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Syfte och Omfattning 
Syftet med detta dokument är att ge information om olika områden, relevanta för miljöarbete, och 

därigenom öka medvetenheten inom byggsektorn gällande miljökrav. Dokumentet är uppdelat i två 

sektioner, en informationsdel och en efterföljande del innehållandes ett förslag på checklista för 

miljöplan. Checklistan är tänkt att vara till hjälp för den entreprenör som aktivt vill jobba med 

miljöfrågor, säkerställa kvalitén på miljöarbetet samt visa förståelse för de miljökrav som ställs både 

enligt lagen och från beställaren.  

 

I sitt miljöarbete ska varje enskild entreprenör ha skriftliga rutiner för följande områden: 

• Avfall 

• Information till anställda 

• Inköp 

• Kemikalier 

• Spill och nödlägesberedskap 

För att dokumentera miljöarbetet ska en miljöansvarig utses och en projektanpassad miljöplan upprättas 

(se Checklista miljöplan). Alla anställda ska vara medvetna om informationen i miljöplanen. 

Uppdragstagaren ska genast meddela beställaren om det uppkommer situationer som innebär något av 

följande: 

• Avsteg från miljöplanen 

• Att efterlevandet av gällande lagstiftning äventyras. 
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Allmänna hänsynsregler 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet är skyldiga att iaktta miljöbalkens 

hänsynsregler1. Man är skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa 

och miljön mot skada eller olägenhet. T.ex. ska man känna till gällande riktvärden för buller eller ljud 

som verksamheten genererar2.  

Begränsningar ska också iakttas och försiktighetsmått vidtas om så behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten innebär skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 

samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik3.  

Hushållning med råvaror och energi är något som ska beaktas samt utnyttja möjligheterna till 

återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas4. En plats ska väljas 

utifrån minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Det kan t.ex. röra sig om var man 

placerar bullrande maskiner inom arbetsområdet5. Ett krav på produktval ställs. Kemiska produkter som 

kan medföra risker för människors hälsa eller miljön ska undvikas om de kan ersättas med mindre 

farliga. 

Tillstånd och anmälan 
Entreprenören ska vara medveten om och skaffa de tillstånd och anmälningar som krävs för 

verksamheten är ansvariga för. 

Exempel på myndigheter som ger tillstånd och beviljar anmälan: 

• Länsstyrelsen – Tillstånd för eller anmälan av transport av farligt avfall – beroende på mängd 

och art av avfall (Avfallsförordning (2001:1063))6. www.lansstyrelsen.se  

• Polisen – Tillstånd vid sprängning och störande buller. www.polisen.se 

• Miljöförvaltningen – Anmälan av miljöfarlig verksamhet som är Cverksamhet. Anmälan av 

kross, sortering och återvinning av berg och grusmaterial. Se miljöförvaltningen i aktuell 

kommun. 

• Trafikkontoret – Markupplåtelse, dvs att mark tas i anspråk för annat syfte än det den är 

avsedd för. Se trafikkontor i aktuell kommun. 

• Byggnadsnämnden – handlägger ärenden om bygglov, rivningslov och marklov. Se 

byggnadsnämnd i aktuell kommun. 

Avfall och farligt avfall7 
Avfall är rester som uppkommer vid produktion och konsumtion. Den formella avfallsdefinitionen finns 

i miljöbalken och innebär att avfall är varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser 

att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.  

Under byggprocessen genereras avfall och således är avfallshantering en viktig del i ett aktivt och 

hållbart miljöarbete. Genererat avfall kan delas upp i två kategorier Avfall och Farligt avfall, i 

avfallsförordningens två bilagor framgår vad som klassas som farligt8 avfall.  

Avfall hanteras enligt en särskild prioriteringsordning9: 
1. Återanvändning 

2. Materialåtervinning 

3. Energiåtervinning 

4. Förbränning 

5. Deponering 

                                                           
1 2 kap Miljöbalken (1998:808) 
2 2 kap. 2 § miljöbalken 
3 2 kap. 3 § miljöbalken 
4 2 kap. 5 § miljöbalken 
5 2 kap. 5 § miljöbalken 
6 Se 26 § respektive 34 § avfallsförordningen 
7 Bestämmelser om avfall och hur det ska hanteras regleras i 15 kapitlet miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927) 
8 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927 
9 11a § avfallsförordningen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927
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Farligt avfall hanteras enligt följande10: 
• Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall måste hållas separerat från 

andra slag av avfall, ämnen och material11.  

• Vid transporter av farligt avfall ska transportören ha tillstånd från länsstyrelsen12.  

• Om mängderna farligt avfall understiger mängderna angivna i 27§ avfallsförordningen kan 

verksamheten själv transportera avfallet. Vid sådana transporter behöver inte något 

transportdokument upprättas men det ska anmälas till Länsstyrelsen.   

• För varje transport av farligt avfall inom Sverige ska en avsändare upprätta ett 

transportdokument. Det ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag 

och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och av mottagaren vid mottagandet13. 

• För gränsöverskridande transporter finns bestämmelser om transportdokument i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport 

av avfall14. 

Farligt avfall får endast lämnas till mottagare som har tillstånd att hantera aktuella avfallsslag15. 

Förvaring av farligt avfall ska ske så att spill eller läckage inte når avlopp, brunnar eller genomsläpplig 

mark. Därför ska det förvaras på en särskild plats under tak och på tättslutande underlag utan 

golvbrunn. En låsbar miljöcontainer är att föredra.  

Till hjälp finns avfallshanteringsappen ”Farligt avfall” som är ett bra verktyg för att snabbt ska kunna ta 

reda på hur olika typer av avfall ska hanteras. Appen är gratis. 

Miljöinventering 
Miljöbalken kräver att fastighetsägare har kännedom om miljösituationen i sina fastigheter vilket leder 

till behovet av att genomföra miljöinventeringar. Enligt Miljöbalken ska en rivning eller ombyggnation 

alltid föregås av en miljöinventering med syfte att identifiera eventuellt farligt avfall. Inventeringen 

lägger grunden för rivningsplanen och redogör för typ av farligt avfall, var i byggnaden som materialet 

återfinns, i vilka mängder samt hur det ska hanteras.  

Kontrollplan för rivning 
Rivningsarbeten kräver ofta antingen att rivningslov har lämnats eller att anmälan till byggnadsnämnden 

görs. Bestämmelserna om detta finns i Plan- och bygglagen16 och plan- och byggförordningen17. När en 

ansökan om rivningslov eller en anmälan till byggnadsnämnd inför rivning har gjorts ska byggherren 

även ta fram en kontrollplan som bland annat anger vilket material som vid rivningsåtgärderna kan ge 

upphov till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt var i byggnaden 

dessa material finns. Rivningen ska sedan ske så att de olika materialen kan tas om hand var för sig 

enligt planen. Om en kontrollplan för rivning skall finnas, får rivningsarbetena inte påbörjas förrän 

byggnadsnämnden godkänt planen. (Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall) 

För mer information se Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning på Sveriges 

byggindustriers hemsida 

Returemballage 
Returemballage ska användas i första hand. När det inte är möjligt ska emballaget vara anpassat till 

byggplatsens källsorteringssystem. Producenter ska anordna system för insamling av allt 

förpackningsavfall som uppkommer18. 

                                                           
10 21 § avfallsförordningen 
11 21 § avfallsförordningen 
12 26 § avfallsförordningen. Observera att tillstånd inte krävs för transport för återanvändning av avfall, som inte är farligt avfall 
13 41 § avfallsförordningen samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall 
14 40 § avfallsförordningen 
15 29 § avfallsförordningen 
16 Plan- och bygglagen (2010:338) 
17 Plan- och byggförordningen (2011:338). 
18 Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar 
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Material och inköp 
Material har en stor inverkan på miljö- och klimatpåverkan och miljömärkta varor ska alltid väljas 

framför andra likvärdiga produkter i den mån det går. Materialspill ska minimeras genom god planering 

(konfektionering/måttanpassning).  

Inom branschen används främst tre databaser för bedömning av material och produkter; Basta, 

SundaHus och Byggvarubedömningen. Syftet med databaserna är att tillhandahålla information om 

varor för att underlätta jämförelse av olika produkter, synliggöra deras innehåll och miljöpåverkan samt 

bidra till utfasning av farliga ämnen.  

Basta, www.bastaonline.se 
BASTA som också baseras på Reach syftar till att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Liksom i 

Sunda Hus och Byggvarubedömningen finns det möjlighet att dokumentera produkter i en webbaserad 

loggbok. Detta så att byggvaror kan följas upp under alla steg i byggprocessen.  

I BASTA finns tre olika klassnivåer, BASTA, BETA och RISKVÄRDERADE. Produkter som 

uppfyller systemets högsta kravnivå finns i BASTA, där krav ställs på kemiskt innehåll som begränsar 

utfasnings- och riskminimeringsämnen. I BETA ingår de produkter som uppfyller systemets baskrav på 

kemiskt innehåll som begränsar utfasningsämnen. I den sista nivån RISKVÄRDERADE ingår produkter 

som inte uppfyller de krav som ställs i BASTA och BETA. Däremot används produkter inom kategorin 

frekvent ändå, eftersom dessa produkter av olika skäl är svåra att ersätta.  

Sunda Hus, www.sundahus.se 
Sunda Hus Miljödata syftar till att säkerställa medvetna materialval och på det sättet fasa ut farliga 

ämnen i en byggnads hela livscykel.  

I Sunda Hus baseras bedömning av en produkt på dess egenskaper, varefter produkten klassificeras. 

Klasserna A, B, C+, C- och D finns, där A är bäst och D sämst. Fokus ligger på innehållet i produkten 

och dess mängder. 

A innebär att produkten har minimal hälso- och miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper. 

Dessutom ska produkten uppfylla ett visst antal egenskaper, så som att den inte ska vara hälso- eller 

miljöfarlig vid byggskedet. 

Produkter inom klass B, är sådana som varken kvalificerar sig för A men inte heller för C+. Inom C+ 

ingår produkter där arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga 

ämnen vid tillverkning av polymerer. Produkter med klassificeringen C- är produkter som exempelvis 

riskerar att leda till exponering för ämnen med PRIO-egenskaper. 

Om dokumentationen är för bristfällig för en bedömning ingår produkten i klass D. 

Byggvarubedömningen, www.byggvarubedomningen.se 
I Byggvarubedömning bedöms det kemiska innehållet och miljöpåverkan under livscykeln samt 

produktens sociala påverkan i leverantörsledet. Den sociala aspekten som är frivillig fokuserar på 

mänskliga rättigheter och antikorruption både i egna verksamheten och i hela produktens 

leverantörskedja. 

I Byggvarubedömningen finns tre olika nivåer av klasser, rekommenderas, accepteras och undviks. Nivå 

Rekommenderas är den högsta klassen och här ställs högre krav på produkten, bland annat är 

haltgränserna enligt CLP förordningen 1910 gånger lägre. Dessutom ska produkten innehålla en viss 

mängd återvunnet material och förnyelsebara råvaror. Vidare ställs krav på energianvändning under 

produktionsskedet. 

                                                           
19 CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få släppa ut kemiska 

produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler. Se www.kemi.se 

https://www.bastaonline.se/
http://www.sundahus.se/
http://www.byggvarubedomningen.se/
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Undviks är den lägsta nivån och användning av produkter inom denna klass bör undvikas. Accepteras är 

mellannivån och här ställs också lägre krav på haltgränser även om de inte är lika låga som för nivå 

Rekommenderas. 

Produktval 
Om inte annat överenskommits ska ingående varor, inom angivna varugrupper, uppfylla 

BASTAsystemets20 egenskapskriterier eller motsvarande. Detta ska kunna styrkas på ett tillförlitligt 

sätt.  

EPD och BVD 
EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration och är ett dokument som 

redogör för en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel. EPD:er möjliggör rättvis 

och saklig jämförelse av produkter samt underlättar för entreprenörer att göra informerade val ur 

miljösynpunkt. 

Byggvarudeklartion, förkortat BVD, är ett dokument som utförligt redogör för en byggvaras 

miljöpåverkan samt ger anvisningar om hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och vid end-

of-life då varan blir till avfall. 

Kemiska produkter 
År 2007 trädde EU:s kemikalieförordning Reach i kraft21. Den ersätter många nationella 

bestämmelser, som för Sveriges del finns i regeringens förordningar och Kemikalieinspektionens 

föreskrifter. För att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet, samt utsläpp av farliga ämnen i miljön 

är det viktigt att ha kunskap om kemiska produkter och hur de hanteras på rätt sätt.  

Säkerhetsdatablad 
Säkerhetsdatablad informerar om produkters farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som 

ska vidtas. De som hanterar produkterna ska vara insatta i informationen som säkerhetsdatabladet 

ger22.  

Förvaring av kemikalier 
Hälso eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso och miljörisker förebyggs23. 

Kemikalieförteckning 
Anmälnings och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska ha en förteckning över de miljö 

och hälsoskadliga kemikalier som hanteras inom verksamheten. Kemikalieförteckningen ska ingå 

som en del av företagets egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll. De kemiska produkter som innebär risker för hälsa och miljö ska alltså finnas med i 

huvudentreprenörens eller underentreprenörens egen kemikalieförteckning. 

Märkning och skyltning 
Information om kemiska produkters hälso och miljörisker ska förmedlas genom märkning av 

produkten. Förpackningar och behållare som innehåller miljö och hälsofarliga ämnen ska vara 

tydligt märkta. När man tappar upp exempelvis oljor eller bensin ska den nya behållaren märkas. 

Märkningen ska överensstämma med informationen på den ursprungliga behållaren samt 

säkerhetsdatabladet. Informationen ska omfatta: 

• symbol(er) och farobeteckning,  

• riskfraser som talar om på vilket sätt produkten är farlig, 

                                                           
20 Se även www.bastaonline.se 
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006. Ett säkerhetsdatablad består av 16 punkter som är obligatoriska, vilka dessa 

är framgår av bilaga II Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006  
(Reach) 
22 Läs mer om säkerhetsdatablad i artikel 31 Reach. 
23 Se KIFS 2008:2 2 kapitlet 7 § 
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• information och skyddsfraser som talar om hur man skyddar hälsa och miljö24. 

Miljömärkta oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter ska väljas framför andra. 

För kemiska produkter som är märkningspliktiga ska säkerhetsdatablad finnas på arbetsplatsen innan de 

används. De som hanterar produkterna ska vara insatta i informationen i säkerhetsdatabladet25. 

Markmiljö 
Natura 200026  är ett nätverk av skyddade naturområden som återfinns i hela EU. Natura 2000-

områdena består av extra skyddsvärd natur då de innehåller arter eller naturtyper som anses vara särskilt 

viktiga ur ett europeiskt perspektiv. I Sverige återfinns ca. 4000 Natura 2000-områden på en yta av sju 

miljoner hektar.  

Förorenad mark 
Om man vid schaktning och markarbeten påträffar jord som har en misstänkt färg och lukt, dvs är 

förorenad, ska beställare kontaktas och arbetet avbrytas. Arbetet ska inte påbörjas igen förrän 

miljöförvaltningen har kontaktats och att klartecken har getts. Klassas den förorenade jorden som farligt 

avfall ska transportdokument upprättas och transportör ska ha tillstånd27. 

Skydd av vegetation 
För undvikande av skada ska entreprenören skydda träd, buskar och andra växter som ska bevaras. 

Grumling av vattendrag ska förhindras och anläggningar i vatten ska inte utgöra ekologiska 

barriärer. Skador och risker för skador på vegetation och mark ska anmälas till beställaren och 

dessutom noteras i riskbedömningen. 

Fordon, transporter 

Tunga Lastbilar – över 3,5 ton 
Fordon som används ska lägst uppfylla kraven i Euro III och vid anskaffning av nya fordon under 

uppdragets gång ska dessa lägst uppfylla kraven i Euro V (www.europa.eu). 

Regler för miljözon ska uppfyllas av samtliga tunga lastbilar och bussar där det är aktuellt. Se SFS 

2006:1208 om vad som gäller. 

Lätta lastbilar – under 3,5 ton 
I storstadskommunerna finns lokala bestämmelser som reglerar bl.a. partikelutsläpp från lätta lastbilar. 

Se respektive kommuns trafikkontor. Använd HAoljefria däck om det finns att tillgå för fordonet i 

fråga. Samordna transporter så långt det går för att minska miljöpåverkan och sträva efter att förarna 

ska vara utbildade i eco-driving. 

Drivmedel och undvikande av läckage 
Bensin och diesel av miljöklass1 eller bättre ska användas. Undantag görs för alkylatbensin. 

Alkylatbensin bör användas för bensinmotorer <20 kW eller där man riskerar att utsätta människor för 

avgaser på nära håll.  För att undvika läckage från arbetsmaskiner, fordon och drivmedelstankar ska 

följande uppfyllas: 

• Förare ska dagligen kontrollera att arbetsmaskiner och fordon inte läcker olja eller bränsle. 

• Service och underhåll ska ske regelbundet, vilket bör dokumenteras i en servicebok. 

                                                           
24 Den 20 januari 2009 trädde en ny EGförordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) i kraft. 

Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer KemI:s föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen 
att gälla parallellt. Eftersom CLP är en EGförordning gäller den direkt i hela EU utan att först översättas i nationella regler. För att företagen 

ska kunna anpassa sig till de nya reglerna införs CLP stegvis under en övergångsperiod. Företagen får tillämpa den nya förordningen redan nu, 

men senast den 1 december 2010 måste de ha klassificerat enligt CLP när det gäller ämnen och senast den 1 juni 2015 när det gäller 

blandningar. 
25 AFS 2000:4, 38 § 
26 Natura 2000, www.naturvardsverket.se 
27 41 § avfallsförordningen 
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• Hyttförsedda fordon eller maskiner ska vara utrustade med spillberedskap. 

• Mobila drivmedelstankar ska vara godkända enligt författningen om ”Inrikes transport av farligt 

gods på väg och i terräng (ADRS, SRVFS 1996:2). Tankarna ska ha uppsamlingstråg/spillplåt, vara 

kontrollerade av ackrediterat företag. Kontrollintervall beror på cisternernas skikt. Kontakta 

miljöförvaltningen i respektive kommun för mer information. 

• Drivmedelstankar ska vara dubbelmantlade eller i annat fall invallade med en invallning som 

rymmer hela tankens volym. Tankarnas skick ska vara sådant att det inte finns risk för läckage och 

de ska vara skyddade för påkörning. Tankarnas uppställningsyta ska godkännas av beställaren och 

tillsynsmyndigheten. 

• Hydraulvätskor ska uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34 eller likvärdigt. 

• Smörjfett ska uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 70 miljöklass AC eller likvärdigt. 

• Tankning samt uppställning och tvättning av maskiner och fordon ska ske så att förorening av mark 

och vatten undviks i så stor utsträckning som möjligt. 

• Om arbete sker inom vattenskyddsområde gäller Miljöbalken 7 kap 22 § och dessutom de extra 

säkerhetsföreskrifter och krav på tillstånd eller anmälan som respektive kommun kräver. 

Energiförbrukning 
Rutiner för att hålla energiförbrukningen på en låg nivå ska ingå i miljöplanen. Arbetsplatsen ska 

förses med elmätare som gör det möjligt att få uppgift om elförbrukning under arbetstiden.  

Buller 
För att minska störningar på omgivningen ska kompressorer och andra bullrande maskiner vara 

försedda med bullerskydd. Verksamheter som ger upphov till mycket buller ska utföras under 

ordinarie arbetstider. Om inte annat har överenskommits med kommunens miljökontor eller 

motsvarande ska ljudnivån utomhus på maskiner och arbeten hållas enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15 och ljudnivån inomhus ska inte överskrida 

värdena enligt SOU 1993:65. 

Identifiering av möjliga miljörisker 
En inventering m a p att identifiera de miljörisker som kan föreligga skall utföras. Detta föra att 

eliminera de eventuella risker som finns för att en eventuell miljöolycka ska inträffa.  

• Moment som kan anses som kritiska är t ex: 

• Hantering av bränsle på arbetsplatsen. 

• Fordon eller arbetsmaskiner på arbetsplatsen m a p spill eller läckage 

• Utsläpp till intilliggande vattendrag 

• Fukt och invändigt torkklimat 

• Kemikaliehantering 

Nödläge och beredskap 
Nödlägesberedskap för miljötillbud och miljöolyckor innebär att hantera tillbud och att utvärdera 

och förhindra att nya och liknande olyckor inträffar i framtiden. En nödlägesberedskapsplan 

beskriver beredskap och hur man agerar vid händelse av ett miljötillbud eller en miljöolycka. Man 

kan enkelt inkludera en riskgenomgång i skyddsronder eller liknande 

Fukt och luft 
Bygga F 
Bygga F- Metod för en fuktsäker byggprocess. Det finns ett antal olika checklistor framtagna som 

kan användas som hjälp vid fuktsäkerhetsprojekteringen. Exempel på checklistor finns att hämta från 

www.fuktcentrum.lth.se  

http://www.fuktcentrum.lth.se/
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Bygga L 
Bygg-L metoden för byggande av lufttäta byggnader. För att säkerställa, dokumentera och 

kommunicera lufttäthet genom hela byggprocessen finns en checklista tillgänglig för användning på 

www.lufttathet.se  

Cirkulärt byggande 
Cirkulärt byggande och cirkulär ekonomi bygger på att dagens till stor del linjära materialflöden ska 

slutas och på så sätt uppnå en mer resurseffektiv materialanvänding genom att kraftigt minimera 

mängden genererat avfall. En vanligt förekommande modell inom cirkulär ekonomi är den så kallade 

Avfalls hierarkin som anger i vilken ordning metoder för avfallshantering ska appliceras; 

1. Förebygg uppkomsten av avfall 

2. Minimera mängden avfall 

3. Återanvänd  

4. Återvinn  

5. Energiåtervinning 

6. Deponera 

LCC & LCA 
Två användbara tekniker för att främja cirkuläritet och miljövänliga val är LCC och LCA.  

 

LCC står för livscykelkostnad och tar hänsyn till alla kostnader kopplade till en produkt eller tjänst 

under hela dess livstid. LCC är ett verktyg för att bestämma det mest kostnadseffektiva alternativet. 

 

LCA, livscykelanalys, är en kvantitativ metod som används för att bedöma den miljöpåverkan som en 

produkt eller tjänst ger upphov till under hela sin livstid, från materialutvinning till avfallshantering. 

Syftet med LCA är inte bara att skapa en uppfattning om miljöpåverkan utan även få information om 

resursflöden, information som kan vara användbar vid riktade miljöåtgärder. 

Miljöcertifieringssystem av byggnader 
Både fastighetsägare och slutkonsumenter har en ökad medvetenhet kring hållbarhet. Miljöcertifieringar 

är ett effektivt sätt att redovisa och kommunicera hur en byggnad står sig i förhållande till socialt, 

ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv. En certifiering ska fungera som ett intyg att byggnaden möter 

vissa kriterier och genomgår en granskning av tredje part. Systemet kan appliceras på både såväl 

befintliga byggnader som nyproduktion. 

 

Nedan presenteras de tre vanligaste miljöcertifieringarna; Miljöbyggnad, BREEAM och LEED, två 

andra certifieringar som kan vara värda att känna till är GreenBuilding och Svanen.  

 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som bygger på svenska myndighetskrav 

(Boverket, Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen). Miljöbyggnad mäter totalt 

16 olika värden inom energi, innemiljö samt material och kemikalier som sedan granskas av en 

oberoende tredje part. Efter granskningen erhåller byggnaden ett betyg i brons, silver eller guld där guld 

är det högsta betyget. Miljöbyggnad kan användas för bostäder, de flesta typer av lokaler och handel. 

Certifieringen är giltig i 10 år eller tills en större ombyggnation genomförs, vid nybyggnation är 

certifieringen preliminär och verifiering ska ske inom två år.  

 

BREEAM är ett system utvecklat av brittiska byggforskningsorganisationen Building Research 

Establishment och är världens mest använda certifiering. BREEAM innefattar många indikatorer och 

bedömer aspekter inom ledning, hälsa och innemiljö, energi, transport, vatten, material, avfall, mark och 

ekologi, föroreningar. Samtliga indikatorer ger möjlighet till poäng vilka avgör vilken betygsnivå 

byggnaden hamnar på. Betygen är: pass, good, very good, excellent och outstanding. Systemet kan 

användas för både befintliga samt nybyggda och kommersiella byggnader. Sedan 2013 finns även 

omarbetad version anpassad till svensk lagstiftning, metoder och arbetssätt.  

 

http://www.lufttathet.se/
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LEED är ett internationellt certifieringssystem baserat på amerikansk bygglagstiftning, standarder och 

riktlinjer.  LEED kan användas för såväl befintliga byggnader som nybyggnation samt för att certifiera 

hela stadsdelar. Systemet bedömer bland annat vattenanvändning, anergianvändning, material och 

inomhusklimat. Vissa indikatorer är obligatoriska och övriga ger poäng som summeras och resulterar i 

ett betyg för byggnaden; platina, guld, silver eller certifierad. 
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Checklista miljöplan 
Nedan kommer förslag på vad en enklare miljöplan bör innehålla. En miljöplan är ett sätt för entreprenören att visa förståelse 

för de miljökrav som ställs både enligt lagen och från beställaren. Planen säkerställer att kraven uppfylls samt beskriver hur 

detta ska utföras.  

Allmän information 
Företag: 

      
Adress: 

      

Postadress: 

      
Platschef: E-mail: 

      

Telefon: 

      

Mobiltelefon: 

            

Miljöansvarig: E-mail: 

      

Telefon: 

      

Mobiltelefon: 

            

Kontaktansvarig mot myndigheter: 

      

E-mail: 

      

Telefon: 

      

Mobiltelefon: 

      

Beskrivning av projektet 
Beskriv projektet kortfattat (Ange objektetsläge, ev kund/beställare, start och slutdatum samt vad som avses att utföras) 

      

Kommunikation 
Beskrivning av hur miljökraven kommuniceras till de anställda (internt) samt hur information externt t ex med beställaren eller ev kringliggande 

boende/hyresgäster är avsedd att utföras. 

      

Avvikelser 
Beskriv hantering av avvikelser från lagkrav, miljökrav och miljöplanen. 

      

Identifiering av möjliga miljörisker 
En inventering m a p att identifiera de miljörisker som kan föreligga skall utföras. Detta föra att eliminera de ev risker som finns för att en ev miljöolycka 

ska inträffa.  

• Moment som kan anses som kritiska är t ex: 

• Hantering av bränsle på arbetsplatsen. 

• Fordon eller arbetsmaskiner på arbetsplatsen m a p spill eller läckage 

• Utsläpp till intilliggande vattendrag 

• Fukt och invändigt torkklimat 

• Kemikaliehantering 

      

Nödlägesberedskap 
En nödlägesberedskapsplan beskriver beredskap och hur man agerar vid händelse av ett miljötillbud eller en miljöolycka. Planen bör innehålla: 

• Hur ett tillbud eller miljöolycka undviks att inträffa (kan t.ex. vara underhåll av utrustning). 

• Rutiner för hur man minskar miljöpåverkan om en olycka inträffar (bl.a. omedelbara åtgärder och vem/vilka som ska kontaktas. 

      

Avfallshantering 

En avfallsplan skall upprättas se vidare information betr vad en avfallsplan skall innehålla i efterföljande information. 

• Följande bör redovisas m a p avfallshantering: 

• Hänvisning till upprättad avfallsplan.  
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• Beskrivning av vilka fraktioner som källsorteras  

• Ange om källsorteringssystem nyttjas  

• Ange vilka rutiner som finns m a p källsortering 

• Beskriv hantering, förvaring och märkning av farligt avfall. 

• Hur ansvarar företaget för transport av farligt avfall.  

• Vilka rutiner finns upprättande m a p hantering av transportdokument och kontroll av att transportör samt om mottagare har tillstånd. 

• Hur transportdokumentation av förorenade massor hanteras och kontroll av erforderliga tillstånd utförs. 

• Beskriv vilka rutiner som finns för sammanställning/slutredovisning av avfallshanteringen (avfallsslag, mängder, transportör, mottagare). 

      

Kemikaliehantering 
Beskriv hanteringen av kemiska produkter. Följande bör redovisas: 

• Hantering av säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning. 

• Förvaring och märkning av kemiska produkter. 

      

Produktval och materialhantering 
Beskriv rutiner för att säkra att inköpta produkter uppfyller beställarens krav samt hur material hanteras för att undvika fukt och andra skador. 

      

Energiförbrukning 
Beskriv hur man ska hålla energiförbrukningen nere. Exempelvis genom mätning av elförbrukningen på arbetsområdet och genom att samordna 
transporterna. 

      

Arbetsmaskiner, fordon och transporter 
Beskriv hur spill och läckage från fordon och tankar undviks. Följande bör redovisas: 

• Kontroll av fordon och maskiner. 

• Spillberedskap. 

• Hantering och placering av tankar för drivmedel. 

• Hur tankning, uppställning och tvättning av maskiner och fordon ska gå till. 

      

Redovisade dokument 
Här anges vilka miljödokument som ska redovisas i slutet av projektet. Vilka det är varierar beroende på beställarens krav; exempelvis kan 
kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad, kontrollplaner och eventuell miljöplan begäras in. 

      

Utbildning 
En rekommendation är att företag erbjuder en fyratimmars-kurs för att alla ska bli insatta i de regler som gäller på byggarbetsplatsen. 

      

 


