Företagande och miljömål
Hur ett bra miljöarbete kan skapa möjligheter
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Miljöarbete med möjligheter
Även om svenska företag idag har stora miljökrav ska detta inte enbart ses som krav på
insatser- utan också som en chans till nya
möjligheter. Att företag ska ta sitt miljöansvar
är av stort intresse för många, så som aktieägare, intressenter och anställda. Med de möjligheter på intäkt- och kostnadssidan som ett
effektivt miljöarbete kan innebära blir det en
allt viktigare företagsekonomisk drivkraft.

En motor i förändringsarbetet är ofta interna
miljömål. Med den här broschyren vill vi ge
dig som företagare i Kristianstads kommun
drivkraft och inspiration till hur du med
ledning av Kristianstads lokala miljömål kan
stärka ditt företags miljöarbete.

Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är
idag en viktig framgångsfaktor för ett företag.

Potentiella vinster från ett framgångsrikt miljöarbete
Ökad attraktivitet på marknaden
- Nya kunder
- Ökad trovärdighet som ger nya möjligheter
till marknadsföring
- Ökad möjlighet att nå nya marknader
- Ökad attraktivitet på aktiemarknaden

Bättre kontroll på det egna miljöarbetet
- Bättre kontakt med myndigheter
- Enklare att följa aktuell lagstiftning
- Bättre förutsättningar att klara framtida
lagstiftning

Mindre kostnader och ökad effektivitet
- Effektivare användning av energi och material
- Minskade risker
- Lättare att attrahera kompetent personal på
arbetsmarknaden
- Bättre motivation och ökad trivsel bland personalen

Miljömålen
Den 28 april 1999 beslutade riksdagen om femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I
november 2005 antogs även ett sextonde miljökvalitetsmål, nämligen Ett rikt växt- och djurliv.
Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen är vad som utgör grunden för Sveriges nationella miljöpolitik och samtliga miljökvalitetsmål ska vara uppfyllda till år 2020.

De 16 nationella miljömålen
- Begränsad klimatpåverkan

- Grundvatten av god kvalitet

- Frisk luft

- Hav i balans samt levande kust
och skärgård

- Bara naturlig försurning

- Myllrande våtmarker

- Giftfri miljö

- Levande skogar

- Skyddande ozonskikt

- Ett rikt odlingslandskap

- Säker strålmiljö

- Storslagen fjällmiljö

- Ingen övergödning

- God bebyggd miljö

- Levande sjöar och vattendrag

- Ett rikt växt- och djurliv

Kristianstads lokala miljömål
Kristianstads kommun har ett biosfärsområde, en natur med en stor artrikedom och är sedan
länge en aktiv klimatkommun. Miljöarbetet behöver fortsätta vara i fokus och därför krävs
miljömål som pekar ut riktningar och åtgärder. Med utgångspunkt i Sveriges 16 nationella miljömål har Kristianstad kommun utvecklat lokala miljömål, framtagna utifrån lokala förutsättningar och utmaningar, som ska vara uppnådda till år 2020. De lokala miljömålen fokuserar på
den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och för att göra målen mer överskådliga är
de grupperade i fem målområden.
Vare sig ditt företag är stort eller litet, miljöcertifierat eller inte, är det viktigt att känna till
miljömålen. Med en utgångspunkt där blir miljöledningsarbetet mer effektivt och en ökad förståelse om miljösituationen ger en ökad förståelse för företagets egen roll i miljöarbetet.
- vidareutveckla ett rikt friluftsliv
som bygger på hållbart nyttjande,
tillgänglighet och stimulerar till
fysisk aktivitet.

1. Mångfalden i miljön
Vi ska fortsätta vara en av Sveriges
mest art- och upplevelserika kommuner genom att:

- stärka statusen för hotade arter
i kommunen med fokus på lokala
ansvarsarter och naturmiljöer som
sandhed, sandstäpp, kalkrika ädelskogsmiljöer och kalkrika kärr
- behålla och förstärka ekosystemtjänster i kommunen

2. God vattenstatus
Vi ska arbeta för att bevara vattnets
kvalitet och tillgång som ekosystemtjänst genom att:
- förbättra vattenstatusen och kunskapen om situationen i Hanöbukten
- skydda och säkerställa en långsiktig hållbar dricksvattenkvalitet.

3. Giftfri och säker miljö
Vi ska arbeta för en giftfri produktion och konsumtion i kommunen
genom att:

4. Långsiktigt hållbara bebyggelsemiljöer
Vi ska utveckla långsiktigt hållbara
boendemiljöer genom att:

- ta fram en kemikaliestrategi och
prioritera giftfria offentliga miljöer
för barn.

- klimatanpassa boendemiljöer och
infrastruktur

- verka för att näringslivet minskar
sin användning av farliga ämnen

5. Klimat och luft
Vi ska fortsätta vara en aktiv klimatkommun genom att:
- hela kommunkoncernen blir
fossilbränslefri.

- planera för att nya bostadsprojekt
och befintliga bostadsområden ska
vara hållbara

- säkerställa tillgång till tätortsnära
natur för boende och tillgång till
natur/park för förskola/skola

- skapa ett transportsystem med ett
tillgängligt och attraktivt nätverk för
gång-, cykel- och kollektivtrafik i
hela kommunen och med minskad
yta för biltransporter i tätorten Kristianstad.

Mål, tips och förslag
Med den här broschyren vill vi ge er kunskap om de lokala och nationella miljömålen och
visa hur de kan användas i ditt företags miljöarbete. Vi har utgått från vanligt förekommande
miljöpåverkan från företag, såsom utsläpp till luft, mark och vatten. Miljöpåverkan från olika
verksamheter på ett företag, som till exempel inköp och transporter, tas också upp.
Lycka till med ert viktiga miljöarbete!

Inköp
Inköparen har en nyckelroll i företagets miljöarbete och har stort inflytande över marknaden. Ju fler miljöanpassade varor och tjänster
som efterfrågas, desto mer ökar utbudet av
dessa. Ju större kund desto större påverkan,
men varje inköpare gör viktiga val och många
inköp ger tillsammans en stor drivkraft. Förutom miljöfördelar kan miljöanpassade inköp också ge sänkta kostnader för företaget
genom att man blir mer resurseffektiv och
minskar risker.
Vad kan ditt företag göra?
- Kartlägg inköpsrutiner (vem, hur, hur ofta?)
och gör en strategi för miljöanpassade inköp
utifrån företagets miljöutredning och miljömål.

- Ställ miljökrav vid inköp av transporter. Ställ
krav på järnvägs- eller båttransporter, samordnade varuleveranser, transportsnål ruttplanering och förnybara drivmedel.

- Ställ miljökrav vid inköp av energi. Ställ krav
på el märkt med Bra Miljöval, energieffektiva
maskiner, fordon och annan utrustning.

- Ställ miljökrav vid inköp av kemikalier. Ställ
krav på att det ska finnas komplett säkerhetsdatablad samt information om ersättningsprodukter som medför mindre risker för hälsa
och miljö.
- För vanliga inköp, så som papper, trycksaker,
rengöringsmedel, datorer, textilier, möbler,
livsmedel med mera, kräv miljömärkning av
oberoende part. Exempel på etablerade miljömärken är Bra Miljöval, Svanen, KRAV och
FSC-certifiering av skog.
- Vid inköp som är specifika för just ert företag kan det vara bra att ha ett nära samarbete
med leverantören. Analysera tillsammans
med leverantören vad som kan ändras för att
göra produkten mer miljövänlig.

Energi
All framställning av energi medför miljöpåverkan i någon form. Därför är en omställning
av energianvändandet en av grundpelarna för
att vi ska kunna nå miljömålen. Om du använder energi mer effektivt och byter till förnyelsebara energikällor istället för fossila, kan du
minska ditt företags miljöpåverkan rejält.

- Byt till förnyelsebara energikällor. Ställ krav
på el märkt Bra Miljöval. Bra Miljöval har som
grundkrav att all el är förnyelsebar. Utöver
det finns även krav på att vattenkraft inte får
torrlägga några vattendrag, att vindkraft är
omsorgsfullt placerad och att biokraft har full
kontroll över sitt bränsle. Råvaran till biokraft
får inte komma ifrån illegala eller ohållbara
avverkningar eller innehålla genmodifierat
bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar.
- Se över tomgångsförluster, till exempel genom rundvandring på företaget. Behovsstyr
maskindrift, uppvärmning, ventilation och
belysning.

Vad kan ditt företag göra?
- Kartlägg verksamhetens energiflöden och
undersök var det går att effektivisera energianvändandet.
- Se över tomgångsförluster, till exempel genom rundvandring på företaget när produktionen inte är igång. Behovsstyr maskindrift,
uppvärmning, ventilation och belysning.

- Sänk inomhustemperaturen, i synnerhet i
förråd, källare, trapphus och outnyttjade utrymmen. Varje grads temperatursänkning
ger cirka fem procents energibesparing.

Kemikalier och farliga ämnen
Kemiska produkter tillverkas och används i
allt större antal och mängder. Omsättningen av varor i samhället har ökat enormt de
senaste årtiondena. För att vi ska kunna
åstadkomma en Giftfri och säker miljö är
det viktigt att förbättra kunskapen om vilka
kemiska ämnen som finns i de varor som säljs
på marknaden. Hälso- och miljörisker kan
uppstå vid hantering av kemikalier, men även
när kemiska ämnen sprids från produkter,
dels när de används och dels när de blir avfall. Vissa kemiska ämnen har särskilt farliga
egenskaper. De kan framkalla cancer, skada
arvsmassan, vara skadliga för fortplantningen
eller ha lång nedbrytningstid och ackumuleras i näringskedjorna.
Vad kan ditt företag göra?
- Gör en inventering av de kemikalier ni använder och skapa en kemikalieförteckning.
Uppdatera förteckningen regelbundet med
produkternas hälso- och miljöeffekter.

- Förbättra kunskapen om de kemikalier ni
använder. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIO) är ett verktyg som ger
kunskap om hur ni kan gå till väga när
ni bedömer vilka kemiska ämnen som är
acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt. Ni
kan också få hjälp att strukturera ert riskminskningsarbete och välja rätt kemikalie till
rätt ställe (www.kemi.se).

- Ersätt kemiska produkter som kan antas
medföra risker för människors hälsa och
miljön, med mindre farliga produkter, enligt
miljöbalkens produktvalsprincip. Produktvaltprincipen innebär att alla ska undvika att
använda eller sälja kemiska produkter som
kan vara skadliga för människa eller miljö,
om produkterna går att ersätta med mindre
farliga produkter.
- Se till att få aktuella säkerhetsdatablad för
alla kemiska produkter ni köper in.

- Utveckla produktionsprocessen så mycket
som möjligt så att den kan ske utan eller med
mindre miljö- eller hälsoskadliga kemikalier.

Transport
Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser
bidrar till klimatförändringar, som är ett av
de största globala miljöproblem mänsligheten
står inför under 2000-talet. Även om mängden utsläpp av växhusgaser successivt minskar står inrikes transporter för en tredjedel
av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser
(exklusive markanvändning). Det är därför
viktigt att varje företag gör vad de kan för att
minska påverkan från transporter kopplat till
företaget.

- Den väv av transporter som ett enda företag
orsakar är ofta en betydande del av verksamhetens miljöbelastning. Väven innebär ofta
en mängd olika transporter, så som transport
av råmaterial, annat inköpt material, färdiga
produkter och tjänster, tjänsteresor och transporter med egna fordon, personalens resor
till och från jobbet osv. Kartlägg och undersök
vilka transporter er verksamhet har och vilken miljöbelastning transporterna ger.

- Om inte förnybara drivmedel finns tillgängliga; använd drivmedel av bästa miljöklass.
Använd fordon och arbetsmaskiner av bästa
miljöklass. Ställ samma krav på leverantörer
och distributörer.

- Flytta i möjligaste mån företagets långväga
transporter från lastbil och flyg till järnväg eller båt. Kombinera korta matartransporter på
lastbil med långväga räls- och sjötransporter.
Försök att lägga nyetableringar där det kommer att finnas god tillgänglighet till järnvägseller båtfrakt.

Vad kan ditt företag göra?
- Inför en miljöstyrande tjänsteresepolicy.
Använd i möjligaste mån tåg, buss eller tjänstecyklar oavsett längre eller kortare tjänsteresor. Ha tjänstebilar i bilpool. Undvik förmånsbilar. Använd telefon- och videokonferenser.

- Välj varor och råmaterial som transporterats
så kort sträcka på väg som möjligt. Öka fyllnadsgraden i fordon och effektivisera ruttplaneringen. Ställ motsvarande krav på leverantörer och distributörer. Samordna transporter
inom och från företaget och ställ krav på samordnade varuleveranser från leverantörer.

Vatten och avlopp
Varje sommar läser vi om algblomningar,
giftiga alger och syrebrist och om människor
och djur som mår dåligt efter att de fått i sig
vatten när de badat. Den främsta orsaken till
detta är övergödning, det vill säga för stor tillförsel av växtnäringsämnena kväve och fosfor.

- Vidta andra vattenbesparande åtgärder. Ett
exempel är att använda lätt förorenat vatten
till annan förbrukningskälla som har lägre
reningskrav, exempelvis genom motströmssköljning.

Vad kan ditt företag göra?
- Kartlägg vilka ämnen som används inom
verksamheten och vilka som går ut genom
avloppet – volymer och risker?

- Säkra förvaringen av kemikalier och farligt
avfall. Förvara på skyddad plats utan golvbrunnar. Se till att olika kemikalier inte blandas och att behållare är invallade.

Ett annat problem är en sänkt grundvattennivå vilket kan påverka dricksvattenförsörjningen och störa livsmiljöer för djur och
växter. Grundvattnet skyddas om vi hushåller
väl med vår vattenförbrukning. Även vattenförbrukning i områden med god tillgång på
vatten innebär en miljöbelastning, eftersom
det går åt energi för att distribuera vattnet
och det ofta krävs kemikalier för att rena det.
Exempel på föroreningar av mänskligt ursprung i grundvattnet är bekämpningsmedel, oljeprodukter, nitrat, försurande ämnen,
metaller, mikrobiologiska föroreningar och
klorid.

- Kartlägg vattenförbrukningen vid verksamhetens olika moment och undersök om förbrukningen kan minska.

- Slut processer i möjligaste mån för att spara
vatten och undvika eller minska utsläpp av
föroreningar.

- Byt ut skadliga kemiska produkter till
alternativ som är mindre skadliga ur
miljö-och hälsosynpunkt enligt miljöbalkens
produktvalsprincip.

- Minska haveririsker genom att höja riskmedvetandet på företaget och vidta tekniska
säkerhetsåtgärder, som att hårdgöra ytor och
installera uppsamlingstankar för dagvatten.

- Minimera och samla in spill (internt, externt,
installations- och produktionsspill) för att
förhindra förorening av vatten och öka
resurseffektiviteten.

Avfall
I ett hållbart Sverige kan vi inte bygga upp
berg med onödiga och farliga sopor. Vi behöver minska den totala mängden avfall, se till
att avfallet blir mindre farligt och sortera och
återföra avfallet i kretsloppet. I Sverige, liksom i hela EU, gäller den så kallade avfallshierarkin. Den innebär att man i första hand ska
förebygga att avfall överhuvudtaget uppkommer. Det avfall som trots detta uppkommer
ska vara så ofarligt som möjligt. I andra hand
ska avfallet återanvändas, materialåtervinnas,
eller utnyttjas för energiproduktion.

Vad kan ditt företag göra?
- Kartlägg mängd och slag av avfall som uppkommer årligen samt hur det hanteras.

- Källsortera olika avfallsslag och återvinn
så mycket som möjligt. Använd färre material, som är lätta att separera och därigenom
källsortera. Ju renare fraktioner, desto lättare
att hantera, lagra, transportera och återvinna.

- Utveckla produkten så att den håller längre,
går att återvinna och inte innehåller farliga
ämnen som medför miljö- eller hälsoproblem
vid återvinning eller annat omhändertagande.
Om produkten måste förpackas gör det med
så lite och så återvinningsbara förpackningar
som möjligt. Se över rutiner och processer för
att kunna minska avfallsmängderna.
- Förpackningar, returpapper, elektroniska
produkter, däck och bilar omfattas av producentansvar. www.repa.se informerar om
var plast, metall, kartong och wellpapp ska
lämnas. www.el-kretsen.se informerar om var
elavfall ska lämnas.
- Inför säkra rutiner för identifiering och
hantering av farligt avfall. Farligt avfall och
vanligt avfall får inte blandas eller förvaras
tillsammans. Märk upp det farliga avfallet och
förvara det säkert utan risk för läckage (invallade behållare och inga golvbrunnar).

Mer information
För mer information, kontakta:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstad kommun
www.kristianstad.se

040-13 50 00

Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12

Mer bra information finns också att hämta hos myndigheterna:
Energimyndigheten						www.energimyndigheten.se
Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap		

www.msb.se

Kemikalieinspektionen					www.kemi.se
Naturvårdsverket						www.naturvårdsverket.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

