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1. Sammanfattning 
 
 
SPV, Statens tjänstepensionsverk är enligt förordning 2009:907 om miljöledning i statliga 
myndigheter skyldig att minst vart femte år genomföra en miljöutredning avseende myndighetens 
direkta och indirekta miljöpåverkan.  SPVs miljöcertifiering i Breeam ställer dock krav på att den 
görs årligen vilket nu också är rutin. 
Miljöutredningen delas in i tre moment, inventering, analys och värdering. 
Det huvudsakliga syftet med utredningen är att underlätta arbetet med att få fram handlingsplaner för 
att åtgärda (begränsa) det som SPV betraktar som betydande. 
 
För år 2017 beräknas antal årsarbetare till 243 st. 
 
SPVs lokaler har en bruksarea (BRA) på 6329 m². 
 
Resursutnyttjandet av lokalerna är 26 m² / årsarbetare. 
 
 
I denna miljöutredning har SPV, Statens tjänstepensionsverk identifierat följande betydande direkta 
och indirekta miljöaspekter. 
 
Direkta miljöaspekter 
 
1. Flygresor (CO2)  
 
2. Kontorspapper/kuvert (kg) 
 
 
 
Indirekta miljöaspekter 
 
3. Transporter av brev och paket (CO2) 
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1.1 Sammanfattande värdering 
 
Metoden för poängsättning av miljöaspekter finns presenterade på sidan 9 under rubriken 
genomförande och tillvägagångssätt. 
Värdering av direkta och indirekta miljöaspekter 2017 
 
Nr Miljöaspekt Mängd 

(ex, kg, kWh, kr, 
antal) 

Poäng 
(mängd) 

Poäng 
(miljöpåverkan) 

Mängd x miljö-   
påverkan 
(över 10 = 
betydande 
miljöaspekt) 

Energi och vattenförbrukning 
 
1 Verksamhetsel   391 000 kWh 2 2 4 
2 Fastighetsel   233 000 kWh 2 2 4 
3 Kyla     40 000 kWh 2 2 4 
4 Fjärrvärme   629 000 kWh 2 2 4 
5 Vatten        1 633 m³ 2 2 4 
6 Varmvatten           299 m³ 2 2 4 
Material och utrustning 
 
7 Möbler övr. inventarier     246 970 kr 2 2 4 
8 Mobiltelefon/abonnemang                194 st. 2 3 6 
9 Bärbara datorer                332 st. 2 3 6 
10 Bildskärmar o projektorer               626 st. 2 3 6 
11 Skrivare inkl. tryckeriet                   12 st. 2 3 6 
12 Utskriftsvolymer internt          561 000 st. 2 3 6 
13 Kontorspapper/kuvert            41 000 kg 4 3 12 
14 Kontorsmateriel            21 089 kr 2 3 6 
15 Kemartiklar            36 612 kr 1 3 3 
16 Mjukpapper            78 712 kr 2 3 6 
Avfall och återvinning 
 
17 Returpapper/sekretess 7 575 kg 3 2 6 
18 Wellpapp 1 104 kg 2 2 4 
19 Hushållsavfall 3 509 kg 2 3 6 
20 Verksamhetsavfall 0 kg 0 0 0 
21 Matavfall 3 207 kg 2 2 4 
22 Plastförpackningar 165 kg 1 4 4 
23 Plast LDPE 52 kg 1 4 4 
24 Glas färg/ofärg 165 kg 1 2 2 
25 Blandat avfall 52 kg 1 2 2 
26 Metallskrot 0 kg 0 0 0 
27 Elektronikavfall 270 kg 2 3 6 
28 Batterier 28 kg 1 6 6 
29 Lysrör 10 kg 1 6 6 
30 Farligt avfall 0 kg 0 0 0 
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Värdering av resor i arbetet samt transporter 
 
Nr 
 
 
 

Miljöaspekt 
 
 
 

 Mängd 
 (Km) 

CO2 (kg) Poäng 
(mängd) 

Poäng 
(Miljöpåverkan) 

Mängd x miljöpåverkan 
(Värde över 10  = 
betydande 
Miljöaspekter) 

Resor i arbetet 
 
31 Flygresor   114 779 km 13 573 kg 2 6 12 
29 Tåg 284 486 km   0,73 kg  4 1 4 
30 Hyrbil/tjänstebil     3 800 km      342 kg  1 4 4  
31 Egen bil i tjänsten   8 286 km   1 409 kg 2 4 8 
32 Taxi     10 830 km    487 kg  2 4 8 

Transporter och bud 

33 Transporter  7 173 kg 2 5 10 
 
Not. 

Punkt 32. Uppskattat värde för tåg och flygtaxi (10 km per resa för respektive transportmedel, två 
resande i bilen) 
 
Punkt 33. Här återfinns Postnords och Citymails transportfordon, (uppskattat värde för citymails 
fordon då uppgifter saknas).  
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2. Inledning 
 
2.1 Bakgrund 
 
Enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) är SPV skyldig att ha ett 
miljöledningssystem samt bedriva ett fungerande miljöledningsarbete.  
Miljöledningsarbetet ska integrera miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man beaktar 
verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. 
 
Den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till ska utredas 
i en s.k. miljöutredning. Utredningen ska ligga till grund för miljöledningsarbetets inriktning och 
utformning. Den ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar 
i verksamheten eller minst vart femte år. För SPV:s del är det varje år som gäller, detta för att svara 
upp till de krav som miljöcertifieringssystemet Breeam kräver. 
 
Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör 
verksamheten. Syftet med att ha ett miljöledningssystem är att SPV och övriga statliga myndigheter 
tar ansvar för sin miljöbelastning och försöker begränsa den. Målet är att den totala miljöpåverkan 
från statliga myndigheter ska minska och därmed bidrar till att uppnå Sveriges miljömål,                   
se punkt 2.1.1.  Liksom den tidigare miljöutredningen från 2016 så utgör även denna ett underlag för 
analys och värdering av SPV:s miljöaspekter och dess miljöpåverkan.  
 
Vid den senaste omcertifiering höjdes Breeam- resultatet till Good. Det utfördes även en revision av 
miljöledningssystemet med hjälp av externa revisorer som kom fram till följande revisionsslutsats. 
 
-Det saknas information om vilka miljölagar och andra krav som berör verksamheten utöver       
förordningen i sig. 
 
-Årliga interna revisioner ej har utförts.  
 
-Det finns brister inom utbildning och miljökrav i inköp och upphandling.  
 
Efter att ha korrigerat ovanstående avvikelser bedöms SPVs miljöledningssystem uppfylla kraven i 
förordningen.  
 
En ny revision skulle ha genomförts i slutet på 2017 men med anledning av en pågående 
omorganisation så är den flyttad. Den är nu planerad att genomföras under våren 2018.  
 
 
2.1.1 Sveriges 16 miljömål i korthet 
 
-Begränsad miljöpåverkan  -Grundvatten av god kvalité 
-Frisk luft   -Hav i balans samt levande kust och skärgård 
-Bara naturlig försurning      -Myllrande våtmarker 
-Giftfri miljö   -Levande skogar 
-Skyddande ozonskikt   -Ett rikt odlingslandskap 
-Säker strålmiljö   -Storslagen fjällmiljö 
-Ingen övergödning   -God bebyggd miljö 
-Levande sjöar och vattendrag -Ett rikt växt och djurliv 
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2.1.2 Omfattning och avgränsning 
 
Miljöutredningen omfattar SPV:s kontor i Sundsvall och den miljöpåverkan som där sker. 
Även aktiviteter utanför kontoret omfattas såsom transporter av gods, avfall, extern print, tjänsteresor 
etc. Miljöutredningen omfattar inte miljöpåverkan från personalens resor till och från arbetet. 
SPV tittar dock på om det är möjligt att på sikt även fånga in detta. 
 
2.1.3 Genomförande och tillvägagångssätt 
 
Utredningen har genomförts genom bland annat granskning av beställningar, ekonomiska utfall, 
leverantörsuppgifter samt intervjuer med nyckelpersoner inom verksamheten.  
Samtliga uppgifter är hämtade från år 2017, uppgifter från tidigare år finns i vissa fall med där det 
varit lämpligt att göra jämförelser. Utredningen genomfördes under första kvartalet 2018. Upplägg 
och struktur från tidigare miljöutredning har bevarats där så varit lämpligt. 
 
En del uträkningar har förändrats och några nya upplägg tillkommit vilket till stor del beror på en 
större exakthet i avgivna rapporter från leverantörerna.  
 
I samband med analysen belyses miljöaspekterna avseende förbrukning/mängd och miljöpåverkan 
enligt nedan. 
 
- Förbrukning/mängd i relation till vad som kan betraktas som normalt för SPV:s typ av                                 
 verksamhet och fastighetens förutsättning. 
 
- Miljöpåverkan är en förenklad sammanvägning där särskild hänsyn tas till påverkan på    
 miljö/hälsa och vid tillverkning, under användning och vid återvinning/återanvändning/deponi. 
 Särskild hänsyn tas till om miljöaspekten bidrar till användning av ändliga eller
 förnyelsebara resurser samt till ingående ämnens farlighet och giftighet. 
 
Värdering av miljöaspekter. 
 
Mängd 
(ex, Kg, KWh, Km) 

Miljöpåverkan 
(motivering för poängsättning) 

Mängd x miljöpåverkan 
(Värde över 10  = betydande 
Miljöaspekter) 

Liten mängd (1) Liten miljöpåverkan (1–2) De miljöaspekter som får minst 10 
poäng klassificeras som 
betydande 

Normal mängd (2) Normal miljöpåverkan (3-4) 

Stor mängd (3) Stor miljöpåverkan (5-6) 

 
Vi visar på två ex. här nedan. 
 
Bedömning av flygresor. 
Vi bedömer att antalet flygresor är normalstort baserat på verksamheten och får därför värdet 2 enligt 
ovan. Miljöpåverkan för flyget är stort och därför blir värdet 6 enligt ovanstående tabell. Det totala 
värdet 2 x 6 = 12 klassificeras därför som betydande. 
 
Bedömning av avfallsfraktionen matavfall. 
Vi bedömer att mängden är normal utifrån vår verksamhet (2), Att SPV sorterar ut matavfallet från 
det brännbara avfallet är bra. Avfallet tas om hand, komposteras och kommer att användas till 
jordförbättring. Trots ett transportbehov så bedömer att avfallet har lite miljöpåverkan, den totala 
miljöpåverkan blir därför, 2 x 2 = 4. 
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3. Energi och vattenförbrukning 
 
3.1 Elenergi 
 
Elenergi används till bl.a. driften av den elektriska kontorsutrustningen, belysning samt till lokalens 
klimatanläggning. Den elektricitet som används till driften av fastigheten och den elektriska 
utrustningen kommer från Vattenfall AB och består av 100% el med betäckningen  
”bra miljöval” 

3.1.1 Kriterier för elenergi märkt med bra miljöval 

El från sol, vind, vatten och biobränsle kan märkas med Bra Miljöval. Valet av el märkt med Bra 
Miljöval är en konkret insats för minskad klimatpåverkan och bevarad biologisk mångfald.  

Elleveranser från vattenkraftverk som är byggda före 1 januari 1996 kan märkas med Bra Miljöval. 
Kraftverk där el märkt med Bra Miljöval produceras får inte torrlägga fåran fullständigt utan måste 
alltid släppa fram en viss mängd vatten.  

El från kraftvärmeverk som eldas med biobränsle kan märkas med Bra Miljöval. Biobränsle ska 
utvinnas skonsamt och får inte komma från skyddsvärda skogar. Torv godkänns inte som biobränsle. 
För att avfall ska räknas som biobränsle måste det vara biologiskt till minst 90 procent. Det får inte 
innehålla ämnen som kan skada miljön eller människors hälsa. Biobränsle får inte får härstamma från 
genmodifierade organismer och en andel av bränslet ska komma från FSC-certifierade skogar. Askan 
ska tillbaka till skog och mark. 

Även el från vind- och solkraft kan märkas med Bra Miljöval. Vindkraftverk får inte byggas i t.ex. 
viktiga fågelsträck eller på yngelplatser. Företag som levererar el märkt med Bra Miljöval från sol 
och vind måste ta fram en restproduktplan.  

Det är alltså fullt möjligt att ha olika energislag märkt med Bra Miljöval som baseras på specifika 
ursprung. Allt måste finnas registrerat i licensen för Bra Miljöval som det säljande bolaget har. 

För varje såld kWh (kilowattimme) som märkts med Bra Miljöval avsätts pengar till miljöfonder som 
Vattenfall förvaltar. Från fonderna betalas pengar ut i samråd med Naturskyddsföreningen, till 
åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på naturen. För varje såld kWh avsätts 0,15 öre per 
kWh till tre olika fonder enligt nedan.  

Miljöfonden 

Miljöfonden är den största fonderen. Alla företag som baserar sin elenergi på vattenkraft och märker 
den med Bra Miljöval avsätter pengar till miljöförbättrande projekt. Antingen utför de projekten 
själva i sina egna anläggningar eller så låter de Naturskyddsföreningen fördela ut pengarna till andra 
miljöprojekt. 

Organisationer, myndigheter och företag kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar 
vattenkraftens skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande 
vatten. Vanliga projekt är att man undanröjer vandringshinder i vattendragen, till exempel genom att 
bygga omlöp så att vattenlevande arter kan vandra fritt förbi kraftverksdammar. Det kan också vara 
andra åtgärder som syftar till att bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter. 
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Energieffektiviseringsfonden 

Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval betalar in pengar till denna fond, som finansierar 
projekt som minskar energianvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Sådana projekt kan 
antingen utföras av elbolagen själva eller av någon annan som söker pengar ur fonden. Fonden 
fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av 
uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. 

Investeringsfonden 

Denna fond finns för att stödja teknik som ännu inte är kommersiellt etablerad men som är lovande 
för utvecklingen av en hållbar energiproduktion. Exempel på sådana projekt kan vara sol- eller 
vindkraft av spetskaraktär, eller mer oetablerade tekniker som vågkraft. Ibland stöds också 
investeringsprojekt med syfte att informera och inspirera allmänheten. I dagsläget kan bara elbolag 
med licens att sälja el märkt Bra Miljöval använda sig av denna fond 

 

3.1.2 Samlad elförbrukning (kWh) 

 2015 2016 2017 

Elförbrukning 1 376 800 kWh 764 000 kWh 664 000 kWh 

Nyckeltal (årsarbetare)        5 295 kWh     3 044 kWh     2 733kWh 

Nyckeltal m² (BRA)           218 kWh        121 kWh        105 kWh 

 
Elförbrukning inkluderar verksamhetsel, fastighetsel samt kyla, värderingen sker därför på helheten. 
En mer detaljerad uppdelning och redovisning följer här nedan. Enligt beräkningar från 
Energimyndigheten så är den genomsnittlig energianvändning för en kontorslokal 210 kWh per 
kvadratmeter och år, hälften utgörs av el och hälften värme och kyla. För 2017 ser vi återigen en 
minskning av elförbrukningen vilket beror på lokalernas nya energiprestanda med närvarostyrd 
belysning och ventilation mm. Mycket har även hänt kring IT-utrustningen som har en helt annan 
nivå på energiförbrukningen jämfört med en gamla. 
 
3.1.3 Verksamhetsel (kWh) 

 2015 2016 2017 

Verksamhetsel  688 400 kWh 464 000 kWh 391 000 kWh 

Nyckeltal (årsarbetare)       2 648 kWh      1 849 kWh      1 609 kWh 

Nyckeltal m² (BRA)          109 kWh           73 kWh           62 kWh 

 
Verksamhetsel är el som används av utrustning för SPV:s verksamhet, till exempel belysning, 
datorer, kopiatorer, kyl-/frys och andra apparater.  
                                                                             
(Genomsnittlig elanvändning för en kontorslokal är ca 100 kWh per kvadratmeter enl. 
Energimyndigheten.) 
Beroende på lokalens energiprestanda så anger Energimyndighetens följande värden. 
Verksamhetsel undre gräns kwh/m2: 30  
Verksamhetsel övre gräns kWh/m2: 120 
SPVs 62 kWh per m² får anses vara normalhögt. 
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3.1.4 Fastighetsel (kWh) 

 2015 2016 2017 

Fastighetsel 550 720 kWh  239 000 kWh  233 000 kWh 

Nyckeltal (årsarbetare)      2 118 kWh          952 kWh          959 kWh 

Nyckeltal m² (BRA)           87 kWh            38 kWh            37 kWh 

 
Fastighetsel är el som används av utrustning som betjänar hela fastigheten, till exempel 
ventilationsfläktar och belysning i trapphus, fasadbelysningar etc. 
 
Genomsnittlig elanvändning för en kontorslokal är ca 110 kWh per kvadratmeter enl. 
Energimyndigheten.  
Beroende på lokalens energiprestanda så anger Energimyndighetens följande värden. 
Undre gräns kWh/m2: 80, övre gräns kWh/m2: 200. 
Här är SPVs 38 kWh att betrakta som extremt lågt, uppgiften från fastighetsägaren har bekräftats. 
 
 
3.1.5 Kyla inkl. komfortkyla (kWh) 
 2015 2016 2017 

Kyla 137 680 kWh 61 000 kWh 40 000 kWh 

Nyckeltal (årsarbetare)        530 kWh         243 kWh      165 kWh 

Nyckeltal m² (BRA)          22 kWh                10 kWh             6 kWh 

 
Det finns ett begränsat behov av kyla i en mindre serverhall/televäxel. I övrigt så handlar det om 
komfortkyla i kontorslokaler där behovet främst finns under varma sommardagar. Även här kan vi 
påvisa en kraftig sänkning där förklaringen ligger i ny energieffektiv utrustning med litet eller inget 
kylbehov. 
 
 
3.1.6 Analys och värdering av samlad elförbrukning (mängd) 
 
SPV:s lokaler bedöms ha en låg elförbrukning.  
I denna bedömning ingår även ansluten utrustning och belysning. 
 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Elektriciteten kommer från förnyelsebara källor och ökar inte växthuseffekten, men kan 
påverka miljön på andra sätt. 
 
2 poäng 
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3.2 Fjärrvärme  
 
Fjärrvärmen levereras av Sundsvalls energi och framställs till stor del genom förbränning.                     
Ca 50 % av bränslet utgörs av avfallsbränslen, dvs. utsorterat brännbart avfall från hushåll och 
företag i Sundsvallsregionen. Ca 27 % utgörs av spillvärme från Ortvikens pappersbruk och Östrands 
massafabrik. Ca: 17 % utgörs av biobränsle, främst från skogsindustrin. Under kalla dagar vintertid 
så använd även el då avfallsbränsleanläggningarnas kapacitet inte räcker till för att värma Sundsvall, 
detta motsvarar Ca 6 % av det årliga behovet. Vid förbränning av avfall utvinns energi som används 
till fjärrvärme och el. Den höga temperaturen desinficerar avfallet och en del föroreningar bryts ner 
till ofarliga ämnen samt genom reningsteknikens försorg är utsläppen till luft och vatten låga, i många 
fall på nivåer under gällande gränsvärden. De föroreningar som återstår lagras in i askorna som 
viktmässigt är 15-20 % och volymmässigt 4-5 % av avfallet, detta minimerar spridningen av 
föroreningar till miljön genom tekniska åtgärder och säker hantering av askorna. 
 
3.2.1 Miljöpåverkan från fjärrvärmeproduktionen 
Anläggningarna för fjärrvärmeproduktion övervakas dygnet runt och en ständig kontroll sker av 
utsläppen. Enligt Sundsvalls energi ligger utsläppen med god marginal under de gränsvärden och 
villkor som miljömyndigheterna ställer. 
I ett sätt att beskriva hur pass resurssnål fjärrvärmen är i Sundsvall så har Sundsvall elenergi valt att 
använda en s.k. primärenergifaktor där ju lägre värdet är ju lägre resursförbrukning. 
Direktverkande el motsvarar ca 220 %, luftvärmepump motsvarar ca 75 % och den egna 
fjärrvärmeproduktionen anges till 16 % 
Från IVL:s rapport finansierad av bl.a. Energimyndigheten ges denna definition av 
primärenergifaktor. 
Primärenergi är energi som inte har omvandlats till annan form av 
energi. Beräkningar av primärenergi behövs för att kunna göra mer rättvisande 
jämförelser mellan olika energislag, så att all energi från uttag av 
energiråvara, transporter, förädling, distribution och förluster omfattas för samtliga energislag som 
ingår i en analys. Med primärenergiperspektivet tillförs således ett livscykelperspektiv på 
energiresurserna. 
 
3.2.2 Bottenaska och slagg                                                                                                           
Bottenaska/slagg är den aska som blir kvar i pannan efter förbränning, den består av grövre partiklar 
såsom metaller, järnskrot, glas och sand och är mindre miljöfarlig än flygaskan. När bottenaska från 
en rosterpanna har behandlats genom sortering och lagring benämns den som slaggrus.              
Metaller och organiska föreningar binds hårt i bottenaskan vilket gör att urlakningen är ungefär i 
samma storleksordning som i naturgrus. Innehållet av föroreningar som ex. bly, zink, koppar, arsenik, 
selen, antimon, krom, molybden och lättlösliga ämnen som klorider och sulfater gör att risker för 
utlakning till miljön begränsar bottenaskans återanvändning samt ökar kostnader för deponering. 
Bottenaskan siktas, magnetiskt material sorteras ut och andra metaller avskiljs. Slaggens kvalité är en 
faktor som avgör om den ska gå till deponering, genomgå ytterligare sortering eller nyttjas som 
vägbyggnadsmaterial eller till anläggningsarbeten på deponier. Slaggrus i halvmeter tjocka lager i 
vägar beräknas ge ringa risk för hälsa och miljö trots innehållet av tungmetaller. 

 
3.2.3 Flygaska  
Flygaska är det stoft som följer med rökgaserna och faller ut i olika delar av rökgasreningssystemet 
då avfallet bränns. Flygaska innehåller miljöstörande metaller och kan inte användas som 
förbättringsmedel, det vanligaste idag är att skicka flygaskan till Langöya i Norge på deponi. 
Flygaskan består till störst del av kalcium, kisel och aluminium. Flygaska kan i vatten ge PH-värden 
upp emot 12-13. Ett antal kemiska reaktioner sker vid blandning med vatten där många metaller fälls 
ut som svårlösliga hydroxider. Genom att de finaste askpartiklarna har stor yta gentemot sin vikt, fås 
ofta en anrikning av metallsalter i flygaskan.                                                                                                                
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Flygaskor är ofta speciellt anrikade med lakbara metallföreningar och klassas då som farligt avfall 
där omhändertagandet blir komplicerat och kostsamt. Det finns mer eller mindre bra metoder för 
stabilisering av avfallsflygaska som baseras på att avlägsna klorider och sulfater samtidigt som man 
binder tillbaka metaller som varit kemiskt bundna till klorid och sulfat, detta för att komma ifrån 
behovet av specialdeponi.  
 
3.2.4 Asktvätt  
Behandlingen syftar till att stabilisera två förbränningsrester med varandra, den basiska flygaskan och 
det sura slammet från reningen av vattnet från rökgaskondenseringen.  
Sundsvall Energi använder en metod för att tvätta bort salter och stabilisera eventuellt farliga ämnen i 
flygaskan. Den stabiliserade askan läggs sedan på egen deponi vid Blåbergets avfallsanläggning.  
Cirka 4000 ton flygaska och slam tvättas varje år vid Korstaverket.  
Förenklad beskrivning av metoden är att det går ut på att tvätta rökgasen innan den når skorstenen. I 
steg ett tillsätts rent vatten för att binda saltsyra, i steg två tillsätts lut och aktivt kol för att bland 
annat fånga in svavel och dioxiner samt i det tredje steget passerar rökgaserna en katalysator som 
tillsätter ammoniak. Rökgaserna är nu renade och släpps ut via skorstenen och det kraftigt förorenade 
tvättvattnet går till eget reningsverk, där föroreningarna skiljs ur som ett slam. Slammet blandas med 
större askpartiklar som sedan tvättas från salter genom pH-justering, vattnet släpps ut i havet och 
metaller samt andra föroreningar ligger stabilt i en grusliknande form. Gruset deponeras i speciella 
celler på Blåbergstippen där det finns bra lakdammar där kostnaden för den lokala deponeringen är 
ungefär 2/3 av vad det kostar att skicka flygaskan till Langöya i Norge. 

 

3.2.5 Värmeförbrukning hos SPV (kWa) 

 2015 2016 2017 

Värmeförbrukning 891 100 kWh 709 000 kWh 629 000 kWh 

Nyckeltal (årsarbetare)     3 427 kWh      2 825 KWh      2 588 KWh 

Nyckeltal m² (BRA)        141 kWh         112 kWh         99 kWh 

 
 
3.2.6 Analys och värdering (mängd) 
 
En jämförbart liten mängd energi går åt till att värma upp våra lokaler. 
En trolig orsak till detta är ett väl fungerande återvinningssystem där belysning, maskinvara och 
människor bidrar med ett tillskott av energi.  
 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
Från och med januari 2016 så levereras en tillvalsprodukt som heter ”100 % återvunnen energi” 
vilket är värme från rest- och spillvärme från industrierna i området. 
 
Produkten ger inga koldioxidutsläpp från den fjärrvärme som fastighetsägaren köper från Sundsvalls 
energi. 
 
2 poäng 
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3.3 Vatten 

Vattnet används som dricksvatten samt till toaletter (snålspolande), duschar, diskmaskiner, 
tvättmaskiner, lokalvård etc. 
 
Vårt vatten kommer från Grönsta vattentäkt strax utanför Sundsvall och klassas som naturligt 
mineralvatten, en klassning som bara återfinns på 13 platser i Sverige.                                        
Naturliga mineralvatten kommer från underjordiska vattentäkter med mycket stabil och extra bra 
vattenkvalitet där vattnet alltid är naturligt och obehandlat. Tillgången på vattnet i Grönsta vattentäkt är 
till synes oändligt, det största hotet är inte om det ska ta slut utan snarare miljöhot från ytan, därför har 
denna vattentäkt ett extra stort skyddsvärde. Gamla ledningsnät och läckor är ett annat hot som kan 
innebära att vattnet måste kloreras för att kunna användas som livsmedel. 
 
 
3.3.1 Samlad vattenförbrukning (m³) 

 2015 2016 2017 

Vattenförbrukning 2 055 m³  1 825 m³ 1 633 m³ 

Nyckeltal (årsarbetare)     7,9 m³      7,3 m³ 6,7 m³  

Nyckeltal m² (BRA)   0,32 m³    0,29 m³ 0,26 m³ 

Varmvatten - 42,7 m³ 47,2 m³ 

 
 
 
3.3.2 Analys och värdering av samlad vattenförbrukning (mängd) 
 
En värdering för 2017 är gjord utifrån en exakt mätning av SPV:s förbrukning där bedömningen utgår 
från att förbrukningen är normal utifrån verksamhetens art och antalet anställda. 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Vattenförbrukningen leder till olika typer av miljöpåverkan.  
En miljöpåverkan uppstår vid framställning av och produkton av dricksvatten som innebär 
energiåtgång och i extremfallet användning av kemikalier.  
En annan miljöpåverkan är den energiåtgång som krävs för uppvärmning av vatten, i SPV:s fall via 
värmeväxlare och fjärrvärme som källa.  
Miljöpåverkan uppstår också i samband med reningen av avloppsvattnet där olika kemikalier används 
som kan skada vår miljö. 
2 poäng 
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4 Material 
4.1 Möbler och övriga inventarier 
 
Inköp av möbler och övriga inventarier sker genom avrop eller förnyad konkurrensutsättning från 
statliga ramavtal. En mindre mängd varor köps via direkupphandlingar, då handlar det ofta om varor 
som är lite speciella och där volymen inte är så stor.  
 
Överblivna och utrangerade möbler avyttras till skolor och föreningsverksamhet på orten. 
Ambitionen är att SPV ska kasta så lite som möjligt. 
 
2017 års behov av inköp av möbler och övriga inventarier blev mycket lågt. Detta beror på de nyligen 
renoverade lokalerna med tillhörande möbelinköp. 
 
4.1.1 Inköp av möbler och övriga inventarier (kr exkl. moms) 
 2015 2016 2017 

Inköp möbler och övr. inventarier           1 533 000 kr     1 075 626 kr     246 970  kr 

Nyckeltal (årsarbetare)                  5 896 kr             4 285 kr             1 016 kr 

Nyckeltal m² (BRA)                     242 kr                170 kr                39 kr 

 
4.1.2 Analys och värdering (mängd) 
 
Den samanlagda kostnaden för inköp av möbler och övriga inventarier bedöms ha varit 
mycket lågt det senaste året. Endast några få kompletteringar har gjorts med koppling till det 
tidigare ombyggnadsprojektet. 
2 poäng 
 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
SPV har valt att köpa in möbler där lim och lack är av en vattenbaserad typ utan skadliga 
lösningsmedel och där allt trä kommer från säkra bestånd. Samtliga möbler är därför 
miljömärkta vilket var ett krav i det tidigare  lokalprojektet. De möbler och inventarier som 
köpts in är uteslutande kvalitetsmöbler med en förväntad lång livslängd. 
2 poäng 
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4.2 IT-relaterad utrustning 
 
 
SPV:s behov av IT-relaterad utrustning löses idag främst via ett avtal om IT-driftstjänster. 
Hos SPV är idag i huvudsak all IT-utrustning hyrd via ovanstående avtal. 
I denna miljöutredning så tittar vi i första hand på antalet mobiltelefoner, bärbara PC-klienter, 
skrivare med tillhörande utskiftsvolymer samt bildskärmar av varierande typ. Skrivarna är i huvudsak 
av multifunktions typ utrustade med en ”follow me print” lösning där användarna kan ta ut sina 
utskrifter på valfri plats i SPV:s lokaler. Utskrifter som inte blivit uthämtade kommer att makuleras 
efter 3 dygn. Denna funktions finns för att minska ner antalet onödiga utskrifter, se tabell 4.2.5 om 
makulerade utskrifter. 
 
4.2.1 Mobiltelefoner 
SPV hyr mobiltelefoner till de anställda som bedöms behöva det. I dagsläget så hyr SPV 194st 
mobiltelefoner för 250.- i månaden, dessa telefoner tecknas med ett avtal om 24 månader. 
 
Antal mobiltelefonabonnemang 
 2015 2016 2017 
Antal 185 st. 191 st. 194 st. 
Nyckeltal (årsarbetare) 0,71 st. 0,76 st. 0.80 st. 
 
 
4.2.2 Bärbara klienter 
Samtliga medarbetare har idag en hyrd bärbar dator. De hyrda bärbara datorerna är 332st till antalet 
och tecknas med ett avtal om 36 månader, hyresbeloppet är 245.-/mån. 
 
Antal bärbara klienter 
 2015 2016 2017 
Antal 308 st. 325 st. 332 st. 
Nyckeltal (årsarbetare) 1,18 st. 1,29 st. 1,37 st. 
 
 
4.2.3 Bildskärmar och projektorer 
Nedanstående tabell anger det totala antal bildskärmar som finns vid arbetsplatserna samt samtliga 
bildskärmar och projektorer i mötesrummen.  
 
Antal bildskärmar och projektorer 
  2016 2017 
Antal  626 st. 629 st. 
Nyckeltal (årsarbetare)  2,49 st. 2,59 st. 
 
 
4.2.4 Skrivare 
Antal utskriftsmöjligheter är idag begränsat till skrivarrummen på respektive rum. Totalt så finns 9st 
publika skrivare av multiunktions typ (MFP). Utöver detta så finns 1st enklare skrivare i receptionen, 
1st produktionsprinter på tryckeriet samt en backup maskin till denna. I tabellen nedan så anges de 
publika skrivarnas antal samt fördelningen på antal medarbetare. 
 
Antal skrivare (MFP) 
 2015 2016 2017 
Antal 10st 11st 9 st. 
Nyckeltal (årsarbetare) 26st 23st 27 st. 
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4.2.5 Utskriftsvolymer 
SPV har valt att även redovisa ovanstående skrivares utskriftsvolymer (inkl. tryckeriets och 
receptionens maskiner) samt hur dessa fördelar sig mellan sv/vita, färg, enkel, dubbelsidigt, samt per 
årsarbetare. Även de makulerade utskrifternas volym finns angiven i nedanstående tabell. 
 
Utskriftsvolymer 
 2015 2016 2017 
Antal sidor 831 896 st. 666 000 st. 561 000 st. 
Sv/vit 544 892 st. 379 322 st. 374 900 st. 
Färg 287 004 st. 286 678 st. 186 100 st. 
Enkelsid 494 978 st. 344 000 st. 305 745 st. 
Duplex 336 918 st. 322 000 st. 255 255 st. 
Makulerade utskrifter 40 180 st. 35 556 st. 33 950 st. 
    
Nyckeltal årsarbetare    
Antal sidor 3 200 st. 2 654 st. 2 309 st. 
Sv/vit 2 096 st. 1 512 st. 1 542 st. 
Färg 1 268 st. 1 142 st. 766 st. 
Enkelsidigt 1 904 st. 1 371 st. 1 258 st. 
Duplex 1 296 st. 1 283 st. 1 050 st. 
Makulerade utskrifter 155 st. 142 st. 140 st. 
 
 
4.2.6 Analys och värdering (mängd) 
 
SPV hyr i huvudsak den maskinvara som det finns behov för. På samma sätt så ställer Follow 
me print lösningen krav på användaren att vid valfri maskin kvittera ut sina utskrifter. Ej 
kvitterade utskrifter makuleras automatiskt och hjälper på så sätt till att hålla nere 
utskriftsvolymen. 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Elektronikutrustning innehåller metaller och giftiga ämnen som påverkar miljön negativt.  
SPV har valt produkter som uppfyller den senaste TCO märkning och som uppfyller höga 
krav på miljö och driftegenskaper 
3 poäng 
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4.3 Kontorspapper inkl. kuvert 
 
Under rubriken kontorspapper inkl. kuvert redovisas den totala vikten av normalt skrivarpapper som 
används på SPV samt de olika papperskvalitéer som används på vårt tryckeri och hos SPVs externa 
utprintare. Även de olika kuvertsorternas totala vikt anges här, oavsett om de används direkt via 
SPVs kontor eller hos SPVs externa print och kuverterare. 
Skrivarpapper som används på SPV köps in via statligt avtal hos Papyrus AB.                                 
Samtliga papperskvaliteter har någon form av miljömärkning, då det gäller den till vikt mest använda 
skrivarpappret 80g, A4 så är detta Svanen märkt. Detsamma gäller de kuvertsorter som förekommer. 
 
4.3.1 Kriterier för miljömärkning Svanen 
Svanen märkt papper uppfyller miljö- och klimatkrav. Pappret består av fibrer från hållbart 
skogsbruk och/eller returpapper. Tillverkningen sker med låga utsläpp till luft och vatten. Det 
har framställts med effektiv energianvändning och en begränsad mängd kemikalier. 
 
 
4.3.2 Kontorspapper, tryckpapper samt kuvert (kg) 

 2015 2016 2017 

Totalvikt  50 904 kg 46 000 kg  41 000 kg 

Vikt/årsarbetare       196 kg      183 kg  169 kg 

Vikt  / m² (BRA)           8 kg          7 kg  6,5 kg 

 
 
 
4.3.3 Analys och värdering (mängd) 
 
Pappersförbrukningen har sedan senaste miljöutredning minskat med ca: 10 %. 
Viktangivelser vid brevbefordran och det interna ekonomisystemet säkerställer 
viktuppgifterna. 
4 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Samtliga produkter i denna kategori har kända miljömärkningar med fokus på produktion.                                       
Tung hantering och transporter gör ändå att det finns en miljöpåverkan som är påtaglig. 
3 poäng 
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4.4 Kontorsmateriel 
Under rubriken kontorsmateriel återfinns följande artiklar. 
 
Skrivbordartiklar, pennor, block, Arkivering förvaring, sortering, almanackor, planering, 
konferensmateriel, post, emballage, kuvert, kontorsmarskiner och tillbehör, batterier och elartiklar, 
datortillbehör samt ergonomiska produkter. 
Området är som synes omfattande och lämpar sig därför väl att behandla separat i denna 
miljöutredning.  
Utfallet på konto 5631 (kontorsmateriel), 5626 (kuvert), 5642 (kontorsmaskiner under 10 000kr) 
samlas därför i nedanstående tabell för utvärdering. 
 
4.4.1 Inköp av kontorsmateriel (kr exkl. moms) 

 2015 2016 2017 

Varuinköp i kr 136 920 kr   95 473 Kr 41 437 kr 

Inköp/årsarbetare         527 kr   381 kr 170,50 kr 

Inköp /m² (BRA)              21.60 kr  15,10 kr 6,55 kr 

 
 
 
4.4.2 Analys och värdering (mängd) 
 
Varuinköp sker ofta men med mindre kvantiteter än tidigare viket har sin förklaring i 
begränsningar av lager och förråd. En tydlig minskat behov av kontorsmateriel som pärmar, 
kollegieblock overheadfilm etc. finns och i vissa fall så har inköp av några artiklar upphört 
helt. Andra typer av verktyg och hjälpmedel som t.ex. USB-minnen och olika typer av 
ergonomiska hjälpmedel visar en tydlig ökad efterfrågan. 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Flera produkter i denna kategori har kända miljömärkningar med fokus på materiel och 
återvinning. Hantering, långa transporter och en hög beställningsfrekvens gör att det finns en 
miljöpåverkan. 
3 poäng 
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4.5 Lokalvård 
 
Lokalvården bedrivs sedan 2010 i upphandlad form. Lokalerna förändrades i både storlek och 
utformning under åren 2013 – 2014 då SPV gick från cellkontor till öppna landskap. Stora ytor med 
linoleumgolv ersattes med ekparkett, textilgolv, granit eller gummigolv. Detta förändrade lokalvården 
till att använda mera torra städmetoder vilket har resulterat i ett något mindre kembehov i det dagliga 
städet. Även rengöring med ”absolut rent vatten” kommer att bidra till en fortsatt minskning. 
 
4.5.1 Absolut rent vatten 
 
Absolut rent vatten utvinns genom avjonisering och filtrering av vanligt kranvatten. Inkommande 
kallvatten leds genom en anpassad behållare fylld med ett speciellt hartsgranulat. Granulatet filtrerar 
och omvandlar kranvattnets egenskaper så att det uppträder som ett ”hungrigt vatten i obalans”. 
Resultatet blir att vattnet söker, löser och absorberar smuts för att återställa sin egen balans. 
Filtreringen sker i realtid med bibehållet flöde. Inga tillsatser eller elektricitet används under 
framställningen. Löpande vattenanalyser med nödvändiga filterbyten görs för att upprätthålla vattnets 
kvalitet. Se bild på anläggningen i bilaga 4. 
 

4.5.2 Inköp av kem och mjukpapper (kr exkl. moms) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Inköp av kemartiklar 36 355 kr 32 581 kr 36 612 kr   

Nyckeltal årsarbetare       139,83 kr 130 kr 150,67 kr   

Nyckeltal bruksarea           5,74 kr 5,15 kr 5,78 kr   

      

Inköp av mjukpapper 62 133 kr 57 020 kr 78 712 kr   

Nyckeltal årsarbetare       238,98 kr 227 kr 323,90 kr   

Nyckeltal bruksarea           9,82 kr 9 kr 12,44 kr   

 
 
 
4.5.3 Kostnad städentreprenad inkl. underhåll av städytor (kr exkl. moms) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Inköp av städtjänst 1 148 644 kr 1 317 928 kr 1 275 955 kr   

Nyckeltal årsarbetare 4 418 kr 5 251 kr 5 251 kr   

Nyckeltal bruksarea 181 kr 208 kr 202 kr   
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4.5.4 Analys och värdering (inköp av kemartiklar (kr exkl. moms) 
 
SPV förbrukar en mindre mängd kemprodukter än normalt för motsvarande städyta. Städning med 
ultrarent vatten. Högkonsentrerade produkter samt moderna städmetoder hjälper även till med detta. 
1 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Den största miljöpåverkan från lokalvården orsakas av de kemikalier som rengöringsprodukterna 
består av. För att minska den negativa miljöpåverkan som överdosering av kem kan innebära så 
används helautomatiska doseringsutrustningar för disk, tvätt samt behandling av moppar.  
En inventering av de aktuella produkterna visade att samtliga har någon form av miljömärkning. I och 
i anslutning till toaletterna finns även automatisk doseringsutrustning för handtvål och handsprit. 
3 poäng 
 
 
 
 
4.5.5 Analys och värdering (inköp av mjukpapper) (kr exkl. moms) 
 
SPV förbrukar mjukpapper i form av handtorkpapper, toapapper och servetter. Allt papper är 
miljömärkt och tillverkat av återvunnen fiber. 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
SPV förbrukar en normal mängd mjukpapper i form av tork och toalettpapper samt servetter. 
Allt mjukpapper levereras högkomprimerat och placeras i olika former av automater vilket borgar för 
effektiva transporter, lagringsutrymmen samt återhållsam förbrukning. 
3 poäng 
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5 Avfall (totalt i kg) 
 2014 2015 2016 2017 
Returpapper inkl. sekretess   20 800 kg 15 600 kg 10 790 kg 7 575 kg 
Wellpapp 2 860 kg 2 420 kg 1 020 kg 1 104 kg 
Hushållsavfall (brännbart) 5 719 kg 4 399 kg 4 464 kg 3 509 kg 
Verksamhetsavfall (osort.)      7 720 kg 15 400 kg 1 500 kg 0 kg 
Matavfall      3 474 kg 4 963 kg 5 768 kg 3 207 kg 
Plastförpackningar 756 kg 790 kg 210 kg 165 kg 
Plast LDPE 0 kg 0 kg 60 kg 52 kg 
Glas färgat/ofärgat           99 kg 80 kg 180 kg 165 kg 
Blandat avfall 240kg 40 kg 60 kg 52 kg 
Metallskrot 420 kg 294 kg 192 kg 0 kg 
Elektronikavfall 2 660 kg 1 480 kg 580 kg 270 kg 
Batterier 0 kg 0 kg 30 kg 28 kg 
Lysrör           30 kg 0 kg 15 kg 10 kg 
Farligt avfall 0 kg 100 kg 0 kg 0 kg 
     
Avfall (årsarbetskraft)     
 2014 2015 2016 2017 
Returpapper inkl. sekretess           80 kg          60 kg 43 kg 31,2 kg 
Wellpapp           11 kg         9,3 kg 4,1 kg 4,5 kg 
Hushållsavfall (brännbart)           22 kg     16,92 kg  17,8 kg 14,4 kg 
Verksamhetsavfall (osort)        29.7 kg       59,2 kg 6,0 kg 0 kg 
Matavfall        13,4 kg       19,1 kg 23 kg 13,2 kg 
Plastförpackningar        2,91 kg       3,04 kg 0,8 kg 0,7 kg 
Plast LDPE 0 kg 0 kg 0,2 kg 0,2 kg 
Glas färgat/ofärgat        0,38 kg       0,31 kg 0,7 kg 0,7 kg 
Blandat avfall        0,92 kg       0,15 kg 0,2 kg 0,2 kg 
Metallskrot        1,62 kg       1,13 kg 0,8 kg 0 kg 
Elektronikavfall        10,2 kg         5,7 kg 2,3 kg 1,1 kg 
Batterier        0 kg 0 kg 0,1 kg 0,1 kg 
Lysrör        0,16 kg 0 kg 0,06 kg 0,04 kg 
Farligt avfall 0 kg       0,38 kg 0 kg 0 kg 
     
Avfall (lokalyta / (m² (BRA)     
 2014 2015 2016 2017 
Returpapper       2,33 kg        2,46 kg 1,7 kg 1,2 kg 
Wellpapp       0,32 kg        0,38 kg 0,2 kg 0,2 kg 
Hushållsavfall (brännbart)       0,64 kg        0,70 kg 0,7 kg 0,6 kg 
Verksamhetsavfall (osort.)       0,87 kg        2,43 kg 0,2 kg 0 kg 
Matavfall       0,39 kg        0,78 kg 0,9 kg 0,5 kg 
Plastförpackningar     0,085 kg      0,125 kg 0,03 kg 0,03 kg 
Plast LDPE 0 kg 0 kg 0,009 kg 0,008 kg 
Glas färgat/ofärgat     0,011 kg    0,0126 kg 0,03 kg 0,03 kg 
Blandat avfall     0,027 kg      0,006 kg 0,009 kg 0,008 kg 
Metallskrot     0,047 kg      0,046 kg 0,03 kg 0 kg 
Elektronikavfall        0,30 kg        0,23 kg 0,09 kg 0,04 kg 
Batterier             0 kg             0 kg 0,005 kg 0,004 kg 
Lysrör   0,0034 kg             0 kg 0,002 kg 0,002 kg 
Farligt avfall 0 kg        0,16 kg 0 kg 0 kg 
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5.1 Returpapper inkl. sekretess 
 
Returpapper och sekretesspapper samlas ihop på de miljöstationer som finns utplacerade på 7 platser 
hos SPV. Vid miljöstationerna sker en separation av sekretess och returpapper i speciella 140 liters 
kärl där sekretesskärlet är försedd med brevinkast och lås. Sekretesspapper mals i en mobil 
sekretesskvarn (se bild i bilaga 4) som kommer till SPV var fjärde vecka. Efter malningen hanteras 
detta papper som vanligt returpapper. Returpapper hämtas en gång i veckan och går direkt till 
återvinning hos pappers/massa industrin. 
 
 
5.1.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Mängden returpapper har minskat och bedöms minska ytterligare de kommande åren. 
Redan genomgångna urgallringar i arkiv och en ökad användning av elektroniska utskick och 
kommunikation förstärker denna utveckling. 
3 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Returpapper går till återvinning och blir till nytt användbart papper. Pappersfibrer kan återvinnas  
5 – 7 gånger innan de blir obrukbara. Genom pappersåtervinning sparas skogen och den negativa 
miljöpåverkan minskas avsevärt 
2 Poäng 
 
 
5.2   Wellpapp 
 
Wellpapp samlas ihop vid 7 st återvinningsstationer samt vid gods och varumottagningen. 
Wellpappen komprimeras i en balpress (se bild i bilaga 4) där balar om ca: 120 kg placeras på pall. 
Balarna hämtas efter beställning av återvinningsföretaget för vidare transport till återvinning. Minst 
två balar gäller för beställning. 
 
 
5.2.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Mängden wellpapp har minskat vilket kan bero på flera saker, idag är det mycket vanligt att möbler 
levereras oemballerade med speciella möbeltrasportföretag. Det kan även bero på att SPV:s inköp av 
varor som tidigare emballerades med wellpapp minskat efter lokalprojektets slut. 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Wellpapp produceras uteslutande av förnyelsebara råvaror. Papperet tillverkas av barr- och lövskog 
plus använd wellpapp som gått i retur. Limmet produceras huvudsakligen av majsstärkelse, som är 
helt vattenlösligt, giftfritt och återvinningsbart. När kraven på fuktskydd och vattentålighet är stora 
kan wellpappen tillverkas med ett plastskikt på eller inuti wellpappen. Trots inblandningen av plast så 
kan wellpappen återvinnas. Wellpapp är också ett utmärkt bränsle, med ca 3,6 kWh/kg i 
bränslevärde.  
2 Poäng 
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5.3   Hushållsavfall (brännbart) 
 
Avfallet kommer främst från avfallsbehållare i toalettrum, kontorslandskap samt från matsal och 
beredningskök, avfallet kännetecknas av att det är svårt att sortera i lämpliga återvinningsbara 
fraktioner. Avfallet komprimeras i en säckpress (se bild i bilaga 4) för att minimera behovet av 
utrymme i Avfallsrummet och transporter. Det komprimerade avfallet hämtas med lastbil som 
levererar avfallet direkt till Korstaverkets sopförbränningsanläggning. 
 
 
5.3.1 Analys och värdering (mängd) 
 
En årsarbetare på SPV genererar ca 18 kg avfall per år vilket bedöms som lågt. 
Det kan också visa på att det finns en väl fungerande plan för övriga återvinningsbara 
avfallsfraktioner. 
2 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
Förbränning av sopor har varit omdiskuterat vad gäller utsläppen, inte minst utsläppen av dioxiner. 
Sopförbränning är i grunden positivt, genom att förbränna avfall minskar vi sopbergen och får 
samtidigt tillgång till energi.  
Problemet är att det bl.a. bildas dioxiner, en grupp svårnedbrytbara miljögifter. 
Intensiv forskning sker på området där försök görs med s.k. termisk behandling där dioxiner bryts ned 
genom upphettning.  
Utsläppen vid Korstaverket i Sundsvall ligger dock under nuvarande gränsvärden. 
Ca: 30 % av soporna kommer efter förbränningen ändå vara kvar och hamna på deponi i form av 
flygaska och slaggprodukter. Dessa fraktioner lakas ut från stora bassänger och behandlas i 
kommunens reningsanläggningar innan det slutligen återgår till kretsloppet. 
3 Poäng 
 
 
5.4   Verksamhetsavfall 
 
Ibland händer det att det ordinarie återvinningssystemet inte räcker till för att hantera större tillfälliga 
avfallsmängder i form av möbler eller övriga inventarier. Detta löses genom att det beställs en 
container för blandat avfall genom återvinningsföretaget. Återvinningsföretaget ansvarar för att 
innehållet sorteras upp i aktuella avfallsfraktioner. Farligt avfall, elektronikavfall etc. lämnas dock 
aldrig på detta sätt. Under 2017 har det inte lämnats något verksamhetsavfall. 
 
 
5.4.1 Analys och värdering (mängd) 
 
I samband med omflyttningar, omorganisationer och allmän utrensning av arkiv och förråd kan det 
ibland bli nödvändigt att ta hem större avfallsbehållare. Behovet av detta kan över tid variera stort. 
0 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Innehållet i en avfallsbehållare med verksamhetsavfall sorteras upp i brännbart, metaller och övriga 
återvinningsbara fraktioner. Avlämnat avfall sorteras upp med hjälp av återvinningsföretagets 
personal 
0 Poäng 
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5.5 Matavfall 
 
Matavfall samlas in från kaffeautomater (kaffesump), matafall från beredningsrum och diskrum, samt 
fruktavfall från återvinningskärl i pausytor och i kontorslokaler. Avfallet samlas upp av 
städpersonalen för vidare transport till två bruna 140 liters kärl (se bild från avfallsrum i bilaga 4) 
som hämtas två gånger i veckan från avfallsrummet. Andelen matavfall har stadigt ökat sedan 
införandet. 
 
 
5.5.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Avfallsmängden är förhållandevis stor men skulle kunna vara ändå större om personalen kastade 
avfallet i rätt behållare, detta problem gäller främst behållare för fruktavfall som ofta infekteras med 
allt möjligt annat.  
2 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Matafall är en tillgång där det är vanligt att kompostera avfallet där slutprodukten blir näringsrik jord. 
Ytterligare ett sätt att ta tillvara på avfallet är att göra biogas av det i speciella rötgasanläggningar. 
Transporter och hantering är ofta ett problem med denna typ av avfall. Problemen går dock att 
överbrygga till förmån för nyttan med denna resurs. Matafallet från SPV skickas i dagsläget till 
Härnösand för kompostering där transporten har en miljöpåverkan. 
2 Poäng 
 
 
5.6 Plastförpackningar 
 
Plastavfallet kommer främst från matförpackningar från beredningsköket samt övrigt emballage. 
Avfallet samlas i ett 660 literskärl i avfallsrummet som töms varannan vecka.  
 
5.6.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Avfallet är ofta skrymmande eftersom att det inte komprimeras. Som vanligt så finns det alltid en 
potential till att förbättra och utöka möjligheten att samla in även mindre mängder plast i den övriga 
verksamheten. 
1 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Plast har stor negativ miljöpåverkan, att återvinna plast är ett sätt att minska miljöpåverkan och bidra 
till ett minskat oljeberoende. Dock bör nämnas att plasttillverkning konsumerar ca 4 % av all råolja 
medan bränsle konsumerar 87 %. Att återvinna plast kan betyda olika saker, allt från 
materielåtervinning, energiåtervinning eller nedbrytning. 
4 Poäng 
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5.7 Plast LDPE 
 
Plastavfallet kommer främst från emballage och kännetecknas av att den ofta är ett genomskinlig och 
flexibel. Avfallet samlas i en 160 liters säck i avfallsrummet där tömning sker varannan vecka.  
 
5.7.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Avfallet är ofta skrymmande eftersom att det inte komprimeras. Som vanligt så finns det alltid en 
potential till att förbättra och utöka möjligheten att samla in även mindre mängder plast i den övriga 
verksamheten. Mängden avfall är förhållandevis liten men värdefull 
1 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Plast har stor negativ miljöpåverkan, att återvinna plast är ett sätt att minska miljöpåverkan och bidra 
till ett minskat oljeberoende. Dock bör nämnas att plasttillverkning konsumerar ca 4 % av all råolja 
medan bränsle konsumerar 87 %. Att återvinna plast kan betyda olika saker, allt från 
materielåtervinning, energiåtervinning eller nedbrytning. 
4 Poäng 
 
 
 
5.8    Färgat och ofärgat glas 
 
Glas samlas in från SPV:s matsal i speciella behållare (se bild i bilaga 4) . En separation av färgat och 
ofärgat glas sker redan här. Glaset flyttas sedan ner i större 190 liters kär i soprummet i väntan på 
hämtning av återvinningsföretaget. Hämtning sker efter att en beställning gjorts. 
 
 
5.8.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Mängden glas är förhållandevis liten och består främst av flaskor och glasburkar. Ändå så syns en 
tydlig ökning vilket kan ha sin förklaring i att den enskilde numer är mer noga med vart och hur man 
kastar sitt glas. 
1 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Glas är perfekt för både återanvändning och återvinning. Materialet kan smältas och återanvändas hur 
många gånger som helst utan att kvalitetsförsämring 
2 Poäng 
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5.9    Blandat avfall 
 
SPV har valt att sortera ut glas (dricksglas), keramik, porslin från i huvudsak matsalen. 
Avfallsfraktionen benämns som blandskrot och används efter krossning i första hand som 
utfyllnadsmateriel på avfallsdeponier. 
 
5.9.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Mängden av blandskrot är förhållandevis litet ca: 60 kg per år 
1 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Miljöpåverkan är liten då inga kända gifter eller annan påtaglig påverkan är känd.  
2 Poäng 
 
 
 
5.10   Metallskrot 
 
Metallskrot samlas löpande in och placeras i avsedd behållare i soprummet (se bild från avfallsrum i 
bilaga 4). Insamlad metall kan vara möbelben, underreden från kontorsstolar, metallstommen från 
belysningsarmaturer etc. Metallen hämtas av återvinningsföretaget för vidare upparbetning och 
återvinning. 
 
 
5.10.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Mängden metallskrot ligger på en förhållandevis låg nivå med tanke på SPV:s storlek. 
En förklaring är att mycket utrangerade möbler skänks till skolor i kommunen. Istället för att kastas. 
1 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Metaller kan i princip återvinnas hur många gånger som helst utan att dess egenskaper går förlorade. 
Genom att få in dem i kretsloppssystemet kan värdefulla naturreserver sparas. 
2 Poäng 
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5.11    Elektronikavfall 
 
Elektronikavfall såsom telefoner, miniräknare, belysningsarmaturer etc. samlas in och placeras i 
speciella gallerhäckar (se bild från avfallsrum i bilaga 4) och hämtas därefter av 
återvinningsföretaget. Lågenergilampor hanteras också som elektronikavfall och placeras i speciella 
papptunnor för vidare transport av ovanstående återvinningsföretag.  
 
 
5.11.1 Analys och värdering (mängd) 
 
En relativt liten mängd elektronik har skrotats under 2017. Orsaken till detta är att laptops, 
bildskärmar och mobiltelefoner numera hyrs av driftleverantören med eget produktansvar. 
2 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Elektronikkomponenter består till en liten del av ädelmetaller såsom guld och platina. Tyvärr så finns 
även farliga komponenter som flera typer av tungmetaller, det mesta går att skilja ut och återanvända. 
Det som blir kvar förbränns ofta och värmeåtervinns eller deponeras. 
3 Poäng 
 
 
5.12   Batterier 
 
Alla förbrukade batterier samlas in i de miljöstationer som finns utplacerade på våningsplanen. Det är 
även tillåtet att batterier från medarbetarnas egna hushåll läggs i dessa behållare. Batterierna samlas 
därefter i speciella batteribehållare i avfallsrummet för vidare transport av återvinningsföretaget. 
 
 
5.12.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Vi förbrukar förhållandevis små mängder batterier sett till antal årsarbetare. Batterierna är av s.k. 
småbatterityp, allt från 1.5 volts knappcellsbatterier upp till 9 volts alkaliska. Under 2017 lämnades 
en mindre mängd batterier till destruktion. 
1 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Allmänt innehåller batterier bly, kadmium och kvicksilver. Dessa metaller kan orsaka skada om de 
kommer ut i naturen. I återvinningsprocessen separeras och förvaras de giftiga ämnena på ett sätt så 
att utsläpp minimeras. Vissa typer av batterier som t.ex. litium är svåra att återvinna, i detta fall så 
kvarstår ca: 35 % av vikten som då måste deponeras. 
6 Poäng 
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5.13   Lysrör 
 
Efter ombyggnationen och miljöanpassning av SPV:s lokaler så återstår bara ett fåtal ytor i källaren 
där det fortfarande finns lysrörsarmaturer. I övriga lokaldelar så är belysningen ersatt med 
närvarostyrd LED-belysning. 
 
 
5.13.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Endast vissa utrymmen i källare har fortfarande lysrörsarmaturer därmed är mängden avfall i form av 
lysrör begränsad. Under 2017 lämnades en mindre mängd till destruktion. 
1 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Lysröret klassas som farligt avfall i och med att det innehåller lyspulver med bl.a. kvicksilver. 
Lysrörspulvret som innehåller sällsynta jordartsmetaller kan efter utsortering återanvändas vid 
tillverkning av nya lysrör. Metalldelarna kan återvinnas och glaset kan efter omsmältning användas 
till nya ljuskällor. 
6 Poäng 
 

 
5.14   Farligt avfall 
 
Detta avfall kan bestå av färgburkar, aerosoler, olja etc. 
Avfallet placeras i en läckagesäker behållare för vidare transport till destruktion. 
Dokumentation och statistik ingår i tjänsten där mottagandet alltid kvitteras till kund 
 
 
5.14.1 Analys och värdering (mängd) 
 
Små mängder farligt avfall blir kvar från verksamheten. 
I första hand så är det färgrester eller överblivet kem från lokalvården. Under 2017 lämnade inget 
farligt avfall SPV. 
0 Poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Farligt avfall kan i vissa fall vara starkt hälsovådligt. Säker hantering och en effektiv destruktion 
säkerställer dock att inga skadliga ämnen kommer ut i naturen och i kretsloppet. 
0 Poäng 
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6 Resor 

6.1 Resor i tjänsten 

 
Resor i tjänsten anses vara en viktig del av SPV:s verksamhet. En rese och mötespolicy finns 
tillgänglig som bl.a. uppmanar till en miljö och klimatanpassat resande i enlighet med SPV:s 
miljömål. Resande i tjänsten kan variera  år från år. 
 
Resor i tjänsten (km) 
 

Koldioxidutsläpp i kg (CO2) 
 

 2016 2017 2016 2017 
     
Flyg  > 50 mil 49 511 km 62 479 km 4 952 kg 6 347 kg 
Flyg  < 50 mil 52 685 km 52 300 km 6 670 kg 7 226 kg 
Tåg 314 420 km 284 486 km 0,78 kg 0,73 kg 
Hyrbil/tjänstebil 3 000 km 3 800 km 480 kg 342 kg 
Egen bil i tjänsten 12 039 km 8 286 km 1 962 kg 1 409 kg 
Buss 0 km 0 km 0 kg 0 kg 
Taxi 10 089 km 10 830 km 595 kg 487 kg 
 
Nyckeltal (årsarbetare)   
 2016 2017 2016 2017 
     
Flyg  > 50 mil 197 km 257 km 20 kg 26,1 kg 
Flyg  < 50 mil 210 km 215 km 27 kg 29,7 kg 
Tåg 1 253 km 1 171 km 0,0003 kg 0,0003 kg 
Hyrbil/tjänstebil 0 km 15,6  km 0 kg 1,41 kg 
Egen bil i tjänsten 48 km 34,1 km 8 kg 5,8 kg 
Buss 0 km 0 km 0 kg 0 kg 
Taxi 40 km 44,6 km 2,4 kg 2 kg 
 
 
Total reslängd i mil 
 2015 2016 2017 2018 
     
Flyg   6 254 mil 10 220 mil 11 478 mil  
Tåg 22 593 mil 31 442 mil 28 449 mil  
Taxi, buss, hyr/tjänstebil   1 743 mil 2 513 mil 2 292 mil  
Totalt 30 590 mil 43 845 mil 42 219 mil  
 
 
Total CO2 belastning i kg 
 2015 2016 2017 2018 
     
Flyg  9 040 kg 11 621 kg 13 573 Kg  
Tåg    0,57 kg 0,78 kg 0,73 kg  
Taxi, buss, hyr/tjänstebil  2 367 kg 3 037 kg 2 238 kg  
Totalt 11 408 kg 14 659 kg 15 812 kg  
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Analys och värdering 
 
Under 2017 har det enligt uppgift varit ett större behov av att resa med flyg vilket har sin förklaring i 
brister i den rälsbundna tåg trafiken. 
 
6.1.1 Flygresor > 50 mil (mängd) 
Detta är en typ av flygresor kan i vissa fall vara motiverad att göra av tidsskäl. Antal resor har ökat 
med ca: 40 % från föregående år. En begränsad del av SPV:s flygresor över 50 mil sker utanför 
landets gränser. 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering till poängsättning) 
Ofta är det fråga om längre flygsträckor med begränsat antal starter och landningar. 
Denna typ av flygresor orsakar ändå stor negativa miljöpåverkan i SPV:s verksamhet vilket kraftigt 
bidrar till en ökad växthuseffekt. 
6 poäng 
 
 
 
 
6.1.2 Flygresor < 50 mil (mängd) 
Denna typ av flygresor saknar ofta skäl till att genomföras då tidsvinsten är begränsad. 
Resorna går ofta mellan Sundsvall och Stockholm där tåget är ett alternativ. Tittar man på föregående 
år så har mängden korta flygresor nära nog fördubblats. 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
Flygresor orsakar utan tvekan den största negativa miljöpåverkan i SPV:s verksamhet vilket kraftigt 
bidrar till en ökad växthuseffekt. 
6 poäng 
 
 
 
 
6.1.3 Tågresor (mängd) 
SPV reser tre gånger så långt med tåg som med flyg, resandet med tåg har ökat med ca: 40 % från 
föregående år. 
4 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Tåg hör utan tvekan det mest klimatsmarta resesättet där miljöpåverkan är minimal. Driften av tåg 
orsakar begränsade mängder av utsläpp till luften. Däremot kan det förekomma andra typer av 
miljöpåverkan från spårbunden trafik 
1 poäng 
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7 Transporter 
 
7.1 Brev och paketförmedling  
 
Från leverantören av brev och paketdistribution erhåller vi en detaljerad information om antal 
försändelser, totalvikt samt den samlade CO2 belastningen.  
 
För övriga transporter dit bl.a. renhållningsfordonen räknas är det i dagsläget svårt att få fram 
säkra uppgifter, SPV bearbetar dock dessa aktörer om detta. 
 
Brev och paketförmedling                2017 
Antal försändelser Fraktvikt CO2 
1 374 717 st. 40 905 kg 7 173 kg 
 
                             2016 
Antal försändelser Fraktvikt CO2 
1 426 435 st. 46 081 kg 8 552 kg 
   
                             2015 
Antal försändelser Fraktvikt CO2 
1 042 686 st. 41 427 kg 12 686 kg 
 
 
 
7.1.1 Analys och värdering (mängd) 
 
SPV bedömer att behovet av transporter avseende brevdistribution är fortsatt hög. 
Samordnade transporter sker dock genom distributörens vilket bidrar till en begränsad trafik i 
både närområdet och på riksplanet. Antal fysiska försändelser är betydligt mindre i jämförelse 
med föregående år. 
2 poäng 
 
 
Miljöpåverkan (motivering för poängsättning) 
 
Alla typer av förbränningsmotorer orsakar en miljöpåverkan. 
Samtliga transporter enlig ovanstående tabell sker i huvudsak på detta sätt. Under 2017 
minskade både antal försändelser och den totala fraktvikten vilket resulterade i att CO2 
belastningen minskade med ca: 16%. Det positiva resultatet har även påverkats av att delar av 
distributörens vagnpark bytts ut och att större volymer av 1a klass breven transporteras med 
tåg istället för med flyg. Trots detta så anses hanteringen fortfarande ha en betydande 
miljöpåverkan   
5 poäng 
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8. Förordning 2009:907 
 
SPV är enligt förordning 2009:907 skyldig att ha ett miljöledningssystem. 
 
Definitioner 
2 § Indirekt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett 
resultat av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att myndigheten har 
meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, genomfört utbildning eller lämnat 
information                                                                                                                                      
Direkt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat 
av myndighetens verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan. 

Skyldighet att ha ett miljöledningssystem                                                                                           
3 § En myndighet ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som 
integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta 
och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.  

Miljöutredning                                                                                                                                        
4 § Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och 
externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning). Miljöutredningen ska hållas aktuell 
genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart 
femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör 
verksamheten. 

5 § Miljöutredningen ska ligga till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning. 

6 § Om myndigheten har ett förenklat miljöledningssystem men miljöutredningen visar att 
verksamheten kan ge upphov till betydande indirekt miljöpåverkan, ska miljöledningssystemet 
omfatta denna indirekta miljöpåverkan. 

Miljöpolicy och miljömål                                                                                                                       
7 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en miljöpolicy och fastställda miljömål 
för verksamheten. Miljömålen ska vara mätbara i den mån som det är praktiskt möjligt att mäta målen 
och hur de uppnåtts. Miljömålen ska hållas aktuella genom att de ses över och uppdateras minst vart 
tredje år. 

8 § Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. 

Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner                                                                                   
9 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en handlingsplan för arbetet med att nå 
miljömålen. De resurser, tillvägagångssätt och tidsramar som gäller för arbetet ska framgå av 
handlingsplanen. 

10 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten tydligt anger den ansvarsfördelning som 
ska gälla i arbetet med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen. Ansvarsfördelningen ska framgå av 
handlingsplanen. 

11 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har sådana dokumenterade rutiner för 
styrningen av verksamheten som 

1. säkerställer att miljöpolicyn och gällande miljöregler följs. 

2. bidrar till att minska negativ miljöpåverkan så långt möjligt. 

3. bidrar till att nå myndighetens miljömål. 



 

35 
 

12 § Handlingsplanen, ansvarsfördelningen och rutinerna ska innebära att arbetet med att följa 
handlingsplanen och nå miljömålen dokumenteras, redovisas, följs upp och revideras så att arbetet 
fortlöpande förbättras. 

Miljöanpassad upphandling                                                                                                                
13 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten miljöanpassar sina upphandlingar i den 
mån en sådan anpassning är möjlig. 

Verktyg för miljöanpassningen                                                                                                            
14 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten genom information och utbildning 
fortlöpande utvecklar personalens kompetens och medvetenhet om miljöhänsyn i det egna arbetet. 

15 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en 
energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska 
i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy. 

Årlig uppföljning                                                                                                                                      
17 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten årligen genomför interna miljörevisioner 
för att kontrollera att myndigheten följer gällande miljöregler och andra styrande dokument för 
myndighetens miljöledning och miljöarbete. 

18 § Myndigheten ska årligen göra en genomgång av miljöledningssystemet och följa upp resultatet 
av arbetet så att 

1. det framgår hur väl myndigheten har lyckats med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen. 

2. det finns underlag för beslut om det framtida miljöledningsarbetet. 

19 § För uppföljningen enligt 18 § ska myndigheten 

1. utföra den kontroll och göra de mätningar av verksamhetens miljöpåverkan som behövs. 

2. utvärdera hur handlingsplanen enligt 9 § har fungerat. 

3. utvärdera hur gällande miljöregler har följts. 

Redovisning                                                                                                                                            
20 § myndigheten ska årligen redovisa miljöledningsarbetet till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket 
ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattning av myndigheternas årliga 
redovisningar. 

23 § I fråga om myndigheter som hör till Finansdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § 
finnas hos bl.a. 

-Statens tjänstepensionsverk 
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9 Källförteckning 
 
Proceedo ekonomisystem SPV 
 
IT-drift 
 
Försäkringskassan 
 
IL-recycling 
 
Stena-recycling 
 
RekoSundsvall 
 
Castellum AB 
 
Lingmerths Resebyrå AB 
 
Sundsvall Energi 
 
Mitt Sverige Vatten 
 
Vattenfall AB 
 
Naturvårdsverket 
 
Postnord Sverige AB 
 
City mail AB 
 
Avfall Sverige 
 
ESV Ekonomistyrningsverket 
 
Miljöfordon.se 
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10 Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
Miljöpolicy 
 

SPV har ett stort ansvar för att vara en miljömedveten myndighet som aktivt bidrar till statens 
miljöpolitik och de nationella miljömålen. 

SPV ska vara en föregångare inom miljöarbetet och bidra till en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. 

SPV är ett föredöme inom miljöområdet genom att: 

 bedriva ett systematiskt miljöarbete med uppsatta mål för att minska den samlade 
miljöbelastningen 

 vara miljöcertifierad för både lokaler och verksamhet 

 fortlöpande förbättra miljöarbetet samt utvärdera hur väl arbetet fungerar genom årlig 
miljörevision 

 miljöarbetet genomsyrar all vår verksamhet och finns med som en naturlig del i vår 
besluts- och planeringsprocess 

 ledning och chefer stimulerar till ett aktivt miljöarbete med fokus på ständiga 
förbättringar 

 stödja medarbetarna för att öka medvetenheten om miljöarbetet med målsättningen att 
alla ska ta ansvar för en hållbar utveckling. 

Arbetet ska genomföras enligt gällande förordning 2009:907 om miljöledning i statliga 
myndigheter och med stöd av miljöcertifieringssystemet Breeam. 
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Bilaga 2 
 
Organisation och ansvar 
 
Ansvarig - HR-chef Charlotte Sandelius 
Ansvarar för 

 säkerställa att miljölagstiftningen och miljöpolicyn efterlevs 
 säkerställa resurser för miljöledningsarbetet och miljösatsningar 
 övergripande riktlinjer och mål för miljöarbetet upprättas 
 säkerställa uppföljning av miljöledningssystem och handlingsplaner 
 återrapportering till ledningsgruppen 

 
Miljösamordnare - Lars Berg 
Ansvarar för 

 dokumentation av miljöledningssystemet 
 att sköta kontakter med miljömyndigheter 
 att mätning, statistikframtagning och uppföljning av miljöledningsarbetet genomförs 
 att sammanställa miljöutredning, miljöredovisning och annan rapportering inom miljöområdet 
 att bistå ledning och organisation med information, förbättringsförslag, nyckeltal samt  

rapporter och analyser 
 identifiera utbildningsbehov 
 att miljörevision genomförs 
 samordning av aktiviteter inom miljöledningssystemet 
 att vara sammankallande för miljöledningsgruppen 

 
Avdelnings och enhetschefer 
Ansvarar för 

 säkerställa att enheten följer gällande miljölagstiftning och andra miljökrav 
 integrera miljöledningsarbetet i verksamhetsplaneringsprocessen och ordinarie verksamhet 

med beaktande av miljöpolicy, miljömål och riktlinjer 
 främja medarbetarnas medvetenhet om miljöarbetet och därigenom inspirera till att ta ansvar 

för en hållbar utveckling 
 
Miljöledningsgruppen 
Miljösamordnare (sammankallande) - Lars Berg  
 
Upphandlare - Tobias Guss 
 
Representanter från verksamheten (arbetsmiljöombud) 
 
Eva Forsberg   Stefan Westerlund   Kristina Lindqvist 
Jessica Engstrand    Annelie Andersson   Mats Bergman                          
Kari Jokinen    Anna Wiklund  Sara Ädel 
                   
Syftet med arbetsgruppen är att vara forum för huvudansvarig och miljösamordnaren i att utveckla 
SPV:s miljöarbete 
 
 utveckla miljöarbetet genom att föreslå, bereda och genomföra aktiviteter 
 kommunicera pågående miljöarbete i organisationen 
 inspirera medarbetare till att minska SPV:s miljöpåverkan 
 vara beredande organ vid upprättande av övergripande riktlinjer och mål för miljöarbetet 
 vara beredande organ för all rapportering inom miljöområdet 
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Bilaga 3 

Miljölagstiftning och andra lagkrav 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lagar och 
författningar 

Exempel på text i aktuell lag 
och förordning 

 Ansvariga Hur säkerställer SPV att 
kraven är uppfyllda? 

Kontroll av 
lagefterlevnad, 
datum 

Förordning (2009:907) 
om miljöledning i 
statliga myndigheter 

En myndighet ska inom ramen för sitt ordinarie 
uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar 
miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man 
tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta 
miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.  
 
(I övrigt enligt punkt 8 i denna miljöutredning.) 

Myndighetschef 
Ek-chef 
Miljösamordnare 

Genom en årlig revision av 
miljöledningssystemet. 
 
Genom en årlig 
miljöledningsrapport till 
Naturvårdsverket. 
 
Genom att bedriva ett 
dokumentrat och systematiskt 
miljöledningsarbete. 

Uppfylld. 
Kontrollerad 
2018-01-31      
i samband med 
inlämnadet av 
miljölednings- 
rapport 
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Miljöbalken (1998:808) Miljöbalken syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 
för att förvalta naturen väl. 

Myndighetschef 
Chefslinjen 
Miljösamordnare 

Genom att bedriva ett 
dokumentrat och systematiskt 
miljöledningsarbete. 

Uppfylld och 
kontrollerad 
2018-01-31 
 

    
 
 

Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 

Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom 
om en brand eller om en olycka som innebär fara för 
någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller 
för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är 
i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller 
den som får kännedom om att det föreligger en 
överhängande fara för en brand eller en sådan olycka. 

Myndighetschef 
Säkerhetschef 
Chefslinjen 
All personal 

Systematiska 
brandskyddskontroller.        
Utbildning för personalen, 
släckövning, 
utrymningsövning, 
hjärtstartare, första hjälpen 
utbildningar mm. 
 

Uppfylld och 
kontrollerad 
2018-01-31 

Avfallsförordning 
(2011:927) 

Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall 
och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss 
avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i 
andra förordningar eller i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av andra förordningar 

Miljösamordnare Samordnas med 
fastighetsägaren och de lokala 
avfallsentreprenörerna. Vid 
tveksamheter kontaktas       
Mitt Sverigevatten och avfall 
 

Uppfylld och 
kontrollerad 
2018-01-31 

Lokala föreskrifter 
om avfallshantering i 
Sundsvalls kommun 

För kommunens avfallshantering gäller dels 
bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808) 
och dels föreskrifter om avfallshantering i 
förordningar som utfärdats med stöd av 
miljöbalken samt i andra författningar. Härutöver 
gäller dessa lokala föreskrifter. 
 

Miljösamordnare Samordnas med 
fastighetsägaren och de lokala 
avfallsentreprenörerna. Vid 
tveksamheter kontaktas 
Mittsverigevatten och avfall 

Uppfylld och 
kontrollerad 
2018-01-31 
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Förordning (2009:1) 
om miljö och 
trafiksäkerhetskrav 
för myndigheters bilar 
och bilresor. 
 
 
 

I denna förordning finns bestämmelser om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp, leasing 
och användning av bilar samt för vissa upphandlade 
vägtransporter. Förordningens syfte är att öka 
andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar. 
   Förordningen gäller för myndigheter under 
regeringen. 
   Förordningen gäller inte bilar som tillhör staten och 
som är tillverkade för särskilda militära ändamål 
 

Chefen för 
Administration 
och service 

Följer intervaller för service 
och underhåll. Fordonet tillhör 
miljöklass hybrid och är 
försedd med alkolås. 

Uppfylld. 
Kontrollerad 
2018-01-31      
i samband med 
inlämnadet av 
rapport till 
Transport-
styrelsen 

Offentlighet och 
sekretesslag 
(2009:400) 
 

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters 
och vissa andra organs handläggning vid registrering, 
utlämnande och övrig hantering av allmänna 
handlingar. 
 

Myndighetschef Kontrolleras hos stab juridik Uppfylld. 
Kontrollerad 
2018-01-31       

Lagen om offentlig 
upphandling 
(2016:1145) 
 
 

Denna lag gäller för upphandling som genomförs av 
en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). 
Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte 
att anskaffa varor och tjänster. 

Myndighetschef 
Ekonomichef 
Upphandlings-
ansvarig 

Kontrolleras hos stab juridik Uppfylld. 
Kontrollerad 
2018-01-31       
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Bilaga 4 
 
Bilder från avfallshantering och städ 
 
 

          
Säckpress (brännbart avfall)  Kärltummare (returpapper)     Balpress (wellpapp)                 Mobil sekretesskvarn 
 

                               
Avfallssortering i skrivarrum                                   Burkpress i avfallsrum               Avfallssortering i diskrum            Behållare för glas och plåt 
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                                  Behållare för frukt och övrigt avfall 
                     
 
 
 
 
 
Avfallsrum (plan 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfallsrum (plan1)             Behållare och filter för ultrarent vatten 


