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EXAMENSARBETE
Miljöutredning av Trollhättans kommuns kontorsverksamhet

Sammanfattning
Denna miljöutredning utförs på grund av att kommunfullmäktige i Trollhättans
kommun tagit ett beslut om att införa ett miljöledningssystem i kommunen. Ett
miljöledningssystem innebär att verksamheten inför ett systematiskt miljöarbete som
bygger på att planera, genomföra, följa upp och förbättra sitt miljöarbete, för att minska
miljöbelastningen som verksamheten ger upphov till. Det innebär att miljöutredningar
ska göras. En miljöutredning är en förutsättning för att kunna fortsätta att arbeta med ett
miljöledningssystem.

I en miljöutredning analyseras nuläget och man får reda på hur och i vilken omfattning
verksamheten påverkar miljön. Utredningens resultat används för att kunna identifiera
vilka miljöaspekter som ska prioriteras och vilka miljömål som ska antas.
En miljöaspekt är delar av en organisations aktiviteter, verksamheter, produkter eller
tjänster som kan inverka på miljön.
Denna utredning påvisar hur kommunens kontorsverksamhet påverkar miljön.

En inventering har gjorts för att komma fram till hur kontorsverksamheten påverkar
miljön. Inventeringen innefattade förbrukning av kontorsmaterial, kemikalier,
energiförbrukning, avfall, påverkan på närområde, vattenförbrukning, personalens resor
till och från arbetet, tjänsteresor med egen bil, med bilpoolen eller tjänsteresor med
annat färdsätt, godstransporter, miljöolyckor och olycksrisker samt vilka miljölagar som
berör kommunens kontorsverksamhet.
I utredningen gjordes också en värdering av miljöaspekterna, för att få fram vilka
miljöaspekter som är betydande eller kan ha betydande miljöpåverkan. Värderingen tog
hänsyn till sannolikhet, konsekvens, Trollhättans kommuns Miljöpolicy, 15 nationella
miljömålen och de framräknade ELU (Environmental Load Unit) talen.

Kontorsverksamheten ger upphov till följande betydande miljöaspekter:

� Personalens resor till och från arbetet.

� Tjänsteresor med egen bil.

� Förbrukning av kontorsmaterial.

� Elförbrukning.

� Energiförbrukning datorer.

� Energiförbrukning ventilation.

� Resor med bilpoolen.

� Förbrukning av städkemikalier.

� Läckage av köldmedia.



Utifrån miljöaspekterna så har följande förslag till detaljerade miljömål arbetats fram:

1. Minska pappersförbrukningen med 100 A4 ark per anställd.

2. Öka andelen biogas som drivmedel i bilpoolens bilar med 5 procentenheter från
48 % till 53 %.

3. Minska energiförbrukningen med 3 % per m2.

4. Minska tjänsteresorna med egen bil med 15 km per anställd.

5. Utredningsmål: utreda orsaken till läckage av köldmedia.

6. Öka inköpen av andelen miljömärkta städkemikalier från 42,3 % till 50 %.

Alla uppgifter i utredningen är baserade på helåret 2002, så är det rimligt att
ovanstående mål nås inom tidsramen ett år.
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DISSERTATION
Environmental review of Trollhättans municipality office activity

Summary
This environmental review is based on a decision from the municipal council in
Trollhättan, to implement an environmental management system. Implementing
environmental management system means that the organisation introduces a systematic
approach based on planning, implementing, checking and improving its environmental
performance, with purpose of reducing the environmental impact of its activities. In
order to do this environmental review shall be carried out. These reviews create the
necessary conditions for further implementation of the environmental management
system.

In an environmental review the actual conditions are analysed in order to find out in
which way and to which degree the activities impact the environment. The results of the
review are used to identify witch environmental aspects to be prioritised and which
environmental objectives and targets to be set. An environmental aspect is part of the
organisation’s activities, products or services that may impact the environment. This
review show which impacts the office activities have on the environment.

An inventory was carried out to find how the office activities impact the environment. It
included office materials, chemicals, energy consumption, waste, impact on the local
surroundings, water consumption, employees’ travels back and forth to work, business
trips with private vehicles, by car-pools or by other transport means, transportation of
goods, accidents and risks for accidents. The review also included environmental laws
relevant for office activities.

An evaluation of the environmental aspects was done to find which of them that have or
can have a significant impact on the environment. The evaluation of the aspects takes
into consideration probability, consequence, the Trollhättan municipality environmental
policy, the Swedish national environmental objectives and the calculated ELU
(Environmental Load Unit) values.
The following significant environmental aspects are caused by the office activities of
Trollhättan municipality:

� Employees’ travel back and forth to work.

� Business trips with private vehicles.

� Use of office materials.

� Electricity consumption.

� Energy consumption of computers.

� Energy consumption of ventilation.

� Business trips by car-pool.

� Consumption of detergents.

� Leakage of cooling agents.



Based on the environmental aspects, the following environmental targets are suggested:

1.  Reduce of paper consumption with 100 A4 sheets per employee.

2.  Increase the use of biogas as fuel for car-pool vehicles with 5 percentage points
from 48 % to 53 %.

3.  Reduce of energy consumption with 3 % per m2.

4.  Reduce of business trips by private vehicles with 15 km per employee.

5.  Investigation target: investigate the cause of cooling agent leakage.

6.  Increase the purchase share of eco-labelled detergents from 42, 3 % to 50 %.

All information in this environmental review is based on figures from the year 2002.
These targets shall therefore be achieved in one year.
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1 Inledning
Denna miljöutredning utförs på grund av att kommunfullmäktige i Trollhättans
kommun tagit ett beslut om att införa ett miljöledningssystem i kommunen. Ett
miljöledningssystem innebär att verksamheten inför ett systematiskt miljöarbete som
bygger på att planera, genomföra, följa upp och förbättra sitt miljöarbete, för att minska
miljöbelastningen som verksamheten ger upphov till. Detta innebär att en
miljöutredning ska göras, som visar hur kontorsverksamheten påverkar miljön.

En miljöutredning analyserar nuläget och visar hur och i vilken omfattning
verksamheten påverkar miljön, och är en förutsättning för att kunna fortsätta att arbeta
med ett miljöledningssystem.
Utredningens resultat används sedan för att kunna identifiera vilka miljöaspekter som
ska prioriteras och vilka miljömål som ska antas. En miljöaspekt är delar av en
organisations aktiviteter eller verksamheter, produkter eller tjänster som kan inverka
positivt eller negativt på miljön.

1.1 Syfte och mål
Syftet med denna miljöutredning är att ge Trollhättans kommun ett underlag angående
hur kontorsverksamheten påverkar miljön.

Målet är att utredningen ska beskriva nuläget av kontorsverksamhetens miljöpåverkan
och utifrån det värdera miljöaspekterna, samt att ge förslag till miljömål som
Trollhättans kommun skulle kunna arbeta vidare med.

1.2 Avgränsning och omfattning
Miljöutredningen omfattar endast kontorsverksamheten i kommunhuset.
Lunchrestaurangen Grevön, försäkringskassan och träningsverksamheten Carpe Diem
som också är belägna i kommunhuset finns inte med i miljöutredningen.
Endast de direkta miljöaspekterna av kontorsverksamheten har utretts. Utredningen
innefattar inte heller kommunhusets byggnadsmaterial och de eventuella utsläpp som
det kan ge upphov till.

Utredningen ska sedan kunna vara underlag för all kontorsverksamhet i kommunen
eftersom hela Trollhättans kommuns kontorsverksamhet är mycket likartad.

1.3 Metod och arbetssätt
Den information som tagits fram och de beräkningar som är gjorda är från år 2002.
De dokument som granskats är tidigare gjorda miljöutredningar som en del av
förvaltningarna gjort. Dessa miljöutredningar var av olika kvalitet och omfattade endast
delar av de olika förvaltningarnas verksamheter. Kontorsverksamhetens påverkan fanns
endast med i ett fåtal av utredningarna.

Uppgifter om vatten- och energiförbrukning, fakta om ventilationen och sophantering
samt städkemikalieförbrukningen i kommunhuset, har personal på fastighetskontoret
bistått med. Trollhättans Energi tillhandahöll uppgifter om vilka energikällor som
producerar den fjärrvärme som kommunhuset får levererad.
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Leverantörer av kontorsmaterial och toner till skrivare och kopiatorer, har hjälpt till att
få fram statistik över inköpen och pappersförbrukningen har beräknats med hjälp av
internfakturor.

En kort intervju med personalen har gjorts för att ta reda på hur de tar sig till och från
arbetet. De frågor som ställdes var:

Hur tar du dig till jobbet sommar- och vinterhalvår?
Hur många kilometer har du en väg?
Om de åker bil till arbetet så fick de beskriva vilket drivmedel bilen har och om den har
katalysator. Dessa frågor ställdes till 105 personer och har sedan räknats procentuellt så
att hela personalen representeras.

Tjänsteresor med egen bil är beräknat av personal på personalavdelningen, och grundas
på de reseersättningar som är utbetalda under år 2002. Eftersom det var omöjligt att se
vad personalen använder för bilar så utgår beräkningen från att alla kör bensindrivna
bilar med katalysator.

Statistik över bilpoolens bilar har räknats fram av Transportchefen utifrån körjournaler.
Eftersom många slarvar med att fylla i körjournalen i poolbilarna så kan det finnas en
felmarginal i denna statistik.

Statistisk på tjänsteresor med flyg eller tåg har Lingmerths resebyrå tillhandahållit.

Det finns ingen samlad statistik över olyckor som kan kopplas till miljön men under
arbetets gång har det kommit fram att en olycka inträffat, som innebar ett läckage av
köldmedier. Olyckan skedde 1999.

Säkerhetschefen på Trollhättans kommun har bistått med uppgifter om rutiner vid
brand.

Sammansällningen har delvis gjorts med hjälp av ”Mall för miljöutredning – ett verktyg
för att identifiera företagets miljöpåverkan” av Camilla Norberg. De delarna som
använts i utredningen är ELU-index (Environmental Load Unit), utsläppsindex, samt
Miljö-FMEA (Failure Mode and Effekt Analysis) där det framkommer vilka av
miljöaspekterna som är betydande.

ELU-värdena beskriver miljöbelastningen i ekonomiska mått, det vill säga
betalningsviljan för att återställa den negativa miljöpåverkan som miljöaspekten
åstadkommit. En ELU motsvarar cirka en Euro.
Vid beräkning av ELU tas hänsyn till fem olika skyddsobjekt; hälsa, biologisk
mångfald, biologisk produktion, resurser och etiska värden. De beräknade ELU-värdena
är mycket grova och tar exempelvis inte med utsläpp under förädlingen av resursen, inte
heller finns det några ELU-värden för avfall. De beräknade ELU-värdena används som
en hjälp vid värdering av miljöaspekterna då de visar ungefärlig storleken på
miljöpåverkan.

FMEA betyder feleffektsanalys på svenska och är ett hjälpmedel som används då man
ska prioritera åtgärder eller värdera miljöaspekter.
Slutlig identifiering och värdering av miljöaspekter har gjorts med hjälp av en
miljöanpassad FMEA. Vid värderingen framkommer det i FMEAn vilka miljöaspekter
som är betydande.
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Förslag till miljömål har arbetats fram och ett resonemang om viktiga faktorer för att
lyckas med miljöledning utifrån egna erfarenheter finns i diskussionen.

Lämplig litteratur i ämnet har också studerats exempelvis Miljöanpassa kontoret av
Susanna Baltscheffsky, Miljöboken – Praktiska tips från A till Ö av Karin Nygård-
Skalman, Ständig förbättring med ISO 14001 av Curt Henriksson, Lennart Piper och
Sven-Olof Ryding, Arbetsmiljö, miljö och kvalitet helhetssyn på verksamhetsutveckling
i mindre företag av Robert Jakobsson och Miljöledning av Torbjörn Larsson och Gösta
Larsson.

2 Verksamhetsbeskrivning av Trollhättans kommuns
kontorsverksamhet

Tabell 1: Verksamhetsbeskrivning av Trollhättans kommuns kontorsverksamhet

Verksamhet: Kommunal verksamhet: Trollhättans kommuns kontorsverksamhet i
kommunhuset.

Antal anställda: 525 st

Organisation: Se bifogat organisationsschema bilaga 1.

Läge: Kommunhuset ligger i Trollhättans centrum, nära bebyggelse.

Adress:
Gärdhemsvägen 9
45129 Trollhättan

Lokalerna: Kommunhusets yta totalt 23 401m2

Kontorsyta 10 401 m2

Lokalförvaltare: Fastighetsförvaltningen i Trollhättans kommun.

En karta över anläggningens placering i Trollhättan finns i bilaga 2.

2.1 Trollhättans kommuns Miljöpolicy
Följande miljöpolicy är antagen av Trollhättans kommunfullmäktige:

”Trollhättan – bärare av god miljö”
innebär att vi bygger ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan där vi förenar

ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling.
Denna policy genomför vi genom att:

� Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i
miljöarbetet.

� Aktivt söka samverkan och samarbete såväl inom som utom kommunen.
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� I allt vi gör sträva efter att bli bättre.

� Låta kretsloppstänkande genomsyra hela vår verksamhet.

� Ställa krav på våra leverantörer, partners och oss själva.

� Minska användningen av såväl ändliga som förnybara resurser.

� Ge våra beslutsfattare, medarbetare och medborgare kunskap och möjlighet att
forma ett hållbart Trollhättan.

� Alltid föregå med gott exempel.

3 Miljöpåverkan
Här beskrivs den påverkan som kommunhusets kontorsverksamhet har på miljön.

3.1 Ozonförtunning
Ozonförtunning innebär att lagret av ozon som skyddar jorden från UV-strålning
förstörs. De ämnen som är farliga för ozonskiktet är kväveoxider och ämnen som
innehåller klor och väte, exempelvis föreningen HCFC som kommunen har i sitt
ventilationssystem.

Om ett läckage av köldmedia skulle inträffa så stiger HCFC-molekylen upp i
atmosfären där den sönderdelas av solens UV-strålning. Då frigörs kloratomen. Under
sin tid i atmosfären så hinner en enda kloratom förstöra tusentals ozonmolekyler (O3),
innan den själv förstörs.
Följden av att ozonskiktet tunnas ut blir att mera ultravioletta strålar tränger ned till
jordytan. Den ökade strålningen kan orsaka hudcancer, ögonsjukdomar, skada grödor
och ekosystem.

3.2 Växthuseffekten
Den naturliga växthuseffekten innebär att en del av det solljus som når jorden blir kvar
som värme i atmosfären, då den hindras från att försvinna ut i rymden av
växthusgaserna. Utan den så hade jordens medeltemperatur varit –18 grader Celsius,
istället för 15 grader som den är idag. Den naturliga växthuseffekten är alltså livsviktig.

Ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser till exempel HCFC från människans
verksamheter ökar växthuseffekten, följden blir att mer värme stannar kvar i
atmosfären, vilket ökar jordens medeltemperatur.

En stigande temperatur påverkar vår jord på många sätt. Exempelvis så ökar
avdunstningen från haven, vilket leder till en ökad mängd vattenånga i atmosfären, som
i sin tur medför mer nederbörd. Fördelningen av nederbörden kan också komma att
ändras, vissa områden kan drabbas av torka och ökenutbredning och därmed förstörda
skördar och svältkatastrofer.
Vattennivån i världshaven höjs då vattnet expanderar på grund av den ökade
temperaturen vilket kan innebära att stora landområden kommer att läggas under vatten.
Om detta händer allt för snabbt så kan det bli katastrofala följder för den biologiska
mångfalden då ekosystemen inte hinner anpassa sig.
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3.3 Marknära ozon
Ozon bildas nära marken genom reaktioner av kväveoxider (NOx), flyktiga
kolväteföreningar (HC) och solljus. NOx och HC är föroreningar som finns i
exempelvis bilavgaser.
Solljuset sönderdelar NOx till kvävemonooxid (NO) och syre (O). Sedan reagerar
kolvätena (HC) med kväveoxiden (NO). Vid denna reaktion blir det ett fritt syre (O)
över, som reagerar med en syremolekyl (O2) till en ozonmolekyl (O3) och ozonhalten
vid marken ökar. Över 50 % kolväteutsläppen kommer från biltrafiken.

Marknära ozon har direkta effekter på både människan och växter. Ozonet kan ge
huvudvärk, andningsbesvär och irritation i ögon och slemhinnor hos människan. Det
orsakar också ett antal dödsfall per år.
Ozonet ger nedsatt tillväxt på odlade grödor. Speciellt känsliga för marknära ozon är
potatis, spenat, tomater och vårvete.

3.4 Försurning
Vid förbränning av fossila bränslen bildas det svavel och kväveoxider som försurar
vatten och mark. Svavelnedfallet i Sverige kommer till största delen från andra länder
som Tyskland, Polen och Storbritannien. I Sverige är det transport- och energisektorn
som ger det största bidragen till svavelutsläpp.
Då svavlet släpps ut i atmosfären bildas det svavelsyra som så småningom kommer ned
till jordytan i form av regn. Svavelsyran sänker vattnets pH-värde och orsakar
försurning i mark och vatten. Svavlet kan också falla ned från skorstenar direkt på
växter som tar upp svavlet via sina klyvöppningar.

De kväveoxider (NOx) som försurar marken är NO och NO2, de bildas vid all sorts
förbränning då det finns tillgång till syre. I luften reagerar kväveoxiderna med väte och
bildar Salpetersyra (HNO3) som sänker pH-värdet på regnet som sedan orsakar
försurning av mark och vatten. Kväveoxiderna kommer till största delen från trafiken.

Den sura nederbörden skadar växter på flera olika sätt, värst drabbas de växter som inte
tappar sina blad på vintern. Vid försurning minskar tillgången på viktiga näringsämnen
vilket kan påverka växtens ämnesomsättning och hämma fotosyntesen.
Försurning av mark innebär att pH-värdet i marken sänks och ett lågt pH-värde påverkar
rörligheten för olika metaller i marken. Artsammansättningen i marken påverkas och
skogstillväxten minskar.
Försurning av vatten kan ge stora konsekvenser för de arter som lever i vattendraget.
Om pH-värdet sjunker med en enhet så kan hälften av arterna i vattendraget försvinna.
Enligt Bergil et alt så är en femtedel av Sveriges cirka 100 000 försurade i dag.
Även grundvattnet påverkas av försurningen.

3.5 Övergödning
Övergödning uppkommer då mark eller vatten tillförs för mycket näring.
Näringsämnena kväve och fosfor tillförs mark och vatten genom förbränning av fossila
bränslen och de allt för stora mängderna av gödningsmedel som jordbruket använder.
Närningsämnen som inte tas upp av grödorna förs vidare till vattendrag och hav där de
kan orsaka övergödning. Då det finns mycket stor tillgång till närning kan
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algblomningar uppstå vilket gör vattnet grumligt och alger som växer djupt får inte
tillräckligt med ljus och dör så småningom. De döda algerna blir föda för bottenlevande
djur som behöver syre för att kunna andas och bryta ned de döda växterna. På djupa
bottnar tar till slut syret slut och de bottenlevande djuren dör. Dessa bottnar blir till slut
helt döda.

3.6 PVC
PVC innehåller klor och bildar klorerade kolväten vid förbränning. PVC bidrar till
ökning av klororganiska föreningar bland annat dioxiner till mark och vatten. Dioxiner
är fettlösliga ämnen som lätt tas upp av levande organismer och är mycket giftiga.

3.7 Kvicksilver
Kvicksilver är ett giftigt grundämne som inte kan förstöras och som bioackumuleras i
näringskedjan. Det leder till att toppkonsumenter, arter högst upp i näringskedjan, får i
sig mycket höga halter av kvicksilver, som skadar arten.
Om människan får i sig kvicksilver kan det skada foster, njurar och det centrala
nervsystemet.

3.8 Förbrukning av ändliga naturresurser
Ändliga naturresurser är resurser som naturen inte kan återbilda inom överskådlig tid.
Exempel på ändliga naturresurser är kol, olja och naturgas, det finns en begränsad
mängd av dessa resurser. Större delen av de fossila bränslena kommer från växter och
djur som levde för 50-500 miljoner sedan. Det pågår en viss nybildning av kol, olja och
fossilgas men den är försumbar om man jämför med vår förbrukning. Människan
förbrukar mer än vad som jorden tillverkar, och behöver dra ned sin förbrukning av
fossila bränslen så att de räcker längre eller tills vi hittat hållbara alternativa
energikällor.

4 Inventering

4.1 Lagar
De lagar som Trollhättans kommuns kontorsverksamhet berörs av redovisas i bilaga 3

4.2 Kontorsmaterial
Trollhättans kommun köpte år 2002 in kontorsmaterial enligt bilaga 4. Mycket av
materialet finns att köpa med miljömärkning, men bara ett fåtal av de inköpta
produkterna har en sådan märkning. Enligt inköpsrutinen så ska hänsyn tas till pris,
kvalitet och miljömärkning.
Pappersförbrukningen var år 2002 3 376 606 stycken ark papper nästan 17 ton. Utslaget
per anställd innebär det 32,3 kg papper eller 6432 ark per år. Det mesta av pappret som
används är miljömärkt. Vissa specialpapper som används i tryckeriet är inte miljömärkt.
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Under 2002 så köptes 184 stycken nya datorer in. Dessa har låg energiförbrukning,
lägre än de datorer som ersätts, och har TCO 99 märkning.

Om en produkt är TCO-märkt så innebär det att miljöfarliga ämnen har minimerats och
att produkten ska vara lätt att återvinna. Exempelvis får plastdetaljer bara innehålla max
två sorters plast för att underlätta återvinning, de får inte innehålla klorerade eller
bromerade flamskyddsmedel eller vara gjorda av PVC-plast.  Bildskärmarna får inte
innehålla kadmium eller kvicksilver och får endast innehålla bly i lödtennet. TCO99
garanterar också låga nivåer av magnetiska och elektriska fält.

Kommunhuset använder sig av Revivas retursystem vad det gäller tonerkassetter. Detta
system medför framförallt en avfallsminimering och en minskad energi- och
råvaruförbrukning då tonerkassetterna återanvänds.

Noterbart är att man köpt registerpapper som är gjorda i PVC som är en stor miljöbov
(se kapitel 3).
Totalt har 2280 mg kvicksilver kommit in i kommunhuset då det finns i inköpta lysrör.
Det är mycket viktigt att man lämnar in dem till återvinning eftersom kvicksilver (se
kapitel 3) är ett mycket giftigt grundämne för både människan och naturen.

4.3 Kemikalier
Förbrukning av kemikalier under år 2002 redovisas i bilaga 5.
Totalt användes 881 liter städkemikalier. Endast 6 av de 15 inköpta städkemikalierna är
miljömärkta, 40 % har märkningen, Bra Miljöval. Städkemikalierna används och
hanteras enligt instruktioner på varuinformationsblad.
Den tvål som används i kommunhuset är inte miljömärkt, hela 252 liter förbrukades
under år 2002.

Målen för Bra Miljövalmärkningen är att alla ingredienser ska vara lättnedbrytbara, ha
låg giftighet för vattenlevande organismer, gynna användningen av förnybara råvaror,
minska användningen av parfymer och underlätta återvinning av förpackningen.
För att en städkemikalie ska få märkningen Bra Miljöval så ställs det krav på de olika
ingredienserna, till exempel så får de inte vara skadliga för hälsan vilket innebär att det
kan användas utan risk för allergi, cancer, genetiska skador eller
reproduktionsstörningar. Det ställs olika krav på olika produktgrupper och endast
godkända ingredienser får användas.
Det ställs också krav på det företag som producerar rengöringsmedlet, exempelvis så
måste det finnas en miljöpolicy som fastställts av ledningen och som innehåller ett
åtagande om att förbättra sitt miljöarbete. Företaget ska också ha utsett en person som är
miljöansvarig.

Till ventilationssystemet används fyra olika köldmedier, totalt 134,8 kg. Ett av dem är
R22 (HCFC), som är ett ämne som har negativ påverkan på både växthuseffekten och
ozonskiktet (se kapitel 3). De andra köldmedierna som använts är HFC, R134a, R404a
och R407c och de påverkar växthuseffekten.
Kemikalierna som finns i ventilationssystemet hanteras av Bravida Väst AB som är ett
ackrediterat kontrollorgan. När köldmedierna byts ut eller ersätts så använder man sig
av ett slutet system eftersom köldmedierna är mycket flyktiga, så att man förhindrar ett
utsläpp.
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4.4 Energiförbrukning
Under år 2002 förbrukade kommunhusets kontorsverksamhet, 749 343 kWh Grön el
och 490 867 kWh fjärrvärme. (Se tabell 2 och tabell 3). Grön el innebär att elen är
producerad från förnyelsebara energikällor som sol, vind, biobränsle och vatten.
Det ger en energiförbrukning av 119,2 kWh per m2. För att få ett bra nyckeltal är
energiförbrukningen utslagen på antalet m2 som kontorsverksamheten står för (10 401
m2).
Elen används för att driva datorer, skrivare, belysning, kopiatorer, ventilationssystemet
och så vidare. De största energiförbrukarna är ventilation som förbrukade 222 234 kWh
(beräknat av fastighetskontoret) och därefter datorer som förbrukade 163 023 kWh
(bilaga 3) år 2002 (Se tabell 3).

Av den fjärrvärme som levereras, så kommer 91,3 % från biobränsle, 4,2 % från el och
4,5 % från olja. När man eldar med biobränsle så bildas det lika mycket koldioxid (CO2)
som växten tagit upp ur luften under sin levnadstid. Om det sedan sker en återplantering
så kommer de nya växterna också att ta upp CO2 och det bildas på så sätt ett
koldioxidkretslopp.
Fördelen med att använda biobränsle vid fjärrvärmeproduktionen är att det inte blir
något nettotillskott av CO2 till atmosfären, och på så vis inget bidrag till
växthuseffekten.
Ett problem vid odling av energiskog till produktion av fjärrvärme, är de stora
mängderna gödningsmedel som används och kan bidra till övergödning (Se kapitel 3).
Oljan som används i fjärrvärmeproduktionen bidrar till växthuseffekten och förbrukning
av ändliga resurser. (Se kapitel 3)
Utsläpp av svavel från elproduktion är olika beroende på vilken energikälla som
används. I Trollhättans kommuns fall så släpper fjärrvärmeproduktionen ut mer av
kolväte (HC), koloxid (CO), kväveoxider (NOx) och svaveloxider (SOx) än
produktionen av grön el, trots att förbrukningen av el är mycket större. Enligt
informationsskriften Energiläget 2000, är stoftutsläppen från förbränning av biobränsle
hög.
Tabell 2 Årlig energiförbrukning

Energislag Förbrukning
(kWh)

Användning

Fjärrvärme
Som består av:
Biobränsle 91,3 %, El 4,2 %,
Fossil olja 4,5 %

490 867 kWh Uppvärmning av kontorsverksamheten i
kommunhuset

El 749 343 kWh Till alla el-förbrukande processer i
kommunhuset

Total energiförbrukning 1 240 210 kWh
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Tabell 3 Utsläpp vid produktion av kommunhusets energi

Energislag Förbrukning
(kWh)

HC
(kg)

CO
(kg)

NOx
(kg)

SOx
(kg)

CO2
(kg)

ELU

EL 749 343 3 6 25 18 10 266 15 167

Fjärrvärme 490 867 53 419 230 292 6731 17 244

Totalt 1 240 210 56 425 255 310 16 997 32 411

I Kommunhuset finns följande aktiviteter som förbrukar mycket energi i
kontorsverksamheten:

Tabell 4 Årlig energiförbrukning från aktiviteter i kontorsverksamheten

Aktivitet Årlig energiförbrukning från aktiviteter vid
kontorsverksamheten (kWh)

Datorer 163 023 kWh år 2002
Se uträkning i bilaga 6

Skrivare 9 054 kWh år 2002
Se uträkning i bilaga 7

Kopiatorer 4 886 kWh år 2002
Se uträkning i bilaga 8

Ventilation 222 234 kWh el år 2002
(beräknat värde Fastighetskontoret.)

Datorerna förbrukade under år 2002, 163 023 kWh. De byts ut ungefär vart tredje år. En
dator förbrukar 310,5 kWh per år, under kommande år så kommer förmodligen
datorernas energiförbrukning att minska på grund av den snabba teknikutvecklingen.

Om man efter dagens slut stänger av dator och bildskärm så sparar man mycket energi.
Det är också viktigt att stänga av dem vid lunch och möten. Om alla skulle stänga av
sina datorer på lunchrasten så skulle man spara 7678 kWh på ett år.
Det finns 90 skrivare i kommunhuset. Om de inte sängs av efter arbetsdagens slut och
står på under natten, så förbrukar en skrivare 54 kWh per år. För alla 90 skrivare i
kommunhuset innebär det 4860 kWh per år som är över 50 % av den totala
förbrukningen som skrivarna står för.

4.5 Avfall
I kommunhuset så sorterar man avfall i brännbart, komposterbart, papper, glas, metall,
plast, och elektronikskrot. Det brännbara, komposterbara och papper hämtas av
renhållningen och resterande körs av vaktmästare till återvinningsstation.
Det avfall som genererades från kommunhuset under 2002 visas i bilaga 9.

Det har inte gått att få fram hur mycket glas, metall, plast, och elektronikskrot som förts
till återvinning då det inte registrerats.
Alla kontor har en returpapperskartong som var och en tömmer i större sopkärl som
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finns runt om i byggnaden. År 2002 så kördes 20 ton papper till återvinning och
183 datorer skickades till återvinning.
Det finns ett återvinningssystem för tonerkassetter som används. Endast 41,7 % av de
inköpta tonerkassetterna är återvinningsbara. En orsak till det kan vara de inte är
arkivbeständiga, bläcket i kassetterna är alltså inte godkänt för utskrift av dokument
som ska arkiveras.
Farligt avfall är sådant avfall som måste hanteras och behandlas enligt förordningen om
farligt avfall. Lysrör är farligt avfall, 490 stycken med totalt 2280 mg kvicksilver kördes
till återvinningsstationen år 2002.

De köldmedier som finns i ventilationssystemet byts ut med jämna mellanrum och
måste då hanteras enligt vissa krav. Bravida Väst AB är det kontrollorgan som
kontrollerar, underhåller och tar hand om utbytt köldmedia.

4.6 Vatten och avlopp
Kommunhuset förbrukade 5683 kubikmeter färskvatten under år 2002 enligt tabell 5.
För kontorsverksamheten på 10 401 m2 blir vattenförbrukningen 0,55 m3 per m2. Denna
siffra kan vara något hög på grund av att restaurangen och träningsverksamheten inte
går att skilja från den totala vattenförbrukningen. Liksom energiförbrukningen är
vattenförbrukningen utslagen på antalet m2 som kontorsverksamheten står för (10 401
m2), för att få ett bra nyckeltal.
När reningsverket renar avloppsvatten så bildas det slam som innehåller rester av det
som slängts i avloppen, exempelvis rester av organiskt material från toaletter men också
olja, lösningsmedel och medicinrester m.m.

Slammet skulle kunna användas som gödningsmedel till livsmedelsgrödor men i dagens
läge är det för mycket giftiga tungmetaller i det. Två tredjedelar av slammet läggs idag
på deponi enligt Bergil et alt.

Tabell 5 Vattenförbrukning

Källa Användning Volym Avledning

Kommunalt
vatten

Personal- och toalettutrymmen
samt vid lokalvård.

5683 m3 Kommunalt reningsverk

4.7 Utsläpp till mark
Inga direkta utsläpp till mark sker från verksamheten i kommunhuset. Utsläpp till mark
från transporter redovisas i kapitel 4.10.

4.8 Utsläpp till luft
Inga direkta utsläpp till luft sker från verksamheten i kommunhuset.
Utsläpp till luft från transporter redovisas i kapitel 4.10.
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4.9 Buller
Inget buller avges från verksamheten i kommunhuset.
Buller från transporter redovisas i kapitel 4.10.

4.10  Transporter
Transporter ger upphov till buller och utsläpp som påverkar miljön på många olika sätt.
Utsläpp av kolväten (HC) ökar halterna av marknära ozon som är giftigt för både
människor, djur och växter, utsläpp av CO ger hälsoproblem för människan och
påverkar även växter och djur, utsläpp av NOx ger försurning i mark och vatten samt
bidrar till övergödning, marknära ozon och CO2 påverkar växthuseffekten. Bensinen
kommer från olja som är en ändlig naturresurs. (Se kapitel 3)

4.10.1  Resor till och från arbetet
Personalens resor till och från arbetet har bestämts med hjälp av en enkätundersökning
som gjordes den 14/4 2003 och resultatet redovisas i tabellen nedan.
Resursförbrukningen innebär hur många kWh som transporten förbrukar per
personkilometer.

Tabell 6 Årliga utsläpp och resursförbrukning från personalens resor till och
från arbetet

Färdsätt Andel % av
årlig
färdsträcka

Årlig
färdsträcka
(km)

HC
(kg)

CO
(kg)

NOx
(kg)

CO2
(kg)

Total
Resursför-
brukning
(kWh)

ELU

Bil med
katalysator

45,07 % 1 036 600 425 3 524 363 291 285 1 088 430 82 195

Bil utan
katalysator

0,52 % 11 985 53 623 24 3 500 13 064 1 322

Bil diesel 1,38 % 31 730 2 13 22 6613 24 826 20 639

Bil Biogas 0,04 % 900 0,04 0,29 0,222 0 775 0,7 *

Buss 27,43 % 630 940 57 82 555 36 595 138 807 11 391

Tåg 15,65 % 360 000 0 1,08 0,72 540 16 560 61

Cykel 8,45 % 194 385 0 0 0 0 0 0

Promenad 1,46 % 33 610 0 0 0 0 0 0

Totalt 100 % 2 300 150 537 4243 965 338 533 1 282 462 115 608
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* ELU-index för resursförbrukning av biogasbil finns inte. Detta ELU-värde ska
alltså vara något högre.
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Tjänsteresor med egen bil
Denna beräkning utgår ifrån att alla har kört bensindrivna bilar med katalysator då
personalen rest med egen bil i tjänsten.

Tabell 7 Årliga utsläpp och resursförbrukning från tjänsteresor med egen bil

Färdsätt Sträckan
km

HC
(kg)

CO
(kg)

NOx
(kg)

CO2
(kg)

Total
Resursförbrukning
(kWh)

ELU

Bil med
katalysator 197 359 81 671 69 55 458 207 226 15 649

Totalt 197 359 81 671 69 55 458 207 226 15 649

4.10.2 Tjänsteresor
Under år 2002 har sammanlagt 140 tjänsteresor gjorts. Totalt har man rest 103 367 km.
74,3 % av resorna har gjorts med tåg och 25,7 % av resorna har gjorts med flyg. Tabell
8 visar att flyget ger upphov till mycket mer utsläpp än tåget trots att tågresorna
tillryggalagt fler kilometer än flyget.

Tabell 8 Årliga utsläpp och resursförbrukning från tjänsteresor

Färdsätt Sträckan
km

HC
(kg)

CO
(kg)

NOx
(kg)

CO2
(kg)

Total
Resursförbrukning
(kWh)

ELU

Flyg 41 286 5,4 24 37,6 8629 32 616 2467

Tåg 62 080 0 0 0,1 422 11 795 46

Totalt 103 366 5,4 24 37,7 9051 44 411 2513

4.10.3 Godstransporter
Det gods som transporteras till i kommunhusets kontorsverksamhet är papper,
städkemikalier och kontorsmaterial. Totalt har godstransporterna kört 284 kilometer
med 19,9 ton gods till kommunhuset. Se bilaga 10.

4.10.4 Resor med bilpoolen
Bilpoolen består av 85 medlemmar som har 5 stycken biogasbilar till sitt förfogande.
Dessa bilar har under år 2002 kört på biogas till 48 %.
Utredningen gav inte svar på varför biogasandelen är så låg. Troliga orsaker kan vara att
resorna är långa och att det inte finns någon bensinstation som har biogas i närheten.
Det kan också bero på dålig information eller bekvämlighet.
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Biogas bildas vid biologisk nedbrytning av organiskt material under syrefria
förhållanden och består till största delen av metangas men också lite koldioxid. Fördelen
med att använda biogas som drivmedel är att det inte ger något nettotillskott av CO2 till
atmosfären och på så sätt inget bidrag till växthuseffekten samt att avfallsmängden
minskar.
I Trollhättan så producerar man biogas på Arvidstorps avloppsreningsverk. För att man
ska kunna använda biogasen som bränsle till fordon måste den renas från koldioxid och
vissa ämnen som kan orsaka korrosion.

Tabell 9 Årliga utsläpp och resursförbrukning från resor med bilpoolens bilar

Färdsätt
Biogasbil

Sträckan
km

% HC
(kg)

CO
(kg)

NOx
(kg)

CO2
(kg)

Resursförbrukning
(kWh)

ELU

Biogas 39 980 48 2 13 1 0 34 383 722*

Bensin 44 140 52 18 150 15 12 403 46 347 3500

Totalt 84 120 100 20 163 16 12 403 80 730 4222

*ELU-värdet på biogas är bara beräknat på utsläppen, då det inte finns något index för
resursförbrukning. Detta värde skulle egentligen vara högre.

Tabell 10  Totalt för alla resor och transporter år 2002

Total Sträcka
km

HC
(kg)

CO
(kg)

NOx
(kg)

CO2
(kg)

PM
(kg)

Resursförbrukning
(kWh)

ELU

2 684 995 643 4958 1088 415 445 0,04 1 614 829 137 992

4.11 Olyckor

4.11.1 Inträffade olyckor och tillbud
1999 inträffade det en miljöolycka då 33,1 kg köldmedier läckte ut från
ventilationssystemet. Den köldmedia som läckte ut var R22, den som gör allra mest
skada på miljön av de köldmedier som finns i Kommunhuset. Läckaget påverkade
växthuseffekten och ozonlagret.
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4.11.2 Olycksrisker
De olyckor som kan inträffa som skulle kunna påverka miljön på ett negativt sätt är
brand och läckage av köldmedia.

Nedan sammanfattas olycksrisker som skulle kunna ge negativ påverkan på den yttre
miljön.

Tabell 11 Olycksrisker i Kommunhuset

Process, lokal,
annan aktivitet

Olycksrisk Förebyggande av
olycksrisk

Åtgärder vid inträffad
olycka

Kommunhuset
Grevön

Brand Larm
Övningar
Brandsyn
Branddörrar

Utrymning
Räddningstjänsten beslutar
om åtgärder angående
exempelvis brunnslock på
dagvattenbrunnar och
invallningar.

Ventilationssystem Läckage av
köldmedium
till atmosfären.

Kontinuerligt
underhåll av
ventilationssystemet

Uppsamling om inte
köldmediet hunnit avdunsta.

En brands miljöeffekter orsakas av släckvatten och rök. På längre sikt kan brandrester
förorena mark och grundvatten.

Förorenat släckvatten är det vatten som tillförs vid brandsläckning och som inte
förångas, utan finns kvar som vätska på och omkring släckplatsen.
De föroreningar som finns i släckvattnet beror på vad som brinner och under vilka
förhållanden branden sker. Släckvattnet innehåller de ämnen som är närvarande när
branden startar och de reaktionsprodukter som bildas under brandförloppet.
Om en brand skulle inträffa i Kommunhuset så kommer troligen det mesta av
släckvattnet att rinna ned i dagvattenbrunnarna eller infiltreras i marken. Beroende på
det förorenade släckvattnets innehåll så kan skador på markmiljön uppkomma.
Släckvattnet kan även slå ut reningsverkets biologiska reningssteg, som i sin tur kan
påverka resultatet av avloppsreningen. Detta kan ge konsekvenser för vattendraget som
tar emot det utgående vattnet från reningsverket.

Miljöskador som kommer från brandröken beror också på vad det är som brinner och
under vilka förhållande branden sker. Utsläpp av stoft från bränder är av stor betydelse
då det är lika stort som det totala utsläppet av stoft från lastfordon.

De miljöeffekter som orsakas av brandröken beror till stor del på vindstyrkan,
turbulensen i luften och var nedslaget mot marken sker. Om nedslaget mot marken sker
mycket lokalt så kan en omfattande miljöpåverkan uppkomma. Om istället brandröken
sprids av vinden och på så sätt späds ut blir påverkan mindre på medslagsplatsen.

I kommunhuset så har man brandposter med vatten och brandsläckare med pulver som
huvudsakligen består av salter som inte är giftiga för vare sig människa eller miljön.
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Om en brand skulle inträffa så är det Räddningstjänsten som tar beslut om det till
exempel behövs invallningar eller lock till dagvattenbrunnar, det ligger också i deras
ansvar att kontakta reningsverket.

En annan aspekt på nödläge är att man kan behöva utrymma på grund av en olycka som
inte skett i byggnaden, exempelvis om det skett en olycka med en tankbil på
Gärdhemsvägen och det rinner ut explosiv eller brandfarlig vätska. Det kan vara bra att
ha rutiner för hur man ska agera i dessa lägen.

En miljöolycka som skulle kunna inträffa och har inträffat är om de köldmedier som
används i kommunhusets ventilationssystem läcker ut. De bryter ned ozonlagret och
påverkar växthuseffekten (se kapitel 4). Ett av köldmedierna är R22 som är en HCFC,
ett ämne som innehåller klor, fluor, kol och väte.
HCFC har en livslängd i atmosfären på 12 år och hinner under den tiden förstöra flera
tusen ozonmolekyler (O3). Den 1 januari 2002 blev det förbjudet att fylla på HCFC, så
man måste allteftersom byta ut den R22 som finns som köldmedia i kommunhuset
ventilationssystemet.

5 Resultat

5.1 Värdering av miljöaspekter
För att kunna värdera miljöaspekterna användes en miljö-FMEA, där sannolikhet och
konsekvens bedöms. Den största sannolikheten ger 6 poäng, då inträffar händelsen
alltid, exempelvis så är sannolikheten för användning av datorer 6 poäng eftersom de
används i den dagliga verksamheten. Den lägsta sannolikheten ger 2 poäng, och innebär
att händelsen händer ytterst sällan, det vill säga nästan aldrig.

Tabell 12 Sannolikhet

Sannolikhet Poäng

Ytterst osannolikt 2

Osannolikt 3

Inträffar sällan 4

Inträffar då och då 5

Inträffar alltid 6

Konsekvensen av aspektens miljöpåverkan bestäms med hjälp av de beräknade ELU-
värdena. Finns inte ELU-index för att beräkna ELU-värden så tar man reda på den
påverkan som aspekten tros ha på miljön, och värderar konsekvensen utifrån det.
Detta är komplicerat på grund av de olika värdegrunder de personer har som sitter med
vid värderingen och är något man måste ta hänsyn till och diskutera noga när
miljöaspekten ska värderas. Exempelvis så finns det inga ELU-index på
kontorsmaterial. Vid värderingen så tog gruppen stor hänsyn till att kontorsmaterial är
en stor del av kontorsverksamhet, kontorsmaterialet är av många olika material, det
används varje dag i verksamheten, det kan också vara så att det är miljöfarliga material
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som används till exempel PVC i registerpapper. Det är också viktigt att komma ihåg att
det är en värdering, som representanter från olika delar av verksamheten har gjort, och
att resultatet inte är någon absolut sanning.

Poängen för konsekvensen ligger mellan 1 till 10, där 10 är den värsta konsekvensen
som en miljöaspekt kan ge upphov till.

Tabell 13 konsekvens

Konsekvens Poäng

Mycket liten miljöpåverkan

Max 100 ELU per år

1

Liten miljöpåverkan

100-1000 ELU per år

2

Medelstor miljöpåverkan

1000- 10 000 ELU per år

3-4

Viss oro från anställda eller andra intressenter

10 000 – 50 000 ELU per år

5-6

Klagomål från anställda eller andra intressenter

50 000 – 100 000 ELU per år

7-9

Strider mot lagkrav, strängt kundkrav eller miljöpolicy

Mer än 1 000 000 ELU per år

10

När man bestämt sannolikheten och konsekvensen så multiplicerar man dessa och får då
en produkt. Om denna produkt är större än eller lika med 20 så är miljöaspekten
betydande. Som mest kan en miljöaspekt få 60 poäng.

Vid värderingen tas det också hänsyn till åtagandena som finns i miljöpolicyn, där det
uttrycks vad organisationen anser är viktiga miljöfrågor. Finns det någon aspekt som
strider mot policyn så blir det en betydande miljöaspekt. Om några av miljöaspekterna
har ett samband med något eller några av de nationella miljömålen så står det i FMEAn
vilka de målen är och dessa miljöaspekter värderas då något högre på grund av att dessa
mål är nationella mål för att uppnå en hög miljökvalitet och en hållbar miljö i Sverige.
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Miljö-FMEA
Flöde/Aktivitet/
produkt/tjänst

Kvantitet
aspekt

Miljöaspekt Miljömål
nummer:

Miljö-
Policy

ELU Sann-
olikhet

Konse-
kvens

S*K Betydande
miljöaspekt

Pappersförbrukning 17 ton Förbrukning av
skogsråvara

12 Ja 680  6 2 12  Nej

Förbrukning av
kontorsmaterial

1 ton Resursförbrukning  Ja  6 4 24   Ja

Städkemikalier 881 liter Kemikaliespill i
avloppet kan störa
kommunens
reningsverk

4 Ja  6 4 24   Ja

R22 Köldmedia 63,4 kg Ozonförtunning
Växthuseffekt

1, 5 Ja 12 474  6 3 18  Nej

R134a Köldmedia 49 kg Växthuseffekt 5 Ja 7056  6 2 12  Nej

R 404a Köldmedia 8 kg Växthuseffekt 5 Ja  6 2 12  Nej

R 407c Köldmedia 13,5 kg Växthuseffekt 5 Ja  6 2 12  Nej

Lysrör 490 st Kvicksilver 2280
mg

4 Ja 121  6 2 12  Nej

Elförbrukning
Grön El

749 343 kWh Förbrukning och
utsläpp

1, 2, 8 Ja 13 937  6 4 24   Ja

Fjärrvärmeförbrukning 490 867 kWh Förbrukning och
utsläpp

1, 2 Ja 11 198  6 3 18  Nej

Energiförbrukning
Datorer

163 023 kWh Energiförbrukning  Ja 3023  6 4 24   Ja

Energiförbrukning
Skrivare

9054 kWh Energiförbrukning  Ja 168  5 2 10  Nej

Energiförbrukning
Kopiator

4886 kWh Energiförbrukning  Ja 91  5 2 10 Nej 

Energiförbrukning
Ventilation

222 234 kWh Energiförbrukning  Ja 4881  6 4 24   Ja

Brännbart avfall 15 000 kg Aska och slagg till
deponi efter
förbränning

4 Ja  6 2 12  Nej

Komposterbart avfall 5000 kg  4 Ja  6 1 6  Nej

Pappersavfall 20 000 kg Råvaruförbrukning 12 Ja  6 2 12  Nej

Elskrot Datorer 183 st  4 Ja  5 2 10  Nej

Vattenförbrukning 5683 m3 Förorenat
avloppsslam

9 Ja  6 2 12  Nej

Personalens resor till
och från arbetet

2 300 150 km Förbrukning av
ändlig naturresurs
och utsläpp

1, 2, 5, 7,
3, 13, 15

Ja 95 751  6 9 54  Ja 

Tjänsteresor med egen
bil

197 359 km Förbrukning av
ändlig naturresurs
och utsläpp

1, 2, 5,  7,
3, 13, 15

Ja 15 649  5 5 25   Ja
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Tjänsteresor med flyg 41 286 km Förbrukning av
ändlig naturresurs
och utsläpp

1, 2, 5, 7,
3, 13, 15

Ja 2467  4 4  16  Nej

Tjänsteresor med tåg 62 080 km Resursförbrukning
och utsläpp

1,  2,  7,
15

Ja 46 5 1 5 Nej

Godstransporter 1526 km Förbrukning av
ändlig naturresurs
och utsläpp

1, 2, 5,  7,
3, 13, 15

Ja 64  5 1 5  Nej

Bilpoolen 84 120 km
48 % biogas

Förbrukning av
ändlig naturresurs
och utsläpp

1, 2, 3, 5,
7, 13, 15

Ja 4463  6 4 24   Ja

Brand  Utsläpp till luft,
mark och vatten

2, 4, 8, 9, Ja   3 6 18  Nej

Läckage av köldmedia 134,8 kg Utsläpp till luft
Ozonförtunning

5, 1 Ja 23 457  4 5 20  Ja

De betydande miljöaspekterna blev följande:

� Personalens resor till och från arbetet, 54 poäng.

� Tjänsteresor med egen bil, 25 poäng.

� Förbrukning av kontorsmaterial, 24 poäng.

� Elförbrukning, 24 poäng.

� Energiförbrukning datorer, 24 poäng.

� Energiförbrukning ventilation, 24 poäng.

� Resor med bilpoolen, 24 poäng.

� Förbrukning av Städkemikalier 24 poäng

� Läckage av köldmedia, 20 poäng.

Nedan följer de resterande miljöaspekterna som inte blev betydande:

� Köldmedia R22 18 poäng.

� Fjärrvärmeförbrukning 18 poäng.

� Brand 18 poäng.

� Tjänsteresor med flyg 16 poäng.

� Köldmedia R134a 12 poäng.

� Köldmedia R404a 12 poäng.

� Köldmedia R407c 12 poäng.

� Pappersförbrukningen 12 poäng.

� Lysrör 12 poäng.

� Brännbart avfall 12 poäng.
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� Vattenförbrukning 12 poäng

� Pappersavfall 12 poäng.

� Energiförbrukning skrivare 10 poäng.

� Energiförbrukning kopiatorer 10 poäng.

� Elskrot 10 poäng

� Komposterbart avfall 6 poäng.

� Tjänsteresor med tåg 5 poäng

� Godstransporter 5 poäng.

5.2 Förslag till miljömål
Dessa förslag till miljömål har arbetats fram utifrån att alla anställda ska kunna hjälpa
till att nå målen, då det är viktigt med allas delaktighet i början av införandet av ett
miljöledningssystem. Det också vikigt att målen är mätbara för att alla ska kunna se hur
kommunhuset ligger till i sin måluppfyllnad. Eftersom dessa förslag till mål utgår från
underlag från hela året 2002, så vore det lämpligt att verksamheten har ett år på sig att
nå nedanstående mål.

Miljömål:
1. Minska pappersförbrukningen med 100 A4 ark per anställd.

2. Öka andelen biogas som drivmedel i bilpoolens bilar med 5 procentenheter från
48 % till 53 %.

3. Minska energiförbrukningen med 3 % per anställd.

4. Minska tjänsteresorna med egen bil med 15 km per anställd.

5. Utredningsmål: utreda orsaker till läckage av köldmedia.

6. Öka inköpen av städkemikalier med Bra Miljömärkt från 42,3 % till 50 %.

6 Diskussion

6.1 Värdering av miljöaspekter
Utredningen kom fram till 9 stycken betydande miljöaspekter. Av dessa så har jag gett
förslag på miljömål på 4 stycken av de betydande miljöaspekterna. De två resterande
målen behandlar miljöaspekter som inte är betydande.
Vid värdering av miljöaspekterna så har hänsyn tagits till sannolikhet, konsekvens, de
15 nationella miljömålen, de beräknade ELU-värdena, (om det funnits index att räkna
på) och Trollhättans kommuns miljöpolicy.
För att komma igång med miljöledningsarbetet, så har jag tagit fram förslag till mål där
alla medarbetare kan vara med och påverka uppfyllanden av dem, och på så sätt få
personalen delaktig och engagerad.
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Den högst värderade miljöaspekten, personalens resor till och från arbetet, har inte
kommunen någon beslutanderätt över, så därför har inte något förslag till miljömål
tagits fram angående den aspekten. Denna miljöaspekt kan man dock påverka med
exempelvis tävlingar, subventionera busskort för att åka mer kollektivt och projekt för
att få personalen att cykla till och från arbetet.

Förbrukning av kontorsmaterial blev vid värderingen en betydande miljöaspekt då det är
något som dagligen används i verksamheten. Alla anställda köper in sitt eget
kontorsmaterial och kan på så vis vara med och påverka. I många fall finns det
miljömärkta kontorsprodukter att välja istället för produkter som inte är det. För att
kunna köpa produkter som är mindre farliga för miljön än andra, men inte är
miljömärkta, krävs det lite miljökunskap. Ett exempel på detta är att under år 2002 så
har det köpts in register som är gjorda av PVC. Att produkter i PVC köpts in beror
troligtvis på okunskap.

Förslag till mål angående förbrukning av kontorsmaterial har inte tagits fram, eftersom
uppgifter om antalet miljömärkta produkter som köpts in inte gått att få fram. Mål ska
alltid vara mätbara och då det inte finns något att jämföra med så har inget mål kunnat
sättas. Däremot skulle kommunen kunna föra statistik på hur mycket kontorsmaterial
med miljömärkning som köpts in under året för att nästa år kunna sätta ett mätbart mål
för denna aspekt. Det går också att återanvända en del av kontorsmaterialet, till exempel
pärmar och register. För miljöaspekten förbrukning av kontorsmaterial finns alltså
mycket att göra och alla kan hjälpa till.

I kontorsmaterial ingår papper. Ett förslag till mål har arbetats fram som att innebär att
minska pappersförbrukningen med 100 ark A4 papper per anställd. Det skulle innebära
en minskning på 52 500 ark och 264,3 kg per år. För att tillverka 50 ark papper så går
det åt 1 kWh. Besparingen skulle då bli 1020 kWh och två träd då det vid tillverkningen
av 1 ton papper går åt 8 träd.
Även detta mål kan alla anställda vara med och påverka, då de nästan dagligen kopierar
papper och skriver ut dokument från datorn. Alla kan vara sparsamma genom att
exempelvis kopiera tvåsidigt och skicka brev elektroniskt. Det finns också ett samband
mellan pappersmålet och energimålet då energiförbrukningen från skrivare och
kopiatorer kan minska i och med minskad kopiering och utskrift från datorerna. Det
finns även en koppling till miljöpolicyn där kommunen bland annat åtar sig att ”minska
användningen av såväl ändliga som förnybara resurser”.

Bilpoolen som Trollhättans kommun har bestod under år 2002 av 5 biogasdrivna bilar.
Det är ett bra initiativ av kommunen att bara ha biogasbilar i bilpoolen. Under år 2002
så förbrukade bilpoolens bilar 48 % biogas och 52 % bensin. Andelen biogas är alldeles
för låg, så mitt förslag till mål är att öka andelen biogas med 5 procentenheter från
48 % till 53 %.
Utredningen har inte gett svar på varför andelen biogas är så låg, troliga orsaker kan
vara att resorna varit långa, att det inte funnits någon bensinstation att tanka biogas på,
okunskap om tankning eller bekvämlighet. Skulle man öka andelen biogas med 5 % så
skulle det innebära att man minskar förbrukningen av ändliga resurser, utsläppen av
CO2 skulle minska med nästan 500 kg.
För att kunna öka andelen biogas behöver man utreda varför den är så låg, för att sedan
vidta åtgärder. Utredningens resultat kanske då visar att det skulle gå att öka
biogasandelen ytterligare.
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Energiförbrukningen i kommunhuset blev i värderingen en betydande miljöaspekt och
ett förslag till mål har tagits fram. Målet är att minska energiförbrukningen med 3 %
vilket innebär en minskning på 2,1 kWh per m2.
Den totala minskningen blir då 21 843,1 kWh. Det som bidrar till energiförbrukningen
är bland annat datoranvändningen, belysning och ventilation.
Att detta blev en betydande miljöaspekt vid värderingen berodde delvis på att detta är en
aspekt som alla kan vara med och påverka samt åtagandet i miljöpolicyn om att minska
resursförbrukningen. För att lyckas med detta mål är det viktigt med information till
personalen om hur man ska agera för att minska energiförbrukningen. Exempelvis bör
information om hur vädring ska ske sommartid då kylningen är på, så att den inte
motverkas och därmed ökar energiförbrukningen.
Genom att stänga av sin dator då man går på rast, möte eller tjänsteärende, ha
skärmsläckare aktiverad, välja TCO och Energy Star märkta datorer vi nyinköp, stänga
av skrivare vid arbetsdagens slut med hjälp av timer, släcka belysning i utrymmen man
inte är, aktivera sparläge efter man kopierat och så vidare, kan målet nås. Detta mål
skulle allteftersom även ge minskade energikostnader.

Förbrukning av städkemikalier blev vid värderingen en betydande miljöaspekt. Av de
städkemikalier som används in kommunhuset så är 42,3 % märkta med Bra Miljöval.
Förslaget till målet innebär att öka andelen miljömärkta städkemikalier till 50 %. Av de
15 sorter som användes i kommunhuset år 2002, så skulle målet innebära att man ersatte
en av de 8 städkemikalierna som inte är miljömärkta med en miljömärkt.
Fastighetsförvaltningen har bra kontroll på vilka städkemikalier man använder och har
varuinformationsblad till alla.

Eftersom det under år 1999 skedde ett läckage av 33,1 kg köldmedia så valde jag att ge
ett förslag på miljömål som innebär att man ska göra en utredning om varför läckage har
inträffat. Utredningen kan sedan ligga till grund för att vidta åtgärder för att förebygga
läckage. Fastighetsförvaltningen jobbar på att försöka få pengar till ett nytt
ventilationssystem eftersom det som finns i byggnaden är gammalt. Detta mål var svårt
att göra mätbart därför blev det ett utredningsmål, som innebär att när utredningen är
gjord är målet uppfyllt.

År 2002 så kördes 197 359 km i tjänsten med egen bil, 376 km per anställd. Detta blev i
värderingen en betydande miljöpåverkan. Mitt förslag till mål, är att minska tjänsteresor
med egen bil med 15 km per anställd. Detta är också en kostnadsfråga för kommunen.
Då kommunens kostnad för reseersättningen är ca 31,50 kronor per mil, och man skulle
kunna minska åkandet med 15 km per person så skulle det bli 24 800 kronor i minskade
kostnader för kommunen. Det skulle även ge minskade utsläpp till luften och mark.
Liksom bilpoolen så kan det vara bra att utreda dessa resor. Är det många resor som
man skulle kunna åkt tåg istället för bil, är det många korta resor, sker samåkning vid de
tillfällena det är möjligt och så vidare. Åtgärder för att kunna nå detta mål kan vara
samåkning, videokonferenser, köpa in cyklar som kan användas vid korta transporter
vår, sommar och höst.

Det är mycket viktigt att noga diskutera nivån på de mål man sätter, eftersom de ska
kunna nås. I början av arbetet med ett miljöledningssystem så är det vikigt att
personalen är engagerade och motiverade för att miljöarbetet ska fungera. Personalen
ska tycka att arbetet är roligt och se resultat, och det är viktigt att alla hjälps åt för att
förbättra miljön inom verksamheten. Mina förslag till mål kan vara något låga, men det
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är bättre att man når målen med råge, än inte alls. Om personalen får se miljömålen och
genast tänker att det inte finns någon möjlighet att nå dem, då blir det uppförsbacke
direkt i miljöledningsarbetet. Därav är förslagen till miljömålen ”låga”.
Efter en bestämd tid så görs en ny värdering där man för in nya ELU-värdena beräknade
på den nya förbrukningen. Utifrån den nya värderingen sätts nya miljömål som
organisationen ska arbeta med, så går miljöarbetet vidare och verksamheten jobbar med
ständig förbättring. Så småningom kan man behöva göra en ny miljöutredning om
verksamheten ändrats.

6.2 Införa miljöledningssystem
Då Trollhättans kommun håller på att införa ett miljöledningssystem så kommer denna
diskussion att ta upp vad jag anser är viktiga faktorer för att lyckas med miljöledning
utifrån ISO 14 001.

ISO 14 001 går ut på att arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet. För att
kunna göra detta så är det vikigt att man tar fram miljöaspekter som man ska styra och
kontrollera. Utifrån dessa miljöaspekter sättar man detaljerade miljömål. Dessa mål ska
alltid kunna nås. Därför är det viktigt att man inte är för ambitiös då man sätter målen
utan försöker få målen så rimliga som möjligt.
För att kunna följa framstegen eller motgångarna i måluppfyllnaden så är det vikigt att
miljömålen är mätbara.
Det är också viktigt att det finns ett samband mellan kommunens miljöpolicy,
miljöaspekter, övergripande detaljerade och miljömål.
För att kunna nå de mål man satt, så är det mycket vikigt att man har tillräckligt med
resurser och miljöledningsprogram (handlingsplan) för varje miljömål.
I ett miljöledningsprogram beskriver man hur varje mål ska nås, ansvarsfördelningen,
tidsplaner och vilka resurser och vilken budget som behövs för att nå målen.
Ansvarsfördelningen är mycket viktig då saker lätt hamnar mellan stolarna om ingen är
ansvarig. Resurser, såsom avsatt tid för miljöarbete, pengar och personal, är viktigt då
det gäller måluppfyllnad.

För att få en framgångsrik miljöledning i verksamheten så krävs ledningens
engagemang, för att motivera och stödja personalen i miljöarbetet. Ledningen ska se till
att det finns tillräckliga resurser för att nå målen, följa upp åtgärder och kontrollera att
miljöarbetet fungerar som planerat.
Ledningen ska bland annat sätta nya miljömål och under ledningens genomgång gå
igenom miljöpolicy, miljömål, miljöprestanda och kontrollera att miljöledningssystemet
fungerar som det ska. Det är också viktigt att ledningen preciserar hur man ska följa upp
målen, vad som ska mätas och hur ofta. I och med detta visar ledningen att de menar
allvar med miljöarbete. Ledningen bör ge beröm då man uppnår mål eller är på god väg
men också vidta åtgärder vid motgångar.

Då miljöledning är något nytt i Trollhättans kommun kan det vara bra om personalen får
en utbildning i miljöledning, då det kan vara svårt att förstå vad det egentligen innebär
för verksamheten. Personalens delaktighet och engagemang mycket viktigt för
framgång med både miljö- och kvalitetsledning. En utbildning som går ut på förståelse
och kunskap inom området kan då vara en bra start för ett miljöledningsarbete. Det är
viktigt att följa upp utbildningar för att se om den gett det resultat som var väntat.
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Nyanställda bör också få en introduktion angående miljöarbetet och hur man agerar vid
ett nödläge, var nödutgångarna finns och så vidare.

För att hålla uppe intresset för miljöledning är det viktigt att framstegen eller
motgångarna kommuniceras ut till personalen, och hur de ska agera för att hjälpa till att
nå målen. Kommunikation är alltså ett nyckelord för att lyckas med miljöledning.
Ledningen kommunicerar exempelvis mål, åtgärder och måluppfyllnad nedåt i
verksamheten och skapar då motivation för miljöarbetet ute i verksamheten.
Det är lika viktigt att kommunikationen fungerar uppåt, så att personalen får framföra
sina synpunkter, frågor och förbättringsförslag till ledningen. För att få in miljöfrågorna
på ett naturligt sätt i verksamheten kan det vara bra att ha miljö som en punkt på
dagordningen på arbetsplatsträffarna, för att kunna diskutera dessa frågor med jämna
mellanrum. Dessa möten kan också ge information om miljöledningsarbetet i
verksamheten.

Det är mycket viktigt med den externa kommunikationen i miljöfrågor för att få igång
invånarnas miljöengagemang. Detta är man bra på i Trollhättans kommun.

Verksamhetsstyrningen innebär att organisationen ska styra sina aktiviteter så att
miljöpåverkan begränsas. Det är viktigt att inte bara styra processerna utan även
miljöaspekterna, åtgärder vid nödläge, vad för information en nyanställd ska få, hur
avvikelserapportering och revision ska gå till.
Övervakning och mätning är viktigt för att kunna följa de förbättringar som miljöarbetet
ska ge, exempelvis för att kunna se verksamhetens måluppfyllnad.
Övervakningen och mätningen kan ge svar på om man ligger bra till eller behövs det
ytterligare åtgärder eller resurser för att nå målen.

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder är en viktig del i
förbättringsarbetet. För att hela tiden kunna förbättra verksamheten så är det vikigt att
avvikelser rapporteras och utreds och åtgärdas eller förebyggs för att det inte ska hända
igen. En avvikelse kan till exempel hittas vid revision av miljöledningssystemet eller då
ett läckage skett av köldmedia från ventilationssystemet.

Revision är en del av förbättringsarbetet, då man här kontrollerar att miljöarbete går
som det ska, utifrån de åtaganden verksamheten har gjort.

Eftersom Trollhättans kommun profilerat sig som en miljökommun så anser jag att man
måste ha ett fungerande och trovärdigt internt miljöarbete. I och med det kommande
miljöledningssystemet så kommer får man ordning på det interna miljöarbetet.

För att sammanfatta diskussionen kort så anser jag att ledningens engagemang, intern
kommunikation, ständig förbättring, tillräckliga resurser och medarbetarnas
medvetenhet och kompetens, är de allra viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas
med miljöledning.

Under tiden jag gjort utredningen har jag kommit i kontakt med många personer i
verksamheten och sett att det finns ett stort intresse för miljöarbetet. Engagemanget
finns redan hos många anställda. Då kommunfullmäktige beslutat att införa ett
ledningssystem så tror jag att det finns förutsättningarna att arbeta fram ett väl
fungerande miljöledningssystem i Trollhättans kommun.
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Bilaga 1 Organisationsschema
Förvaltningsorganisation

Kommundirektör

Kommunhälsan

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Utbildnings-
förvaltningen

Omsorgs-
förvaltningen

Arbetsmarknads- &
Socialförvaltningen

Kultur &
Fritidsförvaltningen

Tekniska
förvaltningen

Kommunstyrelsens
förvaltning

Miljö-
förvaltningen
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Bilaga 2 Karta
Vid stjärnans placering ligger Trollhättans kommunhus.
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Bilaga 3 Lagar
Trollhättans kommun berörs av följande lagar inom miljöområdet:

� Miljöbalken, 1 kapitlet. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde,
SFS 1 998:808. Senast ändrad av SFS 2 001:1079

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
 Miljöbalken skall tillämpas så att:

~ Människans hälsa och miljön skyddas mot skador

~ Natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas

~ Den biologiska mångfalden bevaras

~ En god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö tryggas

~ Återanvändning och återvinning främjas så att ett kretslopp uppstår.

Miljöbalken gäller i princip för allt som motverkar ovanstående syfte och mål. I övrigt
ger kapitel 1 information om inskränkningar i tillämpningen av miljöbalken och
information om när andra lagar och beslut har företräde.

� Miljöbalken, 2 kapitlet. Allmänna hänsynsregler mm,
SFS 1 998:808. Senast ändrad av SFS 2001:1079

De allmänna hänsynsreglerna nedan gäller alla som vill eller tänker göra något som kan
motverka miljöbalkens mål om inverkan inte är försumbar.

1 §. Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren är skyldig att vid t ex ett tillståndsärende
visa att de allmänna hänsynsreglerna följs.

2 §. Kunskapskravet - skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med tanke på
miljön och människors hälsa.

3 §. Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär skyldighet att
vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. Vid yrkesmässig verksamhet ställs
krav på bästa möjliga teknik. Det är förorenaren som betalar.

4 §. Lokaliseringsprincipen - krav på att välja den plats som är lämpligast för miljön.

5 §. Hushållnings- och kretsloppsprincipen - krav på att hushålla med råvaror och energi
och i första hand använda förnyelsebar energi.

6 §. Produktvalsprincipen - krav på att undvika användning och försäljning av kemiska
produkter och biotekniska organismer som kan skada människor eller miljö om mindre
farliga alternativ finns.

7 §. Skälighetsregeln - kraven på hänsyn ovan gäller i rimlig utsträckning; nytta vägs
mot kostnad, utom i de fall miljökvalitetsnorm (kapitel 5) hotas.

8 §. Skadeansvarsprincipen – den som orsakat skadan ansvarar för att i skälig
omfattning avhjälpa skadan eller olägenheten.
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9 § - 10 §. Stoppregel - verksamhet eller åtgärd som kan befaras medföra väsentlig
skada får endast bedrivas om särskilda skäl föreligger. Regeringen kan medge undantag,
men inte om det allmänna hälsotillståndet hotas.

� Miljöbalken, 14 kapitlet. Kemiska produkter och biotekniska organismer,
SFS 1 998:808. Senast ändrad av SFS 2001:1079

Bestämmelserna gäller för kemiska produkter och biotekniska organismer. Kraven
omfattar bland annat: miljö- och hälsoutredning; produktinformation;
uppgiftsskyldighet; produktregistrering; förhandsanmälan; och tillstånd för särskilt
farliga produkter. Ger regeringen rätt att låta utfärda särskilda föreskrifter om bränslen.
Skyldighet att underrätta om skadliga verkningar. Ger regeringen rätt att låta utfärda
ytterligare föreskrifter om villkor, tillstånd, förbud etc.

� Köldmediakungörelsen, SNFS 1 992:16
Senast ändrad av SNFS 1 997:3

Föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, haloner, HCFC
och HFC. Ger en samlad bild av de krav som gäller enligt olika myndigheters
föreskrifter beträffande konstruktion, drift, underhåll och omhändertagande av kyl- och
värmepumpanläggningar.

� Avfallsförordning, SFS 2 001:1063
Gäller avfall och avfalls hantering. 19 § -20 § kräver att brännbart avfall förvaras och
transporteras skilt från annat avfall och hänvisar till förordningen om deponering av
avfall vad gäller förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt
avfall. 23 § -24 § innehåller speciella krav för avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter. 25 § Kasserade kylskåp och frysar skall förvaras skilt från annat
avfall och transporteras bort av kommunen. 26 § -36 § Anger tillstånds- respektive
anmälningsplikt för transport av avfall. 37 § - 38 § handlar om anmälningsplikt för
hantering av avfall som inte omfattas av kraven i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. 39 § anger krav på avfallsöverlämnaren att kontrollera
transportörens tillstånd/anmälan, samt att för farligt avfall även kontrollera att
mottagaren har erforderligt tillstånd. 40 § - 41 § anger krav på avsändare att upprätta
transportdokument. 42 § - 45 § anger krav på att föra anteckningar. Producent av farligt
avfall skall anteckna årlig mängd, slag samt vart avfall transporteras. I
övergångsbestämmelser regleras bland annat tidsfrister att inkomma med
anmälan/tillståndsansökan för verksamheter som detta inte tidigare krävts för. I Bilaga 1
anges avfallskategorier; bilaga 2 förteckning över avfall; bilaga 3 egenskaper som gör
att avfall klassificeras som farligt; bilaga 4 återvinningsförfaranden; bilaga 5
bortskaffningsförfaranden.

� Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för
yrkesmässig transport av avfall, NFS 1 999:8

Ger vissa lättnader i anmälnings/tillståndsplikten för avfallstransporter. Bland annat
undantag för anmälningsplikt om transporter endast sker av egenproducerat avfall och
mängden underskrider 10 ton eller 50 m3 per år.
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� Statens naturvårdverks föreskrifter om transportdokument för transporter
av farligt avfall, SNFS 1 997:4

Innehåller krav på dem som behandlar och transporterar farligt. Bland annat skall den
som mellanlagrar eller behandlar avfallet sända en bekräftelse på mottagandet till
avfallslämnaren (producenten).

� Förordningen om batterier, SFS 1 997:645
Senast ändrad av SFS 2 001:1071

Syftet är att förhindra utsläpp i miljön av kadmium, kvicksilver och bly från batterier
och ackumulatorer. Förbud eller särskilda restriktioner för miljöfarliga batterier, det vill
säga, batterier med mer än: 0,0005 viktprocent kvicksilver, 0,025 viktprocent kadmium
eller 0,4 viktprocent bly. Kasserade batterier, eller varor med inbyggda miljöfarliga
batterier, skall förvaras separat. Kommunen skall samla in, sortera och transportera bort
småbatterier. Kasserade varor med inbyggda miljöfarliga batterier skall återlämnas till
inköpsstället eller på en plats som kommunen anvisat.

� Lag om införande av miljöbalken, SFS 1 998:811.
Senast ändrad av SFS 1 999:369

Anger vilka lagar som upphävs av miljöbalken (naturvårdslagen, miljöskyddslagen,
lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten, lagen om svavelhaltigt bränsle, lagen
om skötsel av jordbruksmark, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen och
lagen om dess införande, lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark,
lagen om kemiska produkter, miljöskadelagen, lagen om hushållning av naturresurser
mm, lagen om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel, lagen om
genetiskt modifierade organismer, lagen om åtgärder beträffande djur och växter som
tillhör skyddade arter). Anger bland annat att gamla föreskrifter (som meddelats med
stöd av lagar som ersatts med miljöbalken) fortfarande gäller om inget annat anges, att
gamla tillstånd och beslut fortfarande gäller (dock inte dispenser från tillståndsplikt
enligt gamla miljöskyddslagen), att ärenden påbörjade innan 99 0101 handläggs enligt
äldre bestämmelser samt att ansvar för efterbehandling av miljöskador bara kan
utkrävas om verksamhet pågått efter 30 juni 1969.
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Bilaga 4 Kontorsmaterial
Typ Inköpt Mängd

år 2002
Tar vägen vart? Kommentar avseende miljöpåverkan

Papper 16 975 kg
3 376 606 st ark

Kopiering, skrivare,
tryckeriet och kontoren.

Pappersförbrukningen har ganska liten
miljöpåverkan.

Almanackor 374 st Används i
kontorsverksamheten

 

Blyertspennor (stift) 276 st Används i
kontorsverksamheten

Undvik engångspennor i plast

Överstrykningspennor 145 st
 (50 st svanen)

Används i
kontorsverksamheten

Köp in och använd de som är miljövänliga.

Tippex 83 st Används i
kontorsverksamheten

Välj vattenbaserade produkter

OH-film 1700 ark Används i
kontorsverksamheten

 

OH-penna 66 st Används i
kontorsverksamheten

 

Klister 57 st Används i
kontorsverksamheten

Välj vattenbaserade produkter

Häftapparater 22 st Används i
kontorsverksamheten

 

Häftklämmor 32 askar
a 5000 st

Används i
kontorsverksamheten

 

Gem 3 kg Används i
kontorsverksamheten

Förkopprade kolla upp hur mycket koppar
det är %. Återanvänd!!

Plastgem 2300 st Används i
kontorsverksamheten

 

Kulspetspenna 845 st Används i
kontorsverksamheten

I kulspetspennans patron finns 4 material
som är omöjliga att återanvända. Använd
kulspetspenna med utbytbar patron. Undvik
engångspennor men används de så bör de ha
höljen av majsstärkelse, trä eller returpapper.
Använd reservoarpennor.

Kartnålar 750 st Används i
kontorsverksamheten

 

Tejp 136 st rullar Används i
kontorsverksamheten

 

Sax förnicklade 12 st Används i
kontorsverksamheten

 

Sax plasthandtag 15 st Används i
kontorsverksamheten

 

Whiteboardpenna 66 st
varav 12 st
svanenmärkta

Används i
kontorsverksamheten

Köp miljömärkta pennor!
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Toner 134 st
Varav 56 st
återvinnings-
bara

Används i
kopieringsmaskiner och
skrivare.

41,7 % av de toner som köpts in under 2002
är återvinningsbara. Denna låga siffra kan
bero på att dessa toner inte är
arkivbeständiga.

CD-romskivor 880 st Används i
kontorsverksamheten

Kan återvinnas i Revivas återvinningssystem

Block 911 st
svanenmärkta

Används i
kontorsverksamheten

 

Notes 974 st
107 900 st blad

Används i
kontorsverksamheten

Kan ej läggas i pappersåtervinningen pga.
limmet.

Tidskriftsamlare 570 st av plast Används i
kontorsverksamheten

Återanvänd om möjligt. Vid nyinköp, välj trä
eller papper.

Plastfickor 2000 st Används i
kontorsverksamheten

 

Mappar 70 st metallfäst-
anordning

Används i
kontorsverksamheten

Polypropylen

Mappar 3100 st Används i
kontorsverksamheten

Polypropylen

Mappar 80 st Används i
kontorsverksamheten

Kartong

Pärm 448 st
Varav 85 st i
plast

Används i
kontorsverksamheten

Undvik att köpa i plast
Återanvänd

Registerpapper 210 st varav 14
st i PVC

Används i
kontorsverksamheten

Återanvänd Undvik PVC!!

Engångsartiklar 1140 st  Köp inte engångsartiklar!!

Batterier 44 st alkaliska
utan Hg och Cd

 Köp batterier utan Kvicksilver och Kadmium

Datorer 184 st Används i
kontorsverksamheten

Stäng av datorerna när de inte används. Välj
de energisnåla och TCO`99 märkta
apparater.

Skrivare 3 st Används i
kontorsverksamheten

Stäng av efter arbetsdagens slut.

Lysrör Luminette 400 st Belysning 4 mg kvicksilver per lysrör

Kompact Lysrör 20 st Belysning 4 mg kvicksilver per lysrör

Kvicksilverlampa 40 st Belysning 12 mg kvicksilver per lysrör

Lysrörslampa 30 st Belysning 4 mg kvicksilver per lysrör
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Bilaga 5 Kemikalier
Detta är en förteckning över de kemikalier som finns i verksamheten.
Produktnamn Typ Förbrukning

under 2002
Användning Kommentar

Hyginett magnum Sanitetsrent 144 liter Städning Bra Miljöval

Hyginett Sanitetsrent 12 liter Städning

Balans Magnum Allrent 46 liter Städning Bra Miljöval

Brait Fönsterputs 10 liter Städning

Raid Magnum Grovrent 29 liter Städning Bra Miljöval

Duplex Handdisk 24 liter Städning

Supreme Vax Golvvax 15 liter Städning

Vim Allrent 30 liter Städning

Linobase Golvprodukt 25 liter Städning

Linotop Golvprodukt 60 liter Städning

Ultima Tvål Personhygien 252 liter Personhygien

Sondo Tvättmedel 15 liter Tvätt

Compact Magnum Textiltvätt 10 liter Tvätt Bra Miljöval

Megafloor Golvprodukt 129 liter Städning Bra Miljöval

Taski dosering Tvättmedel 80 liter Tvätt Bra Miljöval

TOTALT
 

881 liter 40 % av de inköpta
städkemikalierna 2002 är
miljömärkta

Produktnamn Typ Förbrukning
under 2002

Användning Kommentar ELU

R22 HCFC Köldmedia 64,3 kg Ventilation Får ej fyllas på from
1 jan 2002

12 424

R134a HFC Köldmedia 49 kg Ventilation 7056

R 404a HFC Köldmedia 8 kg Ventilation Finns ej
ELU-index

R 407c HFC Köldmedia 13,5 kg Ventilation Finns ej
ELU-index

TOTALT Köldmedia
 

134,8 kg
 

Kvicksilver 2280 mg Finns i
Lysrör

121
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Bilaga 6 Energiförbrukning Datorer

Antal anställda 525 st
Arbetsdagar 225 dagar
Övriga dagar 140 dagar
Dator i användning 9 h 130 Watt/h
Dator avstängd 15 h 7 Watt/h

Energiförbrukning under en arbetsdag
286 875 Wh

287 kWh

Total energianvändning för en dator under ett år
310,52 kWh/år och dator

Total energianvändning för alla datorer i Kommunhuset under ett år
163 023 kWh/år

Totalt under 1 år så förbrukar en dator 310,52 kWh. För hela kontorsverksamheten då
alla anställda har var sin dator blir den totala energiförbrukningen 163 023 kWh per år.

Om man leker med tanken att alla kontorsanställda stänger av sin dator då de går på
rast, det skulle innebära en energibesparing på 15 356 kWh per år.
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Bilaga 7 Energiförbrukning Skrivare

Antal skrivare 90 st
Antal utskrifter per månad 2600 st
Antal utskrifter per år och skrivare 31200 st
Totalt antal utskrifter 2002 2 808 000 st
Totalt antal arbetsdagar 225 st
Energiförbrukning vid utskrift 330 W
energiförbrukning i beredskapsläge 18 W
Energiförbrukning i strömsparläge 16 W
Antal utskrifter per minut 16 st
Totala timmar vid utskrift 2925 h

Total energiförbrukning vid utskrift för 1 skrivare 2002 10,73 kWh
Total energiförbrukning under arbetsdagen i beredskapsläge 35,87 kWh
Total energiförbrukning under resterande tid av dygnet om
inte skrivarna stängs av

54,00 kWh

Total energiförbrukning för EN skrivare under 2002 100,59 kWh

Total energiförbrukning för alla 90 skrivare under 2002 9053 kWh 

Om man stänger av skrivaren under natten får man en energibesparning på 4860 kWh
på ett år.
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Bilaga 8 Energiförbrukning kopiatorer

Antal kopior år 2002 1 074 348 st
Energiförbrukning vid kopiering 800 W
Energiförbrukning vid beredskapsläge 180 W
Energiförbrukning i sparläge 0 W
Antal kopior per minut 28 st

Total energiförbrukning från kopiering under år 2002.

Energiförbrukning vid kopiering 512 kWh
Beredskapsläge 4374 kWh
Total energiförbrukning om ej energisparläge aktiverats. 4886 kWh
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Bilaga 9 Avfall

Avfallstyp Mängd Intern hantering Extern hantering
Brännbart avfall 15 000 kg Samlas upp i soprum Skickas till förbränning för

energiutvinning
Komposterbart
avfall

5000 kg Samlas upp i soprum Skickas till Arvidstorp
biogasanläggning?

Farligt avfall   
Lysrör 4mg
kvicksilver

450 st
Totalt 1800 mg
kvicksilver

Vaktmästaren tar hand
om trasiga lysrör och
kör dem till
återvinning.

Skickas till Sakab som
återvinner 97 % av lysröret

Kvicksilverlampa
12 mg kvicksilver

40 st
Totalt 480 mg
kvicksilver

Vaktmästaren tar hand
om trasiga lysrör och
kör dem till
återvinning.

Skickas till Sakab som
återvinner 97 % av lysröret

Köldmedia
R22 HCFC

10 kg Ingen intern hantering Bravida Väst AB byter och
tar hand om utbytt köldmedia.

Källsorterat   

Papper 20 000 kg Samlas in i
återvinningskärl i
varje kontorsrum

Toner 56 st Samlas in och skickas
tillbaka till leverantör.

Leverantören återvinner det
som går och övrigt används
till energiproducering.

Datorer 184 st Vaktmästaren lämnar
datorerna som
elektronikskrot på
återvinningscentralen.

Skrivare 3 st Vaktmästaren lämnar
skrivarna som
elektronikskrot på
återvinningscentralen

Batterier
(Alkaliska utan Cd
eller Hg)

44 st Vaktmästaren lämnar
batterierna som
elektronikskrot på
återvinningscentralen
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Bilaga 10 Godstransporter

Produkt Leverantör Ort km Ton Tonkm
Städkemikalier Konsumentkemi Mellerud 50 0,881 44,05
Papper Papyrus Göteborg 78 17 1326
Kontorsmaterial Corporate Express Göteborg 78 1 78
Toner / Datatillbehör Supplies Team Göteborg 78 1 78

Totalt 284 19,88 1 526,1

HC
kg/tonkm

CO
kg/tonkm

NOx
kg/tonkm

PM
kg/tonkm

SO2
kg/tonkm

CO2
kg/tonkm

Energi
kWh/tonkm

ELU
Totalt

0,23 0,26 2,14 0,04 0,05 207,54 794
0,490 0,086 4,55 1,48 0,170 22,41 34,92 64
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Bilaga 11 Bilpoolen
Personalen har under år 2002 kört totalt 84 120 km med bilpoolens 5 stycken
biogasbilar.

Totalt antal körda km 84 120 km 100 %
Antal körda km på biogas 39 980 km 48 %
Antal körda km på bensin 44 140 km 52 %

Data HC
kg/personkm

CO
kg/personkm

NOx
kg/personkm

CO2
kg/personkm

Energi
kWh/personkm

Bil driven
med biogas

0,000049 0,000325667 0,00002467 0,164666667 1,09

Ovanstående siffror kan vara lite osäkra pga. att det är ett medelvärde av flera olika utsläppsindex

Transportsätt
Biogasbilar i Bilpoolen

HC kg CO kg NOx kg CO2 kg Energi kWh ELU

Biogas 2 13 1 0 34 383 722*

Bensin 18 150 15 12 403 46 347 3500

Totalt 20 163 16 12 403 80 730 4222
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Bilaga 12 De nationella miljömålen
Riksdagen har antagit 15 mål för miljökvaliteten i Sverige. Dessa 15 mål beskriver
vilken kvalitet och vilka tillstånd i naturen som bör råda för att på lång sikt uppnå en
hållbar miljö. Då värderingen gjorts så kopplas miljöaspekterna till dessa mål.

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN: s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

2. Frisk luft
Luften ska vara så ren så att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.

3. Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte
heller öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och
byggnader.

4. Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

5. Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-
strålning

6. Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning i den yttre miljön.

7. Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

8. Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållade funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

9. Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
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10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skyddas mot ingrepp och andra
störningar.

11. Myllrande våtmarker
Våtmarkens ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker ska bevaras för framtiden

12. Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljön och sociala
värden värnas.

13. Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturvärdena bevaras och stärks.

14. Storslagen fjällmiljö
fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utvecklig främjas.
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

15. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
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Bilaga 13 Beräkningsunderlag
Beräkningsunderlaget är hämtat ifrån ”Mall för miljöutredning” av Camilla Norberg.

Godstransport
Transportsätt HC

g/tonkm
CO
g/tonkm

NOx
g/tonkm

PM
g/tonkm

SO2
g/tonkm

CO2
g/tonkm

Energi
kWh/tonkm

Referens

Medeltung
lastbil
distribution
fyllnadsgrad
50 %

0,15 0,17 1,4 0,0270 0,0340 136 0,52 NTM 2000-
05-20

Kortväga persontransporter
Alla biltransporter är räknade på en person i bilen.

Transportsätt HC
kg/personkm

CO
kg/personkm

NOx
kg/personkm

CO2
kg/personkm

Energi
kWh/personkm

Referens

Bil utan
katalysator

0,0044 0,052 0,002 0,292 1,09 VTI Nr
718 1993

Bil med
katalysator

0,00041 0,0034 0,00035 0,281 1,05 VTI Nr
718 1993

Buss,
medelbeläggning

0,00009 0,00013 0,00088 0,058 0,22 VTI Nr
718 1993

Pendeltåg,
högtrafik

0 0,000003 0,000002 0,0015 0,046 VTI Nr
718 1993

Spårvagn 0 0,0000012 0,000008 0,0061 0,189 VTI Nr
718 1993

Energidata

Energidata HC g/kWh CO g/kWh NOx g/kWh SOx g/kWh CO2 g/kWh Referens

El 0,00396 0,00756 0,0331 0,0241 13,7 LCA IT Version
2.10

Fjärrvärme 0,107 0,853 0,468 0,594 179 LCA IT Version
2.10

Oljepanna 0,036 0,036 0,54 0,72 292 LCA IT Version
2.10

Gas 0,000054 0,0036 0,54 0,0072 199 LCA IT Version
2.10
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EPS resursindex
Energiresurser EPS-index Enhet Referens  

Olja 0,5 ELU/kg EPS 2000. CPM
Report 1999:5

Resurs

Olja 0,044 ELU/kwh Beräknat Resurs

Kol 0,05 ELU/kg EPS 2000. CPM
Report 1999:5

Resurs

Kol 0,0066 ELU/kwh Beräknat Resurs

Fossil gas 1,1 ELU/kg EPS 2000. CPM
Report 1999:5

Resurs

Svensk medelel 18,6 ELU/MWh Beräknat Resurs

Svensk fjärrvärme 30,2 ELU/MWh Beräknat Resurs

Materialresurser EPS-index Enhet Referens

Trä 0,04 ELU/kg EPS 2000. CPM
Report 1999:5

Resurs

Sötvatten 0,003 ELU/kg EPS 2000. CPM
Report 1999:5

Resurs

Hg, kvicksilver 53 000 ELU/kg EPS 2000. CPM
Report 1999:5

Resurs

EPS utsläppsindex – utsläpp till luft
CFC-11 541 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

CH4, metan 2,7 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

CO, kolmonoxid 0,33 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

CO2, koldioxid 0,108 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

Flyktiga kolväten, ej cancerogena 2,14 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

N2O, dikväveoxid, lustgas 38,3 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

NOx (NO2), kväveoxider 2,13 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

SOx (SO2), svaveloxider 3,27 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

HCFC - 22 194 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft

HFC - 134a 144 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:6  Utsläpp luft


