  (Formel 4.5) 

= 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠𝑙𝑙ä𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑜𝑜𝑘𝑘𝑟𝑟𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑘𝑘𝑜𝑜𝑟𝑟𝑓𝑓𝑜𝑜𝑟𝑟𝑙𝑙𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟/å𝑟𝑟 

Resultatet från dessa beräkningar blev ett totalt utsläpp av koldioxid från Håbohus lastbilar 
på 5211 kg per år (tabell 4.3) och ett utsläpp av 5911 kg koldioxid per år (tabell 4.4) från 
övriga dieseldrivna fordon på Håbohus. 

4.3.6 TJÄNSTERESOR OCH PERSONALTRANSPORTER 
Under 2015 hade Håbohus resekostnader till en summa av totalt 23 475. Varav över 60 % 
är biljetter till tåg och tunnelbana 30 % var bussbiljetter inom Håbo och resterande 10 % 
var hyrbilkostnader (Dahlberg, 2015). 

4.3.7 AVFALLSHANTERING 
Under 2014 genererade varje svensk 466kg hushållsavfall. Av detta hushållsavfall gick 52 % 
till materialåtervinning och biologisk återvinning, 47 % till energiåtervinning och endast 1 
% till deponering. I Håbo kommun samlades totalt 625 kg hushållsavfall in per  person och 
år. I Håbo är det 93 % av hushållen som sorterar matavfall och det finns separata kärl för 
insamling av matavfall. I Håbo finns en återvinningscentral (Avfall Sverige, 2015). 

Kommunen har monopol på det hushållsavfall som genereras av Håbohus hyresgäster. 
Håbohus AB erbjuder också matavfallsinsamling till sina hyresgäster. På de platser där det 
finns möjlighet finns också källsortering. Källsortering är något som Håbohus har infört på 
eget bevåg och där Rangsells är det företag som är inhyrt för att sköta denna tjänst. 
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Mindre områden har endast sortering av tidningar och glas eftersom det inte finns 
utrymme för flera olika material av olika anledningar. Glas och tidningar är det material 
som hyresgästerna är mest villiga att sortera och därför föll valet just på dessa två olika 
material. Där det finns utrymme för större soprum finns källsortering för alla fraktioner. I 
de fastighetsområden där endast papper och glas kan sorteras är bättre 
sorteringsmöjligheter ett återkommande önskemål.  

Håbohus vill gärna erbjuda alla sina hyresgäster samma möjlighet till fastighetsnära  
sopsortering eftersom det gynnar miljön och är en service för hyresgästerna. Kostnaden 
för denna service betyder dock en kostnad för hyresgästerna då den måste räknas in i 
hyran även då kommunen i slutändan tjänar på att sälja soporna vidare. Det är inte bara 
omhändertagandet av soporna som kostar utan även själva uppbyggnaden av soprummen 
(Algeson Rask, 2016). 

Kommunen har ansvaret för hushållens farliga avfall. Farligt avfall kan vara produkter som 
exempelvis är miljöfarliga, brandfarliga eller cancerframkallande. Kommunens ansvar 
gäller allt från insamling, transport och hantering (Avfall Sverige, 2016). 

Behållare och rester till de kemikalier och färger som har använts av Håbohus samlas ihop 
och körs till Håbo kommuns återvinning av Håbohus själva (Kohut, 2016). 

Kommunen har insamling av el-avfall två gånger om året. Under dessa insamlingar lämnar 
Håbohus in de el-avfall som har samlats upp under den period som gått från senaste 
uppsamlingstillfället. Hyresgästerna uppmanas att själva lämna sitt el-avfall till 
kommunens insamling under dessa uppsamlingsperioder. Då mängden insamlat el-avfall 
blir för stort i väntan på kommunens insamlingstillfälle åker Håbohus själva och lämnar 
detta avfall på Håbo kommuns återvinningsstation. Håbohus förvaltar 1320 lägenheter. 
Kommunen hämtar hushållsavfall från alla dessa lägenheter. Till hushållsavfall räknas 
matavfall och restavfall. 594 av Håbohus lägenheter har underjordsbehållare, från dessa 
underjordsbehållare finns viktuppgifter för hur många kg avfall som varje lägenhet 
genererar per år (Algeson Rask, 2016). 

De lägenheter med underjordsbehållare genererade år 2015 ca : 

• 21 4400 kg Restavfall 
• 6300 kg Matavfall 

(Algeson Rask, 2016) 

Då inga siffror finns för resterande lägenheters hushållsavfall så antogs att samma mängd 
avfall genereras från de lägenheter med underjordsbehållare som från de lägenheter utan 
underjordsbehållare. 

Nedanstående formler användes för att räkna ut den totala mängden genererat 
hushållsavfall från Håbohus hyresgäster: 
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Genom beräkning med hjälp av ovanstående formler blir totalsumman för genererat 
matavfall och restavfall för Håbohus lägenheter år 2015 ca: 

• Restavfall 476 500 kg/år 
• Matavfall 14 000  kg/år 

Rangsells har ansvar för att hämta det avfall som sorteras i de fastighetsnära 
källsorteringsrum som finns tillgängliga för 1 145 av lägenheterna. 175 av Håbohus 
lägenheter saknar fastighetsnära källsortering dessa hushåll måste själva sortera och 
lämna källsorterat avfall på närmaste kommunala sopsorteringsstation. 
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Nedan redovisas den totala avfallsmängden från de fraktioner som ombesörjs av företaget 
Rangsells (Algeson Rask, 2016): 

• Glas   16 800  kg/år 
• Tidningar  24 000  kg/år 
• Metallförpackningar 1 400   kg/år 
• Plastförpackningar  3 700 kg/år 
• Wellpapp  15 000  kg/år 

 

175 av Håbohus lägenheter har inga fastighetsnära källsorteringsrum och dessa sopor 
hämtas därför inte av Rangsells (Algeson Rask, 2016). Dessa lägenheter antas dock 
generera lika stor mängd avfall av de olika fraktionerna som övriga lägenheter. Med hjälp 
av  nedanstående formler kan den totala mängden  av de olika sorterade fraktionerna som 
genereras av Håbohus hyresgäster beräknas. 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑎𝑎𝑘𝑘𝑡𝑡𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝ℎä𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝐵𝐵𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝐵𝐵𝑘𝑘𝑛𝑛å𝑟𝑟  
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Den totala mängden glas, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar och wellpapp 
för Håbohus uppgår enligt Algesson Rask(2016) till: 

Glas  19 400 kg/år 

Tidningar  27 700 kg/år 

Metallförpackningar 1 600 kg/år 

Plastförpackningar 4 200 kg/år 

Wellpapp  17 400 kg/år 
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt visas de resultat som framkom av miljöutredningen. I dessa resultat ingår 
betydande miljöaspekter, miljöpolicy, handlingsplan, ansvarsfördelning och 
utbildningsplan. 

5.1 BETYDANDE MILJÖASPEKTER 
Företagets betydande miljöaspekter utvärderas och redovisas i miljöberättelsen. De 
betydande miljöaspekterna ligger sedan till grund för de nya miljömål som upprättas varje 
år (Miljöstegen, 2010).  

Håbohus betydande miljöaspekter är följande: 

1. Leverantörer och inköp  
2. Leverantörer och inköp av kemiska produkter 
3. Energianvändning – till belysning, hissar, ventilation, uppvärmning av 

gemensamma utrymmen  
4. Energianvändning för uppvärmning 
5. Vattenanvändning 
6. Fordon och drivmedelansvändning 
7. Hantering av avfall 
8. Hantering av miljöfarligt avfall  

 

Bedömningen av Håbohus betydande miljöaspekter redovisas för i figur 5.1 (sid 39). Alla 
miljöaspekter/områden har  granskats och bedömts enligt miljöpåverkan, omfattning och 
rådighet.  När summan av de poäng som uppnåtts genom att addera miljöpåverkan och 
omfattning har blivit 6 och uppåt så anses denna miljöaspekt som betydande. När sedan 
alla kriterier ställts samman så anses det prioriterat att skriva miljömål för de 
miljöaspekter som får en totalsumma på över 8 poäng. 
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Sammanfattning av verksamhetens miljöpåverkan 

 

Miljöaspekt / område Bedömning KOMMENTAR 

Erfarenhet och kunskap - (Bedömning ej nödvändig.) 

Leverantörer och inköp 4+5+4 

13 

Stort antal leverantörer/entreprenörer av tjänster och 
produkter där det är relevant att ställa miljökrav 

Leverantörer, inköp och förbrukning 
av kemiska produkter 

4+3+5 

12 

 

Energi användning – belysning och 
utrustning 

3+5+4 

12 

Egen administration samt trapphus och allmänna utrymmen i 
fastigheterna 

Energianvändning - uppvärmning 2+5+3 

10 

Hyresgäster, kontor.Fjärrvärme, Solceller 

Elektrisk och elektronisk utrustning 4+1+3 

8 

Administration, normal användning 

Vattenanvändning 2+5+2 

9 

Hyresgäster samt egen administration 

Fordon och drivmedelsanvändning 3+3+4 

10 

Miljöfordon el men även dieselfordon. Normal omfattning 

Tjänsteresor och persontransporter 2+1+5 

8 

Resepolicy – tågresor förordat. Begränsat antal tjänsteresor 

Leveranser och transporter till och från 
verksamheten 

- Sker inga transporter till och från verksamheten. 
Avfallshantering på entreprenad. 

Arbetsmaskiner 1+2+5 

8 

Eldrivna arbetsmaskiner till trädgårdskötsel resterande 
maskiner ingår under rubriken fordon.Gräsklippning och 
sandsopning sker på entreprenad 

Hantering av avfall 3+5+3 

11 

För administrationen normalt kontorsavfall.  

Hushållsavfall sköts av kommunen källsortering har Håbohus 
införskaffat och Rangsells är anlitade för att sköta detta i 
bostadsområdena. 

Hantering av farligt avfall 5+2+5 

12 

El-och elektronikskrot från grovsoprum och egen 
administration 

Tabell 5.1 Sammanfattning verksamhetens miljöpåverkan (utformad av Isa Wästlund, 
2016-04-01)  
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Nedan följer ett utdrag ur den miljöberättelse som under arbetes gång har upprättats 
för Håbohus och där sammanfattande information kring de betydande miljöaspekterna 
ges. 
 

1. Leverantörer och inköp 

• Antal leverantörer överstiger 300 där många av dessa levererar för mindre 
summor och ca 40 stycken är ramavtalsleverantörer med höga 
leverantörssummor.  

• Vid nya upphandlingar ställer Håbohus till viss del krav på miljöarbetet hos 
leverantören. 
 

2. Leverantörer och inköp av kemiska produkter 

• Enligt den kemikalieinventering som gjordes 2016 använder sig Håbohus av nästan  
200 olika kemikalier. 

•  Håbohus ska sträva efter att byta ut produkter till miljövänligare alternativ, hålla 
säkerhetsdatablad uppdaterade samt förvara kemikalierna på rätt sätt. Ansvaret 
för det ligger på den kemikalieansvarige. 
 

3. Energianvändning – kraft och belysning 

• Elkraft till drift av fastigheter såsom belysning, hissar, ventilation mm.  
• Totalt förbrukade fastigheterna ca 

1 994 MWh el under år 2015. 
• All elkraft som köps in är märkt bra miljöval. 
• Håbohus arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen. 

 
4. Energianvändning uppvärmning 

• Håbohus hade under år 2015 en energianvändning kopplad till fjärrvärme på totalt 
ca 8 652 MWh. 

• Fjärrvärmen köps från E.ON och består främst av sekundära trädbränslen och 
spillvärme vilket är miljövänliga bränslen. 

• Håbohus arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen. 
• Målsättning är en minskning av den totala fjärrvärmeförbrukningen med 1,7 %  

från 2014 till 2017. 
 

5. Vattenanvändning 

• Vattenanvändningen är en stor post men har relativt liten miljöpåverkan.  
• Vattenförbrukningen per kvadratmeter bostadsyta var 1386 liter per kvadratmeter 

bostadsyta och år. 
• Håbohus har som mål att minska vattenförbrukningen med 1,5 % från 2014 till 

2017. 
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6. Fordon och drivmedelansvändning 

• Håbohus äger totalt 16 fordon varav 8 lastbilar, 1 traktor, 1 herrgårdsvagn, 2 
mopeder, 2 motorredskap, 1 kompaktlastare och 1 redskapsbärare. Håbohus har 
valt att satsa på elbilar och därav är tre av lastbilarna utbytta till elbilar från 2015. 
Även mopederna och  motorredskapen är eldrivna medan resterande fordon drivs 
av diesel. 

• Det finns 1 eldriven tjänstecykel för de anställda. 
• I den mån det är möjligt prioriteras klimatsmarta färdmedel så som tåg. 
• Håbohus fordon genererar ca 11 100 kg CO2/år. 

 
7. Hantering av avfall 

• Samtliga hyresgäster hos Håbohus har möjlighet att matavfallssortera  
År 2015 genererade Håbohus hyresgäster följande mängd hushållsavfall 
Restavfall 476 500 kg/år 
Matavfall 14 000  kg/år 

8. Hantering av miljöfarligt avfall 

• Hyresgästerna uppmuntras att själva lämna in el-och elektronikavfall under de två 
upphämtningstillfällen som erbjuds av kommunen. 

• Håbohus lämnar själva sitt elektronikavfall till återvinningcentralen då det blivit för 
fullt innan kommunens upphämtningstillfälle.  
 

• Mindre områden har endast sortering av tidningar och glas eftersom det inte finns 
utrymme för flera olika material av olika anledningar. Glas och tidningar är det 
material som hyresgästerna är mest villiga att sortera och därför föll valet just på 
dessa två olika material.  

• Övriga områden har sortering för samtliga fraktioner 
• Den totala mängden glas, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar och 

wellpapp som hyresgästerna i  Håbohus fastigheter genererar  i kg/år. 
 
-Glas   19 400 
-Tidningar  27 700 
-Metallförpackningar 1 600 
-Plastförpackningar  4 200 
-Wellpapp  17 400 
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5.2 MILJÖPOLICY 
Figur 5.1 Håbohus uppdaterade miljöpolicy: 

 

Figur 5.1 Håbohus miljöpolicy (utformad av Isa Wästlund, 2016-03-01) 
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5.3 HANDLINGSPROGRAM 
Tabell 5.2 är ett handlingsprogram som ska redovisa hur Håbohus miljömål  ska 
uppnås under året. Detta dokument är ej fullständigt då verksamheten själva ansvarar 
för att handlingsprogrammet ska bli komplett med verksamhetens fullständiga mål 
och handlingsplaner. 
  

     1.Energianvändning- 
uppvärmning Åtgärd Klart Ansvarig 

Resur
s i tkr 

Resurs i 
h Uppföljning 

1.1 Solceller Installation av 
solceller 

 

Mattias Dahlberg 

   2.Energi till belysning och 
kraft  i gemensamma 
utrymmen Åtgärd Klart Ansvarig 

Resur
s i tkr 

Resurs i 
h Uppföljning 

2.1 Belysning Byta ut belysning till 
LED 

 

Mattias Dahlberg 

   2.2 Solceller Installera solceller 

 

 

Mattias Dahlberg 

   3. Hantering av farligt 
avfall Åtgärd Klart Ansvarig 

Resur
s i tkr 

Resurs i 
h Uppföljning 

 

      4. Leverantörer och inköp 
Åtgärd Klart Ansvarig 

Resur
s i tkr 

Resurs i 
h Uppföljning 

4.1 Miljökrav 

 

Ställa hårdare 
miljökrav vid 
ramavtalsupphandlin
gar 

 

Anders 
Gabrielsson 

 

   4.2 Uppföljning av de 
miljökrav vi har ställt vid 
upphandlingar 

Kvalitetsansvarig i 
samarbete med 
miljöansvarig gör 
stickprovskontroller 
på leverantörer 

 

 

 

Anders 
Gabrielsson/Mats 
Norrbrand/Anneli 
Algeson 
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5.Vattenanvändning 
Åtgärd Klart Ansvarig Resurs i tkr 

Resurs i 
h Uppföljning 

5.1 Medvetenhet hos 
hyresgäster 

Visualisera 
vattenanvändningen 
för  hyresgäster i 
lägenheter som har 
individuell mätning   

Mattias 
Dahlberg 

   

  

  

6. Leverantörer och 
inköp av kemiska 
produkter Åtgärd Klart Ansvarig Resurs i tkr 

Resurs i 
h Uppföljning 

6.1 
Kemikalieanvändning 

Hålla personal 
uppdaterad kring 
minsta skadliga 
alternativ   

Istvan Kohut 

       

6.2 
Kemikalieanvändning  

Ständigt uppdatera 
den befintliga 
kemikalielistan   

Istvan Kohut 

       

7. Fordon och 
drivmedelsanvändning Åtgärd Klart Ansvarig Resurs i tkr 

Resurs i 
h  Uppföljning 

7.1 Utfasning av 
fordon 

Byta ut dieselbilar 
till eldrivna fordon           

8. Hantering av avfall 
Åtgärd Klart Ansvarig Resurs i tkr 

Resurs i 
h Uppföljning 

8.1 Införa 
matavfallsinsamling i 
samtliga områden 

Inventera områden 
där det ej finns idag 
och införa 
matavfallsinsamling 

   

Anneli Algeson 

 

       

8.2 Införa 
källsorteringsmöjlighet
er för samtliga 
bostadsområden  

Införa fler 
källsorteringsfraktion
er i de områden där 
endast ett fåtal finns 

   

Anneli Algeson 

 

       

9. Övrigt 
Åtgärd Klart Ansvarig Resurs i tkr 

Resurs i 
h  Uppföljning 

9.1 Ledningen och 
miljöansvarig går 
igenom och godkänner 
att miljöarbetet 
genomförs enligt plan 

genomgång av 
miljöledningssystem 
mål och 
handlingsplan 

   

Mats 
Norrbrand/Ann
eli Algeson 

       

9.2 Samtliga 
medarbetare ska 
informeras 
kontinuerligt om 
företagets miljöarbete  

Grundutbildning i 
miljökunskap ska 
genomföras år 2016 

   

Anneli Algeson 

 

       

Tabell 5.2 Handlingsplan Håbohus (utformad av Isa Wästlund, 2016-04-18) 
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5.4 GAPANALYS 
Tabell 5.3 är en gapanalys som beskriver vad verksamheten behöver uppfylla och hur långt 
har företaget redan kommit i arbetet med att nå miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. 
Då Håbohus har utfört de aktiviteter för at nå målen som beskrivs i gapanalysen har 
verksamheten uppfyllt alla de krav som ställs för att bli diplomerade enligt Svensk 
Miljöbas. 

Nuläge Framtida mål  Aktiviteter för att nå målen 

Miljöutredningen är gjord men är 
inte fullständig och med vissa 
antaganden.  

Genomföra en fullständig 
miljöutredning. 

- Undersök hur stor area 
som använder bergvärme 
respektive fjärrvärme för 
att erhålla ett mer korrekt 
resultat angående 
energianvändningen. 

- Fyll i mallen angående 
elektrisk och elektronisk 
utrustning. 

- Fyll i mallen angående 
antal arbetsmaskiner. 

Både nyckelpersoner och övrig 
personal behöver utbildning. 

Utbilda personal så att kraven för 
Svensk Miljöbas nås. 

 

Nyckelpersoner behöver genomgå 
följande utbildningar: 

- Upptakt-Miljöledning. 
- Miljöbalken. 

 
Samtliga medarbetare behöver 
genomgå utbildning i 

- Grundläggande 
miljökunskap. 

Nyckelpersoner har kunskap kring 
miljöarbetet men resterande 
personal behöver informeras. 

Få en personal som är 
välinformerad kring företagets 
miljöarbete. 

 

- Samtliga i personalstyrkan 
skall informeras kring 
verksamhetens 
miljöarbete. 

- Underentreprenörer ska 
informeras kring 
verksamhetens 
miljöarbete. 

- Ledningen måste årligen 
följa upp, utveckla och 
redovisa miljöarbetet. 

Miljömål och handlingsprogram 
finns men behöver ses över så att 
miljöbelastningen för samtliga 
betydande miljöaspekter minskar.  

Uppgraderamiljömål och 
handlingsprogram. 

 

- Hantering av farligt avfall 
kräver en handlingsplan. 

- Resurser i tid och pengar 
måste definieras för varje 
mål. 

Det finns en miljöberättelse men 
vissa delar behöver ses över. 

Upprätta en fullständig 
miljöberättelse. 

- De förbättringar som 
tidigare gjorts inom 
miljöområdet måste 
skrivas in i 
miljöberättelsen. 

Kemikalieförteckning finns. En miljölagkravsförteckning ska 
upprättas från år två. 

 

Dessa dokument måste tas fram: 

- Förteckning över 
lagstiftning. 

- Nödlägesberedskap. 

Tabell 5.3 Gapanalys (utformad av Isa Wästlund, 2016-04-20) 
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5.5 ÖVRIGA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Tabell 5.4 visar förslag till åtgärder för att förbättra miljöarbetet på Håbohus. Dessa 
förbättringsförslag ligger utanför de krav som ställs för att verksamheten ska bli certifierad 
enligt Svensk Miljöbas. 

Utbildning och information 

(Obligatoriska moment) 

 Grundläggande miljökunskap (3 tim) för samtliga medarbetare 
 Miljöbalken (3 tim) för nyckelpersoner  
 Upptakt- Miljöledning (3 tim) för nyckelpersoner 
 Informera all personal om verksamhetens miljöarbete 
 Upprätta en utbildningsplan inom miljöområdet 

(Övriga förslag, ej obligatoriskt) 

 Bevakning på relevanta utbildningar som arrangeras t.ex. via SABO  
 Information om miljöarbetet till hyresgäster och ev. övriga intressenter 

Inköp och leverantörer 

 Sträva efter att miljöcertifiera byggnader (befintliga och nybyggnationer) 
 Kartlägga vilka leverantörer det är relevant att ställa miljökrav på gällande, i första hand produkter, i andra 

hand systematiskt miljöarbete 
 Se över om det är möjligt att ha miljömärkta ytskikt som standard (golvmaterial och väggfärg) vid 

renovering och ev. nyproduktion 
 Skapa materialstandard för kontorsmaterial och förbrukningsartiklar 
 Skapa materialstandard för kemikalier som används i fastigheterna 
 Miljömärkt kaffe/mjölk/livsmedel 

Energi 

 Ange övergripande energimål i miljödokumentationen (De konkreta åtgärder som har bäring på energimålen 
behöver inte tas upp i handlingsprogrammet om de praktiska projekten/åtgärderna återfinns i annan 
planering/systematik) 

 Undersök bakomliggande orsak till stora skillnader i elförbrukning mellan de olika fastigheterna 
 Avstängnings/släckningsrutiner 
 Inventering av möjlighet till närvarovakter och tidsstyrd belysning 

Transporter och resor 

 Se över om det går att minska antalet leveranser genom att se över hur material/produkter beställs 
Avfall och Farligt avfall 

 Inventering av ev. förbättringspotential gällande grovsoprum 
Tabell 5.4 Förbättringsförslag (utformad av Isa Wästlund, 2016-05-01 
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6 ANALYS 
I detta avsnitt analyseras resultatet av arbetet. De delar som analyseras är Håbohus 
miljöaspekter, betydande miljöaspekter, miljöpolicy, handlingsplan och mål samt 
gapanalys. 

6.1 MILJÖASPEKTER 
Miljöutredningen som utfördes på Håbohus bygger främst på information från enstaka 
personer ur personalstyrkan och från de dokument som fanns att tillgå från Håbohus. 
Denna metod har vissa brister då informationen inte har stärkts från flera håll. Om mer tid 
hade funnits skulle miljöutredningen kunnat utförts mer grundligt och på så vis skulle 
resultaten till varje miljöaspekt vart mer korrekt. 

Då tillgång har funnits till miljöstegens mallar som beskriver hur ett miljöledningssystem 
enligt Svensk Miljöbas ska utformas så är sannolikheten stor att de delar som ska finnas 
med i systemet antingen redan fanns eller finns nedskrivna i gapanalysen. Detta gör att 
Håbohus enkelt kan se vad som vidare behöver göras för att få ett fullständigt 
miljöledningssystem redo att diplomeras. 

6.2 BETYDANDE MILJÖASPEKTER 
De betydande miljöaspekterna togs fram genom att följa instruktionerna i miljöstegens 
mall angående de kriterier som ska viktas. Dessa kriterier var miljöpåverkan, omfattning 
och rådighet. Här fanns även hjälp att tillgå från tidigare utförda viktningar gjorda av 
exempelvis Signalisten AB, vilket är ett fastighetsföretag liknande Håbohus. Eftersom 
Signalistens viktning var utformad av experter antogs liknande viktning för miljöpåverkan 
från de olika aspekterna vara densamma som för miljöpåverkan från samma aspekter på 
Håbohus. De andra två kriterierna rådighet och omfattning fick däremot anpassas efter 
Håbohus verksamhet och kan därmed vara mera osäkra. 

De miljöaspekter som efter viktning ansågs ha störst miljöpåverkan och därmed bli 
verksamhetens betydande miljöaspekter var följande: 

1. Energianvändning för uppvärmning 
2. Energianvändning – till belysning, hissar, ventilation, uppvärmning av 

gemensamma utrymmen 
3. Hantering av miljöfarligt avfall  
4. Leverantörer och inköp  
5. Vattenanvändning 
6. Leverantörer och inköp av kemiska produkter 
7. Fordon och drivmedelansvändning 
8. Hantering av avfall 
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Energianvändning för uppvärmning var en aspekt som redan från början var förväntad att 
bli en av verksamhetens betydande miljöaspekter då det är ett stort antal fastigheter som 
ska värmas upp. Kring den här aspekter finns dock stora osäkerheter. Detta eftersom 
resultatet i denna rapport är baserat på ett antagande om att samtliga fastigheter värms 
upp av fjärrvärme. Detta stämmer dock inte, utan i vissa fall används även bergvärme. Då 
ingen information gick att finna kring storleken av bergvärmeförbrukningen antogs all 
uppvärmning ske med fjärrvärme. Detta har lett till ett lägre resultat på 
energiförbrukningen för uppvärmning än vad som är trolig och därmed är detta något som 
Håbohus bör undesöka för att få ett mer korrekt resultat. 
Angående drivmedel finns också osäkerheter i beräkningarna då dieselanvändningen för 
traktorfordonen räknades ut baserat på det belopp diesel hade köpts in för under året.  
Då priset för diesel varierar och då det finns osäkerheter kring hur inköpt diesel har 
använts kan resultatet för fordon och drivmedelsförbrukning inte anses vara exakta. 
Miljöaspekten leverantörer och inköp anses vara en av de delar där det krävs mer 
information. Detta eftersom Håbohus har över 400 leverantörer av olika slag, vilket lägger 
en trolig grund för stor förbättringspotential då Håbohus har möjlighet att påverka sina 
leverantörer att arbeta mer hållbart, eller helt enkelt byta leverantörer i de fall 
leverantören inte arbetar med miljöfrågor på tillräckligt hög nivå. Då mätningar av 
vattenförbrukningen för  tre av Håbohus 22 olika fastigheter saknades kan inte de resultat 
som framkom vid beräkning av vattenförbrukningen vara fullt tillförlitliga eftersom 
resultatet är framtaget från ett antaget medelvärde av vattenförbrukning per hushåll. 
Avfallsgenereringen är osäker på grund av avfallet ej är uppmätt för samtliga hushåll. 

 
Resultatet som framkommit i denna rapport ska ses som en hänvisning till vad Håbohus 
ska fokusera på i sitt miljöarbete. Resultaten anses vara så pass tillförlitliga att 
verksamheten kan använda dem som riktlinjer i sitt miljöarbete, men Håbohus ska vara 
medvetna om att dessa siffror måste granskas och uppdateras hela tiden vilket också går 
hand i hand med hur arbetet med ett miljöledningssystem ska gå till. 
 

6.3 MILJÖPOLICY 
Miljöpolicyn är utformad efter alla de krav som ställs i Svensk Miljöbas. Det är upp till 
Håbohus att se över denna för att avgöra om förändringar bör göras innan policyn skrivs 
under och delas med allmänheten.  

6.4 HANDLINGSPLAN OCH MÅL 
De miljömål som finns nedskrivna i miljöledningssystemets handlingsplan kommer främst 
från Håbohus befintliga verksamhetsmål. Dessa mål fanns redan innan arbetet med 
miljöledningssystemet utformades. Enstaka mål är nya och har växt fram utifrån de 
betydande miljöaspekterna. Dessa mål måste förmedlas till de ansvariga i verksamheten. 
Håbohus bör också tillsammans med styrelsen diskutera dessa mål, samt förslag till 
ytterligare miljömål för att minska företagets negativa miljöpåverkan.  
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6.5 GAPANALYS 
Gapanalysen gjordes för att Håbohus på ett lättöverskådligt sätt skall se vad som finns kvar 
att se över, eller arbeta med i miljöledningssystemet innan de kan ansöka om diplomering. 
Analysen kan ses som en kartläggning över de delar som saknas eller behöver 
kompletteras. Gapanalysen visar på det gap som finns mellan befintligt 
miljöledningssystem och ett miljöledningssystem redo för diplomering. 

6.6 ÖVRIGA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Övriga förbättringsförslag är idéer till miljöförbättrande åtgärder för Håbohus. Dessa 
åtgärder behöver inte uppfyllas för att verksamheten ska kunna diplomeras enligt Svensk 
Miljöbas utan är menade att användas som förslag till Håbohus fortsatta miljöarbete och 
exempelvis användas som idéer till framtida miljömål. 
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7 SLUTSATSER 
Arbetets mål har definierats som: 

• Miljöutredning, där en kartläggning av verksamhetens nuvarande miljöpåverkan 
har utförts. 

• Dokumentation, där en miljöberättelse över företaget upprättas samt miljöpolicy, 
miljömål och handlingsprogram har utarbetats.  

Dessa mål har uppnåtts då ett miljöledningssystemet enligt Svensk Miljöbas innehållande 
ovan nämnda delar har tagits fram. Verksamheten är i nuläget inte redo för diplomering 
utan måste för att kunna diplomeras enligt Svensk Miljöbas utföra de aktiviteter som står 
beskrivna i gapanalysen. 

Under arbetets gång har det framgått att Håbohus redan inlett ett miljöarbete och att de 
strävat efter att minska sin miljöpåverkan med exempelvis solceller och elbilar. De 
personer i personalstyrkan som har varit delaktiga i detta arbete är alla positiva till ett 
miljöledningssystem och samtliga anser att det är viktigt att arbeta med och utveckla sitt 
miljöarbete.  

Miljöfrågor måste dock bli en bestående punkt på företagets ledningsmöten. Detta så att 
miljöarbetet fortsätter att drivas framåt. Inom vissa områden i Håbohus verksamhet är 
informationen kring de olika miljöaspekterna bristfälliga. Dessa delar gället t.ex. 
bergvärmeförbrukningen, information kring leverantörers miljöarbete och total 
vattenförbrukning. Dessa delar bör undersökas ytterligare för att miljöledningssystemet 
ska bli mer tillförlitligt. Andra delar som Håbohus bör tänka på för att förbättra sitt 
miljöarbete är att följa upp de krav de ställer på sina leverantörer vid t.ex. nybyggnationer 
och att ständigt arbeta proaktivt gällande miljöfrågor. Genom det nu utformade 
miljöledningssystemet kommer det att bli enklare för Håbohus att utveckla sitt 
miljöarbete. 
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BILAGOR 
BILAGA 1 INTERVJUER 
 

INTERVJU MED VD MATS NORRBRAND 
Inledning 

1. Vad är din roll? 
VD. 

2.  Hur länge har du varit anställd i organisationen?  
Började som fastighetschef 2009.VD sen 2011. 

3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
Ansvarig för allt, leda och fördela arbete, har rätt organisation och kompetens, 
tidiga skeden i planläggningar av byggprojekt, ekonomi, försäljning och köp av 
fastigheter. Kontakt med styrelse och ägare. 

Miljöledningssytem 

1. Har du tidigare erfarenheter från att arbeta med miljöledningssystem? 
Ja i ett ISO certifierat företaget. Familjebostäder i Stockholm. Man märkte av där 
att de jobbad systematiskt med miljöfrågor och det var lätt att hitta information 
om miljöfrågor. 

2. Kommer idén om att skapa ett miljöledningssystem på Håbohus från dig? 
Jag kommer inte ihåg vart idén kommer ifrån men jag står bakom idén, bra att 
jobba systematiserat i frågan, vi gör bra saker men systematiken saknas. När vi 
ställer krav på leverantörer så känns det löjligt att vi själva inte har det. 

3. Har du ett intresse av att införa ett miljöledningssystem på Håbohus? 
Ja ser ett behov av ett miljöledningssystem och att starta med ett enklare 
ledningssystem än ett ISO som är enklare att leva upp till. Systemet behöver inte 
vara tredje part certifierat. 

4. Vad är syftet med att utarbeta ett miljöledningssystem för organisationen? 
Är en kvalitetsstämpel utåt sett. En tydligare viljeyttring av företaget att arbeta 
med miljön istället att bara lite på den goda viljan från de individer som jobbar i 
företaget. Idag så ligger miljöarbetet mer som ett intresse hos individerna med ett 
miljöledningssystem så sätter organisationen ner foten för att alla verkligen ska 
arbeta med miljön. Lättare för medarbetarna att jobba systematiserat. 

5. Hur ser ert miljöarbete ut idag?  
Vi gör många bra saker t.ex. inom energi då vi  installerar solceller och  fasar ut  
dieseldrivna  fordon till fördel för elbilar. Men vårat miljöarbete behöver hållas 
ihop. Jag tycker arbetet är bra men ostrukturerat. Genom ett system kan vi få ut 
miljötänket mer i det vardagliga arbetet. 
Vi tar inte upp miljöfrågor ledningsmöten men vi hoppas att det här arbetet kan 
leda vidare till underlag som kan tas upp på dessa möten.  
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6. Hur utarbetade ni eran miljöpolicy? 
Fanns redan innan jag började men den känns nu väldigt inaktuell, men denna ska 
uppdateras i samband med miljöledningssystemet. Vi vill ha en miljöpolicy som vi 
faktiskt följer. 

7. Har ni några miljömål? 
Vi har mål inom affärsplanen om energi ,vattenförbrukning. Egenproduktion av el, 
utfasning av fordon men de är inte tydligt förankrade till miljöpolicyn. 

8. Vem bär ansvar för att miljömål och miljöpolicy uppfylls idag? 
Jag är ansvarig för alla mål. Styrelsen är med och formulerar målen. 

9. Vad gör ni för att minska er negativa miljöpåverkan? 
En stor del är energianvändningen där vi har mål för att minska den, 
egenproduktion av miljövänlig el, fasa ut fordon till fördel för mer miljövänliga, 
sänka vattenförbrukningen.  
Jag tror att vi skulle kunna bli bättre i det dagliga arbetet tillexempel vilka material 
och kemikalier som våra entreprenörer använder. Har vi koll på vilka kemikalier 
målarna använder vilket lim snickare använder. Jag tror att dessa problem finns 
även internt även om detta är betydligt bättre än det har varit för fem år sen. 
Hanteringen har blivit bättre i och med att det finns säkerhetsdatablad och så 
vidare. 
 
Tillexempel vid nyproduktion vilket material som ska användas vilket är bäst enligt 
miljösynpunkt. Det är svårt eftersom tillexempel så är betong väldigt bra mot 
vattenskador och ska vi väga det mot miljöaspekterna. Igenom lagen om offentlig 
upphandling så får inte vi bestämma vilket material som ska användas vi kan bara 
beskriva en funktion sedan är det lagstiftningar som reglerar det. Men de krav vi 
ställer på byggherrarna måste vi följa upp bättre. Vi har ingen bra metodik att följa 
upp våra avtal. Jag tror detta är väldigt vanligt. Högtravande avtal som i 
verkligheten blir någonting annat. Vår uppföljning av avtalen brister så jag tror att 
vi har dålig koll på att följa upp miljökrav. En entreprenör kan vara jätte duktig och 
en annan jätte dålig och jag känner inte att vi måste bli bättre på att följa upp våra 
avtal så att vi får reda på vilka som är bra och vilka som är mindre bra. Samma sak 
gäller städentreprenad.  

10. Vad skulle ni kunna göra för att förbättra miljöarbetet? 
Vilka material och kemikalier som våra entreprenörer använder. Finns saker på 
kemikaliesidan. Men även internt intresse. Rent generellt är det ett större intresse 
för miljöfrågor. 
Det finns mycket krav i upphandlingen men vad händer om det inte blir så, 
uppföljningen brister. Måste bli bättre på att följa upp våra avtal. Även inom städ. 

11. Finns det något i er verksamhet som förhindrar erat miljöarbete (tid, resurser, 
attityder) 
Svårt med tid och resurser. Kompetens hos personal. 
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12. Vilka anser du vara de största miljöaspekterna i er verksamhet? (Om du fört 
nämner direkte miljöaspekter och sedan indirekta.) 
Både vår och våra hyresgästers energianvändning och vår fjärrvärme. Även 
avfallshanteringen, nyproduktion är stor miljöpåverkan i alla led. 

13. Vad har du för vision angående Håbohus miljöarbete, vilka resurser skulle krävas 
för att nå detta mål? 
Vill ha bättre resultat att vi presterar bra och för att göra det så tror jag att vi 
behöver ett miljöledningssystem. Vi vill ha mätbara resultat. Bra arbete i 
verkligenheten inte bara papper som ska tyda på att vi arbetar bra. Jag vill ha ett 
system som är anpassat för vår organisation ej för administrativt och tungrott. 
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INTERVJU MED MILJÖANSVARIG ANNELI ALGESON RASK 
Inledande frågor 

1. Vad är din roll på Håbohus? 
Miljöansvarig förvaltning och miljö, försäkringsskador, kontakter med hyresgäster. 

2. Hur länge har du varit anställd? 
Sedan 1993 men miljöansvarig sedan 2004 men just miljöansvaret  har lyfts upp mer 
under sista tiden. 

3. Är du intresserad av miljö och miljöfrågor privat? 
Ja absolut, det var därför jag fick miljöansvaret. Organisationen hade tidigare ingen 
miljöansvarig och jag tror också att det är lättare när man har intresset själv att 
implementera miljötänket i organisationen. 

4. Har du tidigare erfarenhet av miljöarbete? 
Nej, egentligen inte. Jag studerade it ekonomi. 

Håbohus miljöarbete 

1. Känner du till Håbohus miljöpolicy? 
Ja jag känner till den. Det står skrivet att vi ska minimera påverkan på miljön, 
miljöpolicyn är dock inte aktuell. Mats och jag gjorde den tillsammans. I miljöpolicyn 
står exempelvis att vi vill ha endast fjärrvärme men det stämmer inte längre. Vi höll på 
den tiden på att fasa ut våra oljepannor. Sedan Mattias Dahlberg som är 
energiansvarig blev anställd har vi kollat på mycket olika typer av energiformer så som 
bergvärme och solceller. Vi vill ha fossilbränslefritt. Vi funderar ju mycket på hur bra 
fjärrvärme egentligen är, för vad är det egentligen som dom eldar med det har man 
dålig koll på. Det är främst avfall, men vilken typ av avfall och de använder sig också av 
olja under de högbelastade topparna. Det finns bättre och sämre fjärrvärme så det 
kanske inte alltid är fjärrvärme som är det bästa alternativet. 

2. Känner du att Håbohus arbetar aktivt med miljöfrågor? 
Ja det tycker jag, tydligare med åren. Har ett större uttalat ansvar från oss själva då vi 
har tydligare gjort detta mer i organisationen. Vi smyger dock in det ganska mycket 
eftersom det lätt blir ett avstånd från personalen när vi börjar prata om miljöfrågor. Vi 
måste kämpa men vi arbetar absolut aktivt med miljöfrågor.  
 
Vi startade också för två år sedan en miljögrupp tillsammans med 
hyresgästföreningen. Där hyresgästerna kan komma med förslag om förändring, än så 
länge är det inte så många som intresserar sig men det är viktigt att det iallafall finns. 
Detta visar också på att vi jobbar aktivt och vi vill gärna göra det bästa för 
hyresgästerna. 

3. Tror du att det är positivt för  organisationen att arbeta med miljöfrågor? 
Ja det tror jag, dels för oss själva. Känns bättre med aktiva bra miljöval för hyresgäster 
och omvärld. Alla tycker ju tyvärr inte att det är positivt, man måste fundera på hur 
folk reagerar när vi börjar prata miljöfrågor. Det finns ju så många olika miljöfrågor 
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men det gäller att få det att framstå positivt att arbeta med miljöfrågor och att 
försöka få det att inte vara så tungrott eftersom många tror att miljöarbetet är så 
svårt, vilket det inte behöver vara. 
Har en grupp tillsammans med hyresgästföreningen. 

4. Har du märkt av att intressenter är intresserade av erat miljöarbete? 
Ja hyresgästföreningen, dom är duktiga i sig med att vara miljömedvetna sedan gäller 
det att sprida denna miljömedvetenhet till de boende. Hyresgästföreningen anordnar 
hyresgästens dag en gång där är Håbohus medverkar och där vi försöker ha miljötema 
där vi pratar om just miljö. Sedan är det alltid svårt att få med alla. Vi har 1300 
lägenheter och det är ju inte alla dessa hyresgäster som springer till oss. Denna grupp i 
hyresgästföreningen är dock väldigt aktiva och vi försöker pusha ut vikten av att vara 
medveten om hur man kan påverka sitt  boende både hyresmässigt och miljömässigt 
eftersom detta hänger ihop. T.ex. om hyresgästerna sopsorterar så kan kostnaden för 
sophanteringen sänkas vilket vidare kan generera till sänkta hyror. 
Sedan tänker jag andra intressenter och vår ägare Håbo Kommun är ju en stor 
intressent och där har det blivit bättre samarbete på senare tid. Just det att vi ska 
jobba åt samma håll, Håbo kommun arbetar också för att bli en fossilbränslefri 
kommun 2030 och där faller ju vårat arbete in med exempelvis målet att byta ut våra 
fordon till miljöbilar bra in i deras tänk. 

5. Arbetar du något med inköp? 
Jag beställer renoveringsarbete från måleri och matt byten och sen har jag hand om 
de situationer när det blir försäkringsskador. Om exempelvis en lägenhet brinner upp 
eller vi får en vattenskada så beställer jag renoveringen. Dessa avtal är redan 
upphandlade och i våran upphandling ställer vi miljökrav t.ex. när vi ska sanera efter 
bränder så ska vi använda det minst miljöskadliga alternativet men det är inget jag 
pushar på när jag beställer utan detta är redan underförstått. Målarna nuförtiden 
använder inte heller de miljöfarliga terpentinfärger som användes förr utan nu så 
använder de vattenbaserade färger. Vi har inte krav på att dessa produkter ska vara 
Svanen märkta men i de krav som vi har i upphandlingarna så är det ändå så att det 
ställs miljökrav. Jag känner dock att vi måste bli bättre på att veta vilka krav det är vi 
ställer. Nu är inte jag med på upphandlingarna på det viset utan det är Anders 
Gabrielsson som har hand om detta. Det är många nya roller här och  jag tror att det 
kommer bli bra i slutändan och det är ju det vi vill att miljöledningssystemet ska hjälpa 
oss med. 

Miljöarbete i den dagliga verksamheten 

1. Vilka tjänster levererar ni till era kunder?  
Kommunen har monopol på våra hushållsavfall. Vi har matavfallsinsamling och 
restavfall alltså hushållsavfall och det är kommunen som har det som vi då 
erbjuder våra hyresgäster att de kan matavfallssortera. Detta finns dock inte i alla 
områden då det är så nyligen introducerat då det var förra året som hela 
kommunen bestämde sig för att vi skulle ha detta. T.ex. på Skeppsvägen där vi 
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håller på att renovera där har de inte matavfallsinsamling och där har vi fått 
dispens just för att vi kommer att göra om sopsorteringen där när vi är klara med 
renoveringen. Men annars så har alla bostadsområden matavfallsinsamling och 
husavfall sen så erbjuder vi på eget bevåg och på de platser vi har möjlighet 
källsortering. Källsorteringen som vi har handlat upp själva så där har vi Rangsells 
som hjälper oss med det. Ett litet bostadsområde brukar endast ha sortering av 
tidningar och glas eftersom det inte finns plats för annat och vi har valt dessa två 
material för att de är de material som är lättast att få hyresgästerna att sortera. 
Där vi har större soprum där försöker vi ha alla fraktioner som erbjuds på de 
publika sopstationerna. Det är ett återkommande önskemål hos de som inte har 
alla fraktioner att också få detta. 
 
Det strävar vi också efter men det är inte alltid lätt att få till dels utrymmesmässigt 
sedan blir det så i slutändan att hyresgästerna får betala den kostnaden två gånger 
om i och med att man exempelvis vid köp av förpackningar betalar till 
förpackningsindustrin för att de ska ta hand om det och det är därför vi har de 
publika stationerna. Sedan om vi erbjuder den fastighetsnära källsorteringen då 
måste vi betala för detta  och vi måste ta ut det priset på hyran så det är med 
delad känsla då vi gärna vill erbjuda den servicen eftersom det gynnar miljön då 
det blir lättare att sortera  om det är i närheten samtidigt som det faktiskt blir så 
att hyresgästerna får betala dubbelt. Men där vi kan så erbjuder vi det iallafall 
eftersom vi tycker att fördelarna överväger även om de får betala dubbelt. Det 
kostar också pengar att bygga soprummen, helt hade man velat sälja soporna till 
kommunen eftersom de gör ju ändå en vinst så de säljer dem i sin tur men det får 
man inte. 
 
Vi har egen snöröjning, gräsklippning är på entreprenad, vi har trädgårdsskötsel 
som lövblåsning och skötsel av buskar och träd själva, sandsopning köps in. 
Vi köper in renoveringar. 

2. Inom den avdelning du själv arbetar vad tror du är de delar som har störst 
negativ miljöpåverkan? 
Större renoveringar av skador, försäkringsskador efter brand eller vatten. Även 
sophantering.  

3. Hur är miljöarbetet inkluderat i ditt dagliga arbete?  
Vi vill ha det bästa ur miljösynpunkt, jag använder inte bil jag cyklar eller går. 
Personal använder sina egen bilar på kontoret. På kontoret finns en el cykel vilket 
funkar bra eftersom Bålsta är så litet. 
Det finns sortering på kontoret nu har det dock blivit dåligt med det eftersom 
många i personalen inte tänker på vikten av sortering och då lägger ihop allt 
material i samma påsar. Fastighetsskötarna har hämtning av plast och kartong på 
holken. det finns soprum där man kan källsortera i närheten. 
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Vi fick en utbildning i Eco driving 2014 av Håbo kommun och detta är ett bra 
exempel på samarbete med kommunen. Detta kan dock vara bra att ha 
återkommande och bra att ha ett system för ny anställda tillexempel Kent som är 
ny. Detta kan ju också bli lättare att hålla koll på genom ett miljöledningssystem. Vi 
har haft hela personalen på Rangsells för att lära sig om sopsortering. Detta är 
dock flera år sedan och skulle behöva förnyas. 

4. Vad har ni för plan angående era fordon? 
Juni 2018 är ett verksamhetsmål att alla fordon ska uppfylla euroklass 5 eller 
högre. Men svårt att tyda den klassningen så vet inte om vi ska använda oss just av 
den. Är min bil miljöfordon en sida att kolla om bilarna är miljöfordon. 

5. Hur behandlar ni farligt avfall? 
Kommunen har elavfallsinsamling två gånger om året. Så Håbohus sparar el avfall 
och så hämtar kommunen detta. Ibland blir det fullt och då åker Håbohus själva 
och lämnar farligt avfall. Det är snårigt vilka regler som finns runt detta. 
Hyresgästerna får åka själva men man får inte samla ihop och köra själv men vi 
försöker uppmuntra hyresgästerna att utnyttja tjänsten som kommunen erbjuder. 

6. Hur hanterar ni kemikalier? 
Istvan vet detta bättre. 

7. Anser du att ett mer aktivt miljöarbete skulle vara intressant? 
Ja. 

8. Får du uppmuntran och stöd från ledningen i miljöarbetet (utbildning, redskap, 
uppföljning)? 
Ja absolut uppmuntran och stöd, men tid till miljöarbetet kan vara svårt, finns 
ingen utsatt tid till miljö. Så kanske mer tid i framtiden, ser en ljusning. Om det 
finns kurser är det inga problem att gå. Men jag letar upp kurser aktivt själv. 

9. Känner du att du har den kunskap som behövs för att arbeta med miljöfrågor? 
Både och, Skulle vilja få mer kontinuerlig information kring lagar och regler och 
med vad som ändras i dem, mer kurser generellt kontinuerligt. 
SABO finns som ett stöd i miljöarbetet, dom har koll på vilka kurser som finns och 
vilka som är bra att gå. De håller egna kurser och håller ihop nätverk. Är 
medlemmar i SABO och ibland finns kostnadsfria seminarier och ibland kurser som 
man får betala för. 

10. Känner du att du har tid att arbeta med de miljöfrågor som finns? 
Skulle önska att jag hade mer tid. Också själv strukturera upp och avsätta tid. 
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INTERVJU MED OMRÅDESCHEF ISTVAN KOHUT  
Inledande frågor 

1. Vad är din roll på Håbohus? 
Områdeschef, jag har ansvar för arbetsmiljö och personalansvar, fakturering, avtal 
arbetsuppgiftuppdelning för de som arbetar med skötsel av fastigheterna. 
2. Hur länge har du varit anställd? 
10 år. 
3. Är du intresserad av miljö och miljöfrågor privat? 
Ja, jag sorterar hemma tänker efter för att inte påverka miljön negativt, försöker 
påverka omgivningen att tänka på miljön. 
4. Har du tidigare erfarenhet av miljöarbete? 
Ja, från Svenska Bostäder och jag har lärt mig mycket  från Anneli här. 

Håbohus miljöarbete 

1. Känner du till Håbohus miljöpolicy? 
Ja, jag kan den inte utantill men vet att den finns 
2. Känner du att Håbohus arbetar aktivt med miljöfrågor? 
Sista åtta åren, ja. Det blev mer fokus på miljön allmänt då och eftersom Anneli 
brinner för miljön och hon är ansvarig för den delen nu. Fanns inte samma fokus på 
miljön förut. 
3. Tror du att det är positivt för  organisationen att arbeta med miljöfrågor? 
Definitivt, det leder till besparingar och förbättringar. Återvinning är bättre än nytt i 
pris. Byt belysning till LED så halveras energianvändningen. Bra för ekonomin och 
miljön. 
4. Har du märkt av att intressenter är intresserade av erat miljöarbete? 
Svårt att svara på det. De som installerar vitvaror som vi köper in så de säger inget om 
det. Vi gör avtal och upphandlingar där vi har miljökrav med alla leverantörer 
intressenter. 

Miljöarbete i den dagliga verksamheten 

1. Inom den avdelning du själv arbetar vad tror du är de delar som har störst 
negativ miljöpåverkan? 
Dieselbilar som vi använder varje dag och som vi  är ute och åker med. Vi fasar ut 
dem så fort som möjligt men bilarna är inte så gamla. Vi har så litet samhälle så det 
funkar bra med elbil. Det finns en utfasningsplan för fordonen till att byta till el. 

2. Hur är miljöarbetet inkluderat i ditt dagliga arbete?  
a. Tänker du på miljön när ni beställer varor? (kemikalier, verktyg, fordon) 
b. Tänker du på miljön under tiden du arbetar (eco driving, avfallssortering, 

reservdelar, kemikalieanvändning) 
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Alla har gått kurs i eco driving vilket hjälpte man lärde sig saker man inte visste. 
Vi sopsorterar de vanligaste t.ex. kartonger och plast. 

3. Vad är det för tjänster ni utför här? 
Allt kring skötsel av  fastigheterna, köper också in många tjänster, t.ex. rörmokeri 
osv. 

4. Har ni sopsortering? 
Kartonger och plast. 

5. Hur behandlar ni farligt avfall? 
Samlar ihop kemikalier, färg och annat och åker till återvinningen vilket ligger här i 
närheten. 

6. Hur hanterar ni kemikalier? 
Vi har ett skåp med kemikalier. Vi har faktablad och så vidare på våra kemikalier. Vi 
har inte så mycket olika sorts kemikalier. 

7. Anser du att ett mer aktivt miljöarbete skulle vara intressant? 
Ja men absolut men behövs mer resurser, vi behöver tid och plats mer kärl till 
sopsortering t.ex.  

8. Får du uppmuntran och stöd från ledningen i miljöarbetet (utbildning, redskap, 
uppföljning)? 
Ja vi får uppmuntran. Anneli utbildar personal vidare.  

9. Känner du att du har den kunskap som behövs för att arbeta med miljöfrågor? 
Jag har kunskap för att arbeta med miljön. 

10. Känner du att du har tid att arbeta med de miljöfrågor som finns? 
Ja, om man gör rutin av det så krävs inte så mycket tid. Skulle behöva mer yta för 
att kunna sortera mer.  

11. Har du något att tillägga som du anser viktigt? 
Har pärm och lista till kemikalierna i kemikalieskåpet. Där vi har brandfarliga och 
miljöfarliga ämnen. Nu behövs även faktablad för produkter så som diskmedel och 
så vidare men det ska vi ordna. 

I upphandlingar får man endast säga vilken funktion produkten ska ha man får inte 
säga vilken produkt man har på grund av lagen för offentlig upphandling. Det gör 
att vissa produkter köps in som kan ha sämre miljöegenskaper för att priset är 
lägre. Ibland jobbar lagen emot miljön. 
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INTERVJU MED TRÄDGÅRDSSKÖTSELANSVARIG PETER WELCH  
Inledande frågor 

1. Vad är din roll på Håbohus? 
Trädgårdsansvarig. Ansvarig för all träd och buskbeskärning, snöröjning, vår- och höst- 
städning. I princip allt utom gräsklippning och ogräsrensning vilket är lagt på 
entreprenad.  
2. Hur länge har du varit anställd? 
3,5 år. 
3. Är du intresserad av miljö och miljöfrågor privat? 
Ja, jag jobbar ju hela tiden i naturen så miljöfrågor finns alltid i baktanken. 
4. Har du tidigare erfarenhet av miljöarbete? 
Jag jobbade på en trädgårdsfirma som arbetade efter Fr 2000. 

Håbohus miljöarbete 

1. Känner du till Håbohus miljöpolicy? 
Ja, det gör jag. Den känns väldigt bred men är helt okej. 
2. Känner du att Håbohus arbetar aktivt med miljöfrågor? 
Ja, det tycker jag.  Dels genom solcellerna, elbilarna, batteriverktyg istället för bensin. 
3. Tror du att det är positivt för  organisationen att arbeta med miljöfrågor? 
Jo, det tycker jag, det är alltid bra att arbeta med miljö för både oss och hyresgäster. 
4. Har du märkt av att intressenter är intresserade av erat miljöarbete? 
Vissa hyresgäster är intresserade av att vi arbetar med miljöfrågor och andra inte. 
Kommunen är imponerade av att vi använder batteriverktyg och solceller. 
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Miljöarbete i den dagliga verksamheten 

1. Inom den avdelning du själv arbetar vad tror du är de delar som har störst 
negativ miljöpåverkan? 
Snöröjning med traktorerna och sandsopning. 

2. Hur är miljöarbetet inkluderat i ditt dagliga arbete?  

a)Tänker du på miljön när ni beställer varor? (kemikalier, verktyg, fordon) 

Använder miljövänliga varor typ ättika. inga miljöfarliga varor.  Det är kul när 
man går på mässor där man kan lära sig nytt t.ex. att man kan hälla hett vatten 
på ogräs. Vi beställer in varor men vi köper in allt från Ahlsell för vi har HBV-
avtal med dem. 

b)Tänker du på miljön under tiden du arbetar (eco driving, avfallssortering, 
reservdelar, kemikalieanvändning) 

Vi har gått kurs i eco driving, försöker köra så bra som möjligt.  

1. Hur hanterar ni kemikalier? 
Tar det till återvinningsstationen. 

2. Anser du att ett mer aktivt miljöarbete skulle vara intressant finns det något att 
förbättra? 
Byta ut dieselbilarna. Använda hetvatten vid ogräsröjning. Tänka på småsaker i 
vardagen pappersutskrifter osv.  

3. Får du uppmuntran och stöd från ledningen i miljöarbetet (utbildning, redskap, 
uppföljning)? 
Ja, det tycker jag. Det var positiv respons när jag ville pröva om det fungerade med 
batteridrivna verktyg. 

4. Känner du att du har den kunskap som behövs för att arbeta med miljöfrågor? 
Jag känner att jag har den kunskap som behövs. Har man nån fråga så går det 
ganska lätt att få svar på den. Genom att använda sig av ett miljöledningssystem så 
blir det lättare för alla att förstå vad vi ska göra. Om man förstår t.ex. varför man 
ska sortera så följer folk lättare reglerna. 

5. Känner du att du har tid att arbeta med de miljöfrågor som finns? 
Ja, det har jag för mig själv. 
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INTERVJU MED OMRÅDESCHEF ANDERS GABRIELSSON 
 

1. Vad är din roll på Håbohus? 

Inköp och projektledare inom byggsektorn. 

2. Hur länge har du jobbat här? 

1 år har jobbat med Håbohus i 20 år men arbetade tidigare på Skanska. 

3. Känner du till vad ett miljöledningssystem är? 

På min tidigare arbetsplats hade vi ett omfattande miljöledningssystem,  det var alldeles 
för stort då  det var tvunget att fyllas i allt för många sidor varenda gång ett bygge skulle 
dras igång. Det blev bara krångligt och det kändes inte som att det fyllde sin funktion utan 
att det endast gjordes för att se bra ut utåt. Utan det borde vara projektspecifik. 

4. Vilka varor eller tjänster köper ni av era tio största leverantörer? 

Byggtjänster både nyproduktion och renovering, energi, solceller 

5. Hur går det till när ni gör en upphandling? 

Totalentreprenad då skickar vi ut en rambeskrivning. Då tar vi upp energiprestandakrav 
BBR krav -10%, vi ska ligga 10%  under kraven. Finns skallkrav och börkrav, 
energiförbrukning lär vara så låg som möjligt. För varje minskat kilowatt/h  per kvadrat då 
får dom en fördel i anbudsläget. Kommer man 20% under så har dom ett bra läge att få 
anbudet. Vi har inga direkta miljökrav än så länge vi ställer inga miljökrav på nybyggnation 
i nuläget. Det kostar pengar och vi hade inte budgeterat för miljökrav vid  nuvarande 
nybyggnation. Det sprider sig dock men miljöklassning på byggnader och jag tror att vid 
nästa nybygge så kommer vi att vilja miljöcertifiera. 

De stora pengar går åt till tjänster med renovering eller nybyggnation. Material är inte alls 
lika mycket. Handlar mycket via HBV som är en inköpsorganisation. Bi har inget avtal med 
leverantörer för kontorsvaror eftersom det är så pass lite. Köper vi in för under 100 000 så 
krävs inget avtal. Under 500 000 behöver vi inte ha något ramavtal. 

Vi frågar om våra leverantörer har ett miljöledningssystem men annars ställer vi inte 
vidare krav eller kollar upp. Vi är dåliga på att ställa krav, men det är svårt utan ett 
miljöledningssystem.  

  



 

69 

 

 

6. Skulle du kunna uppskatta mängden av dessa varor eller tjänster? 

Vi köper mycket tjänster efter som  vi bygger nytt och renoverar. Men inte mycket 
material eftersom detta sköter byggföretagen. Vi köper vitvaror och då den med bästa 
miljömärkning men vi köper denna via HBV. 

7. Ställer du krav på leverantörerna att de ska arbeta enligt ett miljöledningssystem 
eller att de ska arbeta med miljöfrågor på annat sätt? 

Ja, det kan läsas i vårat ramavtal som finns för alla stora leverantörer. Våra leverantörer 
ska göra så som vi säger. 

8. Hur många leveranser har ni till verksamheten i veckan? Har ni leveranser med 
exempelvis tung lastbil, lätt lastbil, bil, cykel, MC? Hur många av varje? 

Vi handlar så otroligt lite så det vi behöver handlar vi själva direkt. Det vi handlar för under 
100 000 behöver vi inte dokumentera. 

9. Köper du även in kemikalier? Vet du vilket sorts kemikalier? Mängd? 

Lim, färg dom ska veta vad dom köper, ska finnas faktablad. 

10. Är du intresserad av att arbeta mer med miljöfrågor? 

 Tanken på miljö är med men det är inte det första jag tänker på. Miljö är inte prio ett, 
kvalitet och pris är mer viktigt. Dock finns delar som påverkar alla aspekter så som 
exempelvis energi, vilket gör det till ett intressant område. De solceller vi har påverkar inte 
hyresgästerna särskilt mycket det går mest till vår egen konsumtion detta på grund av att 
vi tyvärr inte kan lagra solenergin vilket skulle göra att vi kunde utnyttja energin bättre. 

11. Känner du att det finns några förbättringar inom miljöområdet på din avdelning, 
har du några förbättringsförslag? 

Förbättra energin vid nybyggnation,  LED-lampor o solceller vid nya byggnader. 
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BILAGA 2 ANBUDSMALL UPPHANDLING AV NYPRODUKTION  
Denna del i anbudsmallen gäller miljöarbete vid upphandling av nyproduktion. 

Om fråga 1 nedan besvaras med ”Ja”, ange vilket system under fråga ”1a”. Om fråga 1 
nedan besvaras med ”Nej” skall fråga 2-11 besvaras med ”Ja” för att uppfylla kraven. 

Fråga Krav Ja Nej 

1. Tredjepartscertifierat 
miljöledningssystem (typ SS-EN ISO 
14001, EMAS) eller egen 
branschorganisations godkänt system 
finns. 

  

1a. Om svar ”Ja” i fråga 1. Ange typ av 
system. 

Typ av system 

2. Materialförteckning med 
miljöanpassade material, redovisade 
med miljödeklarationer finns. 

  

3. Plan för hur sortering av 
rivningsmaterial ska ske, samt hur 
farligt avfall omhändertas ska finnas. 

  

4. Rutiner för transporter av alla slag 
med bil, till arbetsplats, skall finnas. 

  

5. Restriktioner för användning av 
kemiska ämnen upptagna på 
Kemikalieinspektionens 
begränsningsdatabas och PRIO-guide 
följs. 

  

I det fall anbudsgivaren svarat ”Ja” i fråga 1. behöver fråga 6-11 inte besvaras. 
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Fråga Krav Ja Nej 

6. Skriftlig miljöpolicy (miljöinriktning) 
som är antagen av företagsledningen 
finns. 

  

7. Organisationsschema eller 
motsvarande beskrivning där 
miljöansvaret är tydligt dokumenterat 
finns. 

  

8. Plan för miljöutbildning av all personal 
vid dessa arbetsplatser, som visar att 
alla är väl insatta i ovan redovisade 
krav finns. 

  

9. Miljöutredning finns.   

10. Tydligt tidsatta miljömål finns.   

11. Handlingsplan för att uppnå miljömål 
finns. 

  

Anbudsmall gällande miljöarbete vid upphandling av nyproduktion (Håbohus AB, 2014) 

I det fall anbudsgivaren inte har tredjeparts certifierat miljöledningssystem skall exempel 
på miljöplan från ett genomfört referensprojekt bifogas anbudet (Håbohus AB, 2014) 

. 
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