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Sammanfattning 

Riksantikvarieämbetet redovisar årligen sin miljöpåverkan till Naturvårdsverket och 

Kulturdepartementet i en miljöredovisning. 

 

Riksantikvarieämbetet är en av 17 myndigheter som har som uppdrag att nå 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Riksantikvarieämbetets åtgärder 

påverkar 12 av de 16 miljökvalitetsmålen. 

 

Indirekt miljöpåverkan är effekter av myndighetens beslut, regler, bidrag, 

rådgivning och information samt aktiviteter som upphandling och inköp. Arbetet 

med den indirekta miljöpåverkan har under 2016 fått positiva effekter på de 12 

miljökvalitetsmålen som Riksantikvarieämbetets verksamhet påverkar. 

 

Riksantikvarieämbetets direkta miljöpåverkan omfattar tjänsteresor, 

energianvändning, förbrukning av telefoner och telefoni, pappersförbrukning samt 

kemikalieanvändning i egna laboratorier. Under 2016 har Riksantikvarieämbetet 

minskat sin direkta miljöpåverkan inom alla områden utom tjänsteresor som ökat  

med 11 procent. Det är också tjänsteresor som har störst miljöpåverkan. De korta 

flygresorna mellan Stockholm och i Visby har minskat medan användningen av 

videokonferenser och webbmöten ökat med 58 procent resp. 45 procent. 78 av 

videokonferenserna genomfördes med extern part något som tidigare varit svårt  

på grund av olika typer av teknik. 

 

Riksantikvarieämbetet energiförbrukningen minskade med 11 procent. Det är 

framförallt Svensk Museitjänst som arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder 

men även samarbetet med våra hyresvärdar Statens fastighetsverk och Nordisk 

Renting AB har gett bra resultat. 

 

Under 2015 byttes myndighetens alla skrivare vilket innebar att antalet utskrifter 

minskade med 24 procent det året. Under 2016 har minskningen bara varit 2 

procent färre utskrifter. Totalt gjordes 91 616 utskrifter vilket innebär ett snitt på 

430 utskrifter per person och år. Förbrukningen av papper minskade med 28 

procent jämfört med året innan. Anledningen är att fler dubbelsidiga utskrifter görs.  
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1. Inledning 

Riksantikvarieämbetet redovisar årligen sin miljöpåverkan till Naturvårdsverket och 

Kulturdepartementet i en miljöledningsrapport. Detta dokument är en utökad 

sammanställning av myndighetens miljöpåverkan under flera år för att enklare se 

förändring över tid. Bilaga 1 rapporteras direkt in i Naturvårdsvekets 

rapporteringsystem. Denna miljöredovisning med bilaga skickas till 

Naturvårdsverket och Kulturdepartementet. 

 

2. Riksantikvarieämbetets miljöpolicy 

Riksantikvarieämbetet ska vara ett föredöme i miljöarbetet. Genom 

samverkan med omgivande samhälle ska vi också stimulera andra till 

handlingar som främjar en hållbar utveckling och att nå de nationella 

miljökvalitetsmålen. 

 

Riksantikvarieämbetet ska förebygga negativ miljöpåverkan genom att: 

 Ta miljöhänsyn i alla beslut 

 Ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster  

 Minska användningen av energi 

 Begränsa klimatpåverkan och minska utsläppen från resor och transporter  

 Minska resursanvändningen och underlätta för en miljöriktig avfallshantering 

 Följa upp och utvärdera resultatet av miljöarbetet i syfte att höja effektivitet och 

kvalitet. 

 Ha medarbetare med hög miljökompetens 
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3. Indirekt miljöpåverkan 

Indirekt miljöpåverkan är effekter av myndighetens beslut, regler, bidrag, 

rådgivning och information samt aktiviteter som upphandling och inköp.  

 

Riksantikvarieämbetet är en av 17 myndigheter som har som uppdrag att nå 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Riksantikvarieämbetet bidrar genom 

myndighetens föreskriftsarbete, rekommendationer om kulturmiljövård samt genom 

att följa upp och sammanställa kulturmiljöarbetet i den egna sektorn och analysera 

hur det har bidragit till uppfyllandet av respektive miljömål.  

3.1 Kulturmiljöintegrering 

För att de nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet ska kunna nås 

behöver många aktörer inom olika samhällsområden bidra. Arbetet med att öka 

målens genomslag har skett genom seminarier, remissvar och samråd samt 

deltagande i myndighetsgemensamma referens- och arbetsgrupper. Det sker till 

stor del inom miljömålssystemet med de myndigheter som berörs av 

kulturmiljömålen. Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2016 har påverkat 12 av 

de 16 miljökvalitetsmålen.  

3.2 Levande skogar 

Som en följd av det gemensamma regeringsuppdraget Kulturarv i skogen med 

Skogsstyrelsen finns nu en modell för beskrivning och bedömning av 

skogsbruksskador på forn- och kulturlämningar. Handläggare vid länsstyrelserna 

har prövat modellen vid ett fältseminarium. En effekt av kalibreringen är att det blir 

tydligare och enklare att följa upp om målet att minska skadorna på forn- och 

kulturlämningar i skogsbruket verkligen nås. 

 

I samarbete med Uppsala universitet arrangerade Riksantikvarieämbetet 

seminariet Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och 

prioritet. Deltagarna kom från länsstyrelser, Skogsstyrelsen, museer, universitet 

och privata företag. Fokus var utmarkslämningar, dvs. sådana som tillkommit vid 

bruk av skogen.  

3.3 God bebyggd miljö 

Flera remisser har berört förändringar i plan- och bygglagen för att öka 

bostadsbyggandet och förenkla plan- och byggprocessen. Riksantikvarieämbetet 
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har lyft fram risken att de föreslagna förändringarna kan försvåra möjligheterna att 

nå såväl de nationella kulturmiljömålen som miljömålet God bebyggd miljö. 

 

Konferensen Gestaltning och PBL arrangerades tillsammans med Boverket, 

ArkDes och Statens konstråd för att diskutera gestaltningens betydelse för en god 

livsmiljö. Kulturmiljö och kulturvärden var genomgående teman. Seminariet var en 

del i myndighetssamverkan kring främjande av hållbar stadsutveckling och 

gestaltning av offentliga miljöer. Insatsen antas ha stärkt förutsättningarna för 

kulturmiljöarbetet genom ökat genomslag inom planering, gestaltning och 

byggande.  

 

Samverkan med Trafikverket har skett i förberedelserna för den nationella 

transportplaneringen 2018–2029. Samverkan avser främst medverkan i den 

statliga referensgruppen för en ny generation järnväg. Riksantikvarieämbetet har 

drivit att Sverigeförhandlingens arbetssätt bör kompletteras med ett traditionellt 

fysiskt planeringsperspektiv och ett landskapsperspektiv, för att möjliggöra ett så 

stort hänsynstagande till kulturmiljön som möjligt. 

3.4 Samverkan med andra myndigheter 

Antalet remisser och samråd från departement, centrala myndigheter, 

länsstyrelser, kommuner och andra aktörer är i stort oförändrat. De tre största 

ärendegrupperna handlar om väg- och järnvägsinfrastruktur, inrättande av 

naturreservat respektive uppförande av större vindkraftsanläggningar. Genom 

samråden och remissvaren bör kulturmiljöperspektivet ha blivit bättre 

omhändertaget. I de två första ärendegrupperna bör inte endast möjligheterna till 

ett bättre bevarande av kulturmiljöerna ha ökat utan även möjligheterna att nyttja 

kulturmiljöerna som en resurs som kan tillföra kvaliteter. 

 

Samarbetet med Havs- och vattenmyndigheten kring havsplaneringen har fortsatt. 

Bl.a. har samråd hållits om havsplaneringens inriktning på och avgränsning av 

hanteringen av den marina kulturmiljön. Samverkan ingår i stödet till Havs- och 

vattenmyndighetens åtgärder i miljömålsarbetet. 

3.5 Natur och kultur 

Tillsammans med Naturvårdsverket har ett arbete påbörjats med att utveckla 

samverkan kring förvaltningen av natur- och kulturreservat. Centrum för biologisk 

mångfald kommer från 2017 att genomföra utbildningar om skötsel av 
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kulturpräglad natur, i syfte att öka kunskapen om biologi och historia på 

länsstyrelserna.  

 

Inom ramen för miljömålsarbetet deltar Riksantikvarieämbetet i arbetet med en 

strategi för odlingslandskapets biologiska mångfald, tillsammans med 

Naturvårdsverket och Jordbruksverket.  

 

Myndigheten driver nätverket svenska kulturlandskap, tillsammans med 

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Nätverket växer och omfattar nu 

drygt 600 personer. Nätverkets mål är att traditionella skötselmetoder förblir 

levande, används och bidrar till att höga natur-och kulturvärden i kulturlandskapet 

bevaras och utvecklas. 

3.6 Utveckling av museifrågor 

Museernas samlingar utgör en kunskapsresurs för samhället och en utgångspunkt 

för olika tolkningar av historien. Riksantikvarieämbetets arbete syftar till att stärka 

museernas förutsättningar för en mer ändamålsenlig, effektiv och hållbar 

samlingsförvaltning. Ett nytt strategiskt program för myndighetens arbete har tagits 

fram. Det fokuserar bl.a. på fortsatt arbete med policyer, standarder, etikfrågor och 

riskhantering. 

 

Myndigheten driver implementeringen av olika verktyg för samlingsförvaltningen 

och stödjer museerna. Den internationella standarden SPECTRUM används nu av 

fler museer. Vidare pågår arbete med en svensk handledning om gallring, utifrån 

en förlaga, som tagits fram av Museums Association. Ett projekt för ökad 

tillämpning av europeiska standarder har genomförts tillsammans med 

Världskulturmuseerna, Statens historiska museer, Västerbottens museum och 

Stiftelsen Nordiska museet.  

 

Genom den årliga konferensen Samlingsforum, får branschen möjlighet att träffas, 

diskutera och ta del av aktuella frågor. Årets tema Från samling till utställning  

fokuserade på processer, metoder och verktyg för samlingsförvaltning och 

utställningsarbete. 

 

Riksantikvarieämbetet driver nätverket PRE-MAL om skadedjursbekämpning och 

mögelangrepp. I nätverket medverkar ett hundratal personer från i första hand 

museer, tillsammans med Arbetsmiljöverket och IVL Svenska Miljöinstitutet. Under 
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året anordnades också en kurs med deltagare från både museer och 

byggnadsvårdsbranschen. 

3.7 Klimatanpassningsarbete 

Riksantikvarieämbetets arbete inom klimatanpassning utgår från de 

rekommendationerna i rapporten Climate Change and Cultural Heritage in the 

Nordic Countries från 2010. En handlingsplan har tagits fram för 

energieffektivisering och klimatanpassning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

2015–2017. Syftet är att öka kunskapen så att skador på kulturarvet kan undvikas 

eller begränsas. Målgrupper är länsstyrelserna och professionella förvaltare, som 

Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket och Svenska kyrkan. Indirekt nås också 

kommunerna, genom länsstyrelsernas och Boverkets arbete. 

 

Riksantikvarieämbetet medverkar i SMHI:s myndighetsnätverk och har arrangerat 

flera regionala workshoppar och dialogmöten med olika organisationer, samt 

medverkat i större konferenser kring klimatanpassning.  

 

Under 2015 och 2016 har Riksantikvarieämbetet medverkat i flera regionala projekt 

med syftet att förhindra negativ påverkan på kulturmiljöer på grund av naturolyckor 

och klimatförändringar. Fokus är på utvecklingen av metoder för riskbedömning 

och påverkansfaktorer. Projektet Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige 

omfattade länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland, Västarvet och Kulturmiljö 

Halland. En metod har utvecklats för riskbedömning av olika klimatrelaterade hot 

och skadeeffekter, där tillgängliga kulturmiljödata har samkörts med klimatdata. 

Resultaten åskådliggörs genom en webbGIS-lösning, som stöd för riskanalys och 

planeringsarbete.  Riksantikvarieämbetet deltog i referensgruppen i projektet 

Blekinges kulturmiljöer – översvämning till följd av ett förändrat klimat, som syftade 

till att få en överblick över vilka kulturmiljöer i länet som hotas. Projektet har tagit 

fram metoder för riskanalys och värdering, som underlag för prioritering och 

planering av insatser. Riksantikvarieämbetet kommer att sammanfatta 

erfarenheterna från de olika projekten i en webbaserad handbok.  

 

Sedan 2007 ingår Riksantikvarieämbetet i programrådet för Energimyndighetens 

forskningsprogram Spara och Bevara, energieffektivisering i kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. Programmet bidrar till utveckling av ny kunskap, nya 

metoder och tekniklösningar utan att de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen 
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förstörs eller förvanskas. Myndigheten driver tillsammans med Uppsala universitet 

också ett myndighetsövergripande nätverk kring energieffektivisering.  

 

Avseende brand och naturolyckor driver myndigheten det nationella nätverket 

Brandskydd och kulturarv. Syftet är att minska risken för bränder och förbättra 

agerande under och efter brand. Riksantikvarieämbetet samarbetar också sedan 

flera år med Myndigheten för samhällskydd och beredskap och ett tjugotal andra 

organisationer.  

3.8 FoU-samverkan 

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har genomfört samfinansierade 

forskningsutlysningar för att stödja kunskapsutvecklingen inom miljömålet för 

Storslagna fjäll. Utvecklingsarbete har bedrivits kring integrering av natur- och 

kulturmiljövård. Nya disciplinövergripande forskarnätverk har skapats mellan 

humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap, forskningskommunikation och 

kunskapshantering har utvecklats. 

3.9 Utvärdering 

I rapporten Kulturmiljöer vid vattendrag har förutsättningarna för att beakta 

kulturmiljöer i samband med utredning och prövning av vattenverksamhet vid 

rinnande vatten utvärderats. Bakgrunden är EU:s ramdirektiv för vatten med krav 

på åtgärdsprogram för att landets vattenmiljöer ska nå god ekologisk status. Flera 

förslag har lämnats till miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista utifrån 

slutsatserna. Några länsstyrelser har uppgett att de använt rapporten, exempelvis 

vid samråd som rör åtgärder vid vattendrag.  

 

Utvärderingen Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? 

genomfördes i samråd med övriga myndigheter i projektet CAP:s miljöeffekter. 

Bakgrunden var farhågor om att samhällsnyttor riskerar att gå förlorade till följd av 

att landsbygdsprogrammets ersättningar för skötsel av kulturmiljöer togs bort för 

perioden 2014–2020. Rapportens iakttagelser, slutsatser och rekommendationer 

har presenterats för Regeringskansliet och spridits till andra berörda aktörer. 

Rapporten gav upphov till åtta inslag i massmedia. Riksantikvarieämbetet 

genomför en fortsättningsstudie för att kunna lämna förslag till regeringen om 

ersättningar i nästa landsbygdsprogram.  
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3.10 Information om fornlämningar – DAP 

En samordnad och tillgänglig fornminnesinformation är nödvändig för att samhället ska 

kunna stödja samhällsbyggandet. Därför driver Riksantikvarieämbetet det femåriga 

programmet Digital arkeologisk process (DAP) till och med 2018. DAP är även en aktivitet i 

Miljömålsrådets gemensamma åtgärder för 2016, för ökad samsyn i hanteringen av 

kulturlämningar som berörs av skogsbruket. 

 

Programmet arbetar för att säkerställa att fornminnesinformationens kvalitet är 

tillräckligt hög och tydligt beskriven för samhällsbyggnadsprocessens behov. Ny IT-

infrastruktur och digitala tjänster utvecklas för att informationen ska finns tillgänglig, 

standardiserad och digital. Processer och arbetssätt förändras så att arbetet med 

informationen är samordnad, effektiv och reglerad. 

 

Under 2016 har utvecklingen av nya tjänster fortsatt. Bl.a. har ett nationellt 

arkeologiskt undersökningsregister utvecklats som ger relevant information om 

genomförda arkeologiska undersökningar och resultaten. Data från ca 30 000 

undersökningar har samlats in och kommer att tillgängliggöras via tjänster från 

registret. 

Riksantikvarieämbetets digitala tjänsteutbud breddas i och med DAP och kraven 

på tillgänglighet och stabilitet ökar. En ny teknisk plattform har därför tagits i bruk. 

Plattformen skapar även förutsättningar för en helt digital informationsprocess då 

bl.a. elektronisk arkivering säkerställs. 

 

En modell för att beskriva kvaliteten på information har arbetats fram i syfte att 

underlätta bedömningar i samband med planering och ingrepp i fornlämningar. 

Modellen ger även en grund för statistik samt vidare kvalitetsredovisningar av 

fornminnesinformation. 

3.11 Kartläggning av informationsbehov 

Riksantikvarieämbetet försörjer en rad aktörer med kulturmiljöinformation. För att 

kunna göra prioriteringar behövs en plan för informationsförsörjningen. En 

kartläggning av användarnas behov har därför utförts. Den omfattade länsstyrelser, 

vissa museer, Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan och berörda 

miljömålsmyndigheter. 

 
Miljömålsmyndigheterna har behov av mer tolkande och förklarande information. I 

kartläggningen framkom även önskemålet att enkelt kunna hitta all relevant 

information utan att behöva söka på flera olika ställen. I publiceringen av 
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kulturmiljöinformation behöver hänsyn tas till hur informationen – både den som 

förvaltas av Riksantikvarieämbetet och av andra – ska hänga samman för olika 

typer av användare. 

 

3.12 Miljökrav i upphandling 

Nytt för i år är att redovisa samtliga upphandlingar och direktupphandlingar över 

100 000 kr, med avtal tecknade under 2016, samt alla avrop som görs mot 

ramavtal. Tidigare år har vi endast redovisat upphandlingar. 

 

I de 23 upphandlingar och avrop som genomförts under året har miljökrav ställts 

vid 13. Det är i huvudsak vid direktupphandlingar av unika konsulttjänster som 

miljökrav inte har ställts som till exempel uppföljning kulturmiljömål, uppdrag 

kulturmiljöer, juridiskt biträde och projektcoach.  

 

Enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, 

tjänster och byggnader kan generalla undantag göras från miljökraven om 

myndigheten bedömer att kostnadseffektivitet och tillräcklig konkurrens inte kan 

uppnås vilket Riksantikvarieämbetet har gjort i fallen ovan. 

 

Andel miljökrav beräknas på antal upphandlingar och avrop med miljökrav mot det 

totala antalet i år vilket blir 57 procent.  

 

Nedan visar tabellen de senaste sju årens upphandlingar. 

 

Tabell 4: Riksantikvarieämbetets miljökrav i upphandling 2009 - 2016. 

  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Upphandlinga och avrop 

med miljökrav 13 4 4 11 15 7 5 11

Upphandlinga och avrop 

totalt 23 4 4 10 15 7 5 10

Andel upphandlingar och 

avrop med miljökrav 57% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 90%

Antal st
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4. Direkt miljöpåverkan 

4.1 Mål för direkt miljöpåverkan 

Genom åtgärder för att minska den direkta miljöpåverkan av 

Riksantikvarieämbetets verksamhet bidrar myndigheten till generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft och bara naturlig 

försurning.  

 

Riksantikvarieämbetets aktiviteter med betydande direkt negativ miljöpåverkan är 

tjänsteresor med flyg och bil, energianvändning i myndighetens lokaler, förbrukning 

av datorer och telefoni, tryckeritjänster och publikationer, pappersförbrukning samt 

kemikalieanvändning i egna laboratorier.  

 
Under 2016 har målen för Riksantikvarieämbetets direkta miljöpåverkan varit  

1. Bilda miljögrupp med en från varje avdelning – uppfyllt 

2. Genomföra Grön IT:s åtgärdslista – uppfyllt 

3. Ställa tydliga miljökrav vid samtliga upphandlingar där det är möjligt - 

uppfyllt 

4. Förbättra och utveckla avfall- och återvinningsstationerna i Stockholm och 

Visby – uppfyllt 

 

Samtliga mål är genomförda och uppfyllda. Arbetet har varit att bilda en miljögrupp 

med en representant från varje avdelning samt nyckelpersoner som upphandlare, 

vaktmästare, kommunikatörer med flera. Gruppen ska vara ambassadörer för 

miljöledningsarbetet i organisationen och ta hand om förslag och idéer på 

avdelningarna. Under 2016 har miljögruppen påbörjat arbetet med att ta fram ett 

förslag på en strategisk plan för Riksantikvarieämbetets miljöledningssystem 

tillsammans med miljösamordnaren. 

 

De utpekade aktiviteterna som fanns på Grön IT:s lista har genomförts. Det var att 

utrusta fler mötesrum med teknik för resfria möten, ta fram rekommendationer vid 

inköp av IT-produkter och utbilda IT-enheten i miljöanpassad upphandling. 

Riksantikvarieämbetet har ställt miljökrav vid samtliga upphandlingar och avrop där 

det varit möjligt utan att påverka kostnadseffektivitet eller snedvrida konkurrensen. 

Återvinningssystemet har förbättrats med nya återvinningsstationer med fler 

fraktioner att sortera i. .  
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4.2 Resor och transporter – ökat 11 % 

Under 2015 har koldioxidutsläppen från Riksantikvarieämbetets resor och 

transporter ökat med 11 procent jämfört. Totalt har myndigheten förorsakat 

131 388 kilo koldioxidutsläpp, vilket motsvarar 617 kilo koldioxid per årsarbetskraft.  

 

De korta flygresorna inom Sverige,  de långa flygresor utanför Sverige samt 

taxiresor och  tågresor har ökat. Flygresorna mellan Stockholm och Visby och 

resorna med egen bil har minskat.  

 

Anledning till ökning eller minskning beror ofta på vilka uppdrag myndigheten får.  

 

 

Tabell 1: Riksantikvarieämbetets koldioxidutsläpp från resor och transporter 2009- 2016. 

*) Under 2009-2012 var inte koldioxidutsläpp från de maskiner och fordon som används vid 

Arkeologiska uppdragsverksamheten med i mätningarna, därav ökningen 2013. 

  

År Totalt kg Co2

å.a 

årsarbetskrafter

Kg 

Co2/å.a Ökning/minskning

2009 237 240 398 597

2010 185 542 398 466 ▼22%

2011 188 596 377 500 ▲7%

2012 265 414 394 674 ▲35%

2013 398 543 371 1 074 ▲60%

2014 254 179 348 730 ▼34%

2015 118 311 213 555 ▼24%

2016 131 388 213 617 ▲11%
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Fördelning mellan reseslag  

Av Riksantikvarieämbetets totala koldioxidutsläpp står flygresor för 93 procent.  

De korta flygresorna under 50 mil står för 75 procent och de långa flygresorna för 

19 procent. Övriga färdsätt som resor med egen bil är 5 procent medan taxiresor 

står för 2 procent. Tåg- och bussresor syns inte i diagrammet nedan då de 

koldioxidutsläppen är mindre än 1 procent tillsammans. 

 

 

Diagram 1: Fördelningen mellan Riksantikvarieämbetets olika reseslag 2016. 

 

Flygresor under 50 mil – ökat 15 % 

Vid jämförelse med tidigare år har koldioxidutsläppen från flygresorna under 50 mil 

ökat med 15 procent. Det är framförallt resor från Stockholm till övriga landet som 

bokats via resebyrån som ökat. Flygresorna mellan Stockholm och Visby har 

minskat med 15 procent jämfört med året innan.  

 

De destinationer som Riksantikvarieämbetets inrikes tjänsteresor har gått till, 

förutom Stockholm och Visby, är Gällivare, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, 

Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kiruna, Luleå, Malmö, Ronneby, Skellefteå, 

Sundsvall Växjö och Östersund.  

 

Flygresor över 50 mil – ökat 13 % 

Koldioxidutsläpp från resor över 50 mil har ökat med 13 procent jämfört med 

föregående år. Fördelningen mellan destinationer är Europa 64 procent,  

Norden 12 procent och övriga världen 24 procent  

 

Flygresor 
under 50 mil 

75% 

Flygresor över 
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Taxi 2% 
Bilresor 5% 

Tjänsteresor Kg Co2 
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Tjänsteresor har gått till samtliga nordiska länder. Inom Europa har myndigheten 

rest till Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, 

Schweiz, Storbritannien, Turkiet och Tyskland. Tjänsteresor har också gjorts till 

Kanada, Ryssland och USA. 

 

Taxiresor – ökat 23 % 

Koldioxidutsläpp från myndighetens taxiresor har ökat med 23 procent. Dock har 

antalet resor och åkt sträcka i kilometer minskat med 4 respektive 12 procent. Det 

kan bero på att fler resor har gjorts med taxibilar som inte drivs av miljövänligt 

drivmedel. I underlaget ingår taxiresor bokade via upphandlad leverantör samt de 

som redovisas separat i ekonomisystemet. Taxiresor som görs utomlands ingår 

inte i beräkningarna. I tabellen nedan visas förändringen de senaste åren. 

 

 

Diagram 2: Riksantikvariets taxiresor i Sverige 2010-2015. 

 

Egna bilresor – minskat 19 % 

I beräkningen av egna bilresor ingår myndighetens egna bilar och de bilresor som 

medarbetarna fått milersättning för. Under 2016 har det körts 43 286 kilometer som 

förorsakat 6 234 kilo koldioxid. Jämfört med året innan har koldioxidutsläppen 

minskat med 19 procent. 
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4.3 Energiförbrukning – minskat 9 % 

Det pågår ett kontinuerligt arbete med förbättringsåtgärder tillsammans med 

Riksantikvarieämbetets hyresvärdar som bland annat resulterat i 

energibesparingar genom byte av ljuskällor till LED. Arbetet genomförs systematisk 

med kontinuerliga möten med varje hyresvärd och fastighetsförvaltare.  

 

Jämfört med tidigare år har energiförbrukningen minskat med 9 procent. 

Minskningen beror på kontinuerligt arbete med förbättringsåtgärder hos framförallt 

Svensk Museitjänst och även med hyresvärdarna Statens fastighetsverk och 

Nordisk Renting AB. 

 

 

Tabell 3: Riksantikvarieämbetets energiförbrukning 2009- 2016. 

*) Ökningen beror på förändrad mätmetod hos Svensk Museitjänst. 

  

År kWh totalt kvm å.a kWh/å.a kWh/kvm

Ökning/  

minskning

2009 2 221 884 35 998 398 5 583 62

2010 3 614 588 64 733 398 9 082 56 ▼10%

2011 3 574 837 64 315 377 9 482 56 Oförändrat

2012 3 840 543 63 402 394 9 748 61 ▲9%

2013 3 601 308 63 402 371 9 732 57 ▼7%

2014 4 554 167 52 419 348 13 087 87 ▲53% *

2015 2 825 214 34 336 213 13 264 82 ▼6 %

2016 2 577 082 34 336 213 12 099 75 ▼9 %
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4.4 Utskrifter – minskat 2 % 

Nya skrivare under 2015 medförde nya rutiner där alla dokument kvitteras ut direkt 

vid skrivaren genom inloggning och så kallad ”follow me-funktion. Den stora 

minskningen uppstod första året 2015 med cirka 24 procent.  

 

Under 2016 var minskningen 2 procent jämfört med året innan. Totalt gjordes 

91 616 utskrifter under 2016 jämfört med 2015 då det gjordes 92 930. 

 

Värt att notera är att en omfördelning mellan färg- och svartvita utskrifter har skett 

på kontoren i Stockholm då färgutskrifterna minskat med 27 procent medan de 

svartvita utskrifterna ökat med 63 procent. Totalt är det i stort samma antal. 

 

 

 

Diagram 4: Riksantikvariets utskrifter på kontoren i Stockholm och Visby 2014-2016. 
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4.5 Pappersförbrukning – minskat 28 % 

Pappersförbrukningen har totalt minskat med 28 procent under 2016. Den totala 

mängden A4- ark som förbrukats var 477 500. Jämfört med 2010, då 1 680 000 

A4-ark förbrukades, är det en minskning med 72 procent.  

 

Det är i huvudsak kontoren i Stockholm som har minskat förbrukningen och då 

med 44 procent.  

 

Nedan visas pappersförbrukningen de senaste åtta åren. Förbrukningen har 

stadigt minskat de senaste åren.   

 

 

Diagram 5: Riksantikvariets pappersförbrukning på kontoren i Stockholm och Visby 2009-2016. 
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4.6 Resfria möten – ökat 58 % 

Under 2016 har Riksantikvarieämbetet arbetat med resfria möten i myndigheter – 

REMM. REMM är ett projekt som drivs av Trafikverket för att samordna arbetet 

inom myndigheter. Målet är att öka och utveckla användningen av resfria möten 

inom och mellan myndigheter. 

 

Trafikverket har tagit fram en tio-stegsmetod som stöd i arbetet. De tio stegen är  

1. Analysera utgångsläget 

2. Förankra satsningen och avsätt resurser 

3. Etablera en arbetsgrupp 

4. Identifiera kommunikationsbehov 

5. Analysera tekniska förutsättningar 

6. Välj ut och införskaffa lämplig utrustning/tjänst 

7. Etablera styrmedel och rutiner för resfria möten 

8. Utse ansvariga 

9. Informera och sälj in 

10. Följ upp och synliggör 

 

En arbetsgrupp startades under 2016 med miljösamordnaren som ansvarig. Under 

året har gruppen arbetat med tio-stegsmetoden och samtliga punkter är 

genomförda. De 6 första punkterna var genomförda sedan tidigare så gruppen har 

fokuserat på arbetet med att ta fram ett allmänt råd för hur vi reser och har möten i 

myndigheten, vilka som är ansvariga samt genomfört en enkät där alla 

medarbetare på myndigheten har fått lämna synpunkter. Svarsfrekvensen på 

enkäten var 65 procent av 226 tillfrågade. Det som framkom av enkäten var 

framförallt att det behövs mer utbildning och träning för att kunna hantera tekniken. 

 

Under året har teknik och utrustning i myndighetens alla mötesrum förbättrats, 

vilket har ökat möjligheten att ha webbmöten.  
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Riksantikvarieämbetet har flera videokonferensanläggningar som används flitigt, 

två i Stockholm och två i Visby. Under 2016 har 879 videokonferenser genomförts. 

Jämfört med föregående år är det en ökning med 58 procent. 78 videokonferenser 

genomfördes med extern part något som tidigare varit svårt att genomföra på 

grund av olika typer av teknik. 

 

Under 2016 har 155 användare av webbmötesverktyget Skype for Business 

genomfört 814 webbmöten med fler än två deltagare. Vid en jämförelse med 

tidigare år har antal webbmöten ökat med 45 procent.  

 

I diagrammet nedan visas statistik över hur många videokonferenser som har 

genomförts under 2009- 2016.  

 

  

Diagram 5: Antal videokonferenser 2009-2016. 
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Bilaga: Rapport till Naturvårdsverket 

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 

 

Del 1 Miljöledningssystemet 

1. Är myndigheten miljöcertifierad? 

Nej. 

 

2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? 

Riksantikvarieämbetet ska vara ett föredöme i miljöarbetet. Genom samverkan med 

omgivande samhälle ska vi också stimulera andra till handlingar som främjar en hållbar 

utveckling och att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 

 

Riksantikvarieämbetet ska förebygga negativ miljöpåverkan genom att: 

Ta miljöhänsyn i alla beslut 

 Ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster  

 Minska användningen av energi 

 Begränsa klimatpåverkan och minska utsläppen från resor och transporter 

 Minska resursanvändningen och underlätta för en miljöriktig avfallshantering 

 Följa upp och utvärdera resultatet av miljöarbetet i syfte att höja effektivitet och 

kvalitet. 

 Ha medarbetare med hög miljökompetens 

 

3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? 

Miljöutredningen uppdaterades 2014 med en ny miljöaspektslista utifrån de nationella 

miljökvalitetsmålen. 

 

4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt påverkan på 

miljön? 

Riksantikvarieämbetets aktiviteter med betydande direkt negativ miljöpåverkan är 

tjänsteresor med flyg och bil, energianvändning i myndighetens lokaler, förbrukning av 

datorer och telefoni, tryckeritjänster och publikationer, pappersförbrukning samt 

kemikalieanvändning i egna laboratorier  
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4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt påverkan på 

miljön? 

Riksantikvarieämbetet är en av 17 myndigheter som arbetar inom Miljömålsrådets uppdrag 

att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Riksantikvarieämbetet bidrar genom 

myndighetens föreskriftmandat gällande kulturmiljölagen (1988:950) samt 

rekommendationer om kulturmiljövård och att följa upp och sammanställa kulturmiljöarbetet i 

den egna sektorn och analysera hur det har bidragit till uppfyllandet av respektive miljömål.  

 

5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande 

direkt påverkan på miljön? 

1. Bilda miljögrupp med en från varje avdelning  

2. Genomföra Grön IT:s åtgärdslista  

3. Ställa tydliga miljökrav vid samtliga upphandlingar  

4. Förbättra och utveckla avfall- och återvinningsstationerna i Stockholm och Visby 

 

5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande 

indirekt påverkan på miljön? 

Riksantikvarieämbetet genomför under 2016, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, 

ett antal olika åtgärder som bidrar till arbetet med generationsmålet. Bland annat att: 

 genom samverkan med många olika aktörer integrerat målen för det statliga 

kulturmiljöarbetet brett i samhället så att fler kan bidra till generationsmålet och 

miljökvalitetsmålens preciseringar om kulturmiljön, 

 tillämpat och utvecklat styrmedel och kunskaper för att bevara, förvalta och 

utveckla en mångfald av kulturmiljöer, 

 utvecklat och tillgängliggjort kulturmiljöinformation, samt anpassat den till 

användarnas behov och användningssituationer, så att den kan bidra till allas 

delaktighet och till andra myndigheters och organisationers åtgärder för att nå 

miljömålen, 

 fördelat bidrag och ersättningar kopplade till arbetslivsmuseer, kulturmiljövård och 

det civila samhället, så att fler kan bli delaktiga i kulturmiljöarbetet, 

 skapat en helhetssyn på natur- och kulturmiljöer i Sveriges olika landskap, 

 haft uppsikt och överinseende över arkeologiska undersökningar, 

fornlämningsområden, riksintressen och världsarv, 

 utvärdera strukturfondernas finansiering av kulturmiljöprojekt, samt  

 följt upp kulturmiljömålen 
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6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt 

miljöpåverkan? 

1. En miljögrupp har bildats med en representant från varje avdelning samt 

nyckelpersoner som upphandlar, vaktmästare, kommunikatörer med flera.  

2. IT har genomfört de utpekade aktiviteterna som fanns på Grön IT:s lista som att 

utrusta fler mötesrum med teknik för resfria möten, tagit fram rekommendationer 

vid inköp av IT-produkter och utbildat IT-enheten i miljöanpassad upphandling. 

3. Riksantikvarieämbetet har ställt miljökrav vid samtliga upphandlingar där det varit 

möjligt 

4. Återvinningssystemet har förbättrats med nya återvinningsstationer med fler 

fraktioner att sortera i och återvinningen är likadan i Visby och i Stockholm. 

 

6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för indirekt 

miljöpåverkan? 

Riksantikvarieämbetet samarbetar med övriga myndigheter genom olika åtgärder och 

projekt så som bland annat 

 regeringsuppdraget kulturarv i skogen som tagit fram en modell för beskrivning och 

bedömning av skogsbrusskador på forn- och kulturlämningar, 

 samverkan om natur- och kulturreservat,  

 strategi för odlingslandskapets biologiska mångfald,  

 nationell transportplanering,  

 rapport om kulturmiljöer vid vattendrag, 

 handlingsplan för energieffektivisering och klimatanpassning i kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse,  

 projekt om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige, 

 webbaserad handbok för tillsynmyndigheter om långsiktig hållbar förvaltning 

 nätverk om brandskydd och kulturarv 

 samt deltagande i många referensgrupper och nätverk 

 

De aktörer som Riksantikvarieämbetet samarbetat med under 2016 är bland annat 

Skogsstyrelsen, Boverket, Statens konstråd, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten, Jordbruksverket, Statens fastighetsverk, Arbetsmiljöverket, 

Naturhistoriska riksmuseet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Länsstyrelserna och 

många fler. 
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7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts 

Samtliga mål för direkt miljöpåverkan har uppfyllts. 

 

7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts 

Samtliga mål för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts. 

 

8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den 

kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? 

Utbildning i miljöanpassad upphandling har erbjudits samtliga medarbetare. 

 

9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska 

sin energianvändning? 

Riksantikvarieämbetet har bytt ut dataprojektorer mot LED-monitorer och äldre lampor byts 

ut efterhand till LED-lampor med betydligt lägre energiförbrukning. I Visby regleras 

belysningen med sensorer. Energiförbrukningen i myndighetens serverhall minskas 

kontinuerligt genom virtualisering av IT-miljön. 

 

10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att 

minska antalet tjänsteresor? 

Riksantikvarieämbetet har flera videokonferenser som används flitigt, två i Stockholm och 

två i Visby. Under 2016 har 879 videokonferenser genomförts vilket är en ökning med 58 

procent jämfört med året innan. Det har även genomförts 78 videokonferenser med extern 

part vilket varit  

 

Under 2016 har 155 användare av webbmötesverktyget Skype for Business genomfört 814 

webbmöten vilket är en ökning med 45 procent jämfört med året innan. 
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 

Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter 

Antal årsarbetskrafter: 213 

Antal kvadratmeter lokalyta: 34 336 

 

1. Tjänsteresor och övriga transporter 

Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft uppdelat per fordonsslag 

(1.1), sammanlagt (1.2) och från flygresor över 50 mil (1.3) samt antal resor 

 

Årets uppgifter – antal resor och kg CO2 Föregående års uppgifter 

Antal 
resor 

KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. 

a) Flygresor under 50 mil 2383 98 257 461 85 685 402 

b) Bilresor  8 456 40 9 955 47 

c) Tågresor  1,00 0,005 1,00 0,005 

d) Bussresor 960 211 0,99 965 4,53 

e) Maskiner och övriga 
fordon  

 
  0 0 

1.2 Sammanlagda utsläpp 
av koldioxid 

1.1 a-e 

 

106 925 502 96 606 454 

1.3 Flygresor över 50 mil 720 24 464 115 21 705 102 

 

1.4 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella 

problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda 

dessa) 

De korta flygresorna mellan Stockholm och Visby har minskat viket också visar sig genom 

att användandet av myndighetens videokonferenser och webbmöten nästintill har 

fördubblats under 2016. I övrigt har koldioxidutsläppen från Riksantikvarieämbetet 

tjänsteresor ökat med 11 procent. 

 

1.5 Hur uppgifterna är framtagna? 

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter och schablonlista som Naturvårdsverket 

tillhandahåller 
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2. Energianvändning 

2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årarbetskraft och per 

kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på 

 kWh totalt 

2016 2015 2014 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

1 609 717 1 500 214 2 687 178 

Fastighetsel 967 365 1 325 000 1 866 989 

Värme    

Kyla    

Totalt 2 577 082 2 825 214 4 554 167 

 

 kWh/årsarbetskraft kWh/m2 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

7 557 7 043 7 722 47 44 51 

Fastighetsel 4 542 6 221 5 365 28 39 36 

Värme       

Kyla       

Totalt 12 099 13 264 13 087 75 82 87 

 

Eventuell energianvändning utanför lokaler 

 kWh totalt 

2016 2015 2014 

Energi 0   

 

2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad 

Ja, värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. 

 

2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) 

 2016 2015 2014 

Verksamhetsel 100 % 100 % 100 % 

Fastighetsel 90 % 90 % 62 % 

Värme  %  %  % 

Kyla  %  %  % 

Utanför lokaler  %  %  % 

Totalt 95 % 95 % 84 % 

 

2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal? 

Krav har ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal. 
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2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med 

myndighetens fastighetsägare? (vid ja ange vilka åtgärder som har genomförts) 

Ja, minskningen beror på kontinuerligt arbete med förbättringsåtgärder hos framförallt 

Svensk Museitjänst och även hyresvärdarna Statens fastighetsverk och Nordisk Renting AB 
 

2.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella 

problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda 

dessa)) 

Ökat samarbete med fastighetsägarna kring energibesparing mm. Byte av ljuskällor till LED. 

Det är svårt att få jämförbara siffor från hyresvärdar på grund av flera hyresgäster i samma 

fastighet, t.ex. uppvärmning. Vi har kontinuerliga möten med hyresvärdarna där detta 

diskuteras och förbättras efterhand. 
 

2.7 Hur är uppgifterna framtagna? 

Leverantörsuppgifter 

 

3. Miljökrav i upphandling 

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala antalet 

upphandlingar och avrop 

 Antal st 

2016 2015 2014 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

13 4 4 

Upphandlingar och avrop totalt 23 4 4 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

57 % 100 % 100 % 

 

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordning 

(2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och 

byggnader har ställts 

Riksantikvarieämbeteet har inte genomfört några upphandlingar över tröskelvärdet av varor, 

tjänster eller byggnader enligt ovan. 

 

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av 

byggnader? (vid nej ange skälen för det) 

Nej, Riksantikvarieämbetet har inte tecknat nytt hyresavtal eller köpt byggnad sedan 

förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och 

byggnader infördes 
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3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med miljökrav av det 

totala värdet av upphandlingar och avrop per år 

 Värde kr 

2016 2015 2014 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

16 695 300 33 350 000 4 909 000 

Upphandlingar och avrop totalt 18 767 100 33 350 000 4 909 000 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

89 % 100 % 100 % 

 

3.5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella 

problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda 

dessa) 

Riksantikvarieämbetet köper i huvudsak unika konsulttjänster och bedömer att delar av 

kraven i förordning (2014:480) inte är genomförbara. Detta för att upprätthålla 

kostnadseffektivitet och tillräcklig konkurrens. 

 

Det finns luckor i uppföljningen av direktupphandlingar och avrop som genomförs direkt i 

hela organisationen. Under 2017 kommer ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem 

införas där statistikunderlag kommer bli lättare att få fram. 

 

3.6 Hur är uppgifterna framtagna? 

Eget uppföljningssystem 

 

4. Frivilliga frågor 

Frågor om policy 

4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (om ja ange vilka 

områden som tas upp i dokumentet) 

Ja, IT-användning för resfria möten och miljöhänsyn vid anskaffning av IT 

 

Frågor om IT-anskaffning 

4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet IT-anskaffningar 

per år (anges i procent och värde). 

 2016 2015 2014 

Andel (%) 98 % 75 % 75 % 

Värde (Skr) 7 595 300 Skr  Skr  Skr 

 

Hur är uppgifterna framtagna? 

Eget uppföljningssystem 
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4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? 

Energiförbrukning 

 

Hur är uppgifterna framtagna? 

Eget uppföljningssystem 

 
Frågor om resfria möten 

4.5 Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft 

 

Antal Antal/årsarbetskraft 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Resfria möten 837 650 566 4 3 2 

 

Hur är uppgifterna framtagna? 

Eget uppföljningssystem 

 

Frågor om energi  

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, innefattande 

nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, som utgör grunden för ert 

energieffektiviseringsarbete? 

Nej 

 

4.8 Producerar myndigheten egen el? (om ja ange hur mycket i kWh) 

Nej 

 

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader? 

Nej 

 

Frågor om avrop 

4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna miljökrav, där så har 

varit möjligt? 

Nej 


