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Förord 

 

Som ett led i genomförandet av Färdplan för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig 

bygg- och anläggningssektor har Byggföretagen givit Sharing Capabilities i uppdrag att ta 

fram en vägledning för kartläggning, mätning och uppföljning av klimat- och miljöpåverkan 

inom samhällsbyggnadssektorn.  

 

Föreliggande rapport är resultatet av Sharing Capabilities arbete och beräkningsverktyget är 

framtaget av Byggföretagen. Under arbetets gång har en referensgrupp med representanter 

från hela värdekedjan inom samhällsbyggnadssektorn deltagit med synpunkter och förslag. 

Slutsatser och resultat är därmed väl underbyggda.  

 

Avsikten med vägledningen är att den ska vara ett stöd för alla företag inom 

samhällsbyggnadssektorn som ska kartlägga sina utsläpp och ta fram miljö- och klimatmål för 

sin verksamhet. För de företag, organisationer och kommuner som har anslutit sig till den 

nationella färdplanen är det dessutom ett mål att under 2020 – 2022 utföra detta.  

 

Tack till Sharing Capabilities och till deltagarna i referensgruppen, ingen nämnd och ingen 

glömd. Välkomna att fortsätta delta i utvecklingen mot gemensamt arbetssätt och hållbart 

byggande för både nybyggnad och renoveringsprojekt inom samhällsbyggnadssektorn.  

 

 

Stockholm 2021-02-02  

Emil Flodin och Birgitta Govén  

Byggföretagen  
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1. Inledning 
 

Byggföretagen har haft ansvaret att driva arbetet med att implementera Färdplanen för en 

klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 genom hela 

värdekedjan sedan den lämnades över till regeringen 2018. Färdplanen togs fram inom ramen 

för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. I färdplanen fastställs bland annat att aktörer i 

samhällsbyggnadssektorn ska ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål under åren 2020–

2022. Över 140 företag och organisationer inom hela samhällsbyggnadssektorn ställer sig 

bakom målen, uppmaningarna och färdplanens viljeinriktning. Vi hoppas att fler företag, 

kommuner och organisationer vill ansluta sig inom kort. Dels är det en inspirationskälla för 

företag som vill arbeta hållbart, dels är det viktigt att vi blir fler för att kunna öka takten i 

omställningen. 

 

Bakgrunden till denna vägledning är att många av de företag och organisationer som skrivit 

under Färdplanen har uttryckt ett behov av att på ett enkelt sätt förstå och mäta sin klimat- och 

miljöpåverkan, och att detta görs med jämförbara och trovärdiga data. Arbetet med att ta fram 

vägledningen har inbegripit en referensgrupp, med 48 experter, aktörer från hela värdekedjan 

som är aktiva inom färdplansarbetet.  

 

Vägledningen vänder sig till alla som arbetar i samhällsbyggnadssektorn och som ska börja 

mäta och följa upp sin klimat- och miljöpåverkan. Vi hoppas att ni med hjälp av vägledningen 

och beräkningsverktyget får en bra förståelse för ert klimatavtryck och stöd för att följa upp 

och arbeta för att minska er klimat- och miljöpåverkan på ett effektivt och strukturerat sätt. 

Vägledningen redovisar ett principiellt arbetssätt för insamling av underlag och som ett första 

steg finns ett verktyg för utvärdering av klimatpåverkan framtaget. Inom färdplansarbetet 

kommer det göras en uppdatering av vägledningen en gång per år och tar då hjälp av 

erforderlig expertis för att uppnå bästa resultat. 

 

 

1.1 Grundprinciper 
Färdplanens ambitioner och rekommendationer från referensgruppen, är styrande för 

upplägget av vägledningen. Sammanfattningsvis är följande grundprinciper avgörande för hur 

man ska tänka vid insamling av data och hur man ska redovisa dessa: 

 

1. Det är viktigt att alla bidrar: Vägledningens syfte är att hjälpa enskilda 

verksamheter att kartlägga, mäta och följa upp sin klimatpåverkan. Tillsammans 

med ett aktivt klimatarbete leder detta till en minskning av klimatavtrycket för 

företaget och även för sektorn i stort.  

2. Redovisning på årsbasis: Redovisningen baseras på så kallad årsredovisning av 

växthusgaser. Det är också möjligt att redovisa enligt GHG-protokollet, i så kallad 

scope. Detta eftersom många efterfrågat ett verktyg att kunna använda vid sin egen 

eller till andras hållbarhetsrapportering.  

3. Flexibelt och anpassningsbart: Många olika sorters aktörer inom hela 

värdekedjan ska kunna dra nytta av vägledningen. Dessutom ska den stötta såväl 

små verksamheter som stora, som redan arbetar aktivt med att minska sin 

klimatpåverkan. För att göra texten allmängiltig kallas aktörer (företag, 

organisationer m fl) för ”verksamheter”.  
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4. ”Do what matters most”: Vägledningen fokuserar på att stötta verksamheter att 

kartlägga och beräkna de största och därmed mest väsentliga källorna till 

växthusgasutsläpp för det enskilda företaget. Det förenklar dessutom vid 

kartläggningen. Det viktiga är att få en förståelse för storleksordningen på 

utsläppen för att veta hur verksamheten kan minska sitt klimatavtryck. Resultatet 

kan sedan ligga till grund för fortsatt jämförelse när åtgärder vidtas. Målet är att 

man i kartläggningen redovisar minst 80 procent av de klimatpåverkande delarna i 

verksamheten. 

 

1.2 Så använder du vägledningen 
För att kunna kartlägga, mäta och följa upp växthusgasutsläppen i er verksamhet finns ett 

beräkningsverktyg. Denna vägledning är ett stöd till hur verktyget ska fyllas i, liksom en 

beskrivning av metoden bakom och de arbetsmoment som krävs för att kunna kvantifiera era 

växthusgasutsläpp. Dessutom erbjuder vägledningen tips för hur ni kan analysera era resultat 

och minska er klimat- och miljöpåverkan. Vägledningen innehåller en del tekniska begrepp 

och refererar ibland till ramverk. I texten är dessa understrukna och är kopplade direkt till 

begreppen/ramverken i slutet av vägledningen.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration: Vägledningens struktur i förhållande till beräkningsverktyget 

 

 

Beräkningsverktyg
et 

Del 2: 
Så beräknar 
ni växthus-

gasutsläppen 

Del 1: 
Inledning 

Del 3: 
Så minskar ni 

växthus-
gasutsläppen 

Del 4: 
Fördjupande 
information 

Del 5: 
Ordlista 

Del 6: 
Referenser 
och källor 
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• Beräkningsverktyget: Här kan ni lägga in uppgifter om använd energi samt antal 

transporter, mängd inköpt material samt avfallshantering för det år som ni vill 

redovisa. Med hjälp av omräkningsfaktorer får ni fram ert klimatavtryck mätt i 

koldioxidekvivalenter. Verktyget är främst tänkt att användas i redovisningssyfte, men 

kan också användas som ett grovt verktyg för att ta fram åtgärder med syfte att minska 

klimatpåverkan från er verksamhet. 

• Del 1, Inledning: Syftar till att presentera hur vägledningen är uppbyggd och hur den 

är tänkt att användas.  

• Del 2, Så beräknar ni växthusgasutsläppen: Handlar om hur växthusgasutsläppen 

kartläggs och mäts, baserat på klimatpåverkan från Energi, resor och transporter och 

Material och avfall. Där ingår instruktioner om hur ni för in data från er kartläggning i 

beräkningsverktyget. 

• Del 3, Så minskar ni växthusgasutsläppen: Fokuserar på hur ni kan minska ert 

klimatavtryck, med hjälp av målsättningar och konkreta åtgärder.  

• Del 4, Fördjupande information: Beskriver mer ingående på vilket sätt de olika 

energibärarna, materialslagen och avfallshanteringen påverkar klimatet och miljön. 

Där finns även en översikt över ytterligare viktig miljöpåverkan från bygg- och 

anläggningssektorn. Ambitionen är att denna del kommer att utvecklas mer i ett senare 

skede.  

• Del 5, Ordlista: Här beskrivs ord och begrepp som finns i vägledningen, och som kan 

vara bra att känna till vid en kartläggning.  

• Del 6, Referenser och källor: Här återfinns referenser och källor till antaganden i 

vägledningen, liksom ramverk och andra initiativ som är bra att känna till. 

  

 

 

2. Så kartlägger och beräknar ni växthusgasutsläppen 
 

För att underlätta och förenkla fokuserar kartläggningen på att täcka in de största och därmed 

mest väsentliga källorna till växthusgasutsläpp inom bygg- och anläggningssektorn. Tidigare 

studier har visat att Energi, resor och transporter och Material och avfall står för de allra 

största växthusgasutsläppen. I det tillhörande beräkningsverktyget görs kartläggningen därför 

främst på dessa nivåer, enligt logiken nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Illustration: Övergripande bild av hur växthusgasutsläppen räknas samman 

Växthusgasutsläpp från  
Energi, resor och 

transporter 

Växthusgasutsläpp 
från  

Material och avfall 

 
Samtliga 

växthusgasutsläpp 

+ = 
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Kartläggningsmetodiken är uppdelad i fyra övergripande steg, se illustration och tabell 1 

nedan. Om ni i er verksamhet redan jobbar systematiskt med energi, resor och transporter, 

material och/eller avfall är det en stor fördel eftersom en stor del av jobbet då till stor del 

redan är gjort.   

 
 
1. Identifiera källor Vilka källor till växthusgasutsläpp ger er verksamhet upphov till 

inom Energi, resor och transporter respektive Material och 

avfall? 

2. Samla in data  Samla underlag för att kunna verifiera hur mycket under energi, 

resor och transporter respektive material och avfall som använts 

under året (respektive för färdigställda byggnader under året). 

3. Kartlägg och 

beräkna  

 

Genom att fylla i er verksamhets värden i beräkningsverktyget 

kartlägger och beräknar ni era växthusgasutsläpp parallellt. Detta 

resulterar i ett antal nyckeltal. 

4. Dela in i scope Dela in i scope enligt GHG-protokollet. 

 
Tabell 1: Kartläggningsmetodikens fyra steg 
 

 

 

2.1 Identifiera källor  
 

 
 

1. Det första steget i kartläggningen är att identifiera vilka växthusgasutsläpp som ni ger 

upphov till inom er verksamhet.  

För att hjälpa er på vägen finns en sammanställning av de vanligaste, i dagsläget kända, 

källorna till växthusgasutsläpp inom bygg- och anläggningsbranschen. Dessa finns 

sammanfattade i tabell 2. Det är dessa källor som kartläggningen fokuserar på och som 

därmed återfinns i beräkningsverktyget. Observera att det finns fler alternativ att välja på i 

verktyget än de som är angivna i tabellen. 

2. I tabellen finns en extra kolumn, där ni noterar om källan är förekommande inom er 

verksamhet. På det sättet får ni en överblick över vilka källor ni använder, vilket är ett 

viktigt steg inför nästa del i kartläggningen, att samla in data.  

• TIPS: Troligen är det flera personer inom verksamheten som har information om de olika 

delarna. Se därför till att prata med kollegor inom olika områden och funktioner för att få 

en bra helhetsbild. 

 

1. Identifiera 
källor

2. Samla in 
data

3. Kartlägg 
och beräkna

4. Dela in i 
scope

1. Identifiera 
källor

2. Samla in data 
3. Kartlägg och 

beräkna
4. Dela in i 

scope
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Källa Beräknas under flik i 

beräkningsverktyget: 

 Ingår i vår 

verksamhet?  

ENERGI     

Producerade energibärare    

El Inköpt energi   

Fjärrvärme Inköpt energi   

Fjärrkyla Inköpt energi   

Inköpta bränslen    

Bensin Direkta utsläpp   

Diesel Direkta utsläpp   

Biodiesel (HVO & FAME) Direkta utsläpp   

Etanol (E85 & ED95) Direkta utsläpp   

Fordonsgas Direkta utsläpp   

Naturgas Direkta utsläpp   

Biogas Direkta utsläpp   

Eldningsolja Direkta utsläpp   

Kol Direkta utsläpp   

Pellets Direkta utsläpp   

Köldmedier Direkta utsläpp   

TRANSPORTER OCH RESOR    

Köpta varutransporter Transporter   

Taxiresor Tjänsteresor   

Flygresor Tjänsteresor   

Tågresor Tjänsteresor   

Bussresor Tjänsteresor   

Båtresor Tjänsteresor   

Hotellvistelser Tjänsteresor   

MATERIAL och AVFALL    

Material    

Armering Använda material   

Betong Använda material   

Bindemedel Använda material   

Byggblock Använda material   

Byggskivor Använda material   

Fönster & dörrar Använda material   

Glas Använda material   

Isolering Använda material   

Metallvaror Använda material   

Färg Använda material   

Plast Använda material   

Sten & grus Använda material   

Trävaror Använda material   

Tätskikt Använda material   

Avfall Avfall   

 

Tabell 2: Förteckning över ett antal källor till växthusgasutsläpp inom bygg- och 
anläggningsbranschen som ingår i den här vägledningen 
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2.2 Samla in data 
 

 
 

1. Nu är det dags att samla in underlag, så att ni kan kvantifiera vilka mängder ni har av de 

olika utsläppskällorna.  

2. Börja med att inventera vilka underlag som finns. De ska vara så omfattande som möjligt 

för föregående års energianvändning respektive material, resor, transporter och avfall. 

Tänk på att målet är att få med 80 procent av företagets utsläpp i redovisningen. 

3. Samla underlagen och sammanställ dem, exempelvis i ett excel-dokument, så att ni har 

värdena lätt tillgängliga inför nästa steg – att kartlägga och beräkna växthusgasutsläppen 

med hjälp av beräkningsverktyget.  

• TIPS: För nybyggnation och renoveringsåtgärder kan de sammanlagda materialmängderna 

för ett projekt redovisas det år projektet är färdigställt. 

• TIPS: För att lyckas samla så mycket och bra data som möjligt kan det hjälpa att tänka 

enligt nedanstående trappa. Målsättningen bör vara att få fler och fler värden att hamna på 

det översta trappsteget, det vill säga att ni lyckas samla in faktiska värden. 

a) Faktiska värden: Det bästa och förstås mest träffsäkra är att utgå från era 

specifika underlag så att ni samlar in de faktiska värdena. 

b) Schabloner: Om det inte är möjligt av exempelvis resursskäl eller att ni inte 

har de underlag som behövs kan ni kartlägga och beräkna med hjälp av 

schabloner. Det blir naturligtvis inte lika exakt som de faktiska värdena, men 

det är ändå ett försök att uppskatta storleksordningen på ett värde. Exempelvis: 

vi har 30 tjänstebilar som drar x liter bensin/km. Dessa har kört 

uppskattningsvis 3 000 km/år, dvs vi har haft en bensinförbrukning á xx 

liter/år. Försök att ta fram schabloner inom alla områden – energi, transporter, 

resor, material och avfall - för att få en så heltäckande bild som möjligt. Det är 

viktigt att notera när ni använder er av schabloner och redovisa hur ni tänkt 

kring dessa värden, antingen för er internt så ni vet till nästa år, och/eller i 

extern redovisning.  

c) Ingen redovisning: Om ni anser att ni inte kan få in korrekt underlag eller kan 

räkna med hjälp av schabloner kan ni välja att inte redovisa det värdet. Det är 

då viktigt att notera vilka värden ni väljer att inte redovisa i 

beräkningsverktyget, så att det framgår att er verksamhet egentligen ger 

upphov till mer utsläpp än vad som framkommer i beräkningen. Sätt som mål, 

att till nästa års redovisning få fram underlag för beräkning för dessa delar. 

• TIPS: Det underlättar att göra jämförelser om alla delar i verksamheten använder 

gemensamma metoder, enheter, prisberäkningar och andra definitioner i 

sammanställningen.  

 

 

 

 

1. Identifiera 
källor

2. Samla in data 
3. Kartlägg och 

beräkna
4. Dela in i 

scope
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• TIPS: Ofta finns en stor del av underlagen hos verksamhetens 

controller/ekonomiansvariga, som exempelvis: 

d) Kalkylverktyg 

e) Fakturor och/eller inköpslistor (följer upp i respektive projekt utifrån inköpta 

mängder) 

f) Rapporter från leverantörer, exempelvis logistikcenter, resebyråer eller 

avfallsentreprenör 

g) Leverantörernas hemsidor för kunder  

h) Egna mätningar eller uppföljningssystem 

i) Körjournaler 

j) Databas/loggbok för entreprenörer att lägga in materialval i (digitalt är att 

föredra) 

• TIPS: Datainsamlingen kräver ofta mycket jobb det första året, men blir betydligt lättare 

redan nästa år. För att detta ska fungera bra är det viktigt att notera var uppgifterna har 

hämtats. Det finns möjlighet att göra detta i beräkningsverktyget.  

 

 

2.3 Kartlägg och beräkna 

 

 
 

• När ni samlat in data om er användning av energi, transporter, material och avfall är ni 

redo att fylla i era data i beräkningsverktyget.  

• I beräkningsverktyget matar du in den insamlade informationen i de gröna fälten. 

Resultatet av beräkningarna syns i de gula fälten.  

• När ni har matat in era värden i lämpliga fält i beräkningsverktyget multipliceras dessa 

med emissionsfaktorer för respektive del. Därmed kommer ni att kunna utläsa er 

verksamhets sammanlagda växthusgasutsläpp. Därutöver finns möjligheten att utläsa 

nyckeltal för scope och per källa. Detta är ett sätt att redovisa växthusgasutsläpp enligt 

GHG-protokollet där verksamheten delas in i scope. Dessa kan vara viktiga i 

redovisningssyfte eftersom vissa beställare efterfrågar denna typ av redovisning, 

medan det sista nyckeltalet är viktigt för er egen förståelse för hur ni kan minska 

utsläppen. GHG-protokollet är också helt kompatibelt med Hållbarhetsredovisning 

enligt GRI, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke. 

• Nyckeltalen finns sammanfattade och förklarade i tabell 3. 
 
 
 
 
 
 

1. Identifiera 
källor

2. Samla in data
3. Kartlägg och 

beräkna
4. Dela in i 

scope 
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TIPS: Exempel på hur ni matar in energi/el i beräkningsverktyget. 

 

• Gå till beräkningsverktyget, och ta fram fliken Energi. 

• Ange hur stor elanvändningen har varit under året, i kWh. 

• Skriv in det underlag ni har, till exempel från en elfaktura. 

• I sista kolumnen kan ni skriva en minnesanteckning, om det till exempel är något 

som avviker eller utesluts i beräkningen, eller om det är något annat som är viktigt 

att komma ihåg till nästkommande års beräkning. 

• För de som vill är det även möjligt att göra en indelning enligt scopen. Hur detta 

görs beskrivs i nästa avsnitt, Dela in i scope. 

• I beräkningsverktyget används bokföringsmetoden för beräkning av klimatavtryck 

från energianvändningen, det vill säga ett tillbakablickande perspektiv.  
 

 

 NYCKELTAL DEFINITION BESKRIVNING 

1. Verksamhetens 

sammanlagda 

växthusgasutsläpp 

x CO2ekv/år Ett absolut värde, som visar 

verksamhetens sammanlagda 

klimatpåverkan under ett 

verksamhetsår. 

 

2. Verksamhetens 

utsläppsintensitet 

x CO2ekv/år och 

nettoomsättning 

Ett relativt värde, som beskriver 

verksamhetens utsläpp dividerat med 

omsättning under ett år. Detta hjälper 

företaget att beskriva hur utsläppen 

förhåller sig till verksamhetens 

aktiviteter under året (exempelvis för att 

relativera ett år med hög produktion mot 

ett annat år med låg produktion). 

VALBARA NYCKELTAL 

3. Verksamhetens utsläpp 

uppdelade i scope 

 

a) Direkta utsläpp scope 

1: x % 

b) Indirekta 

energiutsläpp scope 

2: x % 

c) Indirekta utsläpp 

scope 3: x % 

För de som vill/behöver redovisa sina 

utsläpp utefter de tre scopen och därmed 

har matat in värden i scope-kolumnerna 

i beräkningsverktyget kommer 

beräkningsverktyget dessutom att 

presentera de sammanlagda utsläppen 

indelade per scope. 

4. Utsläpp uppdelade per 

aktivitet/område inom 

Energi, resor och 

transporter respektive 

Material och avfall 

 

a) Utsläpp från 

energianvändning: x 

CO2ekv 

a. Varav från el: 

x% 

b. Varav från 

fjärrvärme: y 

% 

b) O.s.v.  

För att kunna identifiera var era största 

utsläppskällor finns är dessa nyckeltal 

avgörande.  

 

 
Tabell 3: Översikt nyckeltal 
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2.4 Valbart: Dela in i scope 
 

 

 

1. Eftersom många verksamheter har krav på sig eller önskemål om att rapportera sina 

växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet, där verksamheten delas upp i så kallade scope, 

erbjuder beräkningsverktyget möjligheten att göra detta.  

2. I beräkningsverktyget görs en indelning av de olika delarna i scope 1, scope 2 och scope 

3. Observera att man kan göra olika tolkningar av i vilka scope olika klimatpåverkande 

källor ska ligga. Det ska dock inte påverka den totala utsläppsmängden. I 

beräkningsverktyget har indelningen enligt tabell 4 använts.  

3. I fliken Sammanställning, scopeindelning ser ni resultatet av utfallet för de olika scopen. 

 

• TIPS: För att underlätta förståelsen av hur GHG-protokollet resonerar kring de olika 

scopen kan ni titta på följande illustrationen, med tillhörande förklaring. Det finns 

även mer information under avsnittet beskrivet i ”Fördjupande information”.  

• TIPS: För de flesta aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen är det bra att känna 

till att de allra flesta växtgasutsläppen ska redovisas inom Scope 3. Detta gäller 

exempelvis samtliga växthusgasutsläpp som uppstår från material och avfall, eftersom 

dessa räknas som indirekta, och därmed redovisas i scope 3. Hur Energi och transport 

ska delas in är lite mer komplicerat. För att underlätta arbetet kan ni följa indelningen i 

tabell 4. 

 

 

 

 

 

1. Identifiera 
källor

2. Samla in data
3. Kartlägg och 

beräkna
4. Dela in i 

scope
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Indirekta utsläpp från 

framställning av 

material och produkter 

till verksamheten 

 

Indirekta utsläpp från 

inköpta transporter, 

leveranser och 

entreprenader  

 

Indirekta utsläpp från 

tjänsteresor (flyg, taxi, 

tåg, buss, bil) 

 

Indirekta utsläpp från 

avfallshantering 

 

Indirekta utsläpp 

från inköpt 

energi till 

verksamheten 

(el, värme, kyla, 

ånga) 

 

Direkta utsläpp från 

verksamhetens 

användning av 

bränslen, drivmedel 

och köldmedel 

 

Indirekta utsläpp från drift av den 

färdiga produkten 

 

Indirekta utsläpp från underhåll 

och renovering 

 

Indirekta utsläpp från transporter 

och leveranser 

 

Indirekta utsläpp från 

avfallshantering  

 

Indirekta utsläpp från konsumtion 

 

Indirekta utsläpp från rivning 

I scope 3 har 

verksamheter minst 

rådighet, men har ofta 

möjlighet att påverka 

genom kravställande i 

leverantörsled, val av 

leverantörer, och val 

av kvalitet och typ av 

material. Inom bygg- 

och 

anläggningssektorn 

uppkommer de största 

utsläppen här. 

 

I scope 2 har 

verksamheter 

mindre rådighet  

än i scope 1, 

men kan göra val 

som påverkar 

utsläppen. 

Scope 1 är det scope 

där verksamheter har 

stor rådighet och 

möjlighet att påverka 

sina utsläpp. 

I scope 3 har verksamheter minst 

rådighet, men har ofta möjlighet 

att påverka genom att exempelvis 

bygga för låg energianvändning, 

hållbar mobilitet och 

kravställande i förvaltning.  

 

Illustration: Växthusgasutsläpp inom bygg- och anläggningsbranschen, indelat i scope. 
 

Rapporterande verksamhetUppströms aktiviteter Nedströms aktiviteter

Inköpta bränslen som används 
inom den egna verksamheten

Verksamhetens resor

Producerad 
energi för den 

egna 
verksamheten

Avfall som 
uppkommer i projekt

Transporter till/från 
projekt

Resor 

Avfall som 
uppkommer i den 
färdiga produkten

Transporter till/från den 
färdiga produkten

Energi som används i den 
färdiga produkten

Energi som används 
i projekt

Inköpta 
material till 

projekt

SCOPE 1
(DIREKT)

SCOPE 2
(INDIREKT)

SCOPE 3
(INDIREKT)

SCOPE 3
(INDIREKT)

Växthusgasutsläpp
(CO2ekv)
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PRODUCERADE ENERGIBÄRARE 

El, fjärrvärme, 

fjärrkyla 

Utsläpp från produktionen av inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla till 

verksamheten redovisas i Scope 2.   

 

INKÖPTA BRÄNSLEN 

Naturgas, olja, bensin, 

diesel, biodiesel, biogas, 

etanol, pellets 

Om utsläppen kommer från förbränning som är ägd eller kontrollerad 

av verksamheten hör det till Scope 1. Om inte är det Scope 3.  

 

TRANSPORTER OCH RESOR 

Transporter Utsläpp från inköpta transporter redovisas i Scope 3, oavsett om det 

är flyg, tåg, väg eller vattentransport.  

 

Utsläpp från transporter med egna fordon redovisas i Scope 1.  

 

Resor  Direkta utsläpp från fordon som kontrolleras av verksamheten 

redovisas i Scope 1. Med bilar som kontrolleras av verksamheten 

inbegrips förutom företagsbilar även hyrbilar och personalens bilar 

när de används i tjänst. 

 

Tjänsteresor med tåg, buss, flyg eller båt räknas som Scope 3.  

MATERIAL OCH AVFALL 

Använda material Indirekta utsläpp från framtagningen av inköpta material redovisas i 

Scope 3.  

 

 

Tabell 4: Beräkningsverktygets indelning i Scope avseende energibärare, inköpta bränslen, 

transporter, resor och material. 
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3. Så minskar ni utsläppen av växthusgaser 
 

När ni ser resultatet från beräkningsverktyget är det dags att påbörja analysen. Vad kan ni 

göra för att minska verksamhetens klimatavtryck? Nedan finns förslag på målsättningar och 

övergripande förslag till hur verksamheter i bygg- och anläggningssektorn kan minska sitt 

klimatavtryck. Generellt finns den största chansen att påverka klimatavtrycket i de tidiga 

skedena. Väl i byggproduktionsskedet är produktvalen ofta låsta, vilket gör det svårare och 

dyrare att ändra något. 

 

I färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 

är det första målet (år 2020–2022) att aktörer i bygg- och anläggningssektorn ska ha kartlagt 

sina utsläpp och satt klimatmål. Det övergripande målet för sektorn är att vara klimatneutral, 

det vill säga bidra till netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären, år 2045. I färdplanen 

finns även andra etappvisa mål beskrivna. Den här vägledningen syftar till att hjälpa er att 

formulera verksamhetsspecifika mål för att på sikt bli klimatneutrala. Till er hjälp kan ni 

använda er av nyckeltalen som ni mäter med hjälp av beräkningsverktyget. 

 

Vilka är just era förutsättningar? För att ta reda på det kan det vara en bra idé att se första 

årets beräkning som en kartläggning/lägesanalys och utgå från dessa för att sätta rimliga och 

ambitiösa mål till följande år, samtidigt som det långsiktiga målet är att bli klimatneutrala.   

 

När det gäller energianvändningen finns det två olika metoder man kan använda vid 

kartläggning och beräkning som har olika syfte och funktion; bokförings- och 

konsekvensperspektiv. Den första metoden; bokföringsperspektivet, syftar till att redovisa det 

som redan har skett, vilket är den typ av metod som normalt används när ett företag skriver 

sin årliga miljörapport. Det som karakteriserar en bokföringsmetod är att man använder data i 

form av medelvärden, till exempel att man använder emissionsfaktorn för nordisk elmix när 

man beräknar klimatpåverkan för sin elanvändning. I beräkningsverktyget används 

bokföringsperspektivet eftersom ni ska redovisa det som har skett föregående år. Den andra 

metoden, konsekvensanalys används i underlag för beslut om investeringar, se under 3.1. 

 

TIPS: Effektiva insatser kräver riktning och tydliga mål. Därtill är uppföljningen avgörande, 

där en noggrann mätning visar om ni har lyckats nå era mål. För detta är beräkningsverktyget 

till stor hjälp, eftersom det är tänkt att användas årligen.  

 

Säkerställ att målen är effektiva och tydliga genom att göra dem SMARTa, dvs.:  

 

• Specifika (tydliga och konkreta) 

• Mätbara (det går att följa upp och mäta på något vis) 

• Accepterade (förankra målen med alla relevanta parter) 

• Realistiska (möjliga att uppnå) 

• Tidsatta (det finns en deadline, eller flera om ni arbetar med mål på kort och lång 

sikt samtidigt) 
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Exempel på mål från aktörer i sektorn   
Nedan återges ett par exempel på klimatmål från verksamheter i bygg- och 

anläggningssektorn. Det är ofta bra att titta på vilka mål andra aktörer på marknaden har satt, 

men det är viktigt att man granskar sina mål utifrån ens egna förutsättningar och gärna med 

följande fråga i bakhuvudet: Är målen tillräckligt ambitiösa och SMARTa? 

 

• Växthusgaser: 

o Långsiktigt mål (2030): Verksamheten har klimatpåverkande utsläpp nära noll 

o Kortsiktigt mål: Minskade utsläpp av växthusgaser med 25% till år 2021 

jämfört med 2019 (mäts i ton CO2e per producerad bostad). 

• Energi och transport: 

o Långsiktigt mål: fossilfri och effektiv energianvändning 2045  

o Kortsiktigt mål: minska energianvändningen med 25 % till år 2022 jämfört 

med 2019 (mäts i kWh/år)  

o Kortsiktigt mål: minska andelen fossila bränslen i er verksamhet med 25 % till 

år 2022 jämfört med 2019.  

• Material och avfall: 

o Långsiktigt mål: Minst 70% av verksamhetens bygg- och konstruktionsavfall 

återanvänds eller materialåtervinns 

o Mängden avfall per omsatt krona/BTA minskar 

o Kortsiktigt mål: Vi använder återbrukat material i minst 10 

lokalanpassningsprojekt 

 

3.1 Förslag på åtgärder för att minska växthusgasutsläppen  
 

I tabell 5 finns mer konkreta förslag till åtgärder, indelade efter de olika skedena i en 

byggprocess; övergripande, tidiga skeden, produktion, förvaltning och slutskede. När ni ska 

arbeta med att minska er påverkan är det bra att utgå ifrån följande trappa, där de olika stegen 

ska involveras där det är lämpligt när ni tar fram konkreta åtgärdsförslag:  

1. Minimera användningen av energi och material  

2. Välj energibärare med låg klimatpåverkan respektive välj material med låg 

klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv samt projektera och planera noggrant i ett 

tidigt skede för att undvika materialspill.  

3. Säkerställ en bättre avfallshantering genom att arbeta efter riktlinjerna för resurs- och 

avfallshantering vid byggande och rivning 

4. Arbeta med återbruk av byggprodukter och byggdelar. 

 

Vid åtgärder som påverkar energianvändningen ska konsekvensanalys användas i underlag för 

beslut om investeringar, vilket innebär att man gör en bedömning av hur en investering 

påverkar energisystemet. Man kan säga att man i princip svarar på frågan: Hur kommer 

kraftverkens produktion påverkas om jag ökar eller minskar min elanvändning? I detta fall är 

det inte meningsfullt att göra beräkningen med nordisk elmix, utan så kallad marginalel ska 

användas. 
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Fas 

 

Förslag 

Övergripande 
• Öka kompetensen och inrätta processer för att minska 

klimatpåverkan i hela verksamheten, inte minst hos 

inköpsfunktionen: 

o Ta fram policys och processer för att minska och 

optimera användningen av jungfruligt material  

o Bestäm hur produktval ska göras exempelvis genom 

att använda miljöbedömningssystem för byggvaror 

eller ange kriterier för bedömning. Det är viktigt att en 

sammanvägd bedömning görs så att bästa möjliga 

material/produkt väljs för respektive tillämpning. 

Tidiga skeden 

 
• Räkna på klimatpåverkan i varje enskilt byggprojekt. 

Arkitekter och konsulter behöver kunna beräkna 

klimatpåverkan från bland annat stommar redan i 

projekteringsfasen i 3D-modellen.  

• Ställ klimatkrav vid upphandling, till exempel genom att följa 

råden i Byggföretagens Vägledning – Hållbar upphandling i 

bygg- och anläggningssektorn. 

o Ställ klimat- och kompetenskrav på leverantörer, 

arkitekter, konsulter och underentreprenörer. Följ upp 

klimatkraven systematiskt. Hur uppföljningen ska ske 

beskrivs i anbudsunderlaget så att rätt kostnad för det 

kan anges 

o Tydliggör vilka krav som ska ställas i entreprenadens 

olika skeden 

o Föreslå och/eller föreskriv resurseffektiva lösningar 

med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

Öppna upp för hållbara, innovativa lösningar i 

anbudsförfarandet. 

o Ställ krav på leverantörer att planera transporter vid 

upphandling: 

▪ Minska antalet transporter 

▪ Förflyttning till transportslag med mindre 

klimatpåverkan/förnybara bränslen 

▪ Uppföljning samt koppla mot målvärdet.  

• Skapa förutsättningar i projekteringsskedet för att byggnader 

och anläggningar ska vara klimatneutrala i användningsskedet 

• Välj och säkerställ tillgänglighet av återbrukat eller återvunnet 

material i den mån det är möjligt 

• Välj i första hand produkter och material med låg 

klimatpåverkan som kan materialåtervinnas och leverantörer 

som återtar spill från installation för materialåtervinning 
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• Skapa effektiva, flexibla planlösningar och demonterbara 

konstruktioner för att minska behov av nytt material vid 

ombyggnad eller underhåll 

• Välj resurssnåla alternativ vid projektering och produktion 

• Förläng livslängden på byggnaden i sig, och på material och 

resurser som ingår i byggnaden. Det kan till exempel handla 

om att: 

• konstruera byggnaden så att ingående material och 

installationer kan bytas ut under dess livslängd 

• skapa en flexibel byggnad som håller för förändringar 

över tid 

• välja produkter av hög kvalitet eller material som kan 

återvinnas  

• rekonditionera och underhålla  

• demontera och remontera på ny plats 

• Öka användningen av byggnaden, genom att till exempel 

utforma en kontorsbyggnad så att den även kan användas som 

kurslokal på kvällstid 

• Designa byggnaden för materialåtervinning och återbruk 

genom att göra material och produkter demonterbara och 

material möjliga att separera från varandra 

• Agera för resurseffektivt nyttjande av material genom alla led 

(projektering, inköp, transport, lagring och byggproduktion). 

• Undvik material som är svåra att återvinna eller innehåller 

farliga ämnen. Sträva efter att välja material med så lite miljö- 

och hälsofarliga komponenter som möjligt men med 

bibehållen kvalitet och livslängd 

• Efterfråga och spara dokumentation om alla inbyggda 

material. Resultatet ska bli byggnadsverkets loggbok. Den bör 

upprättas tidigt och följa med för komplettering genom hela 

projektet och vidare till drift. 

• Planera för avfallsminimering både genom design/utformning, 

materialval och planering/hantering på arbetsplatsen. 

• Projektera så att fel, brister, slöseri och mängden spill 

minimeras under produktion.  
 

Produktion 

 
• Använd ej gasol vid uppvärmning/uttorkning 

• Optimera energianvändningen på byggarbetsplatsen. Utnyttja, 

om möjligt inkoppling av fjärrvärme tidigt i processen (kräver 

en bra APD-plan). 
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• Säkerställ genom kvalitetssäkring och kontroller att man i 

största möjliga mån undviker fel, brister, slöseri och spill vid 

produktion. 

• Ställ krav på återtagande av överblivet material vid 

nybyggnad. 

• Återanvänd produkter när det är möjligt vid utrivning och 

renovering. Särskilt för kontorslokaler kan produkter ofta 

återbrukas.  

• Sortera det avfall som uppstår enligt den nya lagstiftningen 

där krav ställs på minst 6 fraktioner. Se basnivån i riktlinjerna 

för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning för 

att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 

materialåtervinning eller i andra hand energiåtervinning. 

• Effektivisera leveranser av material till och från 

byggarbetsplatsen, se under punkten om klimatkrav vid 

upphandling ovan. 

Förvaltning 
• Använd beteendepåverkande information, för att exempelvis 

minska hushållens energianvändning och förbättra 

avfallshanteringen.   

• Optimera driften, exempelvis med hjälp av 

återkopplingsintervall. 

• Erbjud stöd till förvaltning, exempelvis till 

bostadsrättsföreningar.  

• Justera in energisystemen ordentligt.  

• Använd energisystemslösningar för att identifiera exempelvis 

möjligheter att använda local grids och lagring av energi. 

• Erbjud miljövänliga mobilitetslösningar, exempelvis i form av 

cykelpooler. 

• Minimera hyresgästanpassningar och ombyggnader 

• Energieffektivisera vid renovering. 

• Nyttja byggnader mer effektivt, använd om möjligt lokalerna 

över dygnets alla timmar och veckans alla dagar 

Slutskede 
Gör en materialinventering före rivning/utrivning och 

dokumentera produkter för: 

• återanvändning  

• återvinning 

• farligt avfall 

• Upprätta en avfallshanteringsplan och följ upp 

 

 

Tabell 5: Förslag på åtgärder för att minska växthusgasutsläppen utefter byggskeden 
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4. Fördjupande information 
 

4.1 Växthusgaser 
 

 

Bygg- och anläggningssektorns utsläpp av växthusgaser under 2017 motsvarade cirka 19 

procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp 

utomlands genom importvaror (Boverket, 2019). De senare årens forskning har visat att en 

stor del av klimatpåverkan för nyproducerade byggnader uppstår vid råvaruutvinning, 

tillverkning och transport av byggmaterial och byggproduktion på plats. (Erlandsson et al, 

2018) 

 

På grund av att mängden växthusgaser har stigit i atmosfären, ökade genomsnittstemperaturen 

på jorden med knappt en grad under 1900-talet. Temperaturen förutspås accelerera, något som 

har och kommer att få allvarliga effekter på samhällen och ekosystem, om vi inte lyckas 

vända trenden snabbt. Exempel på förväntade följder av den globala uppvärmningen är att den 

ökade temperaturen och stigande vattennivåer gör många områden obeboeliga, samt att 

naturkatastrofer inträffar oftare. 

 

Sverige vill vara ledande i det globala arbetet mot klimatförändringarna. Sveriges långsiktiga 

utsläppsmål för växthusgaser är att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp1 av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Samtliga sektorer, 

inklusive bygg-och fastighetssektorn, ska bidra till uppfyllandet av det långsiktiga nationella 

utsläppsmålet för växthusgaser. I enlighet med Sveriges nationella mål ska bygg- och 

anläggningssektorn enligt Färdplan 2045 vara klimatneutral, det vill säga bidra till netto noll 

utsläpp av växthusgaser till atmosfären, år 2045.  
 
Målet i Färdplan 2045 avser klimatpåverkan i hela värdekedjan från byggskede, 

användarskede till återvinningsskede, oavsett i vilket land klimatpåverkan uppstår. För en 

klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor behöver hänsyn tas till 

utsläpp oavsett i vilket land de uppstår och när under livscykeln de sker. Därför har 

klimatmålen för bygg- och anläggningssektorn ett så kallat konsumtionsperspektiv2. 

 

Vad är växthusgaser? 
Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som bidrar till växthuseffekten genom 

att absorbera och utstråla infraröd strålning. De viktigaste växthusgaserna i jordens atmosfär 

är vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). För att få alla växthusgaser 

jämförbara räknas de om till CO2-ekvivalenter. Detta görs genom att multiplicera alla utsläpp, 

förutom koldioxid, respektive växthusgas med en global uppvärmningspotential (Global 

Warming Potential, GWP). Därefter mäts de i enheten CO2‐ekvivalenter. Det är även denna 

enhet CO2-ekvivalenter som används som referens i vägledningen och i beräkningsverktyget. 
 

 
1 Med det menas att utsläppen från verksamheter inom Sverige senast år 2045 ska vara minst 85 procent lägre än 

utsläppen år 1990. För att klara de återstående 15 procenten får kompletterande åtgärder räknas in. Det kan till 

exempel vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark eller investeringar i förnybart i andra länder.  
 
2 I de konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser ingår utsläpp av svensk konsumtion som orsakas utomlands. 

De konsumtionsbaserade utsläppen kompletterar de så kallade territoriella utsläppen genom att spegla Sveriges 

befolknings totala påverkan på klimatet. 
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Olika metoder för att mäta klimatavtrycket 
Det finns många sätt att mäta växthusgasutsläpp på. De två mest vedertagna metoderna är att 

mäta en produkts utsläpp under hela dess livscykel, och att mäta en verksamhets utsläpp 

indelade i olika så kallade scope. Båda dessa metoder beskrivs översiktligt nedan. 

 

Livscykelanalyser/LCA 
En produkts livscykel sträcker sig över flera delar. När det gäller en byggnads livscykel 

indelas den i följande processer enligt de europeiska standarderna EN 15804 och EN 15978: 

 

  
 

Genom att göra en livscykelanalys (LCA) kan en verksamhet få fram hur materialval och 

olika sätt att arbeta påverkar vilken miljöpåverkan ur klimatsynpunkt en produkt får, från den 

första utvinningen av materialet till produktens slutskede. På så sätt kan en verksamhet fatta 

välgrundade beslut för största möjliga miljöförbättringar. Det är dock ett tids- och 

resurskrävande arbete, och ofta inte ett realistiskt alternativ för en verksamhet som producerar 

flera olika produkter samtidigt. Många livscykelanalyser gällande klimatpåverkan har redan 

gjorts, vilket har bidragit till viktiga insikter om var den största klimatpåverkan i bygg- och 

anläggningssektorn faktiskt sker. Därför är resultaten från sådana analyser utgångspunkten för 

Färdplan 2045 och denna vägledning.  

 

Greenhouse Gas Protocol och de tre scopen 

Ett annat vanligt sätt att mäta en verksamhets växthusgasutsläpp på är i så kallade scope, en 

standard som tagits fram av Greenhouse Gas-protokollet (GHG-protokollet). GHG-

protokollet är den mest använda redovisningsstandarden för växthusgasutsläpp och används 

av bland andra regeringar, företag och organisationer internationellt. Protokollet delar in 

utsläppen i scope 1, 2 och 3, vilka speglar vilken rådighet verksamheter har över sina utsläpp. 

Det vanligaste är att utsläppen redovisas per verksamhetsår – till skillnad från 

livscykelanalysen, som inte avgränsas i tid utan av produktens livscykel.   
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Översikt av de tre scopen utefter bygg- och anläggningssektorns värdekedja 

 
 

 

 

Illustration: Översikt av de tre scopen i bygg- och anläggningssektorns värdekedja 

 

 

Illustrationen visar en generell bild av hur scopen delas in och fördelas över den egna direkta 

påverkan, liksom aktiviteter som går uppströms respektive nedströms (av den anledningen har 

scope 3 delats in i två delar). Med uppströms aktiviteter menas i bygg- och 

anläggningssektorn ofta aktiviteter under byggprocessen, medan nedströms aktiviteter är de 

som sker under driftskedet.  

 

Tidigare var det vanligt att redovisa endast scope 1 och 2, eftersom det var inom dessa scope 

som verksamheten hade störst rådighet. I samband med att redovisningsmognaden och 

kunskapen hos företag och organisationer har ökat, förväntas nu ofta även scope 3 ingå i 

redovisningen. Det är dessutom viktigt, eftersom det oftast är där de största källorna till 

växthusgasutsläpp finns. 
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4.2 Energi  
                                                                                                          

 

Bygg- och fastighetssektorn stod för cirka 32 % av Sveriges totala energianvändning 2017. 

Sektorns energianvändning består huvudsakligen av energi till uppvärmning och transporter, 

vilket gör att användningen varierar från år till år, bland annat till följd av utomhustemperatur 

och konjunktur. (Boverket, 2020b)  

 

Andelen förnybar energi i branschen har ökat senaste åren och var 2017 cirka 65 %. I den 

fossila energianvändningen ingår kol och koks, olja och petroleumprodukter, naturgas, torv, 

fossilt avfall med mera, medan den fossilfria energianvändningen består av fast och flytande 

biobränsle, biogas och biogent hushållsavfall. (Boverket, 2020b) 

 

Boverket har delat upp bygg- och fastighetssektorn i fastighetsförvaltning och 

byggverksamhet, där uppvärmning av lokaler och byggnader inom fastighetsförvaltning står 

för 74 % av branschens utsläpp och byggverksamhet för cirka 17 %. (Boverket, 2020b) 

 

Nedan beskrivs de energibärare som kan beräknas i beräkningsverktyget: 

 

Producerad energi 
Energibärare som när er verksamhet köper in dem, redan har haft majoriteten av sitt 

växthusgasutsläpp i samband med produktionen. Dessa distribueras i stora distributionsnät och 

redovisas i scope 2.  

 

El Med el kan energi snabbt transporteras långa avstånd och en av framtidens 

stora utmaningar är att kunna lagra el för att klara effektbehovet, då tillgång 

och behov av effekt inte alltid sammanfaller i tid.  

 

Huvuddelen av Sveriges el produceras av vattenkraft och kärnkraft som står 

för cirka 40 % vardera. El kan även produceras via kraftvärmeverk där 

produktionen följer det värmebehov som finns eller via vindkraftverk och 

solceller. Kraftvärmeverken står för cirka 9 % av Sveriges elproduktion, 

vindkraften för cirka 12 % och solenergi för mindre än 1 %. Sverige 

producerar 98 % fossilfri el och fossila bränslen finns främst i några få 

kraftvärmeanläggningar eller i den svenska effektreserven som är 

fossileldad (kol, olja och naturgas). (Energiföretagen, 2020) 

 

El släpper inte ut växthusgaser lokalt där den används, istället kan de 

uppstå där elen produceras beroende på hur elen tillverkas. Svensk el som 

är näst intill fossilfri ger dock inte upphov till stora utsläpp förutom vid 

förbränning av avfall med inslag av plast förorsakar utsläpp av 

växthusgaser. Däremot är det vanligare internationellt sett att elen 

produceras genom förbränning av fossila bränslen som till exempel kol och 

naturgas.  

 

Sverige importerar el från andra länder i perioder, därför är det svårt att 

värdera miljöpåverkan från elen i det svenska elnätet. Den 

svenskproducerade elen har ett växthusgasutsläpp på mellan en fjärdedel 

och en tredjedel så stort som den nordiska elmixen. (Energiföretagen, 2020) 
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Fjärrvärme Fjärrvärme är energi som produceras i en central anläggning och sedan 

distribueras ut till byggnader i ett uppbyggt system. Ofta kommer värmen 

från förbränning av biobränsle, sopor eller överskottsvärme från industrier.  

 

Fjärrvärmens miljöpåverkan beror på hur den framställs. Fjärrvärme 

framställs antingen i kraftvärmeverk, som producerar både el och 

fjärrvärme eller i fjärrvärmeverk. Precis som för el varierar utsläppen 

mellan åren och de år som har kalla vintrar bidrar till mer utsläpp från 

fjärrvärme då en lite större andel fossila bränslen används för att möta 

efterfrågan men för den stora merparten används biobränsle vid produktion 

av fjärrvärme.  

 

När fjärrvärme produceras från avfallsförbränning uppkommer 

växthusgaser från plast i avfallet. Växthusgaserna från förbränning av 

plaster i avfallsbränslet stod 2018 för cirka 50 % av el- och 

fjärrvärmesektorns totala utsläpp i Sverige. (Naturvårdsverket, 2019a) 

 

Fjärrkyla Fjärrkyla bygger på samma grundidé som fjärrvärme och produceras av en 

centralt miljöanpassad anläggning. Det finns några olika sätt att producera 

fjärrkyla på: Frikyla (kylan hämtas från t.ex. en sjö), absorptionskyla (kylan 

drivs av fjärrvärmen, så kallad värmedriven kyla) och sorptiv kyla (luft 

torkas av fjärrvärme och kyls sedan ner effektivt).  

 

Bränslen  
Många företag köper bränsle för sitt verksamhetsbehov. Bränslet förbränns direkt eller indirekt 

och används vid transporter, i arbetsmaskiner, vid avfuktning eller resor med fordon. När 

bränslen används inom gränserna för den huvudsakliga verksamheten, hamnar utsläppen i 

scope 1. Om de förbränns i byggprojekt eller utanför den huvudsakliga verksamheten, 

redovisas de i scope 3. Genomförs transporter eller resor av er verksamhets fordon, redovisas 

utsläppet i scope 1, annars i scope 3.  

 

Olja, bensin 

och diesel 

Fossila bränslen, så som bland annat kol, olja, bensin och diesel, består av 

organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund 

som fortfarande nybildas, men i väldigt långsam takt.  

 

Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid, som är direkt 

proportionerlig mot användningen av energin. Dock skiljer sig 

koldioxidutsläppen åt mellan olika fossila bränslen. Till exempel ger 

förbränning av kol upphov till högre utsläpp per energienhet än förbränning 

av oljeprodukter som bensin eller diesel.  

 

Naturgas 

 

Naturgas är också ett fossilt bränsle men ger lägst utsläpp av koldioxid per 

energienhet relativt andra fossila bränslen. Däremot finns risker för annan 

klimatpåverkan. Naturgas består av metan som har en klimatpåverkan som 

är 34 gånger högre än koldioxid (FN:s klimatpanels rapport 2013). Det är 

svårt att helt undvika läckage av gasen, och sådana läckage kan förta 

klimatfördelen med naturgas i jämförelse med till exempel bensin. 

 



 25 

Naturgas har annars fördelen att den ger en ren förbränning med låga 

utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen som svaveldioxid, kväveoxider, 

partiklar, polyaromatiska kolväten och skadliga flyktiga organiska ämnen 

(VOC). 

 

Biodiesel 

 

Biodiesel är ett samlingsnamn för drivmedel som liknar diesel men 

framställs av biomassa istället för petroleumprodukter. Istället tillverkas 

drivmedlen av raps, soja, majs, palmolja, alger med högt fettinnehåll eller 

animaliska fetter.  

 

HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är en typ av biodiesel som tillverkas 

av bland annat råtallolja eller djurfetter. Rent kemiskt är HVO identiskt 

med fossil diesel och minskar utsläppen på den svenska marknaden med 

cirka 80 % i jämförelse med fossil diesel. Tunga lastbilar kan köra på ren 

HVO medan personbilar kan använda en blandning av HVO och fossil 

diesel, där HVO-andelen kan vara upp till cirka 30 % hos vissa leverantörer 

på marknaden. (Energirådgivningen, 2016) 

FAME (Fatty Acid Methyl Ester) är ett annat samlingsnamn inom biodiesel 

där den vanligaste i Sverige är RME (rapsmetylester) som tillverkas av 

rapsolja. Vid användning av FAME istället för fossila motsvarigheter 

nästan halveras den genomsnittliga klimatpåverkan per liter. 

(Energirådgivningen, 2016) 

 

Biogas 

 

Biogas består till största delen av metan och produceras genom syrefri 

nedbrytning av organiska material. Processen sker kontrollerat i 

biogasanläggningar genom nedbrytning av matavfall, avloppsslam, grödor 

och gödsel. Näst intill alla råvaror vid produktion av biogas är 

restprodukter och avfall och jämfört med fossil gas (naturgas) minskar den 

genomsnittliga klimatpåverkan per kubikmeter cirka 70 % med biogas.  

 

Etanol 

 

Etanol bildas vid jäsning av råvaror som innehåller socker eller grödor med 

mycket stärkelse. Det går också att tillverka etanol från cellulosa och 

restprodukter från pappersmassatillverkning. Den genomsnittliga 

klimatpåverkan per liter minskar med ca 60 % vid användning av etanol 

jämfört med bensin.  

 

Pellets 

 

Pellets är ett förädlat träbränsle som används genom förbränning i el- och 

värmeproduktion. Pelletsens klimatpåverkan varierar mycket beroende på 

dess framställning och transport.  
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4.3 Material och avfall 
 

Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets materialanvändning 

och avfallsflöden. Enligt EU-kommissionen förbrukar byggnation och användningen av 

byggnader inom EU omkring hälften av allt utvunnet material. Sektorn genererar dessutom 

omkring en tredjedel av allt avfall. I Sverige motsvarar det cirka 10 miljoner ton avfall från 

byggande och rivning varje år. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med hushållsavfall, 

och mest av alla branscher om man bortser från gruvindustrin. (Boverket, 2019) Förutom 

detta uppstår växthusgasutsläpp vid tillverkning och användning av maskiner och andra 

produkter som används inom bygg- och anläggningssektorn, liksom vid förvaltning.   

För att nå en hållbar utveckling är en effektiv materialanvändning och god avfallshantering 

avgörande. All produktion och konsumtion av varor och material kräver energi och resurser 

och genererar dessutom föroreningar och avfall. Genom dagens uttag av naturresurser belastas 

miljön på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Samtidigt växer avfallsmängderna på 

deponierna. I Sveriges nationella avfallsplan och förebyggande program 2018-2023 pekas 

byggavfall fortsatt ut som ett prioriterat område.   

Avfallshierarkin tydliggör prioriteringarna vid hantering av material och resurser. Avfall ska i 

första hand förebyggas och i sista hand gå till deponi, se figur nedan. Detta förhållningssätt är 

inskrivet i EU:s Avfallsdirektiv och implementerat i svensk lagstiftning. Genom effektiv 

materialanvändning genom byggnadsverkets hela livscykel sparas både resurser och pengar 

vilket blir tydligt när både material- och hanteringskostnader räknas in vid utvärdering. 

 
 

 
Källa: Naturvårdsverket 

 

Illustration: EU:s avfallshierarki 
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Under senare tid har principen om cirkulär ekonomi kompletterat, och i viss mån även 

utmanat avfallshierarkins logik. Tanken bakom den cirkulära ekonomin är att skapa värden 

utan att avfall uppstår, istället ska resurser behållas i samhällets kretslopp eller återföras till 

naturens egna kretslopp på ett hållbart sätt. 

 

 
 

 
Källa: Naturskyddsföreningen 

Illustration: Den cirkulära ekonomins kretslopp 

 

 

EU:s Avfallsdirektiv har uppdaterats för att regelverket ska främja den cirkulära ekonomin. 

Direktivet är implementerat i svensk lagstiftning och från 2020-08-01 gäller att avfall från 

byggverksamhet alltid ska sorteras i minst sex fraktioner, förutom utsortering av farligt och 

brännbart avfall precis som tidigare. Syftet är att öka återvinning och återbruk med hög 

kvalitet och på så vis främja övergången till cirkulära affärsmodeller. 

Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning uppdateras för att vägleda 

företag att arbeta cirkulärt.  

 

Så påverkar materialanvändningen och avfallshanteringen klimatet  
Flera svenska och internationella studier har visat att byggnadsmaterialen har en stor påverkan 

på miljön och klimatet. I en studie av växthusgasutsläpp från ett kontorshus i Gävle där 

utsläppen beräknats framkom att produktionen av de byggmaterial som finns i husets stomme 

ger upphov till lika stora utsläpp av växthusgaser som när byggnaden används under 50 år. Är 

perspektivet 25 år blir materialens påverkan relativt sätt ännu mer betydande. (Wallhagen et 

al, 2011) 
 

I framtiden spås andelen klimatpåverkan från byggskedet öka ytterligare, eftersom 

utsläppen vid energianvändning förväntas minska. Studier av byggprocessen visar att 

materialet står för mer än tre fjärdedelar av byggskedets totala växthusgasutsläpp. Det är 

dock viktigt att notera att detta gäller vid nybyggnation. Eftersom det befintliga beståndet 

är långt större än nybyggnationen, har utsläppen från det befintliga beståndet fortfarande 

överlägset störst påverkan för sektorn som helhet. 
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Nedan beskrivs de byggmaterial som anses ha störst klimatpåverkan inom den svenska 

bygg- och anläggningssektorn:   
  

Betong Betong är, efter vatten, världens mest använda material. Den stora 

användningen gör att utsläppen från cementproduktion står för cirka 

8 procent av världens CO2-utsläpp. (Olsson, 2019) 

Betong består i huvudsak av krossat berg, sten och grus som med 

hjälp av cement och vatten binds samman till betong. Det är cement 

som är bindemedlet, ”limmet”, i betongen. Cement baseras till 

huvuddel på en cementklinker. Cementklinkern bildas då kalksten 

hettas upp till nära 1500 grader Celsius. Då frigörs även koldioxid 

från kalkstenen. 

Nästan all betong som används kommersiellt tillverkas i 

betongfabriker där man blandar cement, ballast (sand, grus och sten), 

vatten samt kemiska tillsatsmedel för att ge betongen vissa 

egenskaper. När detta har blandats till en betongmassa transporteras 

den till platsen där den ska användas. 

Den färdiga betongen har en förmåga att absorbera koldioxid från 

luften, men hur mycket som faktiskt tas upp i praktiken är svårt att 

avgöra. Det finns idag klimatförbättrad betong, där tillverkaren har 

reducerat klimatpåverkan jämfört med standardbetongen.  

Betong kan återvinnas vid rivning och används som fyllnadsmaterial 

vid vägbyggnation där det då ersätter jungfruligt material. Det går 

även till viss del att återvinna krossad betong som ballast vid 

tillverkning av ny betong beroende av vilken klassning som 

efterfrågas.  

 

Järn och stål Den globala produktionen av järn och stål står för nära en femtedel 

av industrins totala växthusgasutsläpp. Utsläppen kommer i första 

hand från de direkta utsläppen från tillverkningsprocesser och interna 

transporter. De beror i sin tur på kolanvändningen som behövs för att 

omvandla järnmalm till järn (85 %), och bränsleanvändning för att 

värma och bearbeta stålet och kolinnehåll i råvaror och tillsatsämnen 

(3 %). Stål återvinns ofta till nya stålprodukter. (Stålindustrin, 2018 

och Financial Times, 2019).  

 

Det finns idag två olika processer för att producera stål. De skiljer sig 

åt beroende på vilket råmaterial som används; järnmalm eller 

skrotstål. När stål produceras av järnmalm reduceras malmen i en 

masugn där kol och koks tillsätts varvid koldioxid bildas vid 

förbränningen 

 

Det finns idag två olika processer för att producera stål. De skiljer sig 

åt beroende på vilket råmaterial som används; järnmalm eller 

skrotstål. När stål produceras av järnmalm reduceras malmen i en 

masugn där kol och koks tillsätts varvid koldioxid bildas. I den 

skrotbaserade ståltillverkningen återvinns stålskrot som smälts, i 

huvudsak används elenergi vid smältning av skrotet. Vid 

skrotbaserad ståltillverkning är koldioxidutsläppen lägre än vid 

järnmalmsbaserad ståltillverkning. Återvunnet stål som produceras 
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genom smältning tenderar att vara av lägre kvalitet än jungfruligt stål 

eftersom det behåller de föroreningar som fanns i skrotstålet, såsom 

koppar. 

 

I Sverige utvecklas nu HYBRIT-metoden för tillverkning av stål utan 

klimatpåverkan där järnmalm används som råvara. Tekniken innebär 

att ersätta användningen av fossila bränslen vid 

tillverkningsprocessen med vätgas som har producerats av fossilfri el.  

 

Tegel Tegel består av bränd lera. Den bränns i cirka tre timmar i en 

temperatur mellan 800 och 1200 grader, en energianvändning som 

bidrar till växthusgasutsläpp.  Det finns idag möjligheter att i stor 

skala återanvända tegel som rivits från gamla byggnader, vilket bland 

annat görs i Danmark. Det krävs dock en metod för kvalitetssäkring 

avseende bland annat hållfasthet. 

 

 

Gipsskivor En gipsskiva har en yttre beläggning av papp på båda sidor. Det 

gipsavfall som uppstår vid rivning, renovering och nyproduktion 

hamnar idag antingen på återvinning eller deponi. Ett problem vid 

återvinning är att det ofta sitter fast för mycket färg, spik och tapet på 

gipsskivan. Kraven för deponering av gipsavfall har skärpts sedan 

2012 varvid gips endast får deponeras i enskilda celler avskilt från 

avfall med organiskt innehåll eftersom det finns risk för oönskad 

gasbildning3. Gips är nu obligatorisk fraktion att sortera ut vid 

byggande och rivning. 

 

Trä Flera LCA-studier visar att trä som byggmaterial har betydligt lägre 

klimatpåverkan än andra material. Det kräver också mindre energi 

vid utvinning och tillverkning än stål och betong. Detta innebär att 

användningen av fossila bränslen under produktionen av 

byggmaterialet är lägre. En viktig faktor för att trä ska vara ett 

klimatsmart byggmaterial är att det utvinns från ett hållbart 

skogsbruk. Det innebär bland annat att avverkningen av skog inte 

överstiger skogstillväxten.  

Genom ny lagstiftning är trä en obligatorisk fraktion att källsortera 

vid byggande och rivning. Sådan utsorterad fraktion får inte gå till 

förbränning. 

Ett sätt att öka resurseffektiviteten ytterligare är att återanvända träet 

innan det används för energiutvinning.  

 

Glas 

 

 

 

 

 

 

För att framställa glas krävs mycket energi, vilket i sin tur leder till 

växthusgasutsläpp. Det beror främst på de höga temperaturer som 

behövs i glasugnarna. Glas kan återvinnas helt och hållet, antingen i 

produktion av nytt glas eller som till exempel isoleringsmaterial. Glas 

är nu obligatorisk fraktion att källsortera vid byggande och rivning. 

 

 

 
3 Detta leder till att svavelföreningar bildas, som bidrar till sänkt pH i lakvatten som sedan kan lösa ut joner av 

metaller och tungmetaller. 
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Plast Plastmaterial används i ett flertal byggprodukter. Vid nybyggnation 

är materialet välkänt och definierat vilket underlättar återvinning. Vid 

rivning är däremot många material tillverkade med användning av 

ämnen som nu är förbjudna eller under utfasning vilket försvårar 

återvinning. Dokumentation saknas också till stora delar om dessa 

material. 

Plast är nu en obligatorisk fraktion att källsortera vid byggande och 

rivning. För att uppnå effektiv återvinning kommer utsortering av 

olika materialslag att krävas. 

  

 

Avfallshanteringens klimatpåverkan 
Det material som inte behöver framställas, exempelvis genom minskad konsumtion, ger störst 

klimatvinst. Detta beror på att klimatpåverkan från utvinning och tillverkning av produkter 

har betydligt större påverkan än den från avfallshanteringen.  Men hantering, förbränning och 

transporter av avfall ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser som exempelvis metan, 

lustgas och koldioxid. Mycket av avfallet kan dock återvinnas och istället användas som en 

resurs för att minska klimatpåverkan. Nedan ser ni en övergripande beskrivning av hur de 

olika sätten att avfallshantera påverkar klimatet. 

 

 

 

Återanvändning Att återanvända byggprodukter med högt materialvärde 

minskar avfallet avsevärt, vilket i sin tur minskar 

klimatpåverkan. Största möjlighet att effektivisera finns 

i nyproduktionen genom materialval, god planering och 

logistik. Vid rivning har äldre material ofta okänd 

sammansättning vilket försvårar möjligheten att få 

avsättning via återvinning.  

 

Återvinning/återbruk Materialåtervinning och återbruk av installationer, 

möbler och material bidrar i många fall till att minska 

klimatpåverkan genom att behovet av att utvinna och 

tillverka nytt material minskar.  

 

Energiåtervinning/förbränning Energiåtervinning genom förbränning av material som 

inte går att återvinna kan bidra till att minska 

klimatpåverkan. Om energiåtervinningen ska bli helt 

klimatneutral får avfallet som förbränns inte bestå av 

fossilt material (exempelvis plast). 

 

Deponi Lite mer än två tredjedelar av utsläppen från 

avfallsbehandling i Sverige kommer idag från 

avfallsdeponier. Avfallsdeponier är alla de upplag dit 

avfall från hushåll, industrier, askor från el- och 

värmeproduktion, förorenade jordmassor med mera 

förts. De är den näst största källan till utsläpp av metan, 

efter jordbrukssektorn. Detta kommer dock främst från 

historiska deponier, eftersom organiskt avfall inte längre 

får deponeras. (Naturvårdsverket, 2019e) 
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Farligt avfall Den högsta klimatbelastningen (per kg avfall) kommer 

från farligt avfall. (IVL, 2019) Det beror troligtvis på att 

avfallet måste hanteras separat och omhändertas med 

speciell transport och speciella metoder, exempelvis 

högtemperaturförbränning eller sluten deponering. För 

att underlätta hanteringen ska produktval göras med så 

litet innehåll av farliga ämnen som möjligt. 

 

 

Övrig påverkan från byggmaterial och avfall 
Byggmaterial och avfall påverkar naturligtvis miljön även på andra sätt än klimatet. Det gäller 

inte minst i samband med tillverkning av byggmaterial. För träbyggandets del påverkas till 

exempel skogsmarken av hanteringen av den skog som blir till trä. Markskador vid oförsiktigt 

skogsbruk är ett exempel. När det gäller betongproduktion påverkar uttaget av ballastmaterial 

markanvändningen, liksom all brytning av bergmaterial påverkar naturen på olika sätt. Vid en 

bedömning av byggnaders miljöpåverkan tillkommer även påverkan på ozonlagret, 

försurning, övergödning, resursförbrukning och miljö- och hälsofarliga ämnen. Läs mer om 

annan viktig miljöpåverkan i kommande avsnitt. Vissa av dessa parametrar räknas in i 

livscykelanalysen (LCA) genom att de värderas i CO2 medan andra typer av miljöpåverkan 

inte räknas med eftersom de har helt andra effekter. Dessa parametrar ska bearbetas vidare 

och exempel på nyckeltal ska tas fram, i den fortsatta texten nämns de mera som information 

 

4.4 Annan viktig miljöpåverkan 
 

Klimatet är en av de allra viktigaste och akuta miljöfrågorna. Men det är långt ifrån den enda. 

Johan Rockström med flera forskare har sedan ett antal år pekat ut flera frågor som så akuta 

att de överskrider de ”planetära gränserna”. Det gäller miljöförändringar som drivits på av 

mänsklig aktivitet och därmed belastar jordens resurser för hårt. De mest akuta gränserna är: 

klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning samt 

förändrade flöden av kväve och fosfor. En påverkan som ännu inte kan mätas är användning 

och utsläpp av naturfrämmande ämnen. 

Detta innebär stora risker för dagens och våra framtida samhällen. Exempelvis kan marina 

ekosystem förändras dramatiskt till följd av försurning och övergödning. Ytterligare en 

konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald urholkar tillhandahållandet av 

de ekosystemtjänster som mänskliga samhällen är beroende av.  

 

 

 

 

 

 



 32 

Nedan beskrivs viktiga miljöaspekter som bygg- och anläggningssektorn påverkar i hög grad: 

 

• Kemikalier 
 

Kemikalier finns överallt omkring oss och är en del av vårt välfärdssamhälle, samtidigt som 

vissa hälsofarliga kemikalier är ett hot mot vår hälsa och miljön. Bygg- och fastighetssektorn 

stod för 11 % av Sveriges totala utsläpp av hälsofarliga kemikalier år 2017 (exklusive 

cement). Av miljöfarliga kemikalier står sektorn för 4 %. 

 

• Biologisk mångfald 
 

Biologisk mångfald är avgörande för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och 

framtida välfärd. Byggnader och anläggningar har en stor lokal inverkan på den biologiska 

mångfalden, en inverkan som ofta är negativ. En av de planetära gränser som är över 

osäkerhetszonen är artutdöendets takt.  

 

Detta kan ni göra:  

• Välj material och produkter med så litet innehåll av farliga ämnen som 

möjligt, samt använd något av miljöbedömningssystemen för 

utvärdering. 

•  Dokumentera valda material och se till att informationen minst 

uppfyller krav enligt det branschöverenskomna formatet för eBVD.  

• Samla även in Säkerhetsdatablad enligt REACH för kemiska 

produkter. 

Detta kan ni göra:  

• Kartlägg hur er verksamhet påverkar den biologiska mångfalden 

både direkt och indirekt. Utred därefter hur ni arbetar för att 

minimera denna påverkan eller ökar mångfalden med olika 

insatser.  

• Åtgärder kan handla om inköp av trä från certifierade leverantörer, 

tillskapa mer grönyta än den som tas i anspråk genom exempelvis 

gröna tak och väggar (exempelvis sedumväggar), återställa 

levnadsmiljöer för utsatta arter med mera. Arbeta med 

grönytefaktor i projekt. 

• På samma sätt som bygg- och anläggningsbolagen och 

materialindustrin använder ingenjörer, arkitekter och ekonomer i 

sin verksamhet är det nödvändigt att biologer och ekologer också 

bör anlitas inom bolagens organisation för att hantera biologisk 

mångfald. 
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• Partiklar 
 

De partikelhalter som förekommer i utomhusluften i tätorter idag har allvarliga effekter på 

människors hälsa, särskilt för känsliga personer, även vid låga nivåer. Bygg- och 

fastighetssektorn stod för 23 % av Sveriges totala utsläpp av partiklar år 2017. Från sektorn 

kommer utsläppen av partiklar huvudsakligen från värmeproduktion och transporter. 

• Markanvändning 
 

Förorenad mark påverkar kvaliteten på vatten och jord samt riskerar att påverka människors 

hälsa. Förorenade områden uppmärksammas ofta i samband med bygg- och 

anläggningsarbete och därför har bygg- och fastighetsbranschen en viktig roll i arbetet med att 

identifiera, undersöka och efterbehandla förorenade områden. 

• Vattenanvändning 
 

I Sverige har brist på nederbörd drabbat stora delar av landet de senaste åren, vilket har lett till 

att vattennivåerna är under eller mycket under det normala. Därför är det viktigt att minska 

användningen av färskvatten i alla sektorer och effektivisera användningen inom alla 

relevanta områden. 

Detta kan ni göra:  

• Se till att verksamheten arbetar för att minska utsläppen av 

partiklar (framför allt NOx och damm). Presentera initiativ som gör 

att utsläppen minskar, exempelvis åtgärder på arbetsplatsen för att 

begränsa utsläpp från generatorer, värmare etc för tillfällig 

uppvärmning och uttorkning.  

Detta kan ni göra:  

• Inför rutiner för att upptäcka och ta hand om förorenad mark.  

• Se till att införa en policy som beskriver hur verksamheten tar hand 

om skadliga material som till exempel asbest, bly och krom samt 

påverkan på marken under byggnation och kompaktering.  

Detta kan ni göra:  

• Se till att verksamheten arbetar för att minska användningen av 

färskt vatten i alla relevanta delar inom företagets verksamhet. 

• Ta fram strategier för att minska färskvattenanvändningen.  

• Även kontroll och förbättring av vattenkvalitet samt hantering och 

återanvändning av vatten är viktigt. 
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5. Ordlista 
 

Nedan beskrivs viktiga begrepp som är används i vägledningen och bra att känna till under 

kartläggningen.  

 
Avfall Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör 

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

 

Avfallshantering Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, 

transport, återvinnande eller bortskaffande av avfall. 

 

Avfallshierarki/avfallstrappan EU:s prioriteringsordning av metoder för 

omhändertagande av avfall. 

 

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter att 

förbränningsprocessen startat. 

 

CO2 Koldioxid. 

 

CO2ekv eller CO2e Koldioxidekvivalenter eller CO2 e är ett mått på utsläpp 

av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har 

olika förmåga att bidra till växthuseffekten och den 

globala uppvärmningen. När man uttrycker utsläppen av 

en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man 

hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för 

att åstadkomma samma påverkan på klimatet. 

 

Deponier Upplag för avfall som inte avses att flyttas. 

 

eBVD Samhällsbyggnadssektorns gemensamma elektroniska 

byggvarudeklaration. Förvaltas, ägs och lanserades av 

Föreningen för Byggvarudeklarationer. 

 

El- och elektronikavfall, 

elavfall 

En produkt som använder sig av en strömsladd eller har 

inbyggt batteri och är beroende av elektriska strömmar 

eller elektromagnetiska fält. Omfattas av 

producentansvaret. 

 

Energianvändning 

 

Energianvändare 

Mängd energi som används (kWh, MWh). 

 

Metod eller form av användning av energi, så som 

transporter, belysning, uppvärmning etc.  

 

Energibärare Ämne eller flöde vars syfte är att överföra eller lagra 

energi. Detta är exempelvis el, fjärrvärme, bensin med 

mera.  

 

Energikartläggning Bestämning av organisationens energiprestanda baserat 

på data och annan information, som hjälper till att 

identifiera förbättringsmöjligheter. För att främja 

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
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förbättrad energieffektivitet antogs 2014 en lag om krav 

på energikartläggningar i stora företag. 2020 startar en 

ny fyraårsperiod av lagstiftningen. Vilka som omfattas 

av lagen och mer information kan ni hitta här: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266 

 

Energiåtervinning Att ta tillvara energin i avfallet (genom att exempelvis 

skapa värme eller el) vid en förbränningsanläggning. 

 

Environmental Product 

Declaration (EPD), även 

kallat miljövarudeklaration 

Environmental Product Declaration (EPD) är ett system 

för att beskriva vissa miljöegenskaper hos produkter 

eller tjänster. I en miljövarudeklaration redovisas 

resultatet från en livscykelanalys för en definierad 

produkt i komprimerat format. Möjliggör jämförelse 

mellan produkters miljöpåverkan ur ett livscykel-

perspektiv. Alla registrerade EPD:er finns att ladda ner 

publikt. 

 Läs mer här: 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-

byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-

och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-

byggprodukter-epd/  

 

Farligt avfall 

 

Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, 

tillexempel giftigt, miljöfarligt, cancerframkallande, 

explosivt eller brandfarligt. 

 

Fluorkolväten HFC-föreningar, kallas även för freoner, är kraftfulla 

växthusgaser som bland annat används bland annat som 

köldmedier i kylanläggningar. Äldre köldmedier som 

tillexempel CFC (klorfluorkarboner), är förbjudna och 

hanteras i Montrealprotokollet, men används fortfarande 

globalt och återfinns i gammal isolering i byggnader och 

i äldre fjärrvärmerör. 

 

Förbränning vid 

avfallshantering 

Att ta tillvara energin i avfallet (genom att t ex skapa 

värme eller el) vid en anläggning för avfallsförbränning. 

De växthusgasutsläpp som kommer från 

avfallsförbränning kommer i första hand från plast och 

gummi som är tillverkat från fossila bränslen.  

 

GHG Greenhouse gas House Gas, det engelska uttrycket för 

växthusgaser. 

 

iBVD Byggvarudeklaration för installationsprodukter, 

framarbetad av el-, kabel-, VA- och VS-branscherna. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-byggprodukter-epd/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-byggprodukter-epd/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-byggprodukter-epd/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-byggprodukter-epd/
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Inbäddad koldioxid 

 

Ett materials koldioxidavtryck, som tar hänsyn till hur 

mycket växthusgaser som släpps ut genom hela 

leveranskedjan.  Mäts ofta från vagga till (fabriks)grind, 

eller vagga till plats (användning). 

 

ISO14064 Standard för kvantifiering och rapportering av 

växthusgasutsläpp för organisationer. 

 

Klimatavtryck Ett avtryck i form av växthusgasutsläpp som en 

människa, organisation, evenemang, produkt eller land 

orsakar. 

 

Klimatkompensation Genom att köpa utsläppsrätter eller stödja klimatprojekt 

kan man som företag, organisation eller privatperson 

kompensera sitt eget klimatavtryck. Det vanligaste sättet 

att klimatkompensera är att stödja klimatprojekt i form 

av trädplantering, eller projekt som stödjer förnybar 

energi eller energieffektivisering. Effekten av 

klimatkompensation är ifrågasatt. 

 

Lustgas N2O. Icke-brännbar gas som bland annat uppstår i 

jordbruk vid användning av konstgödsel. Lustgas är en 

kraftfull växthusgas. 

 

Livscykelanalys (LCA) En metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor 

den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel 

från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och 

användning till avfallshanteringen, inklusive alla 

transporter och all energiåtgång i mellanleden. 

 

Materialåtervinning  

 

Sorterat material återvinns, så att andra produktions- 

eller konstruktionsmaterial ersätts. 

 

Perfluorkarboner, PFC PFC-föreningar bildas vid tillverkning av aluminium och 

är kraftfulla växthusgaser. 

 

Primärenergi En teknisk term för energi som inte, av människan, har 

omvandlats till annan form av energi. Exempel: råa 

bränslen som råolja och stenkol. 

 

Reach Reach är en EU-förordning som handlar om registrering, 

utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska 

ämnen. Reach innehåller också krav på användare av 

kemikalier. 

 

Renewable Energy Certificate 

System (RECS) 

Internationellt handelssystem i Europa för frivilliga 

gröna certifikat och ursprungsgarantier för förnybar el. 

Varje land som ingår har ett oberoende nationellt organ 

som sköter systemet. 
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Verksamhetsavfall Avfall från exempelvis industrier som inte är jämförbart 

med hushållsavfall och omfattas inte det kommunala 

renhållningsansvaret. Ansvaret ligger hos 

verksamheterna själva. 

 

Utsläppsintensitet 

 

Utsläppen av växthusgaser satt i relation till ett mått som 

exempelvis omsättning eller BOA (boarea). 

 

Återanvändning, återbruk Att använda en kasserad produkt utan föregående 

förädling i en ny produkt eller anläggning. 

 

Återvinning Att använda avfallet som materialresurs i en process. 
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konkurrenskraftig stålindustri i Sverige 

http://fossilfritt-sverige.se/wp-

content/uploads/2018/04/ffs_stalindustrin.pdf   

 

Georgios, 

Syngrosa et. 

al 

2017 Embodied CO2 Emissions in Building 

Construction Materials of 

Hellenic Dwellings 

 

https://pdf.sciencedirectassets.com/270397/1-s2.0-

S1878029617X00030/1-s2.0-

S1878029617301172/main.pdf   

Global 

Reporting 

Initiative 

(GRI) 

2014 GRI G4: Construction and real estate sector 

disclosures 

https://www.globalreporting.org/Documents/Resource

Archives/GRI-G4-Construction-and-Real-Estate-

Sector-Disclosures.pdf  

Global 

Reporting 

Initiative 

(GRI) 

2013 Sustainability Topics for Sectors: What do 

stakeholders want to know? Construction 

materials  

 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/3-

Construction-Materials.pdf 

Hagainitiati

vet 

2015 Hagainitiativets beräkningsmetod 

 

https://www.hagainitiativet.se/files/2017-05/2015-

ladda-ner-ber-kningsgrunden.pdf 

IVL 

Svenska 

miljöinstitut

et 

2015 Klimatpåverkan från pellets – 

produktionsmetod och transport gör skillnad 

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddeland

en/pressmeddelande---arkiv/2015-04-02-

klimatpaverkan-fran-pellets---produktionsmetod-och-

transportval-gor-skillnad.html 

 

IVL  2018 Klimatberäkningsmetod för allmännyttans 

bostadsföretag 

 

https://www.ivl.se/download/18.2aa269781609727880

7f984/1578925717897/B2302.pdf  

IVL 

Svenska 

miljöinstitut

et 

2019 Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner 

 

https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0

cda/1567683302567/B2356.pdf) 

Lansink, 

Adnanus 

2019 From waste to resource: moving towards a 

circular economy (presentation) 

 

https://www.netherlandsandyou.nl/documents/publicati

ons/2019/06/26/lansink  

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?resourceId=104622
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?resourceId=104622
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=158006
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=158006
https://energiradgivningen.se/klimat/anvand-fornybara-drivmedel
https://energiradgivningen.se/klimat/anvand-fornybara-drivmedel
https://www.environdec.com/Epd-Search/?search_type=simple&Category=15362
https://www.environdec.com/Epd-Search/?search_type=simple&Category=15362
https://www.ivl.se/download/18.2aa2697816097278807e748/1523452093368/C300.pdf
https://www.ivl.se/download/18.2aa2697816097278807e748/1523452093368/C300.pdf
https://www.ft.com/content/3bcbcb60-037f-11e9-99df-6183d3002ee1
https://www.ft.com/content/3bcbcb60-037f-11e9-99df-6183d3002ee1
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_stalindustrin.pdf
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_stalindustrin.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/270397/1-s2.0-S1878029617X00030/1-s2.0-S1878029617301172/main.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/270397/1-s2.0-S1878029617X00030/1-s2.0-S1878029617301172/main.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/270397/1-s2.0-S1878029617X00030/1-s2.0-S1878029617301172/main.pdf
https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Construction-and-Real-Estate-Sector-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Construction-and-Real-Estate-Sector-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Construction-and-Real-Estate-Sector-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/3-Construction-Materials.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/3-Construction-Materials.pdf
https://www.hagainitiativet.se/files/2017-05/2015-ladda-ner-ber-kningsgrunden.pdf
https://www.hagainitiativet.se/files/2017-05/2015-ladda-ner-ber-kningsgrunden.pdf
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2015-04-02-klimatpaverkan-fran-pellets---produktionsmetod-och-transportval-gor-skillnad.html
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2015-04-02-klimatpaverkan-fran-pellets---produktionsmetod-och-transportval-gor-skillnad.html
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2015-04-02-klimatpaverkan-fran-pellets---produktionsmetod-och-transportval-gor-skillnad.html
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2015-04-02-klimatpaverkan-fran-pellets---produktionsmetod-och-transportval-gor-skillnad.html
https://www.ivl.se/download/18.2aa2697816097278807f984/1578925717897/B2302.pdf
https://www.ivl.se/download/18.2aa2697816097278807f984/1578925717897/B2302.pdf
https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0cda/1567683302567/B2356.pdf
https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0cda/1567683302567/B2356.pdf
https://www.netherlandsandyou.nl/documents/publications/2019/06/26/lansink
https://www.netherlandsandyou.nl/documents/publications/2019/06/26/lansink
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Naturvårdsv

erket  

 

2017 

 

 

 

 

2019a 

 

 

 

2019b 

 

 

 

2019c 

 

 

 

2019d 

 

 

 

2019e 

Koldioxidekvivalenter 

 

 

 

 

Bränslebyte har gett lägre utsläpp av 

växthusgaser från el och fjärrvärme  

 

 

Bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan 

 

 

 

Miljömålen. 

Årlig uppföljning av Sveriges 

nationella miljömål 2019 

 

– Med fokus på statliga insatser 

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande 

utsläpp 

 

Utsläpp av växthusgaser från avfall 

 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-

konsumtionsbaserade-utslapp-fran-exporterande-

foretag/Koldioxidekvivalenter/ 

 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-el-

och-fjarrvarme/ 

 

http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-

luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-

utslapp/Bygg--och-fastighetssektorns-klimatpaverkan/ 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikation

er6400/978-91-620-6880-6.pdf?pid=24457  

 

 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-

klimatpaverkande-utslapp/ 

 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Statistik-A-O/vaxthusgaser-utslapp-fran-avfall/ 

 

Naturvårdsv

erket och 

Boverket 

2019 Klimatscenarier bygg- och 

fastighetssektorn: Förslag på metod för 

bättre beslutsunderlag 

 

http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-

miljon/klimat-och-luft/klimat/PM-Klimatscenarier-

bygg-fastighetssektorn.pdf 

Olsson, 

Nilla 

2019 Samarbete är nyckeln för drastiskt sänkta 

CO2-utsläpp från betong 

 

https://byggteknikforlaget.se/samarbete-ar-nyckeln-for-

drastiskt-sankta-co2-utslapp-fran-betong/ 

Seleborg, 

Mikaela 

2019 Analys av klimatpåverkan av byggnader i 

svenska LCA-studier: Kartläggning av 

utsläppskällor och kunskapsluckor 

 

http://www.w-

program.nu/filer/exjobb/Mikaela_Seleborg.pdf 

Stenmarck, 

Åsa 

2018 Det går om vi vill: Förslag till en hållbar 

plastanvändning (SOU) 

 

https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/92864

87f6ecb45e2a2de0f90bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---

forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-201884  

Sveriges 

kommuner 

och regioner 

(tidigare 

SKL) 

2017 Byggnadsstommens klimatpåverkan: 

Livscykelsperspektiv på olika material  

 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-350-

5.pdf 

 

Tyréns m.fl. 2012 Att minska byggavfallet: En metod för att 

förebygga avfall vid byggande 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/fil

es/attachments/page/att-minska-byggavfallet.pdf  

UNEP 2009 Common Carbon Metric for Measuring 

Energy Use &  

Reporting Greenhouse Gas Emissions  

from Building Operations 

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7922  

Wallhagen, 

Marita  

 

2018 Kom ihåg byggnadsmaterialens 

klimatpåverkan! 

 

https://www.husbyggaren.se/kom-ihag-

byggnadsmaterialens-klimatpaverkan/ 
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https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-fran-exporterande-foretag/Koldioxidekvivalenter/
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http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-el-och-fjarrvarme/
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http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Bygg--och-fastighetssektorns-klimatpaverkan/
http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Bygg--och-fastighetssektorns-klimatpaverkan/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6880-6.pdf?pid=24457
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6880-6.pdf?pid=24457
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/
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https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/vaxthusgaser-utslapp-fran-avfall/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/vaxthusgaser-utslapp-fran-avfall/
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http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Mikaela_Seleborg.pdf
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-201884
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-201884
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-201884
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-350-5.pdf
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-350-5.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/att-minska-byggavfallet.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/att-minska-byggavfallet.pdf
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7922
https://www.husbyggaren.se/kom-ihag-byggnadsmaterialens-klimatpaverkan/
https://www.husbyggaren.se/kom-ihag-byggnadsmaterialens-klimatpaverkan/
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6.1 Ramverk, standarder och policys att förhålla sig till 
 

Nedan finns relevanta ramverk, standarder och policies som är bra att känna till. Vissa av dem 

är eller innehåller verktyg som kan vara bra att använda.  

 
Namn Kort beskrivning Länk 

BASTA Ett system för bedömning av olika byggprodukter, och 

syftar till att fasa ut ämnen med särskilt farliga 

egenskaper ur bygg- och anläggningsprodukter.  

Basta ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och 

Byggföretagen.  

 

https://www.bastaonline.se/ 

 

BF9K Ett lednings- och produktcertifieringssystem för 

byggbranschen som ställer krav på kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljö. BF9K har initierats och förvaltas av 

Stockholms Byggmästareförening. 

 

https://bf9k.se/ 

 

Byggvarubedömningen  En standard för miljöbedömning av varor, framtagen av 

Sveriges största fastighetsägare och byggherrar. 

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller 

information om miljöbedömda varor i en databas.  

 

https://byggvarubedomningen.se/ 

 

Färdplan 2045/ 

Färdplanen för en 

hållbar, klimatneutral 

och konkurrenskraftig 

bygg- och 

anläggningssektor 

Ingår i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och togs 

fram av en projektgrupp under Skanskas ledning. 

Byggföretagen driver implementeringen av färdplanen i 

hela värdekedjan vidare. Denna vägledning utgår från 

färdplansmålen. 

 

 

https://byggforetagen.se/fardplan-

2045/  

GHG-protokollet  En global standard för mätning, hantering och 

rapportering av växthusgasutsläpp. GHG-protokollet 

utvecklades av World Resources Institute (WRI) och 

World Business Council on Sustainable Development 

(WBCSD).  

 

http://ghgprotocol.org/ 

 

GRI Standards för 

hållbarhetsredovisning 

Ramverk för hållbarhetsarbete som är mest känt och 

använt över hela världen. Ramverket har utvecklats för 

att på ett strukturerat och jämförbart sätt redovisa en 

organisations hållbarhetsarbete och säkerställa 

kvaliteten på innehållet. GRI är en icke vinstdrivande 

organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre 

perspektiven (miljömässig, social och ekonomisk). 

https://www.globalreporting.org/sta

ndards/ 

 

Hagainitiativet Ett företagsnätverk som arbetar för att minska 

näringslivets klimatpåverkan.  

 

https://www.hagainitiativet.se 

 

Internationella 

passivhusstandarden 

Den ledande standarden för lågenergibyggnader i 

världen. 

 

https://passivehouse.com/ 

 

ISO 14064-3:2006 ISO-certifieringar är internationella kravstandarder för 

ledningssystem gällande olika sakområden. Denna 

standard är en vägledning för validering och verifiering 

av växthusgasrapporter. 

 

https://www.iso.org/standard/38700.

html 

 

ISO14000- 

miljöcertifiering 

En serie internationella standarder som ett företag eller 

annan organisation kan följa för att skapa ett 

miljöledningssystem. 

 

https://www.sis.se/iso14001/dettaris

o14001/ 

 

https://www.bastaonline.se/
https://bf9k.se/
https://byggvarubedomningen.se/
https://byggforetagen.se/fardplan-2045/
https://byggforetagen.se/fardplan-2045/
http://www.wri.org/
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://ghgprotocol.org/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.hagainitiativet.se/
https://passivehouse.com/
https://www.iso.org/standard/38700.html
https://www.iso.org/standard/38700.html
https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/
https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/
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Lagen om 

energikartläggning i 

stora företag 

Enligt lagen måste stora företag göra kvalitetssäkrade 

energikartläggningar minst vart fjärde år och det finns 

en möjlighet att dela upp den i etapper 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokum

ent-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2014266-

om-energikartlaggning-i-stora_sfs-

2014-266 

 

Lagen om 

hållbarhetsredovisningra

pportering 

Enligt lagen måste stora företag årligen upprätta en 

lagstadgad rapport som redovisar företagets 

hållbarhetspåverkan. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokum

ent-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arsredovisningsl

ag-19951554_sfs-1995-1554 

 

Lagförslag till 

kommande 

klimatdeklaration för 

byggnader 

Ett lagförslag om redovisning av klimatberäkningar för 

byggnader som Boverket har tagit fram på uppdrag av 

regeringen. 

 

https://www.boverket.se/sv/om-

boverket/publicerat-av-

boverket/publikationer/2018/klimatd

eklaration-av-byggnader2/ 

 

Miljöbalken  En ramlag som syftar till att främja en hållbar 

utveckling. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokum

ent-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/miljobalk-

1998808_sfs-1998-808 

 

Resurs- och 

avfallsriktlinjer vid 

byggande och rivning 

2019 

 

Riktlinjerna är formulerade som en branschnorm och 

uppdateras av Byggföretagen. 

https://publikationer.sverigesbyggin

dustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-

och-avfallsriktlinjer-vid-

byggan__1264  

Sunda Hus Ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter 

i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en 

databas med ämnen, material och produkter. 

 

https://www.sundahus.se/ 

 

TCFD (Task Force on 

Climate Related 

Financial Disclosures)  

Ett initiativ för att mäta och följa upp finansiella 

klimatrelaterade risker och möjligheter. 

https://www.fsb-tcfd.org/ 

 

Värmemarknadskommit

téns överenskommelse 

om miljövärdering  

Värmemarknadskommittén har enats om hur 

miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda 

fastigheter ur ett bokföringsperspektiv ska värderas.  

https://www.energiforetagen.se/glob

alassets/energiforetagen/statistik/fjar

rvarme/miljovardering-av-

fjarrvarme/hjalp-vid-

berakning/vmk-overnskommelse-

2019.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014266-om-energikartlaggning-i-stora_sfs-2014-266
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/klimatdeklaration-av-byggnader2/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/klimatdeklaration-av-byggnader2/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/klimatdeklaration-av-byggnader2/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/klimatdeklaration-av-byggnader2/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264
https://www.sundahus.se/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/miljovardering-av-fjarrvarme/hjalp-vid-berakning/vmk-overnskommelse-2019.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/miljovardering-av-fjarrvarme/hjalp-vid-berakning/vmk-overnskommelse-2019.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/miljovardering-av-fjarrvarme/hjalp-vid-berakning/vmk-overnskommelse-2019.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/miljovardering-av-fjarrvarme/hjalp-vid-berakning/vmk-overnskommelse-2019.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/miljovardering-av-fjarrvarme/hjalp-vid-berakning/vmk-overnskommelse-2019.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/miljovardering-av-fjarrvarme/hjalp-vid-berakning/vmk-overnskommelse-2019.pdf

