
 

 
 
 
 
 

Miljödiplomering av HV71 

Pehr Hård 

 

EXAMENSARBETE 2009 
Miljöledningssystem 



 

 
 
 
 
 
 

Environmental Certification of HV71 
 

Pehr Hård 

 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet miljöledningssystem. Arbetet är ett led i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen inom kemiteknik. Författaren svarar själva för 
framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
 
Handledare: Bosse Nordström och Jörgen Johansson 
 
Omfattning: 10 poäng (C-nivå)/15 högskolepoäng 
 
Datum: 2009-05-19 
 
Arkiveringsnummer: 

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 



Abstract 

Abstract 

This report is a degree paper made for the Engineering program in Technical 
Chemistry at the School of Engineering, Jönköping University. 

The intention of the project which is described, is to answer whether HV71 might 
become environmentally certified according to the criteria of "miljödiplomering". 
The project also included an investigation of which further steps and measures 
must be undertaken by the enterprise in order to achieve the certificate. The final 
part was to implement the necessary requirements for the certification. 

The report starts with a short background where the origin and function of 
environmental management is briefly explained. 

The report continues with how the practical work with the environmental 
certification was done according to requirements of Jönköping municipality. 
Motivations behind each part of the process are given as well as explanations of 
how each part of the process was carried out. 

The final result of the project was that HV71 took the measures needed to live up 
to the required demands. After a revision made by Miljöstrategen i Jönköping AB, 
HV71 passed the demands and became thereby an environmentally certified 
business.

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 

Denna rapport är ett examensarbete gjord på högskoleingenjörsprogrammet 
kemiteknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping.  

Grundfrågeställningen till denna rapport var huruvida HV71 kan bli 
miljödiplomerade och vilka åtgärder de i få fall måste vidta?  

Rapporten inleds med en kort bakgrund där miljöledningsområdets ursprung och 
funktion redogörs. 

Rapporten redovisar hur det praktiska arbetet med miljödiplomering i Jönköpings 
kommun går till. I rapporten beskrivs även de bakomliggande tankarna bakom de 
olika delmomenten och hur respektive delmoment har utförts.  

Resultatet blev att HV71 vidtog de åtgärder som krävdes för att de skulle bli 
miljödiplomerade. Efter revision utförd av Miljöstrategen i Jönköping AB blev 
HV71 godkända och därmed en miljödiplomerad verksamhet. 
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1 Inledning 
Denna rapport är gjord åt HV71 i samarbete med konsultfirman Miljöstrategen i 
Jönköping AB. Syftet var att stödja och följa HV71:s arbete mot att bli 
miljödiplomerade. Miljödiplomering är ett sätt att arbeta med ett förenklat 
miljöledningssystem på företaget, och godkänns av en oberoende part. 
Miljödiplomering innebär att miljöarbetet struktureras upp vilket ger ett 
effektivare arbete med miljöfrågor på företag. Miljödiplomering är inte lika 
tungrott som det mer välkända miljöledningssystemet ISO 14001. I arbetet med 
miljödiplomeringen är grunden en checklista med ett antal punkter, ca 75 stycken, 
som skall uppnås. Vissa av dessa punkter ställer krav på att dokument upprättas, 
exempel på dessa är miljöutredning, leverantörskontroller, avfallsredovisning, 
miljöpolicy, resepolicy, inköpsrutiner, kemikalieförteckning och 
målformuleringar. Företaget kan på detta sätt få kontroll på vilken miljöpåverkan 
dess olika aktiviteter har och få kunskap så att miljöpåverkan kan minskas.  

Detta examensarbetes uppgift var att utföra de praktiska momenten som behövdes 
för att HV71 skulle bli en miljödiplomerad verksamhet, det är arbetet med detta 
som redogörs i rapporten.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Vad är miljöledning?  

Miljöledning utgör grunden till miljöledningssystem och dess synonymer 
miljöstyrning och miljömanagement är motsvarighet till engelskans environmental 
management. Begreppet environmental management har använts under en längre 
tid, men dess innebörd har ändrats under tidens gång. Till en början innehöll 
begreppet environmental management mestadels naturvård, miljöskydd och 
naturresurshantering. Dessa är åtgärder i stor skala, nationellt eller internationellt. 
Begreppets innebörd skiftade efter 1990 till att mer inrikta sig på miljöarbetet på 
enskilda företag eller organisationer, exempelvis arbete med miljökommunikation 
och miljöstrategier. Denna nyare inriktning av environmental management kallas 
ofta för corporate environmental management och det är detta som vi i Sverige 
kallar för miljöledning. Miljöledning innebär styrning av organisationer eller 
företags miljöarbete.1 

Ett företags miljöarbete skall vara väl förankrat i företaget. Det innebär att den 
högsta ledningen måste vara involverad i arbetet så att den får tyngden som behövs 
för att det ska gå att implementera idéerna i den verkliga verksamheten. 
Miljöledning innebär oftast att ledningen upprättar miljöstrategier som täcker in 
hela företagets verksamhet. Dessa strategier resulterar ofta förändringar för 
företaget i fråga, såväl i arbetsmetoder som i tekniska åtgärder.  

                                                 
1 Ammenberg, J. (2004) Miljömanagement, Studentlitteratur, Lund, sidor 139-141 
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Miljöledning kan delas in i två delar/områden, organisatorisk (mjuk) miljöledning 
och operationell (hård) miljöledning. 

Med operationell (hård) miljöledning ligger tyngden på det fysiska som företaget 
håller på med, det vill säga de råvaror som flödar in i företaget och den energi som 
används för verksamheten. Ett helhetsperspektiv på produktens livstid och de 
flöden som uppkommer under den tiden beaktas. Målet är att minska 
miljöpåverkan genom att miljöanpassa material, produkter, transport och 
produktionen.  

I den organisatoriska (mjuka) miljöledningsdelen handlar det om hur företaget 
förhåller sig till omvärlden, dvs. sina intressenter och de förhållanden som ej är 
fysiska. Det finns två stora undergrupper inom denna del. De är den interna och 
den externa delen. Med den externa delen menas bland annat kommunikation och 
dokumentation av externa tjänster och uppsättande av miljöredovisning. Även 
identifiering av intressentkrav, profilering och marknadsföring ingår här. Internt 
handlar det om ledning, styrning, instruktioner, kontroll och rutiner, för att 
strukturera upp arbetet.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan mjuk och hård miljöledning är att den mjuka 
inriktar sig på organisationens struktur och funktion medan den hårda inriktar sig 
mot produktion och produkt.2 

1.1.2 Vad är ledningssystem? 

I dagens snabbt växlande företagsklimat där krav är komplexa och efterfrågan kan 
variera kraftigt gäller det att arbeta effektivt och strukturerat, såväl när det gäller 
miljö, leveranstid och kvalitet. Därför har ledningssystem utvecklats, 
ledningssystemen gör att företaget kan arbeta mer strukturerat och på så sätt lättare 
kunna leva upp till de krav som ställs. Detta görs genom att ledningssystemet är 
uppbyggt kring ett ramverk, med vilket verksamheten styrs, mäts och utvärderas. 
Det finns idag ofta ett flertal olika ledningssystem i ett företag för olika 
verksamhetsdelar så som exempelvis kvalitetssäkring och miljöarbete. Dessa är ofta 
standardiserade så att de liknar varandra till upplägg; på så viss kan viss integration 
uppnås vilket kan ge resursfördelar.3 

1.1.3 Varför miljöledningssystem? 

Miljöledningssystem är ett sätt att arbeta med miljöledning på ett systematiskt sätt. 

                                                 
2 Ammenberg, J. (2004) Miljömanagement, Studentlitteratur, Lund, sidor 139-141 
3 Ibid, sida 152 
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Det är ingen ny företeelse med miljöarbete, det har funnits ända sedan 1970-talet. 
På denna tid handlade det mer om åtgärder som gällde saker som syntes som t.ex. 
akuta och synliga miljöeffekter samt nedsmutsning. På senare tid har myndigheters 
och allmänhetens kunskap ökat på miljöområdet och detta har gjort att kraven 
likaså har ökat. I samband med att allmänhetens intresse ökat så har också medias 
bevakning ökat, vilket kan leda till att företag som inte sköter sig blir svartmålade.  

En av de största anledningarna till att ett företag använder någon typ av 
miljöledningssystem är de krav som ställs av intressenterna. Intressenterna kan vara 
av många typer och ha vitt skilda intressen i företaget, gemensamt är att de på ett 
eller annat sätt påverkar företaget. Det är därför viktigt för företaget att lyssna på 
vad intressenterna har att säga och vilka krav de har. De intressenter som oftast 
finns i åtanke är kunder och myndigheter, då förstnämnda har krav på 
produkter/service och den senare genom lagstiftning och allmänna 
rekommendationer ställer krav på framställning och utförande. Figur 1 ger en 
överblick över intressenter som företaget kan ha.4 

 

 

Genom ett gott miljöarbete kan företag säkra att det tillfredställer de krav deras 
intressenter ställer. Detta gör att företagets framtid stärks såväl som deras image 
och plats på marknaden. Detta kan i framtiden även leda till att nya kunder och 
att en ökad konkurrenskraft fås. I förlängningen kan ett aktivt miljöarbete leda till 
ekonomiska vinster, oftast till följd av minskad resursanvändning.5 

Två av de mest utbredda miljöledningssystemen är ISO 14001 och EU:s EMAS. 
Dessa kräver omfattande dokumentation och är relativt tungrodda. Därför har det 
växt fram förenklade miljöledningssystem som inte kräver lika mycket arbete och 
dokumentation, där miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen är en av de 
största. 

                                                 
4 Ammenberg, J. (2004) Miljömanagement, Studentlitteratur, Lund,., sida 141 
5 Ibid, sida 140 

Figur 1. Företags intressenter, Ammenberg, J. (2004) Miljömanagement, Studentlitteratur, Lund, sida 144
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Vid utvecklande av förenklade miljöledningssystem, har ISO 14001 standarden 
använts som utgångspunkt, detta gör att det ofta finns motsvarande moment i de 
olika ledningssystemen, även om momenten i sig är mer omfattande i ISO 
standarden.6 [IVL s.6] Den vanligaste typen av företag som blir miljödiplomerade 
har mindre än 20 anställda.7 [IVL s.15] Bland de företag som oftast blir 
miljödiplomerade återfinns små företag inom fastighets- och byggservice området. 
Detta kommer sig ganska naturligt ty de ofta är underleverantörer till större 
företag, såsom bostadsbolag. Dessa stora företag är ofta bra på att ställa krav på 
sina underleverantörer, som därför måste arbeta aktivt med miljöfrågorna för att 
behålla sin konkurrenskraft.8 

1.1.4 Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen 

Vägen till miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen utgörs av fyra huvudsteg; 
anmälan, eget arbete, revision och diplomering.  

För att bli godkänd och bli miljödiplomerad så måste vissa krav uppnås. Grunden 
i miljödiplomeringen är en checklista där kraven specificeras. 

Checklistan består av tre delar:  

• Den första delen består ett grundvillkor som måste efterlevas.  

• Den andra delen består av nio obligatoriska punkter som måste uppfyllas.  

• Den tredje delen består av ca 70 punkter som berör  

- Lokaler 

- Personal 

- Kontoret 

- Varor och tjänster 

- Källsortering 

- Transporter 

- Kemikalier  

- Restaurang/matsal 

                                                 
6 Axelsson, U. med flera, (2004), kvalitetssäkring av miljöledningssystem, IVL rapport B1573, sida 6 
7 Ibid., sida 15 
8 Vårt Göteborg, Egle, A. (2009-01-16) 



Inledning  

5 

Alla punkter i del tre är inte relevanta för alla verksamheter, men för att klara den 
tredje delen måste 75 % av alla relevanta punkterna vara godkända.9 

När dessa krav uppfylls kan en revision ske, klarar företaget denna erhålls 
miljödiplomet. 

1.1.5 Vad är största skillnaderna/likheterna mellan ISO 14001 & 
miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen? 

Vid utvecklandet av miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen, så hämtades 
idéer från de större standarderna ISO 14001 och EMAS men det finns även stora 
skillnader. I miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen finns en checklista. 
Denna är grunden i standarden och innehåller ett stort antal punkter som skall 
uppfyllas. Dessa punkter finns för att kontrollera vilka miljöåtgärder som 
vidtagits.10 [IVL s. 14] 

”För att få ett miljödiplom ska verksamheten klara vissa kriterier. Det ska bland 
annat finnas en miljöpolicy, en miljöplan samt en miljöansvarig. All personal ska 
miljöutbildas. Alla kemikalier ska inventeras och rutiner för miljögranskning vid 
inköp ska dokumenteras. Som garanti för att miljöanpassningen uppnått en viss 
nivå måste 75 procent av punkterna i Miljödiplomeringens checklista klaras. Ett 
diplom gäller under ett år. Där efter måste diplomet förnyas.”11[citat IVL s.15] 

Jämfört med miljödiplomeringens checklista, som har absoluta krav på 
miljöarbetet, så är inte ISO 14001 uppbyggd kring absoluta krav på miljöarbetet, 
även om det finns skall-satser under vissa rubriker i standarden. I ISO 14001 är 
kraven mera riktad mot det organisatoriska planet och ständiga förbättringar, dvs. 
inte klart uppsatta kvantifierbara mål. I standardens olika hjälpdokument finns det 
texter som kan hjälpa till med att strukturera upp arbetet. Det är sedan upp till 
företaget i fråga att sätta upp lämpliga mål.12[bok s.158] 

Uppbyggnaden av ISO 14001 är sådan att den består av sex delkrav, med 
tillhörande underrubriker: 

• Allmänt, krav på miljöledningssystem 

• Miljöpolicy 

• Planering 

• Införande och drift 

• Kontroll och korrigerande åtgärder 

                                                 
9 Handledningspärm Miljödiplomering, Jönköpings kommun, 2008 
10 Axelsson, U. med flera, (2004), kvalitetssäkring av miljöledningssystem, IVL rapport B1573, sida 14 
11 Ibid, sida 15 
12 Ammenberg, J. (2004) Miljömanagement, Studentlitteratur, Lund, sida 158 



Inledning  

6 

• Ledningens genomgång13 

Det finns moment som återkommer i båda systemen, såsom miljöpolicy. 
Planeringspunkten i ISO kan jämföras med miljödiplomeringens mål och 
handlingsplan. Från ISO:s punkt om kontroll och korrigerande åtgärder  kan 
paralleller dras till så väl miljödiplomeringens mål och handlingsplan som till dess 
inköpsrutiner och resepolicy. 

Enligt Göteborg Stad själva, som har utvecklat miljödiplomering enligt 
Göteborgsmodellen, är de största skillnaderna: 

”Att miljödiplomeringen kräver färre resurser samtidigt som en miniminivå på 
miljöarbetet garanteras genom en checklista.”14 

Den största vinsten för miljön är att små företag, som inte klarar av att bli ISO 
14001 eller EMAS certifierade, blir miljödiplomerade. De kommer då på ett 
strukturerat sätt att arbeta med miljö och genom detta öka företagets 
miljöprestanda såväl som deras miljömedvetenhet.15 

Miljödiplomering kan också vara en språngbräda för det fortsatta miljöarbetet. 
Det är lättare för företaget att i framtiden kunna implementera det tyngre systemet 
ISO 14001. I de fall då detta sker så kan miljödiplomeringen ses som en bra 
grund, för det vidare arbetet.16 Detta tillvägagångssätt skulle eventuellt kunna ge 
företaget en jämnare arbetsbörda, eftersom det först byggs upp en bas av 
dokumentation och miljötänkande, som sedan kan användas och omarbetas vid en 
framtida certifiering. Ett annat stort plus vid detta tillvägagångssätt kan vara att 
verksamhetens anställda introduceras till miljöarbetet i en mer lämplig hastighet. 
Ytterligare en skillnad är kostnaden, det är betydligt billigare att implementera och 
driva ett förenklat miljöledningssystem jämfört med systemet ISO 14001. Även 
revisionsförfarandet är förenklat i miljödiplomering, jämfört med revisionen i ISO 
14001, och tar mindre än en halv dag.  

Ett alternativt miljödiplomeringssystem är Stockholms stads miljödiplom, denna 
modell finns framför allt i Stockholmsregionen.17 Men även Järfälla kommun har 
ett eget miljödiplom. Det finns även ett nationellt förenklat ledningssystem som 
heter FR2000, i detta ledningssystem ingår även miljöledning. Gemensamt för 
dessa förenklade ledningssystem såväl som miljödiplomering enligt 
Göteborgsmodellen är att de är kvalitetssäkrade genom att de är godkända av 
föreningen svensk miljöbas som är en nationell miljöledningsstandard.18 

                                                 
13 Flink, P. (2000), Miljöledningssystem, Naturvårdsverkets rapport 5048, sidor 19-24 
14 Göteborgs Stad, miljöanpassa företaget, (2008-11-25) 
15 Flink, P. (2000), Miljöledningssystem, Naturvårdsverkets rapport 5048, sida 41 
16 Åkerström, C. (2005) Miljödiplomering i småföretag – en lyckad satsning?, sida 26 
17 Stockholms Stad, miljödiplomering, (2008-04-29) 
18 Föreningen Svensk Miljöbas, Godkända utfärdare, (2009-03-19) 
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1.1.6 Hur kommer HV71 in i detta sammanhang? 

HV71:s verksamhet är stor och varierande, där ingår hockey, arena, 
konferenscenter, restauranger och shoppar. Som följd av denna breda verksamhet 
så har HV71 ett starkt varierat kund klientel. För att förestärka/förbättra sitt 
varumärke har HV71 valt att se över och förbättra företagets miljöprofil. Ett steg i 
att förbättra miljöprofilen har varit att bli miljödiplomerade. 

7 
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1.2 Syfte och mål 
Rapporten beskriver hur arbetet med att få HV71 miljödiplomerat gått till. För att 
uppnå de ställda kraven av standarden, utreddes HV71:s miljöpåverkan och den 
dokumentation som behövdes togs fram. Förslag gavs på åtgärder som behövde 
genomföras för att uppnå kraven ställda av miljödiplomeringens standard. 

Processen har inneburit att följande moment har genomförts. De flesta momenten 
kräver att dokumentation upprättas. Delmomenten är: 

• Miljöutredning 

• Upprättande av mål och handlingsplan 

• Kontroll av leverantörer 

• Kemikalieförteckning 

• Avfallsredovisning 

• Resvaneundersökning 

• Energiplan och miljödeklaration 

• Genomgång av och uppfyllande av checklistornas krav 

• Upprättande av rutiner och policys 

• Miljöutbildning av personal 

• Revision 

Huvudmålet är att HV71 skall uppfylla alla delmålen och bli miljödiplomerade 
och erhålla ett diplom. Rapporten beskriver arbetet med att få HV71 
miljödiplomerade. 

8 
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1.3 Disposition 
Rapporten är uppbyggd så att först fås en kort bakgrund till varför företag arbetar 
med olika typer av miljöledningssystem och vad det innebär att arbeta med 
miljöledning. 

Sen följer en beskrivning av genomförandet, dvs. vad som gjorts för att få ihop all 
information och dokumentation som behövs för miljödiplomerade enligt 
Göteborgsmodellen. Här beskrivs även tankarna bakom allt som gjorts. 

I resultatdelen redogörs för vad arbetet lett fram till, vilka åtgärder som föreslagits 
och vad som genomförts. 

I slutsats och diskussion diskuteras vilka slutsatser och erfarenheter som kan dras 
från arbetet. 
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2 Genomförande 
Ämnesområdet som examensarbetet skulle beröra var miljöledning, därför togs 
kontakt med konsultfirman Miljöstrategen som bland annat arbetar med detta. 
Genom dem etablerades kontakt med HV71 som var i början av sitt arbete med 
att bli miljödiplomerade. Anledningar till deras vilja att bli miljödiplomerade finns 
även förklarade i bakgrunden. Dels blir vissa myndighetskrav lättare att övervaka 
om man använder ett miljöledningssystem, då miljöledningssystemet ger bättre 
rutiner för miljöarbetet. En stor anledning för HV71 var även att de såg att 
miljödiplomeringen skulle kunna ge dem en konkurrensfördel, vid användning i 
marknadsföringen. 

När arbetet började så var det första steget att ta reda på var hur HV71:s 
verksamhet ser ut och vad som skulle ingå i miljödiplomeringen. Verksamheten 
består av arena, kontor, konferenscenter, restauranger samt ishockeyverksamhet. 
Alla dessa delar ska ingå i diplomeringen. 

Alla dokument som använts i genomförandet har tagits fram utifrån den 
information som erhållits från leverantörer och från HV71. För att vara säker på 
att alla delar stämmer och att uppdragsgivaren kan ansvara för det som står i 
dokumenten så har allt gåtts igenom med ansvariga på HV71, Bengt Halvardsson 
och Tommy Fritz. 

Många av delmomenten som gjorts har haft sin utgångspunkt i 
handledningspärmen för miljödiplomering (pärmversion 10). Denna pärm delas 
ut till alla företag som anmäler sig till miljödiplomering. I pärmen finns 
information och vägledning om de olika momenten. Där finns även mallar som 
kan användas till vissa dokument som skall upprättas. I detta arbete har mallar 
använts för att göra miljöutredning, kemikalieförteckning, mål och handlingsplan, 
avfallsredovisning, energiplan, miljödeklaration och resvaneundersökning. Givetvis 
så kommer även checklistan från miljödiplomeringens standard. Anledningen till 
att mallarna används är att det då är lätt att veta att all information som behövs fås 
med i de olika delarna.  

Genomförandedelen som följer har delats i underrubriker där arbetet med de olika 
momenten för att nå diplomeringen beskrivs. 

I första delen av genomförandet beskrivs miljöutredningen och checklistan. I 
andra delen behandlas de obligatoriska punkterna från checklistan och i den tredje 
delen behandlas de praktiska åtgärdspunkterna som finns i checklistan. I den 
fjärde och sista delen beskrivs revisionen och diplomeringstillfället. 

10 
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2.1 Miljöutredning 
Det första dokumentationssteget som gjordes var en miljöutredning. För att det 
ska vara möjligt att göra denna så måste alla in- och utflöden av produkter och 
tjänster i HV71 sammanställas. Detta gjordes genom att leverantörer till HV71 
intervjuades över telefon och att orderstatistik för 2008 krävdes in när så var 
relevant. Säkerhetsdatablad på kemikalier krävdes in från leverantörer som 
använder kemikalier i arenan eller levererar kemikalier till HV71. Även 
leverantörer som använder mycket kemikalier i sin egen verksamhet fick redogöra 
vilka kemikalier de använde. Alla leverantörers miljöarbete undersöktes också vid 
intervjun, för att se om leverantören är en bra samarbetspartner ur miljösynpunkt 
eller om en alternativ leverantör skall anlitas istället. 

Efter inventering av HV71:s verksamhet så noterades deras miljöpåverkande 
aktiviteter, s.k. miljöaspekter. Dessa rangordnades efter hur stor total 
miljöpåverkan de har, varvid både miljöpåverkan och mängd vägdes in, såsom 
framgår av Bilaga 1. Rangordningen delas in i olika nivåer där nivå 1 har störst 
total miljöpåverkan, nivå 2 näst störst och så vidare. Nedan följer en beskrivning 
av vilka miljöaspekter som hör till respektive nivå samt korta förklaringar till 
varför. 

Miljöutredningen görs bland annat för att få en tydlig prioritering av 
miljöaspekterna samt ge underlag för dokumentation och identifiera 
förbättringspotentialer. Prioriteringen används sedan som ett underlag för mål och 
handlingsplan. Miljöutredningen är även ett obligatoriskt krav i checklistan. 

2.1.1 Nivå 1 

• El-energi – HV71 har en mycket hög el-energi förbrukning. Detta leder till 
att denna aspekt indirekt blir en av de största, på grund av den 
miljöpåverkan som uppkommer när elen framställs. 

• Lagtransporter med buss – På grund av den stora mängd fossila bränslen som 
används, kommer denna aspekt högt upp. 

2.1.2 Nivå 2  

• Egen tvättning – Stor mängd tvätt/sköljmedel används och parat med att de 
inte är miljömärkta bidrar till den höga rankingen. 

• Extern tvättning – Samma som ovan, dock är vissa medel miljömärkta men 
den totala mängden är större. 

• Livsmedel – Livsmedel köps in till restaurangen. Dessa medför 
miljöpåverkan från uppväxt/odling, genom transporter och fram till och med 
avfall. 

11 
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2.1.3 Nivå 3  

• Kemikalier till städ/disk – Används i verksamheten till golv, disk, sanitet och 
kök. Hamnar högt upp på grund av den stora mängden som används ca 500 
liter/år, samt att endast en liten del av kemikalierna är miljömärkta. 

• Lagtransporter med flyg – Sådana transporter använder stora mängder fossila 
bränslen vilket påverkar miljön negativt. Dock används flyg för transport 
endast som sista utväg, därför kommer den, pga. den ringa omfattningen 
inte högre upp. 

• Broschyrer – Stora mängder tryckt material används i form av 
matchprogram, lagbilder och så vidare. Hamnar högt upp på grund av den 
stora mängden ca 13 ton som produceras per år. Miljöpåverkan uppkommer 
dels från papperstillverkningen, transporterna, tryckeriet och avfallet som 
uppkommer. 

2.1.4 Nivå 4 

• Städning (Samhall) – Denna miljöpåverkan kommer till största del ifrån de 
kemikalier som används, men på grund av att många har bytts ut till 
miljömärkta så hamnar de inte på nivå 3. 

• Avfall – Här kommer allt avfall som verksamheten genererar, anledningen 
till att det inte kommer högre är att man idag sorterar ut glas, papper, 
kartong/wellpapp, matavfall, brännbara soppor, lysrör och batterier. I 
framtiden ska man även börja sortera ut tomma tonerkassetter.  

• Tjänsteresor (bil) – Miljöpåverkan kommer till största del från den mängd 
fossila bränslen som används. Aspekten kommer ganska långt ned på grund 
av att resorna görs i ringa omfattning. 

2.1.5 Nivå 5 

• Vatten – Användningen av vatten är inte så stor, trots att det används till 
bland annat toaletter, duschar, restauranger och istillverkning. Den 
förhållandevis låga omfattningen gör att vattenanvändningen inte kommer så 
högt upp. 

• Pappersanvändning (kontoret)– Här återfinns papper som används till 
kontoret, för utskrift och kopiering, där användningen per år är ca 1200 kg. 
Den största anledningen till att den inte rankas högre är att pappret är 
miljömärkt. 

12 
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• Pappersanvändning (övrig verksamhet) – Här ingår papper till toaletter, 
händer och servetter m.m. Anledningen till att den inte kommer högre är 
den samma som ovan, att pappret är miljömärkt.  

• Diverse kemikalier – I denna post återfinns vissa speciella kemikalier till 
verksamheten, utgörs till största del av tvål (ca 60 liter/år). På grund av den 
ringa omfattningen och det faktum att tvålen inte har några gällande 
säkerhetsföreskrifter så blir rankingen så låg. 

2.1.6 Nivå 6 

• Fika – Denna post innehåller det fika som de anställda får, men på grund av 
dess ringa omfattning och det faktum att den del som skulle påverka mest, 
nämligen kaffet, är KRAV-odlat så blir inte påverkan så stor. 

• Lagtransporter med tåg – Detta transportsätt är det bästa av de som finns 
tillgängliga och bidrar endast till en ringa miljöpåverkan, därav den låga 
rankingen. 

• Istillverkning – Den stora kylanläggningen som HV71 har, drar mycket el-
energi, men detta räknas med i posten el-energi. Den miljöpåverkan som 
finns är den som skulle kunna uppkomma om ammoniaken i anläggningen 
läcker ut, men denna mängd är ganska begränsad, bara ca 90 liter. Detta 
tillsammans med att lösningen under isarna inte är så miljöskadlig gör 
rankingen ganska låg. 

2.1.7 Nivå 7 

• Fjärrvärme – För att värma upp delar av verksamheten vid behov då den 
egna uppvärmningen inte räcker till, finns extern fjärrvärme. Denna 
uppvärmningsform är en av de bästa ur miljösynpunkt. I kombination med 
att HV71 inte använde någon fjärrvärme under förra året (2008) gör att 
denna faktor hamnar på den lägsta nivån. 

2.2 Checklista 
I samband med miljöutredningen gjordes en första genomgång av checklistan för 
att se vilka krav som uppfylldes av HV71 och vilka som genom förändringar i 
verksamheten kunde uppfyllas till revisionstillfället. De som kanske kunde 
uppfyllas genom förändringar arbetades det vidare med och de som inte kunde 
uppnås lämnades. Checklistan fylldes sedan kontinuerligt genom hela processen 
med miljödiplomeringen. Denna checklista utgör Bilaga 2 i rapporten. 
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2.3 Obligatoriska punkter 

2.3.1 Miljöpolicy 

En miljöpolicy upprättades som beskriver företagets vilja och riktning gällande de 
viktigaste miljöområdena framtagna vid miljöutredningen, samt vilka mål som HV71 
vill uppnå med sitt miljöarbete. Policyn ger inte lika konkreta mål som mål- och 
handlingsplan utan den ska mera övergripande visa den framtida riktning som HV71 
vill ha på sin miljöprofil. I bilaga 3 syns formuleringen hos miljöpolicyn.  

2.3.2 Mål- och handlingsplan 

Grunden i mål- och handlingsplanen inhämtas från rangordningen av aspekterna i 
miljöutredningen. Utifrån aspekterna så upprättades konkreta och kvantifierbara 
mål för att kunna minska dessa aspekters miljöpåverkan. Mål sattes tillsammans 
med ansvariga på HV71 upp inom de områden där förändringar kan göras, totalt 
kunde 7 olika mål sättas upp. Under varje mål finns ett antal konkreta 
åtgärdspunkter, för att minska miljöpåverkan. 

De mål som antogs var: 

1. Minska pappersanvändningen till toaletter med 20 %  

2. Minska pappersanvändningen hos kontor/match verksamhet med 20 %.  

3. Minska miljöpåverkan vid lagtransporter 

4. Minska kemikalieanvändningen/minska miljöpåverkan av 
kemikalieanvändning 

5. Minska andelen osorterade sopor med 10% 

6. Försöka minska användningen av el-energi med 2% 

7. Öka mängden närproducerade/ekologiskt odlade/rättvisemärkta livsmedel 
till restaurangerna   

För att se vilka åtgärder som vidtogs för att uppnå respektive mål hänvisas till 
bilaga 4 i rapporten. 

2.3.3 Utbildning av personal 

Ett av de obligatoriska kraven i checklistan är att all personal skall genomgå en 
miljöutbildning på minst en halvdag. Denna utbildning genomfördes av 
Miljöstrategen i Jönköping AB. Med hjälp av underlaget som tagits fram kunde 
relevanta hänvisningar göras. 
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Upplägget på utbildningen var riktat mot individens miljöpåverkan som anställd 
så väl som privatperson. Detta för att det är viktigt att få in miljöperspektivet både 
på arbetsplatsen såväl som i hemmet.  

Utbildningen inleddes med en kort historisk bakgrund inom miljöområdet. Här 
behandlades delar som till exempel var våra resurser kommer ifrån, hur de bildades 
och vilka typer av naturresurser det finns. Sen lades större vikt på hur människan 
utnyttjar jordens resurser och hur naturen påverkas av vårt avfall. Detta för att 
beskriva den överkonsumtion av jordens resurser som idag existerar, för att sedan 
landa i beskrivningen av hållbar utveckling och hur viktigt det är.  

I den senare delen beskrevs historian bakom miljöledning och grunderna i 
miljödiplomering. I denna del togs praktiska exempel från arbetet med HV71 
upp, för att konkretisera det som gicks igenom. 

Utbildningen avslutades men några konkreta exempel på åtgärder som kan göras 
på konsumentnivå och vilka miljövinster samt ekonomiska vinster dessa åtgärder 
genererar. 

2.3.4 Kemikalieförteckning 

Efter att information erhållits av underleverantörer om vilka kemikalier som 
levererades till HV71, så kunde en preliminär kemikalieförteckning upprättas. För 
de kemikalier som ej har miljömärkning, behövde säkerhetsdatablad införskaffas, 
detta gjordes genom att leverantören kontaktades. Även Samhall som sköter 
städningen fick skicka en kemikalieförteckning över vilka kemikalier de använder 
hos HV71 och till de av dessa produkter som ej var miljömärkta bifogades 
säkerhetsdatablad. I kemikalieförteckningen som upprättades står bland annat vem 
som levererar varan, om den är miljömärkt och vad den har för riskfraser. Denna 
förteckning gicks igenom av HV71 och kemikalier som utgått eller skulle utgå togs 
bort eller markerades som utgående på förteckningen. Vid senare tillfälle så 
kontrollerades kemikalieförråd och färgförråd för att se till att 
kemikalieförteckningen var komplett och korrekt.  

Med hjälp av kemikalieförteckningen så värderades kemikaliernas miljöprestanda. 
Följden av detta blev att HV71 skulle leta efter ersättningsprodukter till de med 
sämst miljöprestanda. 

Exempel ur den kompletta kemikalieförteckningen finns bifogad rapporten som 
bilaga 5. 
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2.3.5 Inköpsrutiner 

För att det fortsätta miljöarbetet skall fungera bra måsta det finnas ramar för detta 
arbete, bland annat genom upprättande av lämpliga rutiner. Det är också ett krav 
på detta för att bli miljödiplomerad. De rutiner som upprättades var 
inköpsrutiner, både för inköp av livsmedel och för allmänna inköp, så som 
kemikalier, transporter och tjänster (se Bilaga 6 respektive 7). Målet med rutinerna 
är att styra inköpen så att miljöpåverkan begränsas i största möjliga mån och för 
att få rutiner för kontroll av nya leverantörer. 

2.3.6 Avfallsredovisning 

En avfallsredovisning (se Bilaga 8) upprättades för att detta krävs av checklistan. I 
denna redovisning redogörs vilka fraktioner som sorteras hur de hanteras och vem 
som är entreprenör för omhändertagandet. Till följd av detta blir det lättare att se 
om sophanteringen kan förbättras och att de sorteringsrutiner som man har 
efterlevs. För att få den informationen som behövdes kontaktades ansvariga på 
HV71 för att få reda på vad som sorteras, samt SITA och Jönköpings kommun för 
att få reda på de mängder av avfall som hämtas. 

2.4 Praktiska åtgärdspunkter 

2.4.1 Energiplan 

En energiplan över fastigheten upprättades, vilken utgör Bilaga 9 i rapporten. I 
denna beskrivs vilka energislag som används, om det finns energiåtervinning, vilka 
är de mest energikrävande delarna i verksamheten, vad som har gjorts och vad som 
kan göras för att minska energianvändningen. Informationen som behövdes för 
energiplanen tillhandahölls av Bengt Halvardsson, arenachef på HV71. 

2.4.2  Miljödeklaration 

En miljödeklaration av fastigheten gjordes tillsammans med Bengt Halvardsson. 
Denna görs för att se vilka miljöåtgärder som vidtagits i fastigheten och vilka 
förbättringsmöjligheter som finns. Miljödeklarationen utgör Bilaga 10 i rapporten. 

2.4.3 Resepolicy 

Eftersom HV71:s resande var en högt rankad miljöaspekt så bör en styrande 
resepolicy finnas, detta är också en praktisk åtgärdspunkt i miljödiplomeringen. 
En sådan upprättades av HV71 så att alla vet vad som gäller när tjänsteresor ska 
bokas.  Bilaga 11 utgör HV71:s resepolicy.  
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2.4.4 Resvaneundersökning 

För att undersöka hur anställda på HV71 reser till och från jobbet gjordes en 
resvaneundersökning av de anställda. Denna sammanställdes (Bilaga 12) sedan för 
att få en bättre bild över de anställdas resvanor. I resvaneundersökningen fick de 
anställda även komma med förslag på hur de skulle kunna minska miljöpåverkan 
av sitt resande. 

2.5 Revision och diplomeringstillfället 

2.5.1 Revision 

Vi revisionstillfället kom en revisor från Miljöstrategen i Jönköping AB till HV71 
och gick igenom checklistan och relevant dokumentation. Alla obligatoriska 
punkter gicks igenom noggrant, resultaten diskuterades och konstruktiv feedback 
gavs. Genomgången av de praktiska åtgärdspunkterna utfördes lite mera ytligt. 
Sedan skedde en rundvandring på verksamheten där vissa av de praktiska 
åtgärdspunkterna så som kemikaliehantering och avfallshantering kontrollerades. 

2.5.2 Diplomeringstillfälle 

Detta var det sista steget i miljödiplomeringen, diplomeringsutdelningen skedde i 
rådhuset tillsammans med andra företag som blivit miljödiplomerade. 

Därefter slutställdes rapporten och tillhörande bilagor. All dokumentation som 
gjorts under arbetets gång lämnades över till HV71 så att de lätt ska kunna sätta 
sig in i det utförda arbetet när det är tid för omdiplomering.  
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3 Resultat och diskussion 
För att kunna beskriva resultat på ett överskådligt sätt så kommer upplägget likna 
det på utförandedelen. Under varje rubrik kommer respektive resultat att 
beskrivas. 

3.1 Miljöutredning 
Resultatet från miljöutredningen blev ingen stor överraskning. De två 
dominerande miljöaspekterna blev som förväntat el-energin och lagtransporterna 
med buss, båda i nivå 1. Två lite överraskande miljöaspekter blev den interna och 
externa tvättningen som kom på nivå 2. Något som förvånade HV71 var den stora 
åtgången av papper, om ca 13 ton per år, till matchprogram och dylikt. Denna 
aspekt hamnade på nivå 3. 

Det var en aspekt till som överraskade, denna var fjärrvärmen, inte på grund av 
miljöpåverkan utan av den anledningen att de 2008 inte använt någon. Enligt 
Jönköpings Energi så var HV71:s användning av fjärrvärme (2008) 0 MWh. Detta 
är väldigt förvånande då en del av arenan endast värms upp med fjärrvärme och då 
borde en viss åtgång existera. Enligt statistiken så var årsförbrukningen år 2004-
2006 ca 450 MWh, 2007 var förbrukningen ca 250 MWh och 2008 var 
förbrukningen nere på 0 MWh. Denna förändring har uppkommit utan att någon 
planerad ändring har gjorts på HV71, om det vore så att förbrukningen verkligen 
har gått ned och att det inte rör sig om något fel på mätutrustningen eller dylikt, 
skulle HV71 kunna förhandla om sitt fjärrvärmeavtal med Jönköpings Energi, så 
att de abonnerar på en lägre effekt, eller i bästa fall säga upp avtalet helt. Detta 
skulle innebära en stor ekonomisk vinst, för oavsett hur mycket fjärrvärme som i 
realiteten används så måste abonnenten i förväg betala en abonnemangsavgift för 
den effekt som beräknas användas. Denna avgift skulle HV71 då kunna sänka vid 
en omförhandling till lägre effekt. 

Det viktigaste resultatet som fås av utredningen är att med hjälp av den översyn 
som gjorts så kan tidigare förbisedda områden upptäckas och identifieras, detta 
leder till att förbättringar kan göras och verksamhetens miljöprestanda förbättras.  
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3.1.1 Checklista 

Det självklara resultatet av denna del är att uppfylla de krav som ställs av 
checklistan, denna är själva ryggraden i miljödiplomeringen och det är där 
kontrollen av verksamheten sker. Checklistan gås igenom av revisorn vid 
revisionen. Det vill säga grundvillkoret, de obligatoriska punkterna och minst 75 
% av de praktiska åtgärdspunkterna. Grundvillkoret och de obligatoriska 
punkterna uppfylldes eller kunde efter arbete uppfyllas. Sedan försökte HV71 att 
uppfylla så många av de praktiska åtgärdspunkterna som möjligt, vissa punkter 
kunde uppfyllas utan åtgärder medan många kunde uppfyllas först efter att 
åtgärder vidtagits. Självfallet så fanns punkter som HV71 inte ansåg sig ha 
möjlighet att klara av till revisionsstillfället, dessa punkter lämnades helt eller sköts 
på framtiden. 

3.2 Obligatoriska punkter 

3.2.1 Miljöpolicy 

Eftersom miljöpolicyn togs fram med de största miljöaspekterna i åtanke, kommer 
policyn förhoppningsvis att resultera i en minskad miljöpåverkan från dessa 
aspekter. 

3.2.2 Mål och handlingsplanen 

Resultatet av mål och handlingsplanen blev att konkreta och kvantifierbara mål 
sattes upp för HV71:s verksamhet. Ansvaret för åtgärderna fördelades och en 
tidsplan sattes upp. Åtgärder som ska ske utförs därmed mera effektivt, då det blir 
klart vem som har ansvaret för vardera del. Det gör också att om något mål inte 
uppfylls så är det lätt att se var felet ligger.  

3.2.3 Utbildning av personal 

Denna del resulterade i att personalen på HV71 fick en grundutbildning inom 
miljöområdet, den kunskapsökning som personalen erhöll gör att det blir lättare 
att få in miljöarbetet i den dagliga verksamheten genom att personalen fått en 
ökad förståelse. 

Förhoppningsvis så kommer de anställda även att ta med sig den kunskapen de 
fått hem och på så vis även minska den miljöpåverkan de har som privatpersoner. 
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3.2.4 Kemikalieförteckning 

När kemikalieförteckningen hade sammanställts blev resultatet att HV71 fick en 
bättre överblick över vilka kemikalier som används i verksamheten samt en bättre 
bild över produkternas miljöegenskaper. Detta har gjort att vissa produkter 
kommer att bytas ut mot sådana med bättre miljöprestanda vid nästa 
inköpstillfälle, detta gäller exempelvis tvättmedel och färg. Detta görs för att 
reducera deras miljöpåverkan men också för att i framtiden klara av fler punkter i 
checklistan. 

Tack vare att säkerhetsdatablad införskaffades för alla icke miljömärkta kemikalier, 
så kunde riskerna med varje kemikalie antecknas i kemikalieförteckningen. Denna 
kunskap överfördes sedan till dem som arbetar med produkterna i fråga, för att 
göra deras arbetsmiljö säkrare då de blir uppmärksammade på riskerna. 

När utvärderingen av tvättkemikalierna gjordes så kontaktades HV71 leverantör, 
Ecolab, som levererar både tvätt och sköljmedel, i avsikt att se om det fanns 
ersättningsprodukter då nuvarande produkter inte var miljömärkta. För 
tvättmedlet så fanns en likvärdig ersättningsprodukt som var Svanenmärkt och vid 
nästa beställningstillfälle så skall denna produkt beställas. Även för sköljmedlet 
fanns en likvärdig produkt med märkningen Bra miljöval. Vid diskussion med 
Ecolabs kemist så framkom att HV71 inte bör använda sköljmedel när de tvättar 
underställ och funktionskläder, då sköljmedlet förstör dessa kläders funktion. Till 
största del är det just denna typ av kläder som tvättas. Resultatet av detta blev att 
sköljmedel inte skall användas vid denna typ av tvätt och kommer att leda till att 
totalanvändningen av sköljmedel minskar. 

3.2.5 Inköpsrutiner 

Resultatet av att inköpsrutiner upprättades blev att det nu finns klara riktlinjer för 
hur inköp ska göras och vilka parametrar som ska prioriteras, men även för hur 
nya leverantörer skall utvärderas och behandlas. Rutinerna kommer 
förhoppningsvis leda till att inköpen blir bättre ur miljösynpunkt, samt att 
underleverantörer förändrar sitt förhållningssätt till eget miljöarbete och att även 
de inför någon typ av miljöledningssystem. 

3.2.6 Avfallsredovisning 

När all avfallshantering kontrollerats så konstaterades att HV71 kunde förbättra 
sin hantering genom att utöka glassorteringen till att separera färgat och ofärgat 
glas. Detta gjordes omedelbart, SITA kontaktades och nya kärl beställdes. En 
ytterligare förbättringspotential var att börja sortera ut och skicka tillbaka 
tonerkasseter till leverantören. Arbetet med detta inledes omedelbart genom att 
leverantören kontaktades. 
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När mängden matavfall från restaurangerna skulle kontrolleras så kontaktades 
Jönköpings kommun som hämtar avfallet. Vid samtal med kommunen framkom 
det att det hade skett ett missförstånd och att matavfallet inte gick till Simsholmen 
för att bli biogas, som HV71 trodde, utan att matavfallet istället gick som vanliga 
sopor och transporterades till Torsvik för förbränning. När detta kom till HV71:s 
kännedom kontaktades Jönköpings kommun och missförståndet reddes ut, 
numera går allt matavfall till Simsholmen och blir till biogas. 

Ytterligare en miljöförbättring skulle kunna göras; detta gäller avfall av hårdplast, 
dvs. förpackningar av olika slag, som skulle kunna sorteras ut. Problemen runt 
detta var hur man skulle placera återvinningskärlen och vem som skulle ta hand 
om avfallet. Skulle HV71 själva köra plasten till kommunens sortergård eller skulle 
de anlita SITA, samt vad det skulle kosta att sortera ut hårdplasten. Resultatet blev 
att HV71 till sist valde att även sortera hårdplast och att SITA hämtar avfallet. 

3.3 Praktiska åtgärdspunkter 

3.3.1 Energiplan 

Efter upprättandet av energiplanen hittades inga direkta åtgärder som skulle kunna 
leda till stora besparingar. Dock kunde en punkt i checklistan som handlar om 
energiplanen kryssas i när energiplanen var gjord.  

3.3.2 Miljödeklaration 

Alla krav uppfylldes eller är under arbete och kommer att uppfyllas. Istället för att 
abonnera på Bra Miljöval-el köper HV71 bara el som är producerad av 
vattenkraft, de anser detta vara ett fullgott alternativ. 

3.3.3 Resepolicy 

Resultatet med denna policy blir förhoppningsvis att miljöpåverkan från HV71:s 
resande minskar genom bland annat ökat kollektivt åkande. 

3.3.4 Resvaneundersökning 

Anledningen till att denna undersökning gjordes och sammanställdes var att 
kunna kryssa i en av de relevanta punkterna i checklistan. Resultatet av själva 
undersökningen var ingen överraskning, där framkom att trots att många inte 
hade så långt till jobbet så åkte en klar majoritet bil till och från jobbet. Många 
antydde att de skulle åka kollektivt om anslutningarna var bättre. 
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3.4 Revision och diplomeringstillfället 

3.4.1 Revision 

Under revisionen så fick HV71 konstruktiv feedback och tips om hur de skulle 
förminska sin miljöpåverkan ytterligare. Några av de praktiska åtgärdspunkter de 
kryssat för i checklistan hade misstolkats och dessa levde de inte upp till så dessa 
fick strykas, detta hade dock ingen stor betydelse för procentsatsen.  

HV71 klarade grundvillkoret, de obligatoriska punkterna och 83 % av de 
praktiska åtgärdspunkterna. Kravet är att 75 % av praktiska åtgärdspunkterna skal 
uppfyllas så detta klarade HV71 med bred marginal. Detta betydde att HV71 blev 
godkända och därmed miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen. 

3.4.2 Diplomeringstillfället 

Vid detta tillfälle så delades miljödiplomet officiellt ut och HV71 fick i och med 
detta använda Miljödiplomeringens logotyp i sin marknadsföring. 

3.5 Övriga resultat 
Tveksamhet rådde om energideklaration skulle göras eller inte. Efter kontakt med 
energimyndigheten fick man inget klart besked. Men efter ytterligare 
undersökning gjord av HV71 konstaterades att de inte behövde göra en 
energideklaration vid denna tidpunkt.



Erfarenheter 

4 Erfarenheter 
Slutsatserna som konstaterats kommer till stor del ifrån den praktiska delen av 
arbetet. 

Något som snabbt visade sig ta lång tid var att ringa runt och skicka e-post till alla 
leverantörer för att kolla upp deras miljöarbete och produkterna de levererar. Att 
skaffa alla säkerhetsdatablad till de icke miljömärka kemikalierna tog tid, detta 
berodde på ofullständiga hemsidor och att vissa företag tog veckor på sig att svara 
på e-post. 

Miljöarbetet har inte varit lika omfattande på olika områden. Det beror till stor 
del på hur långt HV71 hade kommit på de olika områdena. På 
energibesparingsområdet så har inga stora förändringar gjorts, detta på grund av 
att HV71 redan var långt framme på detta område. Medan på andra områden har 
HV71 vidtagit stora åtgärder, dess områden är kemikalieanvändning, 
avfallshantering och pappersanvändning. 

En annan slutsats som kan dras är att det kan vara svårt att göra denna typ av 
arbete som konsult. Det kan vara svårt att få en bra överblick över företaget och 
om inte den fås är det lätt att något missas. Därför är det viktigt att 
kontaktpersonen på företaget kan vägleda och se till att frågor ställs till rätt 
personer. Sen är det också oerhört viktigt att gå igenom all information från 
inventeringen med ansvariga på företaget i fråga. Detta bör göras av två 
anledningar, den första är att det är viktigt att företaget kan stå för de olika 
dokumenten och att all information stämmer. Den andra anledningen är att om 
företaget inte vet vad som gjorts och hur det är gjort så kommer de, vid en 
framtida omdiplomering, i stort sätt att få börja om på noll, därför är det otroligt 
viktigt att konsulten förmedlar vad som gjorts. Samtidigt kan det vara bra att 
komma in i en verksamhet som konsult. Det kan göra att saker som en anställd 
inte skulle ha tänkt på upptäcks.  

Det är också mycket viktigt att ledning och ansvariga är motiverade och 
entusiastiska när det kommer till miljöarbetet och att de förmedlar detta till de 
anställda. Detta gör att de anställda förstår att det är något som företaget tycker är 
viktigt och då gör införandet av ett miljöledningssystem mycket bättre. På HV71 
har de ansvariga varit mycket entusiastiska och hjälpsamma, detta har gjort att det 
varit lätt att få den information som behövts och att det har varit lätt att föra fram 
synpunkter om förbättringar. 

Något som framkommit vid kontakt med de anställda är att miljöarbetet inte bara 
har påverkat dem på jobbet utan att vissa även fått upp ögonen för miljöarbete och 
även ändrat sina privata rutiner. Exempel på detta är att några, tack vare den bättre 
källsorteringen på jobbet även förbättrat sin källsortering hemma. Detta är en 
mycket positiv bieffekt, för om vårat samhälle ska gå mot en hållbar utveckling så 
gäller det att få med företag såväl som privatpersoner.
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5 Tack till 
Först och främst ett stort tack till mina handledare, Jörgen Johansson på 
Miljöstrategen i Jönköping AB som handlett i frågor rörande de praktiska delarna i 
diplomeringen och Bo Nordström Universitetslektor i kemiteknik vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping som handlett i frågor rörande utförandet av 
examensarbetet. 

Tack även till Bengt Halvardsson arenachef på HV71 och Tommy Fritz VD 
HV71 som hjälp till med de praktiska momenten och sett till att den information 
som behövts funnits tillgänglig.
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7.1 Bilaga 1 Miljöutredning 

Miljöutredning   
 
 
Organisation HV71 Fastigheter AB 

 
Verksamhetstyp Ishockey, konferenscenter, restaurang och kontor 

 
Antal anställda Ca 20 

 
Miljöansvarig Bengt Halvardsson 

 
Anmälnings- eller 
tillståndsplikt 

 

 
 
Syfte 
Syftet med miljöutredningen är att åskådliggöra vår verksamhets miljöpåverkan så att vi 
kan göra insatser där de bäst behövs.  
 
Metod 
För att få en klar bild över verksamhetens miljöpåverkan har vi identifierat de betydande 
miljöaspekter som orsakas av vår verksamhets aktiviteter, produkter eller tjänster. 
Identifieringen av miljöaspekter har gjorts med hjälp av checklistan för Miljödiplomering 
samt genom att vi har kartlagt den förbrukning av resurser och de utsläpp verksamheten 
ger upphov till. Utifrån denna information har vi gjort en värdering av vilken typ av 
aktiviteter i vår verksamhet som är betydande miljöaspekter. Vid värderingen har vi tagit 
hänsyn till miljöpåverkan/mängdenhet, mängd och hur frekvent förbrukning/utsläpp 
förekommer i vår verksamhet. Vi har också tagit hänsyn till miljökrav i lagstiftning samt 
kundkrav.  
 
 
Lagkrav på vår verksamhet 
Följande lagstiftning på miljöområdet är relevant för vår verksamhet: 
 
Avfallshantering 

 Förordningen om producentansvar, dvs. vi källsorterar förpackningsmaterial  
 Förordningen om farligt avfall  

 
Fastigheter 

 Luftkonditioneringsanläggning, kyl/frysrum mm. där freon används som köldmedium   
 Radon i bostadsbestånd   
 Obligatorisk ventilationskontroll  
 Egen verkstad eller garage med tvättplats  

 
Kemikaliehantering 

 Större kemikalielager (mer än en hylla)  
 Lagring/hantering/försäljning av; bränslen, lösningsmedel, farliga kemikalier m.m.   
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Sammanställning av våra miljöaspekter 
I det följande har vi ställt samman våra miljöaspekter och värderat dem. Vi har vid 
värdering rangordnat våra miljöaspekter. Miljöaspekt med ranking 1 har störst 
miljöpåverkan, 2 näst störst, 3 tredje störst osv.  
 
 

Miljöaspekt 
(Aktivitet med Miljöpåverkan) 
 

 Beskrivning av miljöpåverkan 
 

Värdering av 
Miljöaspekter 
(1=störst 
miljöpåverkan, 
2=näst störst osv.)Förklaring/kommentar Mängd/år 

Lokaler (energi/vatten)    
El-energi Endast från vattenkraft 3 289 MWh 

 
1 

Fjärrvärme Reserv uppvärmning till 
kontor 

0 kWh 7 

Vatten Till is, dusch, toalett och 
restaurang 

7881 m3 5 

Personal    
Fika Inga engångsartiklar 

används vid fika och endast 
kravmärkt kaffe.  

 6 

Kontoret    
Pappersanvändning Kopiering, fakturor m.m. 1200 kg 5 

Broschyrer Matchprogram, lagbilder, 
osv. 

12,8 ton 3 

Varor/Tjänster    
Städning Samhall sköter städningen (kemikalier) 4 

Tvättning (extern) Berendsen Ca 10,4 ton 
tvätt + ca 70 
mattor 

2 

Material    
Papper  Toalett/händer och 

servetter 
Ca 2600 
rullar till 
toa/händer 
Ca 6000 
servetter 
+ ca 
150000 
HV71 
servetter 

5 

Livsmedel Till restauranger   2 

Avfall    
Källsortering (SITA) Idag sorteras brännbart, 

glas, wellpapp/kartong, 
 4 
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 Beskrivning av miljöpåverkan Värdering av 
 Miljöaspekter Miljöaspekt 

(1=störst (Aktivitet med Miljöpåverkan) 
 miljöpåverkan, 

2=näst störst osv.)Förklaring/kommentar Mängd/år 

papper och lysrör 

Tjänsteresor    
Bil 2 bilar, går inte mycket. 

BMW och Skoda 
(miljödisel) 

1000-1500 
mil (ca 750l 
miljödisel) 

4 

Lagtransporter    
Smålandsbussar 
 
 

Smålandsbussar kör alla 
lag till alla matcher, läger 
och dylikt 

Ca. 304 
resor. Total 
längd 7500 
mil. 

1 

Tågresor När det går så åker laget 
tåg till matcher, läger och 
dylikt 

 6 

Flygresor Ibland måste man flyga till 
matcher som är långt borta 

10-15 resor 
till Norrland 
per säsong 

3 

Kemikalier    
Eget städ/disk Golv, disk, sanitet 

Viss del är miljömärkt 
506,75 l 3 

Div. kemikalier till förvaltning Bland annat tvål 60 l 5 

Egen tvättning HV71 Fastigheter AB tvättar 
mycket kläder själva. Och 
därmed har de en 
kemikalieanvändning i form 
av tvätt/sköljmedel som är 
ganska omfattande 

Tvättmedel 
421 l 
Sköljmedel 
140 l 

2 

Istillverkning De har en stor 
kylanläggning till isarna, i 
den finns ammoniak, samt 
en lösning som kyler isen. 
Denna heter Brineguard, 
denna produkt innehåller till 
stor del bara kalciumklorid 
och är därför inte så farlig  

Ammoniak 
90 liter och 
ca 10 m3 
Brineguard 
finns i 
systemet. 
Dock 
nästan inget 
som 
försvinner 
(statiska 
mängder) 

6 
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7.2 Bilaga 2 Checklista 
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CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2008 
Fastställd 2007-12-17 

  
•  
• Verksamhetsnamn:HV71 _____                    

__________________________________________ 
 
Besöksadress: HV71 Kinnarps Arena____________ Postadress: 554 54 Jönköping_________ 
 
Miljöansvarig: Bengt Halvardsson_______________________Tel: 036 - 29 97 121______
 
E-postadress: bengt.halvardsson@hv71.se______________________________________
 
Organisationsnummer: 8260007094 __________________________________________ 
•  
 
Grundvillkor  
Vi följer gällande miljö- och annan relevant lagstiftning och har inga anmärkningar på vår 
verksamhet. 
 

Ja 
 

 

OBLIGATORISKA PUNKTER 
 

 

• Vi har utsett minst en miljöansvarig, med ansvar för det interna miljöarbetet.  
• Vi har identifierat och dokumenterat vår viktigaste miljöpåverkan i en miljöutredning.  
        
• Vi har antagit en miljöpolicy som utgör grunden för våra miljömål. 
       
• Vi har antagit en miljöplan med konkreta miljömål för kommande år.  
        
• Vår tillsvidare anställd personal har fått grundläggande miljöutbildning på 
      minst en halvdag. Nyanställda utbildas inom ett år.  
       

 

• Vi har en förteckning över samtliga kemikalier vi använder och tillhörande säkerhetsdatablad. 
       
• Vi har en skriftlig inköpsrutin som styr mot miljöanpassade inköp. 
        
• Vi har en dokumenterad redovisning över hur vi sorterar vårt avfall. 
        

• Vi informerar regelbundet all personal om företagets miljöarbete.  
Vid omdiplomering 
• Vi begär in miljödeklaration och bedömer våra viktigaste leverantörer, transportörer och 

entreprenörer angående deras miljöarbete.  
       

 

• Vi har en skriftlig uppföljning av vårt miljöarbete i form av en miljöberättelse.  
            

• Vi genomför uppföljande vidareutbildning eller studiebesök med miljöinriktning för personalen 
minst vart tredje år.  
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PRAKTISKA ÅTGÄRDSPUNKTER 
 
Minst 75 % av de punkter som är relevanta för verksamheten ska uppnås. JA räknas som 
uppfyllda. Egna lösningar och punkt 39 räknas som extra poäng utöver totalantalet relevanta 
punkter. 
LOKALER                        Hyrs           Ägs   
Vi sparar energi och vatten genom att: 

 
Ja 

 
Kommentar 

1. Vi har A-klassade lysrör (låg energi/låg kvicksilverhalt) s.k. fullfärgslysrör 
alternativt HF lysrör.        

2. Vi har lågenergilampor.    

3. Vi har rörelsedetektorer som styr belysningen i utrymmen vi sällan använder, 
alternativt “Släck ljuset“ skyltar.    

4. Vi har timer som styr elektrisk utrustning och/eller eluttag.    

5. Vi har A-märkta vitvaror, vilket innebär att de är energisnåla.    

6. Vi har skriftligen uppmärksammat fastighetsägaren på önskemål om 
miljöanpassning av fastigheten.   Ej Relevant 

7. Vi har abonnemang på Bra miljöval el.  Endast el från 
vattenkraft 

8. Vi har sammanställt vår årliga förbrukning av vatten och energi.    

9. Vi har tidstyrning för ventilationen.   

10. Vårt uppvärmningssystem är baserat på värmepump, solfångare, biobränsle, 
vindkraft eller fjärrvärme.  

Det vi tar ut ur 
isen och 

fjärrvärme 

11. Vi har snålspolande toaletter (minst 50 %).   

12. Vi har endast snålspolande kranar i tvättställ, duscharmaturer och kök.   Inte i kök men 
annars är det fixat

13. Vi har styrning/reglering av uppvärmning och kylning för att minska 
energiförbrukningen.     

14. Vi har en energiplan för fastigheten alternativt lokalens utrustning.    

Egna lösningar 
Säljer fjärrvärme till Rosenlundsbadet   
Bara el från vattenkraft   
PERSONAL Ja Kommentar 

15. Vi köper ekologiskt/rättvisemärkt kaffe eller te till personalen.    

16. Vi köper ekologiskt/rättvisemärkt odlad mat och dryck till personal och kunder.   

17. Vi köper närodlad mat och dryck till personal och kunder.   

18. Vi genomför personalaktivitet/er med direkt koppling till miljöfrågor.   

Vinkling på miljön, 
ex. resandet, 
maten, hur 

arbetar andra 
företag. 
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19. Vår miljöansvarig har genomgått fördjupad utbildning inom miljöområdet.      

20. Vi informerar vår personal om våra produkters/tjänsters miljöpåverkan.   
Ex. informera om 

kemikaliers 
riskfraser. 

KONTORET  
Vårt kontor är miljöanpassat på följande sätt:

Ja Kommentar 

21. Vi använder endast miljömärkta skriv- och kopieringspapper.   

22. Vi använder miljömärkta kuvert.   

23. Våra tonerkasseter till kopiatorer, skrivare och faxar är Svanenmärkta.  Miljotoner.se 

24. Våra kontorsmaskiner är miljömärkta19 (minst 50 %).   

25. Energisparfunktionen är aktiverad på alla våra kontorsmaskiner.   

26. Vi har förinställt våra skrivare/kopiatorer/datorer till dubbelsidig utskrift 
alternativt har instruktioner för hur dubbelsidig kopiering fungerar.    

27. Vi har sammanställt vår årliga förbrukning av papper.   
Tot. 14 ton (1,2 
ton kopiering= 
100 kartonger) 

28. Vi köper miljömärkta toalett-, hushålls- och torkpapper.   

Egna lösningar 
Kontoret använder endast tyg handdukar på toaletterna   
   
VAROR OCH TJÄNSTER Ja Kommentar 

29. Vi tillhandahåller miljörelaterad produktinformation till våra kunder.  

Praktisk info om 
sortering vid 

matcher. Samt 
samarbete med 
JLT om bussar 

30. Vi kan redovisa exempel på miljöanpassning av våra varor/tjänster.  
Ex. säljer 

fjärrvärme, byter 
ut livsmedel/kem. 

• Reklam – Marknadsföring 

31. Vi använder miljödiplomeringen i vår marknadsföring. Gäller endast vid 
omdiplomering.  Ej relevant 

32. Alla trycksaker vi beställer för vår marknadsföring, t.ex. broschyrer, trycks på 
Svanenmärkta tryckerier.20    

Egna lösningar 
Alla trycksaker vi beställer för vår marknadsföring, t.ex. broschyrer, trycks på 
miljödiplomerade tryckerier   

                                                 
19 Svanen, Energy Star eller TCO serien 
20 Se www.svanen.nu - Sök Tryckerier under Tema. 
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KÄLLSORTERING 
Vi kan visa att vi: 

Ja Kommentar 

33. – återanvänder kartonger, emballagematerial, skriv- och kopieringsmaterial.   

34. – återanvänder möbler/inventarier eller ger begagnade möbler till second hand 
verksamhet.   

Vi undviker engångsmaterial på följande sätt i vår verksamhet: 

35. Vi använder returemballage eller refill när så är möjligt.    

36. I vår egen verksamhet använder vi alltid flergångsserviser, t ex muggar, 
skedar, tallrikar etc.   Ej vid matcher 

37. I vår egen verksamhet använder vi alltid stora förpackningar för mjölk, smör, 
socker, etc.    

38. Vi har soppåsar av återvunnen papper/plast eller komposterbart material.   

39. Vi sorterar avfall utöver lagkrav enligt avfallsredovisningen.21 
( ½ poäng per avfallsslag som inte är lagstadgat) 

Antal poäng: 3 p 
(Max 4 p) 

TRANSPORTER Ja Kommentar 

Tjänsteresor 

40. Vi har en skriftlig miljöstyrande resepolicy22.   

41. Personal som kör i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning, typ 
EcoDriving.          

42. Vid inhyrning av personbilar väljs fordon som uppfyller Gröna Bilisters krav på 
högsta drivmedelsförbrukning.    Görs ej/ej relevant

43. Vi tillhandahåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten.  SJ 

44. Personalen har tillgång till och använder tjänstecyklar.                                      
 Företagsbilar (tjänstebilar, företagsbilar, pickuper, transportfordon m.m.) 

45. Vi samutnyttjar företagsbilar eller är anslutna till bilpool.   

46. Vi har personbilar som finns med på Gröna Bilisters lista Miljöbästa bilar23.    

47. Vi har fordon som går på alternativt drivmedel eller är klassat som miljöfordon 
enligt Miljöfordons definition24.  Ingen klarar gräns 

120 g CO2/km 

48. Vintertid står våra fordon i varmgarage eller är kopplade till tidsstyrd 
motorvärmare.    

49. Våra fordon tvättas i tvätthall med längre gående rening än oljeavskiljare.   

50. Våra personbilar har miljöanpassade däck, dvs. innehåller mindre än 3 % HA-
olja i slitbanan alternativt Svanenmärkta däck25.  relevant 

51. Vi använder dubbfria vinterdäck på företagets fordon.   

52. Vi har sammanställt vår årliga förbrukning av drivmedel från fordon som 
används i tjänst.   Ca 750 liter 

miljödisel 

                                                 
21 Se under Källsortering, flik 8 i pärmen.  
22 Se exempel under Information, Transporter, flik 10 i pärmen. 
23 Gäller samtliga års listor. Se www.gronabilister.se   
24 Se definition av alternativa drivmedel i Handledningen, flik 2 i pärmen och www.miljofordon.se 
för godkända fordon. 
25Se www.gronkemi.nu/dack.html och www.svanen.nu  
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53. Vi har docknings-/portsystem vid lastbryggor som minimerar energiförluster vid 
in- och utlastning.   Ej relevant 

54. Vi har arbetsfordon (pickup, skåpbil, lätt lastbil) som uppfyller Miljöklass 2005 
och har låg energiförbrukning i förhållande till sin storlek.  Ej relevant 

 Resor till och från jobbet 

55. Vi har genomfört en resvaneundersökning av de anställdas resor till och från 
arbetet eller i tjänsten. (se flik 10 i pärmen)   

56. Vi har vidtagit åtgärder för att minska bilåkandet som ett resultat av 
resvaneundersökningen.   

Ta tillvara på idéer 
ex uppmuntra till, 
samåkning och 

kollektivt resande,
bra cykelförråd, 
flextid så att det 

passar med bussar 

57. Vi erbjuder vår personal kollektivtrafikkort som löneförmån om de åker 
kollektivt.   

58. Vi uppmuntrar personalen att gå eller cykla till och från jobbet26.   Ex. friskvårds 
aktiviteter. 

 
KEMIKALIER  
Vi hanterar kemikalier på följande sätt: 

Ja Kommentar 

59. Kemikaliefria städmetoder används där så är möjligt.    

60. Endast miljömärkta medel används för tvätt, disk, rengöring och lokalvård27.   

61. Vi använder miljöanpassade färger, märkta med EU-blomman eller Svanen.   Bestämt nu 

62. Vi använder miljöanpassade bilvårdsmedel, smörjfetter och/eller hydrauloljor28.  

Ej relevant 
reparatör till 

ismaskinen har 
med sig olja. 

63. Vi driver våra arbetsredskap med miljö- eller hälsoanpassade bränslen29.    

64. Vi sköter våra grönytor utan kemiska bekämpningsmedel.  Ej relevant 

65. Vi använder uppladdningsbara småbatterier t.ex. till ficklampa, kamera, 
fjärrkontroller.   

66. Vi har sammanställt vår årliga förbrukning av drivmedel för maskiner och 
arbetsredskap.  Ej relevant 

67. Vi har skrivit ned våra kemikaliers riskfraser i klartext på kemikalielistan30.    

Egna lösningar 

                                                 
26 Se exempel i Handledningen, flik 2 i pärmen. 
27 Svanen eller Bra Miljöval. I enstaka fall kan det vara nödvändigt med ett ickemärkt medel för 
lokalvård.  
28 Se www.gronkemi.nu alt. www.miljo.goteborg.se 
29 T ex el, alkylatbensin, RME, Ecopar eller miljödiesel. Se handledning för mer information. 
30 Se tillvägagångssätt under Kemikalier, flik 6 i pärmen. Strängare krav kan komma att ställas på 
vissa verksamheter. Hör med er handläggare om ni omfattas av sådana krav. 
12 Miljömärkt med KRAV, Demeter eller enligt EU:s förordningar 2092/91 resp. 1804/99 
13 Svanen eller Bra Miljöval 
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RESTAURANGER/MATSALEN 
 

Ja Kommentar 

68. Vi använder regelbundet närodlade, ekologiska12 basvaror i vår matlagning.   

I den mån det är 
möjligt vad går att 

byta ut som 
används ofta 

69. Vi använder säsongsanpassade råvaror i matlagningen.   

70. Naturbeteskött eller kött från ekologisk uppfödning serveras varje vecka.   
När det finns att 

få tag på och 
överkomligt pris 

71. Vi använder rättvisemärkta livsmedel.  
ex. kaffe, te. De 
håller på med att 

skaffa 

72. Vi kan alltid erbjuda en vegetarisk rätt.   

73. Servetterna i restaurangen/matsalen är miljömärkta.   
 
 
• FÖRSÄKRAN 
Uppgifterna ovan stämmer överens med förhållandena i vår verksamhet 
 
 
        
Ort och datum                           Miljöansvarig 
 
 

POÄNGBERÄKNING     
Samtliga obligatoriska krav godkända:   JA / NEJ 
 
Relevanta poäng för Er verksamhet  =  ______ 
 
 
Uppnådda poäng  ____  +  Egna lösningar ____  = Totalpoäng   
 
 
__Totalpoäng__           =  ______ % 
Relevanta poäng 
 
 
Checklistan är granskad och godkänd:   
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 Ort och datum                                         Revisor  

  OBS! Detta fält fylls i av revisorn 
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7.3 Bilaga 3 Miljöpolicy 

Miljöpolicy för HV71 
 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
 

• Vår verksamhet består av flera delar, nämligen hockey, fastighet, 
restaurang, bar, konferenser, kiosker, mm. 

• Vi eftersträvar att erbjuda upplevelser och tjänster som bygger på ett 
genomtänkt miljöarbete. 

• Vår ambition är att vår verksamhet ska påverka miljön i så liten 
utsträckning som möjligt och vi vill därigenom bidra till en hållbar 
utveckling.  

 
Viktiga områden i vårt arbete med miljö är 
 

• Elförbrukning är en av våra största miljöaspekter.  
• Transporterna av våra ishockeylag. 
• Vår kemikalieanvändning kom även den högt upp bland våra 

miljöaspekter. 
• Ett annat område är vår pappersanvändning. 
• Ett alltid lika aktuellt område är avfall.  
• Livsmedel som köps in till våra restauranger är också ett viktigt område 

att arbeta med. 
 
Önskat resultat av vårt arbete med miljön 
 

• Vi hoppas att genom vårt arbete kontinuerligt kunna minska vår 
miljöpåverkan.  

• Få en bättre överblick över miljöarbetet och på så sätt säkerställa att 
vi uppfyller de miljökrav som ställs på oss av kunder och gällande 
lagstiftning. 

• Minska vårt resursuttag såväl som vårt avfall och på så sätt även minska 
våra ekonomiska utgifter. 

• En minskad miljöpåverkan av våra livsmedelsinköp. 
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7.4 Bilaga 4 Mål och handlingsplan 
 
Mål och handlingsplan   Företag: HV71 
     2009-03-03 
 
Mål 1: Minska pappersanvändningen till toaletter med 20% 
Prioritet Handlingsplan (åtgärder) Anvisning Tidplan Resursåtgång

 Vi ska installera handtork på alla 
toaletter 

Bengt 
Halvardsson

Maj-
Aug 

Ca 70 000  

 
Mål 2: Minska pappersanvändningen hos kontor/match verksamhet 

med 20% 
Prioritet Handlingsplan (åtgärder) Anvisning Tidplan Resursåtgång

 Minska tjocklek på matchprogrammen 
som delas ut 
 
Se över statistik på åtgång av 
matchprogram för att kunna optimera 
beställningsmängd 
 
Installera utskrift räknare och 
sammanställa vid årets slut 

Daniel 
Wengel 
 
Daniel 
Wengel 
 
 
Daniel 
Wengel 

2009- 
 
 
2009-  
 
 
 
2009- 

5000 ex. 
 
 

 
Mål 3: Minska miljöpåverkan till följd av lagtransporter 
Prioritet Handlingsplan (åtgärder) Anvisning Tidplan Resursåtgång

 Noga se över hur man reser och 
försöka öka andelen som man reser 
med tåg med 20% 
 
Ställa hårdare krav på 
smålandsbussens miljöarbete 

Reseansvariga
 
 
 
Tommy Fritz 

2009- 
 
 
 
2009- 
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Mål 4: Minska kemikalie användningen/minska miljöpåverkan av 

kemikalie användning    
Prioritet Handlingsplan (åtgärder) Anvisning Tidplan Resursåtgång

 Installera automat dosering på alla 
diskmaskiner (minskar åtgången på 
diskmedel) 
 
Möte med kemikaliegrossist om ev. 
byte till miljömärkta kemikalier, alt. 
drygare kemikalier. 
 
 
Öka andelen miljömärkta kemikalier 
med 10% 

Arne 
Petersson 
 
 
Arne 
Petersson/ 
Bengt 
Halvardsson
 
Arne 
Petersson/ 
Bengt 
Halvardsson

Jan. 
2009 
 
 
2009- 
 
 
 
 
2009-  
 

 

 
Mål 5: Minska mängden osorterade sopor med 10% 
Prioritet Handlingsplan (åtgärder) Anvisning Tidplan Resursåtgång

 Utöka vår källsortering till att även 
omfatta separation av färgat och 
ofärgat glas 
 
 
Börja sortera ut hårdplast/metall  
 
 
Påpeka för grossist att kemikalier inte 
vill erhållas levererade i färgade 
plastförpackningar. 

Arne 
Petersson/ 
Bengt 
Halvardsson
 
Bengt 
Halvardsson
 
Arne 
Petersson/ 
Bengt 
Halvardsson

Mars 
2009 
 
 
 
Mars 
2009 
 
2009- 
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Mål 6: Försöka minska användningen av el-energi med 2% 
Prioritet Handlingsplan (åtgärder) Anvisning Tidplan Resursåtgång

 Se över om möjlighet finns att 
installera fler dekare till belysning. 
 
Undersöka huruvida temperatur och 
ventilation kan regleras bättre. 
 
Optimera regleringen av belysning på 
plan 2 genom att ställa om 
tidkanalerna 

Bengt 
Halvardsson
 
Bengt 
Halvardsson
 
Bengt 
Halvardsson
 

2009- 
 
 
2009- 
 
 
2009- 
 

 

 
Mål 7: Öka mängden närproducerat/ekologiskt odlat/rättvisemärkta 

livsmedel till restaurangerna   
Prioritet Handlingsplan (åtgärder) Anvisning Tidplan Resursåtgång

 Ta större hänsyn till dessa parametrar 
vid livsmedelsbeställning genom ett 
mera aktivt arbete. 
 
 
Bestömma vilka livsmedelskategorier 
som det ska fokuseras på ex. kaffe, te, 
fisk och kött 
 
Bara köpa in storförpackningar 
(förvaringsutrymmen att ta hänsyn till) 
 
 
Öka andelen inköpta livsmedel med 
miljömärkning med 25%  

Arne 
Petersson/ 
Johan 
Hultin 
 
Arne 
Petersson/ 
Johan 
Hultin 
 
Arne 
Petersson/ 
Johan 
Hultin 
 
Arne 
Petersson/ 
Johan 
Hultin 

2009-  
 
 
 
 
2009-  
 
 
 
 
2009-  
 
 
 
 
2009-  
 

 

 

40 



Bilagor 

7.5 Bilaga 5 Kemikalieförteckning 
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7.6 Bilaga 6 Inköpsrutin för livsmedel 

Inköpsrutin 
(Restaurang) 

 
Allmänt 
 
HV71 ska genom sina inköp försöka påverka 
miljön i minsta möjliga mån. För att uppnå 
detta är det viktigt att värdera en 
leverantörs miljöarbete minst lika högt som 
den individuella produktens 
miljöegenskaper, eftersom om 
leverantörerna har ett bra miljöarbete så 
kommer de också att ha produkter som är 
bra för miljön. 
 
Riktlinjer 
 
Vid beställning av produkter från nya 
leverantörer bör viss information inhämtas: 
• Skriftlig information om vilken typ av 

miljöarbete leverantören har. 
• Information om produktens 

miljöegenskaper, s.k. 
miljödeklaration. 

• Är produkten miljömärkt? Vilken 
märkning har den? Är det en 
känd/vedertagen märkning? 

 
Vid beställning hos befintliga leverantörer: 
• Fråga leverantören om denna kan 

leverera en produkt med samma 
egenskaper, men som är miljömärkt 
eller som minskar miljöeffekterna av 
användning/produktion (ex. en 
drygare produkt). Detta gäller främst 
för produkter som ej är miljömärkta. 

 
Utvärdering av leverantörer 
 
Vid utvärdering av leverantörer används 
informationen om deras miljöarbete. I 
första hand ska leverantörer uppfylla 
kravet på ett miljöledningssystem, ISO 
14001, EMAS eller miljödiplomering, 
alternativt att de är i färd med att införa 
detta. Om så är fallet vet man att de 

kontrolleras av en tredje part och därför 
måste bedriva ett bra miljöarbete. 
 
Om så inte är fallet och det inte finns några 
lämpliga ersättare för leverantören, eller 
om det av andra skäl inte anses lämpligt att 
byta leverantör, skall HV71 påpeka för 
leverantören att de bör arbeta mer aktivt 
med sitt miljöarbete och snarast 
implementera något av 
miljöledningssystemen nämnda ovan. Detta 
görs lämpligen genom ett brev från VD eller 
annan högt uppsatt i företaget. 
 
Utvärdering av produkter 
 
Vid utvärdering av produkter skall hänsyn 
tas till huruvida produkterna är 
miljömärkta med rättvisemärkt, ekologiskt 
odlat, närproducerat, KRAV-märkt eller 
liknande känd märkning. Om sådan 
märkning saknas bör det övervägas om 
produkten kan ersättas. 
 
När det gäller livsmedelinköp så skall även 
andra parametrar vägas in, såsom: 
• Ingen rödlistad fisk skall användas i 

mat tillagning. Ex. hälleflundra, ål 
och vildlax från Östersjön. 
Fullständig lista finns på 
www.artdata.slu.se 

• Vi ska främst köpa fisk som är MSC- 
eller KRAV märkt. 

• Köp inte för små fiskar, beställ större 
än minsta lekstorlek, för då har de 
hunnit fortplanta sig minst en gång. 

• Var i världen livsmedlet är 
uppfött/paketerat, pga. 
transporternas miljöpåverkan. 

• Kött bör, om så möjligt, väljas så att 
den totala miljöpåverkan är så liten 
som möjligt. Antingen genom att det 
är närproducerat, KRAV-märkt el 
liknande. 

www.artdata.slu.se
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7.7 Bilaga 7 Inköpsrutin för allmänna inköp 

Inköpsrutin 
(Allmän) 

 
Allmänt 
 
HV71 ska genom sina inköp försöka 
påverka miljön i minsta möjliga 
mån. För att uppnå detta är det 
viktigt att värdera en leverantörs 
miljöarbete minst lika högt som den 
individuella produktens 
miljöegenskaper, eftersom om 
leverantörerna har ett bra 
miljöarbete så kommer de också att 
ha produkter som är bra för miljön. 
 
Riktlinjer 
 
Vid beställning av produkter från 
nya leverantörer bör viss 
information inhämtas: 
• Skriftlig information om vilken 

typ av miljöarbete 
leverantören har. 

• Information om produktens 
miljöegenskaper, s.k. 
miljödeklaration. 

• Är produkten miljömärkt? 
Vilken märkning har den? Är 
det en känd/vedertagen 
märkning? 

 
Vid beställning hos befintliga 
leverantörer: 
• Fråga leverantören om denna 

kan leverera en produkt med 
samma egenskaper, men som 
är miljömärkt eller som 
minskar miljöeffekterna av 
användning/produktion (ex. en 
drygare produkt). Detta gäller 
främst för produkter som ej är 
miljömärkta. 

 
Utvärdering av leverantörer 
 

Vid utvärdering av leverantörer 
används informationen om deras 
miljöarbete. I första hand ska 
leverantörer uppfylla kravet på ett 
miljöledningssystem, ISO 14001, 
EMAS eller miljödiplomering, 
alternativt att de är i färd med att 
införa detta. Om så är fallet vet 
man att de kontrolleras av en tredje 
part och därför måste bedriva ett 
bra miljöarbete. 
 
Om så inte är fallet och det inte 
finns några lämpliga ersättare för 
leverantören, eller om det av andra 
skäl inte anses lämpligt att byta 
leverantör, skall HV71 påpeka för 
leverantören att de bör arbeta mer 
aktivt med sitt miljöarbete och 
snarast implementera något av 
miljöledningssystemen nämnda 
ovan. Detta görs lämpligen genom 
ett brev från VD eller annan högt 
uppsatt i företaget. 
 
Utvärdering av produkter 
 
När produkter ska utvärderas så ska 
man i första hand använda sådana 
som är miljömärkta med 
Svanenmärkning, Bra miljöval eller 
liknande känd märkning.  
 
När det gäller elektronik ska 
följande iakttas vid köp: 
• Vitvaror som har A-märkning skall 

prioriteras. 
• Kontorsutrustning märkt med Svanen, 

Energy Star eller TCO serien. 
• Vid köp av batteridriven elektronik 

skall bara uppladdningsbar sådan 
köpas. 

• Lampor, lysrör och annan belysning 
som är så energisnål som möjligt, 
dvs. lågenergilampor, A-
klassade lysrör osv. 
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7.8 Bilaga 8  Avfallsredovisning 
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7.9 Bilaga 9 Energiplan 

Energiplan 
Verksamhet: HV71 
 

Anläggning: Kinnarps arena  

Miljöledningssystem: Miljödiplomering (klart våren 2009) 

Kontaktperson energifrågor: Bengt Halvardsson 

Telefon nr: 036-2997121 

E-post: Bengt.Halvardsson@hv71.se 
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Del I. Energikartläggning 
 
 
Energianvändning per energislag 
 
1. Ange användning av elektrisk energi  

All el energi kommer ifrån vattenkraft           3 289 348                    kWh/år
 

2. Användning av fossila bränslen 
 Används ej. 

 
3. Användning av fjärrvärme  

0 (2008)                 kWh/år
 

4. Användning av biologiska bränslen  
Används ej. 

 
5. Användning av övrig energi   

Används ej. 
 
Total energianvändning 
 
6. Ange total användning av energi  

 
3 289 348                    kWh/år 

 
Fördelning på förbrukande enheter 
 
7. Lista de största energiförbrukarna  

De tre största är, i fallande ordning: kylanläggningen, ventilationen, 
belysningen 

 
Energiåtervinning 
 
8. Ange eventuell återvinningsutrustning och mängden återvunnen 

energi. 
Mängderna är okända 

Försäljning av fjärrvärme till Rosenlundsbadet, värmen kommer från kylanläggningen 
Uppvärmning av varmvatten och delar av lokalerna, värmen kommer från kylanläggningen 
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Del II. Förbättring och åtgärder 
 

 
Förbättringsmöjligheter 
 
9. Identifiera utrustning med betydande energianvändning.  

(Mer detaljnivå jämfört med förbrukare under punkt 7) 

Kylanläggning (250 000kWh per månad 9 mån om året) 2 250 000 kWh/år

Ventilation                                                                  okänd mängd   kWh/år

Belysning                                                                   okänd mängd   kWh/år
 
10. Identifiera förbättringsmöjligheter, effektivisering eller 

besparing, som kan genomföras ”snabbt och billigt” 
 

 
Utöka antalet deckare till belysning och finjustering av tidkanaler      

 
Se till att all elektronisk utrustning stängs av när den ej används                  

 
Sänka temperaturen i bi utrymmen mellan matcher (redan ca 18) värms med retur värme                  

 
11. Identifiera eventuella möjligheter att minska koldioxidutsläppen 

genom övergång till andra energikällor 
 

Inga möjligheter har hittats 
 
 

Genomförda och planerade insatser 
 
12. Redovisa genomförda insatser de senaste 5 åren som har 

minskat energiförbrukningen och/eller koldioxidutsläppen 

Installation av dekare till belysning 
 

13. Redovisa planerade insatser de närmaste 3 åren för att minska 
energiförbrukningen och/eller koldioxidutsläppen   

Inga planerade 
 
14. Redovisa planerade insatser på längre sikt (uppskatta 

besparingspotentialen)   
Inga planerade 
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7.10 Bilaga 10 Miljödeklaration 
Miljödeklaration fastighetsägare 
 
Fastighetsägare: HV71 

Miljöansvarig: Bengt Halvardsson 

Deklaration ifylld (datum): 2009-03-16 

 
LOKALER                         
Vi sparar energi och vatten genom att 

JA NEJ PÅ G

1.  Vi har A-klassade lysrör (låg energi/låg kvicksilverhalt) s.k.    
 fullfärgslysrör alternativt HF lysrör.   

2. Vi har lågenergilampor.   

3. Vi har rörelsedetektorer som styr belysningen i utrymmen vi sällan använder, 
alternativt “Släck ljuset“ skyltar.    

4. Vi har timer som styr elektrisk utrustning och/eller eluttag.    

5. Vi har A-märkta (EU) vitvaror, vilket innebär att de är energisnåla.    

7. Vi har abonnemang på Bra miljöval el.   

8. Vi har sammanställt vår årliga förbrukning av vatten och energi.    

9. Vi har tidstyrning för ventilationen.   

10. Vårt uppvärmningssystem är baserat på värmepump, solfångare, biobränsle, 
vindkraft eller fjärrvärme.   

11. Vi har snålspolande toaletter (minst 50 %).   

12. Vi har endast snålspolande kranar i tvättställ/duscharmaturer och kök.   

13.  Vi har styrning/reglering av uppvärmning och kylning för att minska 
energiförbrukningen   

14. Vi har en energiplan för fastigheten.   

 
Eget alternativ till Bra Miljöval-el, HV71 använder endast el från vattenkraft. 
 
Jag intygar att dessa uppgifter är korrekta 
 
 
Underskrift________________________________ 
 
 
Namnförtydligande___________________ ______ 
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7.11 Bilaga 11 Resepolicy 

 

Resepolicy 2009-05-19 
 
Denna policy gäller för medarbetare och förtroendevalda inom HV71 och avser alla resor 
som sker inom tjänsten och som betalas av oss och där vårt miljöarbete ska vara en 
integrerad del i all vår verksamhet.  
 
Syfte 
Ett syfte med policyn är att uppmuntra alla inom föreningen till ett ekonomiskt och 
miljömedvetet ansvarstagande när det gäller våra tjänsteresor. Ett annat syfte med policyn 
är att den skall vara en god förebild för övriga inom svensk ishockey. Ett agerande som ska 
upplevas väl i takt med tidens krav. 
 
Målsättning 
Då allt vi gör påverkar, är vårt mål att ständigt förbättra oss i riktning för ett hållbart 
samhälle både lokalt och globalt samtidigt som vi får bättre kontroll på våra resekostnader. 
Vi ska:  
Planera våra tjänsteresor så att det sker med största hänsyn till ekonomi och miljö samt 
medarbetarnas individuella förutsättningar.  
 
Betrakta miljöhänsyn som likvärdigt med kostnadseffektivitet och arbetsmiljö.  
 
Genomförande och ansvar 
Alla inom föreningen ska där det är möjligt använda kollektivtrafik. Tåg skall i första hand 
användas om inte annat färdmedel innebär en betydande tidsbesparing. Förutom att 
tågresan är trafiksäker och miljövänlig kan restiden användas till arbetstid eller studietid 
exempelvis.  
Styrelsen och anställda ska följa de riktlinjer som anges i policyn. För policyns kontinuerliga 
uppdatering och utveckling ansvarar styrelsen. De miljömål som uppnåtts under året ska 
anges i verksamhetsberättelsen. 
 
För eventuella flygresor skall godkännande erhållas från Klubbdirektör. 
 
Denna policy ska vägas in i verksamhetens samtliga beslut.  
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7.12 Bilaga 12 Resvaneundersökning 
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