Miljöaspektslista
Verksamhet

Hur stor miljöpåverkan har aspekten, dels hur
mycket ni använder/släpper ut dels hur stor
påverkan utsläppet användningen har på miljön
Bedöm hur mycket ni som verksamhet kan påverka användningen/
utsläppet

Verksamhet AB

Bedömning av miljöaspekt
Miljöaspekter
som påverkar
miljön

Summan av miljöpåverkan och
rådighet

Miljöpåverkan
*
1-5

Rådighet
*
1-5

Summa

Miljökompetens

3

5

8

Energi

5

4

9

Vatten

1

3

4

Hur mycket vatten används och till vad används vatten
till

Transporter

5

4

9

Vilka transporter görs, hur ofta och hur mycket kan ni
påverka transporterna samt vilka utsläpp uppkommer

Kemikalier

2

2

4

Vilka kemikalier används, är de farliga kemikalier och
hur mycket kan ni styra över användandet

Avfall

4

4

8

Hur mycket avfall uppkommer, vad är det för avfall
som uppkommer och hur sorteras avfallet

2

3

5

Vilka har ni, hur ofta får använder ni tjänsten och till
vad används tjänsten

3

4

7

Hur ofta görs inköp, vad köps in och vilka mängder
samt vilka alternativ finns

Verksamhetens
produkter

1

1

1

Vilka produkter saluför ni/tillverkar ni, vad har de för
miljöpåverkan och hur mycket produceras. Vilka val
kan ni göra

Verksamhetens
tjänster

3

2

5

Vilka tjänster har ni, hur många och hur stor påverkan
har ni på utförandet

Leverantörer/
Transportörer/
Entreprenörer
Inköp av varor,
produkter och
tjänster

Kommentar

Positiv påverkan

3

3

6

Indirekt påverkan

2

2

4

Utsläpp till luft

5

5

10

Utsläpp till vatten

1

1

2

Utsläpp till mark

-

-

-

Hur stor miljökompetens finns på verksamheten, hur
stor påverkan den har i form av val under det dagliga
arbetet samt rådgivning och utbildning
Hur mycket energi används och från vilka källor
kommer energin från och vad används den till (kyla,
värme, el)

All direkt miljöpåverkan som har en positiv
miljöpåverkan till exempel att driva eller är med i
projekt som bidrar till bättre miljö, utbildar samt
rådgiver
En indirekt miljöaspekt är något som uppstår i andra
verksamheter, organisationer eller hos andra personer
men som påverkas av era egna aktiviteter. Till exempel
miljöpåverkan från en tjänst, rådgivning eller
utbildning. Om ni till exempel utbildar personer i att
leva på ett hållbart vis så går dessa personer hem och
börjar göra bättre miljöval då har ni påverkat miljön
indirekt. Kraven i er upphandling kan bidra till att en
annan verksamhet förbättrar miljön. Till exempel
genom att i upphandling ställa krav och kräva
förbättringar i andra verksamheter bidrar till indirekt
miljöpåverkan.
Vilka utsläpp till luft görs till exempel transporter, hur
mycket släpps ut och hur ofta. Kan ni påverka detta?
Vilka utsläpp till vatten görs till exempel tvätt och
sanering, hur mycket släpps ut och hur ofta. Kan ni
påverka detta?
Vilka utsläpp till mark görs till exempel tvätt och
sanering, hur mycket släpps ut och hur ofta. Kan ni
påverka detta?
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Buller

1

1

2

Har ni maskiner, ventilation, musik eller verktyg som
bullrar. Hur högt och hur ofta

Vibrationer

1

1

1

Har ni maskiner, ventilation, musik eller verktyg som
skapar vibrationer. Hur högt och hur ofta

1

Använder ni något som genererar lukt som till exempel
kemikalier eller i någon tillverkningsprocess. Hur
mycket, hur ofta och i vilka halter. Kan ni påverka
detta i form av filter eller isolering.

Lukt

1

1

Se exempel på nyckeltal under ”mer
Verksamhetens betydande miljöaspekter information och fakta” på webbplatsen
Miljöaspekt

Summa av
bedömning

Miljökompetens

8

Energi

9

Transporter

9

Avfall

8

Inköp

7

Utsläpp till luft

10

Nyckeltal

Kommentar
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