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Sammanfattning
Riksantikvarie mbetetomfattas av f rordningen (2009:907) om milj ledning i statliga
myndigheter och har ett milj ledningssystem som tar h nsyntill verksamhetens direkta och
indirekta milj p verkanp ett systematiskt s tt. Varje r redovisar Riksantikvarie mbetetsin
milj p verkan i en milj ledningsrapport.

Den indirekta milj p verkansom redovisas r effekter av myndighetens beslut, regler,
bidrag, r dgivningoch information samt aktiviteter som upphandling och ink p. Under ret
har milj krav st llt 119 av 29 anskaffningarvilket motsvarar 66 procent, l de fall milj krav
inte har st llts r det i huvudsak vid anskaffning av unika konsulttj nster.

Riksantikvarie mbetetsdirekta milj p verkanomfattar tj nsteresor, energianv ndning,
f rbrukning av telefoner och telefoni, pappersf rbrukningsamt kemikalieanvandnlng i egna
laboratorier.

Under 2018 har Riksantikvarie mbetet

kat sin direkta milj p verkan fr n tj nsteresor med

3 procent ber knat p kilo koldioxidutsl pp per rsarbetskraft. De reseslag som kat r korta
flygresor under 50 mil och taxi-, bil-, buss- och t gresorf rutom flygresor mellan Visby och
Stockholm, l ngaflygresor ver 50 mil samt b tresorsom har minskat.

kningenav tj nsteresor kan ha p verkats av m nga projekt med medarbetare p olika
orter som beh ver tr ffas ˜ven myndighetens ut kade uppdrag har medf rt m ten p flera
orter i Sverige.

Under ret har Riksantikvarie mbetet arbetat med att fr mja resfria m ten. l myndighetens
sex videokonferensanl ggningarhar 1 057 videokonferenser genomf rts och
254 anv ndare av webbm tesverktyget Skype for Business har genomf rt 3 641
webbm ten med fler n tv deltagare. Vid en j mf relse med 2017 har videokonferenser
och webbm ten katmed 77 procent.

Riksantikvarie mbetetsenergif rbmkning har minskat med 2 procent. Myndigheten arbetar
kontinuertigt med f rb ttrings tg rdertillsammans med hyresv rdarna. Arbetet genomf rs
systematisk med kontinuerliga m ten med varje hyresv rd och faslighetsf rvaltare.
Antal utskrifter har minskat med 8 procent j mf rtmed 2017. Det rframf ralltsvart-vita
utskrifter som har minskat (14 procent) medan antal f rgutskrifter r i stort sett of r ndrat.
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1. Inledning
Riksantikvarie mbetet omfattas av f rordning (2009:907) om milj ledning i statliga
myndigheter och har ett milj ledningssystem som tar h nsyn till verksamhetens
direkta och indirekta milj p verkan p ett systematiskt s tt.

Varje er redovisar Riksantikvarie mbetet sin milj p verkan till Naturv rdsverket
och Kulturdepartementet i en milj ledningsrapport. Detta dokument r en ut kad
sammanst llning av myndighetens milj p verkan under flera er d rf r ndring ver
tid visas.

2. Riksantikvarie mbetets milj policy
Riksantikvarie mbetets milj policy r en del i myndighetens milj ledningssystem.
Policyn r framtagen i samband med den milj utredning av Riksantikvarie mbetets
verksamhet som genomf rdes 2017. Policyn lyder enligt nedan

Riksantikvarie mbetet ska vara ett f red me i milj arbetet. Genom

samverkan med omgivande samh lle ska vi ocks stimulera andra till
handlingar som fr mjar en h llbar utveckling och att n de nationella
milj kvalitetsm len.

Riksantikvarie mbetet ska f rebygga negativ milj p verkan genom att:

.

Ta milj h nsyn i alla beslut.

.

St lla tydliga milj krav vid ink p av varor och tj nster.

.

Minska anv ndningen av energi.

.

Begr nsa klimatpØverkan och minska utsl ppen fr n resor och transporter.

.

Minska resursanv ndningen och underl tta f r en milj riktig avfallshantering.

.

F lja upp och utv rdera resultatet av milj arbetet i syfte att h ja effektivitet och
kvalitet.

.

Ha medarbetare med h g milj kompetens.
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3. Allm nna r d om resor i tj nsten
Som en del i arbetet med REMM - resfria m ten i myndigheter - har
Riksantikvarie mbetets tagit fram allm nna rad om resor i tj nsten som ing r i

myndighetens arbetsordning se nedan. Framf rallt 1, 2, 8, 9 och 10 §§ har
betydelse f r milj n.
1 § Resor i tj nsten ska vara kostnadseffektiva, milj m ssiga och s kra.
2 § F re varje m te som kr ver tj nsteresa ska m jligheten att genomf ra ett m te
som webbm te (videokonferens eller Skype) verv gas.
3 § Resor i tj nsten sker efter verenskommelse (muntlig eller via e-post) med
n rmaste chef.

4 § N rtj nsteresan r avslutad b r en reser kning uppr ttas senast inom
1 menad.
5 § Alla medarbetare rekommenderas att anv nda kreditkort med personligt
betalningsansvar som avropats av Riksantikvarie mbetet. Kreditkorten kan

anv ndas b def r of rutsedda utgifter vid tj nsteresa eller f r reseutgift som inte
kan faktureras och privata kostnader.
6 § N r det r m jligt bokar och betalar Riksantikvarie mbetet de resor som g rs
av anlitade konsulter p uppdrag av myndigheten. Detta g ller ven resor till
anst llningsintervjuer hos Riksantikvarie mbetet.

7 § N r medarbetare bokar resa ska de avtal som Riksantikvarie mbetet avropar
inom reseomr det f ljas.

8 § l f rsta hand ska resor ske med kollektiva f rdmedel. Resor b r ske i andra
klass och kan bokas med tyst sittplats (vilstol eller kupØ). Undantag ska godk nnas
av chefen i f rv g. Vid resor kortare
v ljas om tidsvinsten

n 50 mil b r tØgresa v ljas. Flygresor f r

r mer n tv timmar sammanlagt.

9 § Resa till och fr n flygplats/t gstation som inte sker med egen bil ska ske med
kollektiva f rdmedel. Om taxi v ljs b r den delas med annan. Sen kv ll (efter kl.
21. 00) och nattft. o. m. 06. 00) f r taxi anv ndas.

10 § Om en l ngre resa ska genomf ras med bil b r milj v nlig hyrbil anv ndas.
11 § Huvudregeln r att Riksantikvarie mbetet ska boka hotell som finns med
statliga ramavtal. Om inte ramavtal finns b r hotell bokas via kontakt med avtalad
resebyr .

12 § Medarbetare ansvarar sj lv f r att unders ka vilka regler som g ller vid inresa
i aktuellt land. Medarbetare ansvarar sj lv f r att ha giltigt pass under resan och att

kontrollera om det finns krav p passets giltighet efter hemresa.

Riksantikvarie mbetets milj redovisning 2018

4. Indirekt milj p verkan
Riksantikvarie mbetets indirekta milj p verkan r effekter av myndighetens beslut,
regler, bidrag, r dgivning och information samt aktiviteter som upphandling och
ink p.

2018 genomf rde Riksantikvarie mbetet en rad insatser, inom ramen f r
myndighetens roll och uppdrag, f r att bidra bland annat till generationsm let och
till milj kvalitetsmØlen. De insatser myndigheten genomf rt f rv ntas bidra till flera
statliga m ls ttningar, inte minst till milj m lens preciseringar om att den
biologiska m ngfalden och natur- och kulturmilj n ska bevaras, fr mjas och nyttjas
h llbart.
4. 1 De globala h llbarhetsm len, Agenda 2030
Riksantikvarie mbetets bidrag till genomf randet av Agenda 2030 kan
sammanfattats i tre vergripande punkter:
1.

kulturarvsarbetet kan bidra till social sammanh llning och utvecklingen av
ett ppet och inkluderande samh lle,

2. myndigheten verkar f r h llbar f rvaltning av natur- och kulturmilj er
genom samverkan bl. a. med de milj mØlsansvariga myndigheter samt
3. myndighetens arkiv, bibliotek, register och databaser r fritt tillg ngliga och
tillhandah ller information som r underlag f r h llbar samh llsplanering,
forskning samt m jligg r livsl ngt l rande.
Under ret har Formas tillsammans med Riksantikvarie mbetet och nio andra

myndigheter formulerat en agenda f r det nationella forskningsprogrammet f r
h llbart samh llsbyggande. Agendan ska bidra till att forskningsprogrammet bidrar
till arbetet med Agenda 2030, den se kallade New Urban Agenda m len f r det
statliga kulturmilj arbetet samt m len f r arkitektur, form och design. Under ren
2019-2026 ber knas programmets medel uppge till ca 100 mnkr per r.

Internationellt bidrar myndigheten bland annat genom samordningsuppdraget
Europa ret f r kulturarv. Riksantikvarie mbetet deltar ven i Nordiska
Ministerr dets arbetsgrupp Terresta ekosystemgruppen (TEG). Gruppen f rdelar
rligen medel till nordiska samarbetsprojekt, under ret var fokus pØ h llbart
friluftsliv f r n rrekreation och turism.
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4. 2 Insatser f r kulturmilj n
M jligheterna att uppn preciseringar om kulturmilj er i GenerationsmØlet och i
milj kvalitetsm len r beroende av m nga olika akt rers insatser.
Riksantikvarie mbetet samverkar av detta sk l med ett flertal andra akt rer f r att

st dja och utveckla kulturarvsarbetet och ge dem f ruts ttningaratt bevara,
anv nda och utveckla kulturarvet genom sin verksamhet. En betydande del av
samverkan sker med myndigheter som ber rs av milj kvalitetsm l med
preciseringar om kulturmilj er.
4. 3 Finansiellt st d till kulturmitj arbete
Riksantikvarie mbetet f rdelade 2018 214 mnkr fr n anslaget 7:2 bidrag till
kulturmilj vØrd till l nsstyrelserna, som i sin tur f rdelade det vidare i form av

bidrag till kulturmilj arbetet i l nen. Bidragen utvecklar kunskaper och till mpningar
f r att bevara, f rvalta och utveckla en m ngfald av kulturmilj er och bidrar p s
vis till generationsm let och milj kvalitetsmØlens preciseringar om kulturmilj er.

Riksantikvarie mbetet f rdelade under ret 16 mnkrtill arbetslivsmuseer,

hembygdsmuseer och annat ideellt kulturan/sarbete. Sammanlagt 136 projekt
beviljades bidrag, l urvalet av projekt har Riksantikvarie mbetet utg tt ifr n
projektens kapacitet att ka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allm nhetens

tillg ng till kulturarvet, l f rdelningen har myndigheten str vat efter att gynna en
m ngfald av kulturmilj er och kulturarv. Tillg nglighet, j mst lldhet, m ngfald och
barnperspektiv har v gts in i bed mningarna. Bland annat har bidrag l mnats till
projekt som utvecklat tillg nglighetsl sningar eller lyft fram de nationella
minoriteternas kulturarv.

4, 75 mnkr beviljades till ideella organisationer inom kulturmilj omrØdet. Bidraget r
betydelsefullt f r att ka m nniskors m jlighet att uppleva, f rste och ta ansvar f r
kulturmilj n och att en m ngfald av kulturmilj er bevaras, anv nds och utvecklas.

Av 35 s kande organisationer beviljades 20 organisationer bidrag. Bland de 20
organisationer fanns tvØ nya, med inriktning mot romskt kulturarv respektive
immateriellt kulturarv kopplat till musik- och industrihistoria.

Bidragen g r det m jligt f r fler att blir delaktiga i kulturmilj arbetet. D rmed bidrar
de till m len f r kulturmilj arbetet, till generationsmØlet och Agenda 2030.
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4. 5 Milj krav vid anskaffningar
Riksantikvarie mbetet har unders kt alla 29 anskaffningar ver 100 000 kr som lett
till avtal under 2018.

Under ret har milj krav st llts i 19 av 29 anskaffningar vilket motsvarar

66 procent, l de fall milj krav inte har st llts r det i huvudsak vid anskaffning av
unika konsulttj nster.

Enligt f rordningen (2014:480) om myndigheters ink p av energieffektiva varor,
tj nster och byggnader kan generella undantag g rasfr n milj kraven om
myndigheten bed mer att kostnadseffektivitet och tillr cklig konkurrens inte kan
uppn s vilket Riksantikvarie mbetet har gjort vid anskaffning av unika
konsulttj nster.

Anskaffningar

2018

2017

2016

St llt milj krav

19

9

13

Ej st llt milj krav

10

Totalt

29

14

23

66%

64%

57%

Andel med milj krav

10

Tabell 1: Riksantikvarie mbetets milj krav i upphandling 2016 - 2018.

4. 6 E-handel

Linder 2018 har Riksantikvarie mbetet arbetat med att f rb ttra och ka

myndighetens e-handel. E-handel bidrar till en b ttre milj genom bland annat
minska pappersfakturor och ist llet erbjuda alla leverant rer elektroniska fl den av
fakturor. Under ret har cirka 25 leverant rer vergett till e-fakturor vilket inneb r
en minskning med cirka 1 000 pappersfakturor i er och f r all framtid.
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5. Direkt milj p verkan
5. 1 Mel f r direkt milj p verkan
Genom att minska den direkta milj p verkan av Riksantikvarie mbetets
verksamhet bidrar myndigheten till att n generationsm let och milj kvalitetsmØlen
Begr nsad klimatp verkan, Frisk luft och Bara naturlig f rsurning.
Riksantikvarie mbetets koldioxidutsl pp fr n tj nsteresor, ink p med st llda
milj krav och kemikaliehantering har en betydande direkt negativ milj p verkan.
Uppsatta mel f r Riksantikvarie mbetets direkta milj p verkan 2018 har varit att
1. arbeta fram en ny resepolicy,
2. energif rbrukningen i lokalerna i Stockholm ska minska,
3. byta belysning till energieffektiva Ijusk llor d r det r m jligt,
4. ha systematiska milj - och lokalgruppsm ten i Visby och Stockholm
5. ha systematiska milj - och lokalm ten med v ra hyresv rdar
6.

ka informationen pØ intran tet till medarbetarna om milj ledningsarbetet,

7. f rb ttra funktionaliteten f r webbm ten i myndighetens m tesrum.

Samtliga m l r genomf rda och uppfyllda, (1) allm nna r d i arbetsordningen
om resor i tj nsten r beslutade, (2, 3) energif rbrukningen har minskat genom
byte av belysning till energieffektiva Ijusk llor, (4) milj - och lokalgruppsm ten
har genomf rts vid tv tillf llen i Visby och tv i Stockholm, (5) milj - och
lokalm ten har h llits vid vardera tv tillf llen med alla hyresv rdar, (6)
information om milj ledningsarbetet har getts via intran tet m nadsvis under
aret, (7) flera m tesrum har fett b ttre teknik f r att f rb ttra m jligheterna f r
webbm ten.

10
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5. 2 Resor och transporter -

kat 3 %

Under 2018 har Riksantikvarie mbetet

kat sin direkta milj p verkan fr n

tj nsteresor med 3 procent ber knat p kilo koldioxid per rsarbetskraft. Totalt har
myndigheten orsakat 194 301 kilo koldioxidutsl pp. F rdelat p 240
rsarbetskrafter blir det 810 kilo koldioxid.

.a

˜r

Totalt kg Co2

rsarbetskrafter

Kg Co2/ .a

Okning/minskning

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

237 240
185542
188596
265414
208 675
196929
118311
131 388
180057
194301

398
398
377
394
371
348
213
213
226
240

597
466
500
674
562
566
555
617
797
810

V 22%
A 7%
A 35%
V 16%
A 1%
V 2%
A 11%
A 29%
A 3%

Tabell 2: Riksantikvarie mbetets koldioxidutsl pp fr n resor och transporter 2009- 2018.

De reseslag som kat r f ljande
.

De korta flygresorna under 50 mil har kat med 11 procent.

.

Taxiresor har kat med 7 procent.

.

Bilresor har kat med 25 procent.

.

Bussresor har kat med 8 procent.

.

T gresor har kat med 33 procent.

kningen av de korta flygresorna kan ha p verkats av m nga projekt med
medarbetare p olika orter som beh ver tr ffas. ˜ven myndighetens ut kade
uppdrag har medf rt m ten p flera orter i Sverige.
De reseslag som minskat r
.

Flygresor mellan Visby och Stockholm Bromma har minskat med 2 procent

.

L nga flygresor ver 50 mil har minskat med 1 procent.

.

B tresor har minskat med 1 procent

V rt att notera att ven antal resfria m ten med videokonferenser och webbm ten

har ocks

kat s det r inte en omf rdelning utan fler m ten.

11

Riksantikvarie mbetets milj redovisning 2018

N r medarbetarna g r sina reser kningar ska anledning till m tet anges och
58 procent anger att de reser f r att ha externa m ten, konferenser eller utbildning
medan 42 procent anger interna m ten.

F rdelning mellan reseslag
Av Riksantikvarie mbetets totala koldioxidutsl pp stØr flygresor f r 89 procent.

De korta flygresorna under 50 mil st r f r 63 procent och de l nga flygresorna f r
26 procent.

vrigaf rds tt som bilresor utg r 6 procent, taxiresor r 2 procent

medan b tresor st r f r 4 procent. Teg- och bussresor syns inte i diagrammet
nedan d de koldioxidutsl ppen r mindre n 1 procent tillsammans.

Tj nsteresor

KgCo2
Taxi

Flygresor.y
ver 50 mil

26%
Flygresor
under 50 mil

63%

Diagram 1: F rdelningen mellan Riksantikvarie mbetets olika reseslag 2018.

Flygresor under 50 mil -

kat 11 %

Vid j mf relse med tidigare er har koldioxidutsl ppen fr n flygresorna under 50 mil
totalt kat med 11 procent. Det r framf rallt flygresor fr n Stockholm till vriga
landet som bokats via resebyr som har kat med 1 5 procent medan flygresor som
bokas direkt vid flygleverant r mellan Stockholm Bromma och Visby har minskat
med 2 procent.

De mest frekventa destinationerna f rutom Stockholm och Visby r Malm ,
G teborg, stersund,UmeØ, och Ronneby.

12
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kat 1 %

Koldioxidutsl pp fr n resor ver 50 mil har kat med 1 procent j mf rt med
f reg ende er. Det r resor inom Europa och till vriga v rlden som

kat. Resor till

Norden r i stort sett samma som tidigare r. l f rdelningen av koldioxidutsl pp
mellan destinationer utg r Norden 31 procent, Europa utom Norden 65 procent och
vriga v rlden 4 procent.

De mest bes kta destinationerna inom Europa f rutom Norden r Bryssel, London,
Amsterdam och Berlin. Destinationer i vriga v rlden har varit Bahrain, Osaka och
Tel Aviv.

Taxiresor -

kat 7 %

Koldioxidutsl pp fr n myndighetens taxiresor har kat med 7 procent. Under ret
har det varit problem med avrop fr n statligt ramavtal vilket lett till att fler resor
bokats via avtalad resebyr eller direkt via taxibolagen. Taxiresor som g rs
utomlands inger inte i ber kningarna. l tabellen nedan visas f r ndringen de
senaste sju aren.

Diagram 2: Riksantikvarie mbetets taxiresor i Sverige 2010-2018.
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kat 25 %

Bilresor best r av resor med myndighetens egna bilar och de resor som
medarbetarna f r milers ttning f r samt hyrbilar. Totalt sett har bilresorna

kat med

25 procent. Hyrbilarnas utsl pp st r f r 41 procent av de totala bilresorna.

B tresor - minskat 1 %

B tresor mellan Visby-Nyn shamn och Visby-Oskarshamn har minskat med
1 procent. Under 2018 genomf rdes totalt 156 enkelresor med b t som orsakade
7 225 kilo koldioxidutsl pp.

14
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5. 3 Resfria m ten -

kat 42%

Med resfria m ten menas m ten p distans i realtid, med teknikens hj lp,
som video- och webbm ten. Med webbm ten menas m ten via deltagarnas
datorer d r det r m jligt att samtidigt visa powerpoint-bilder med mera.

Riksantikvarie mbetet har flera videokonferensanl ggningar som anv nds flitigt,
tre i Stockholm och tre i Visby. Under 2018 har 1 057 videokonferenser

genomf rts. Antal videokonferenser har kat med 16 procent j mf rt med ret
innan. Det tillkom en ny videokonferens i Visby i b rjan av 2018 vilket kan har
bidragit till kningen.

Samtliga medarbetare erbjuds licens f r webbm tesverktyget Skype for Business
samt teknik f r att m jligg ra m ten med ljud och bild vid den egna datorn. Flera
m tesrum har utrustats med ny teknik f r att m jligg ra uppkoppling av
webbm ten.

Under 2018 har 254 anv ndare av Skype for Business genomf rt 3 641
webbm ten med fler n tv deltagare. Vid en j mf relse med ret innan (1 734
webbm ten) har antal webbm ten

kat med 110 procent. Tillsammans har det

genomf rts 4 698 videokonferenser och webbm ten vilket r en kning med 77
procent.

Vid ber kning av andel resfria m ten anv nds antal resfria m ten i relation till antal

tj nsteresor (flyg, bet, t g). Kvoten ger en indikation p hur digitaliserad samverkan
inom och mellan organisationer r. F r Riksantikvarie mbetet r andelen resfria
m ten 54 procent.

Resfria m ten
4000

3641

3500
3000
2500
1734

2000
1500
1000

879

500
o

2016

gi4

915

.

2017

2018

i Videokonferenser . Webbm ten

Diagram 3: Antal videokonferenser och webbm ten 2016-2018.
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5. 4 Energif rbrukning - minskat 2 %
Riksantikvarie mbetet har lokaler pØ fem orter. Det r kontorslokaler i Stockholm
och i Visby, lagerlokaler hos Svensk Museitj nst i Tumba och bes ksm len
Glimmingehus och Gamla Uppsala. Totalt r ytan 36 132 kvadratmeter. Vid en
j mf relse per kvadratmeter har energif rbrukningen minskat med 2 procent. Det
r i lokalerna i Stockholm och Visby samt vid bes ksm let Glimmingehus som
minskningen har skett.

Verksamhetsel kwh per kvm
70

64
59 w --

58 56

60

55

"’ 60

50
40

37 37 37

30
20
10
o

Svensk
Museitj nst

Lokaler
Stockholm

Lokaler Visby

Glimmingehus

Gamla Uppsala

. 2016 . 2017 . 2018

Diagram4: Riksantikvarie mbetetsverksamhetsel i kWhper kvadratmeterper ort 2016- 2018.

Riksantikvarie mbetet arbetar kontinuerligt med f rb ttringsØtg rder tillsammans

med hyresv rdarna vilket bland annat resulterat i energibesparingar genom byte av
Ijusk llor till mer energieffektiva LED-lampor. Arbetet genomf rs systematisk med
kontinuerliga m ten med varje hyresv rd och fastighetsf rvaltare.
V rt att notera r att n r Ijusk llor byts ut kar energif rbrukningen av v rme
eftersom de nya LED-lamporna enbart ger ifr n sig ljus och ingen v rme. Det
inneb r att den totala energif rbrukningen

kar medan verksamhetselen minskar

och det r ocks den delen av energif rbrukningen som Riksantikvarie mbetet
sj lv kan p verka. Verksamhetsel

r belysning, datorer, skrivare, servrar m. m.
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5. 5 Utskrifter - minskat 8 %

Antal utskrifter i myndigheten har minskat med 8 procent. Totalt gjordes 913 455
utskrifter under 2018 j mf rt med aret innan de det gjordes 992 174 utskrifter.

Det r framf rallt svart-vita utskrifter som har minskat med 14 procent medan antal
f rgutskrifter har kat med 2 procent.

Sedan 2014 har antalet utskrifter minskat med 531 081. Det motsvarar en

minskning med 37 procent. Under 2015 installerades nya skrivare med "follow me"-

funktion d r alla dokument kvitteras ut vid skrivaren vilket medf rde en minskning
det ret med 20 procent.

Under 2018 har Riksantikvarie mbetet arbetat med att digitalisera den
arkeologiska processen vilket har bidragit till f rre utskrifter genom att analoga
rapporter har blivit digitala. ˜ven arbetet med att finjustera inst llningarna av
myndighetens skrivare har medverkat till att antal utskrifter minskat

Utskrifter
1600 ooo

1444 536

l 400 000
l 200 000
l 000 000

992745

913455

2017

2018

800 000
600 000
400 000
200 000
o

2014

2015

2016
.

Svart . F rg

Diagram5: Riksantikvarie mbetetsutskrifterp kontoren i Stockholmoch Visby 2014-2018.
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5. 6 Pappersf rbrukning -

kat 4 %

Pappersf rbrukningen p kontoren i Stockholm och Visby har kat med 4 procent
under 2018. Den totala m ngden A4-ark som f rbrukats

r 435 000. J mf rt med

den h gstaantal som uppm ttes 2010, 1 680 000 A4-ark, r det en minskning med
74 procent.

B de kontoret i Stockholm och i Visby har kat sin f rbrukning med 4 respektive

3 procent. F rdelat per rsarbetskraft har pappersf rbrukningen minskat med 1
procent da antalet rsarbetskrafter har kat. Det blir de 1 835 A4-ark per
rsarbetskraft.

V rt att notera

r att antal utskrifter har minskat och pappersf rbrukningen har

kat. kningenberor pØ att det har skrivits ut fler enkelsidiga utskrifter r tidigare.

Pappersf rbrukning A4
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Diagram 6: Riksantikvarie mbetets pappersf rbrukning p kontoren i Stockholm och Visby 2009-2018.
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Bilaga 1. Redovisning av milj ledningsarbetet 2018 Enligt

f rordning (2009:907) om milj ledning i statliga myndigheter
Del 1 Milj ledningssystemet
Basfakta
.

Antal rsarbetskrafter:240

.

Antal kvadratmeter lokalyta: 36 132

1. Ar myndigheten milj certifierad?
Nej.

2. Hur lyder myndighetens milj policy?
Riksantikvarie mbetetska vara ett f red mei milj arbetet. Genom samverkan med
omgivande samh lle ska vi ocks stimulera andra till handlingarsom fr mjar en h llbar
utveckling och att n de nationella milj kvalitetsm len.
Riksantikvarie mbetetska f rebygganegativ milj p verkangenom att:
Ta milj h nsyn i alla beslut.
St lla tydliga milj krav vid ink p av varor och tj nster.
Minska anv ndningenav energi.
Begr nsa kiimatp verkan och minska utsl ppen fr n resor och transporter.
Minska resursanv ndningen och underl tta f r en milj riktig avfallshantering.
F lja upp och utv rdera resultatet av milj arbetet i syfte att h ja effektivitet och
kvalitet.

.

Ha medarbetare med h g milj kompetens.

3. N r har myndigheten senast uppdaterat sin milj utredning?
Mitj utredningen uppdaterades 2017.

Fr ga 4a-7a beskriver myndighetens arbete med dess direkta p verkan pØ milj n
4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt p verkan p
milj n?
Riksantikvarie mbetetsaktiviteter med mest betydande direkt p verkan f r milj n r
koldioxidutsl ppfr n tj nsteresor, ink p med st llda milj krav och kemikaliehantering.

5a. Vilka mal har myndigheten uppr ttat f r de aktiviteter som har betydande
direkt p verkan p milj n?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

arbeta fram en ny resepolicy,
energif rbrukningen i lokalerna i Stockholm ska minska,
byta belysning till energieffektiva Ijusk ltor d r det r m jligt,
ha systematiska milj - och lokalgruppsm ten i Visby och Stockholm
ha systematiska milj - och lokalm ten med v ra hyresv rdar
kainformationen p intran tet till medarbetarna om milj ledningsarbetet
f rb ttrafunktionaliteten f rwebbm ten i myndighetens m tesrum
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6a. Vilka tg rder har myndigheten vidtagit f r att n m len f r direkt
milj p verkan?
Samtliga m l r genomf rdaoch uppfyllda, (1) allm nna r d i arbetsordningen om resor i
tj nsten r beslutade, (2, 3) energif rbrukningen har minskat genom byte av belysning till
energ[effektiva Ijusk llor, (4) milj - och lokalgruppsm ten har genomf rts vid tv tillf llen i
Visby och tv i Stockholm, (5) milj - och lokalm ten har h llits vid vardera tv tillf llen med
alla hyresv rdar, (6) information om milj ledningsarbetet har getts via intran tet m nadsvis
under ret, (7) flera m tesrum har f tt b ttre teknik f r att f rb ttra m jligheterna f r
webbm ten .

7a. Redovisa hur v l m len f r direkt milj p verkan har uppfyllts
Samtliga m l rgenomf rda och uppfyllda.

Fr ga 4b-7b beskriver myndighetens arbete med dess indirekta p verkan p milj n

4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt p verkan p
milj n?
Riksantikvarie mbetets indirekta milj p verkan r effekter av myndighetens beslut, regler,
bidrag, r dgivningoch information samt aktiviteter som upphandling och ink p. Det l pande
arbetet vid Riksantikvarie mbetet l mnar p olika s tt bidrag till arbetet med milj m len och
generationsm let till exempel genom myndighetens regler g llande kultumnilj arbetet och att
f lja upp och sammanst lla kulturmilj arbetet i den egna sektorn och analysera hur det har
bidragit till uppfyllandet av de nationella milj kvalitetsm len.

5b. Vilka mel har myndigheten uppr ttat f r de aktiviteter som har betydande
indirekt p verkan p milj n?
Riksantikvarie mbetet genomf r under 2018, inom ramen f r myndighetens ansvarsomr de,
ett antal olika tg rder som bidrar till arbetet med generationsm let. Bland annat att:
.

.
.

.
.

.
.

genom samverkan med m ngaolika akt rerintegrera m len f r det statliga
kulturmilj arbetet brett i samh llet s att fler kan bidra til! generationsm let och
milj kvalitetsm lenspreciseringarom kulturmilj n,
till mpa och utveckla styrmedel och kunskaper f r att bevara, f rvalta och utveckla
en m ngfald av kulturmilj er,
utveckla och tillg ngligg ra kulturmilj information, samt att anpassa den till
anv ndarnasbehov och anv ndningssituationer,s att den kan bidra till allas
delaktighet och till andra myndigheters och organisationers tg rderf r att n
milj m len,
f rdela bidrag och ers ttningarkopplade till arbetslivsmuseer, kulturmilj v rd och
det civila samh llet, s att fler kan bli delaktiga i kufturmilj arbetet,
skapa en helhetssyn p natur- och kulturmilj er i Sveriges olika landskap, ha
uppsikt och verinseende ver arkeologiska unders kningar,
foml mningsomr den, riksintressen och v rldsan/,
utv rdera strukturfondernas finansiering av kulturmilj projekt, samt att
f lja upp kulturmilj m len.
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6b. Vilka tg rder har myndigheten vidtagit Tor att ne m len f r indirekt
milj p verkan?

2018 genomf rde Riksantikvahe mbetet en rad insatser, inom ramen f r myndighetens roll
och uppdrag, f r att bidra bland annat till generationsm let och till milj kvalitetsm len. De
insatser myndigheten genomf rt f rv ntas bidra till flera statliga m ls ttningar, inte minst till

milj m lens preciseringar om att den biologiska m ngfalden och natur- och kulturmilj n ska
bevaras, fr mjas och nyttjas h llbart.

Riksantikvarie mbetets bidrag till genomf randet av Agenda 2030 kan sammanfattats i tre
vergripande punkter:

1. kulturarvsarbetet kan bidra till social sammanh llning och utvecklingen av ett ppet
och inkluderande samh lle,

2. myndigheten verkar f r h llbarf n/altning av natur- och kulturmilj er genom
samverkan bl. a. med de milj m lsansvariga myndigheter samt

3. myndighetens arkiv, bibliotek, register och databaser rfritt tillg ngliga och
tillhandah ller information som r underlag f rh llbar samh llsplanehng, forskning
samt m jligg rlivsl ngt l rande.

Under ret har Formas tillsammans med Riksantikvarie mbetet och nio andra myndigheter
formulerat en agenda f r det nationella forskningsprogrammet f r h llbart

samh llsbyggande. Agendan ska bidra till att forskningsprogrammet bidrar till arbetet med
Agenda 2030, den se kallade New Urban Agenda m len f rdet statliga kulturmilj arbetet
samt m len f r arkitektur, form och design. Under ren 2019-2026 ber knas programmets
medel uppg till ca 1 00 mnkr per er.

Internationellt bidrar myndigheten bland annat genom samordningsuppdraget Europa ret f r
kulturarv. Riksantikvarie mbetet deltar ven i Nordiska Ministerr dets arbetsgrupp Terresta
ekosystemgruppen (TEG). Gruppen f rdelar rligen medel till nordiska samarbetsprojekt,
under ret var fokus p h llbart friluftsliv f r n r-rekreation och turism.

M jligheterna att uppn preciseringar om kulturmilj er i generationsm let och i
milj kvalitetsm len

r beroende av m nga olika akt rers insatser. Riksantikvarie mbetet

samverkar av detta sk l med ett flertal andra akt rerf r att st dja och utveckla
kulturan/sarbetet och ge dem f ruts ttningar att bevara, anv nda och utveckla kulturarvet
genom sin verksamhet. En betydande del av samverkan sker med myndigheter som ber rs
av milj kvalitets m ! med preciseringar om kulturmilj er.

Riksantikvarie mbetet f rdelade 2018 214 mnkr fr n anslaget 7:2 bidrag till kulturmilj v rd
till l nsstyrelserna, som i sin tur f rdelade det vidare i form av bidrag till kulturmilj arbetet i
l nen. Bidragen utvecklar kunskaper och till mpningar f r att bevara, f rvalta och utveckla

en m ngfald av kulturmilj er och bidrar p s vis till generationsm let och
milj kvalitetsm lens precisehngar om kulturmilj er.
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Riksantikvarie mbetet f rdelade under ret 16 mnkr till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer

och annat ideellt kulturarvsarbete. Sammanlagt 136 projekt beviljades bidrag, l urvalet av
projekt har Riksantikvarie mbetet utg tt ifr n projektens kapacitet att ka delaktigheten i
kulturarvsarbetet och allm nhetens tillg ng till kulturarvet, l f rdelningen har myndigheten
str vat efter att gynna en m ngfald av kulturmilj er och kulturarv. Tillg nglighet,

j mst lldhet, m ngfald och bamperspektiv har v gts in i bed mningarna. Bland annat har
bidrag l mnats till projekt som utvecklat tillg nglighetsl sningareller lyft fram de nationella
minoriteternas kulturarv.

4, 75 mnkr beviljades till ideella organisationer inom kulturmilj omr det. Bidraget r

betydelsefullt f ratt ka m nniskors m jlighet att uppleva, f rst och ta ansvar f r
kulturmilj n och att en m ngfald av kulturmilj er bevaras, anv ndsoch utvecklas. Av 35
s kandeorganisationer beviljades 20 organisationer bidrag. Bidragen g rdet m jligt far fler
att blir delaktiga i kultumnilj arbetet. D rmed bidrarde till m len f r kultumiilj arbetet, till
generationsm let och Agenda 2030.

7b. Redovisa hur v t m len f r indirekt milj p verkan har uppfyllts
Samtliga m l f r direkt milj p verkan har uppfyllts.

8. Vilka tg rder har myndigheten vidtagit f r att ge de anst llda den
kunskap de beh ver f r att ta milj h nsyn i arbetet?
EU nytt koncept med "milj nytt" p intran tet startades under 2018. Det har inneburit att
information om milj ledningssystemet, arbetet med st ndigaf rb ttringar,tips och
information om milj nyheter har redovisats kontinuerligt. Alla medarbetare har ocks f tt
erbjudande om utbildning i m tes- och uppkopptingsteknik av videokonferenser och
m tesverktyget Skype for Business.

9. P vilket s tt har myndigheten anv nt informationsteknik i syfte att minska
sin energianv ndning?
Riksantikvarie mbetet har bytt ut dataprojektorer mot LED-monitorer och lampor byts

kontinuerligt till mer energieffektiva Ijusk llor. l Visby regleras belysningen med sensorer.
Energif rbrukningen i myndighetens serverhall minskas kontinuerligt genom virtualisering av
IT-milj n. Under2018 har ocks servrarna bytts till mer energieffektiva maskiner.
10. P vilket s tt har myndigheten anv nt informationsteknik i syfte att
minska antalet tj nsteresor?
Riksantikvarie mbetethar flera videokonferenser som anv ndsflitigt, tre i Stockholm och tre

i Visby. Myndigheten har genomf rt 1 057 videokonferenser under ret. Samtliga
medarbetare erbjuds licens f r"Skypefor Business" och teknik f r att m jligg ram ten
med ljud och bild vid egna datorn. Flera m tesrum har utrustats med ny teknik f ratt
m jligg ra uppkoppling f rwebbm ten.
22

Riksantikvarie mbetets

milj redovisning 2018

Del 2 Uppf ljning av milj ledningsarbetets effekter
1. Tj nsteresor och

vriga transporter

Utsl pp av koldioxid i kilogram, totalt och per rsarbetskraft uppdelat per
fordonsslag (1. 1), sammanlagt (1. 2) och fr n flygresor ver 50 mil (1. 3) samt
antal resor

¯retsuppgifter- antal resor och kg COz
Antal
resor

KgC02 Totalt |

a) Flygresor under 50 mil

KgC02/ . a.

F reg ende rs uppgifter

KgC02 Totalt
-1
110129

KgC02/ . a.

122 333

510

14609

61

12077

53

b) Bilresor

487

c) T gresor

988

0, 74

0, 003

0, 54

0, 002

d) Bussresor

956

241

1,0

224

0, 99

7225

30

7272

o

144409

602

129 703

547

49892

208

50354

223

e) Maskiner och vriga
fordon

1.2 Sammanlagda utsl pp
av koldioxid

1. 1 a-e
1. 3 Flygresor ver 50 mil

758

1. 4 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har p verkat resultatet
positivt/negatlvt, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n r
myndigheten planerar att tg rda dessa)
˜ven b tresor redovisas.

De reseslag som kat r f ljande
.
.
.

De korta flygresorna under 50 mil har kat med 11 procent
Taxiresor har kat med 7 procent
Bilresor har kat med 25 procent

.

Bussresor har kat med 8 procent

.

T gresor har kat med 33 procent

kningenav de korta flygresorna kan ha p verkats av m nga projekt med medarbetare p
olika orter som beh vertr ffas. ˜venmyndighetens ut kade uppdrag har medf rt m ten p
flera orter i Sverige

De reseslag som minskat r
.
.

Flygresor mellan Visby och Stockholm har minskat med 2 procent
L ngaflygresor ver 50 mil har minskat med 1 procent.

.

B tresor har minskat med 1 procent

V rt att notera att ven antal resfria m ten med videokonferenseroch webbm ten har ocks

kats det r inte en omf rdelning utan fler m ten.
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1. 5 Hur uppgifterna r framtagna?
Flyg- t g- och bussresor tas fram via leverant rsuppgifter. Bilresor tas fram med eget
uppf ljningssystem och via l nesystemet.

1. 6 Uppf ljningsm tten i svaren p fr gorna r baserade pØ:
Schablonlista som Naturv rdsverkettillhandah ller

2. Energianv ndning

2. 1 ˜rligenergianv ndning i kilowattimmar totalt, per rsarbetskraft och per
kvadratmeter total anv ndbar golvarea uppdelat pØ
kWh totalt

2018
, Verksamhetsel

2017

2016

1 638515

1 621 667

1 609717

954 398

971 289

967 365

2 592 913

2 592 956

2 577 082

! (avser lokaler)
>

Faslig hetsel
l V rme

h-

Kyla

Totalt

kWh;m2

kWh/ rsarbetskraft

Verksamhetsel

2018

2017

2016 i

2018 ;

2017 I

6827

7176

3977

4298

2016

7557

45

45

47

4542

26

27

28

11473r 12099

72

72

75

(avser lokaler)
Fastighetsel
V rme

Kyla
Totalt

10804

Eventuell energianv ndning utanf r lokaler
kWh totalt

Energi

2018

2017

2016

o

o

o

2. 2 Ar v rmef rbrukningen normal rskorrigerad
V rmef rbr kningen r normalarskorrigerad.
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2.3 Andel f rnybar energi av den totala energianv ndningen (anges i procent)
2018

2017

2016

100 %

100%

100%

90%

90%

90%

V rme

%

%

%

Kyla

%

%

%

Utanf r lokaler

%

%

%

96%

96%

96%

Verks amhetsel

Fastighetsel

Totalt

2. 4 Har krav st llts p produktionsspecificerad f rnybar el i myndighetens
elavtal?

Ja, krav har st llts p produktionsspecificerad f mybarel i myndighetens elavtal.

2. 5 Har energianv ndningen minskat som ett resultat av samverkan med
myndighetens fastighets gare? (vid ja ange vilka tg rder som har
genomf rts)
Ja, Riksantikvarie mbetet arbetar kontinuerligt med f rb ttrings tg rder tillsammans med

hyresv rdarna som bland annat resulterat i energibesparingar genom byte av Ijusk llor till
mer energieffektiva LED-lampor. Arbetet genomf rs systematisk med kontinuerliga m ten
med varje hyresv rd och fastighetsf r/altare.

2. 6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har p verkat resultatet

positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n r
myndigheten planerar att tg rda dessa))
En del problem med att f statistik p fastighetsel och fj rrv rme. Problemet tas upp vid
avst m ningsmeten med hyresv rd.

2. 7 Hur r uppgifterna framtagna?
Leverant rsuppgifter

3. Milj krav i upphandling

3. 1 Andel upphandlingar och avrop d rmilj krav st llts av det totala antalet
upphandlingar och avrop
Antal st.

Upphandlingaroch avrop med

2018

2017

2016

19

9

13

29

14

23

66%

64%

57%

milj krav
Upphandlingar och avrop totalt

Andel upphandlingaroch avrop med
milj krav
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3. 2 Antal upphandlingar

ver tr skelv rdet d r energikrav enligt f rordning

(2014:480) om statliga myndigheters ink p av energieffektiva varor, tj nster
och byggnader har st llts
6 upphandlingar.

3. 3 Har myndigheten st llt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller
ink p av byggnader? (vid nej ange sk len f r det)
Nej, myndigheten har inte tecknat nytt hyresavtal eller k pt byggnad sedan f rordning
(2014:480) om statliga myndigheters ink p av energieffektiva varor, tj nster och byggnader
inf rdes

3. 4 Ekonomiskt v rde av registrerade upphandlingar och avrop med
milj krav av det totala v rdet av upphandlingar och avrop per r
l

Upphandlingaroch avrop med

V rde kr

2018

2017

2016

17 598 700

12 250 000

16 695 300

20 079 800

13678500

18767100

88%

90%

89%

milj krav
Upphandlingar och avrop totalt
Andel upphandlingar och avrop med
milj krav

3. 5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har p verkat resultatet
positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n r
myndigheten planerar att tg rda dessa)
Milj krav har inte st llts i huvudsak vid anskaffningarav unika konsulttj nster d rdelar av
kraven i f rordningen (2014:480) om statliga myndigheters ink p av energieffektiva varor,
tj nster och byggnader inte r genomf rbara f r att uppr tth lla kostnadseffektivitet och
tillr cklig konkurrens.

Det finns f rb ttringsomrØden inom direktupphandlingar d Riksantikvarie mbetet har

decentraliserad ink psfunktion f rdessa. Underlag, instruktioner och uppf ljning kommer att
f rb ttrasmed hj lp av mallar i nya dokument- och rendehanteringssystemet.
3. 6 Hur r uppgifterna framtagna?
Eget uppf ljningssystem
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4. Frivilliga fr gor
Fr gor om policy

4. 1 Har myndigheten internt styrande dokument f r IT och milj ? (om ja ange
vilka omr den som tas upp i dokumentet)
Ja, IT-anv ndningf r resfria m ten och milj h nsynvid anskaffning av IT
Fr gor om IT-anskaffning
4. 2 Andel IT-anskaffningar d r milj krav st llts av det totala antalet ITanskaffningar per er (anges i procent och v rde).
2018

Ande] (%)
V rde(Skr)

l

2017

|

2016

100%

100%

98%

13225700Skr

2116500Skr

7 595 300 Skr

Hur r uppgifterna framtagna?
Eget uppf ljningssystem

4. 3 Vilken typ av milj h nsyn har tagits vid IT-anskaffningar?
Energif rbrukning, krav som motsvarar milj certifiering, tervinningsbarhet
Hur r uppgifterna framtagna?
Eget uppf ljningssystem

Fr gor om energianv ndning

4. 4 ˜rlig energianv ndning i kitowattimmar totalt och per rsarbetskraft
uppdelat p
kWh/ rsarbetskraft

kWh

PC-arbetsplats

2018

2017

2016

2018

2017

2016

31063

35950

31 797

131

159

149

Skrivare
Servrar och Sen/errum

91 586

405

Hur r uppgifterna framtagna ?
Eget uppf ljningssystem
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Fr gor om resfria m ten

4. 5 Antal resfria/digitala m ten totalt och per rsarbetskraft
Antal

Resfria m ten

Antal/ rsarbetskraft

2018

2017

2016

2018

1057

915

837

4

2017

2016
4

Hur r uppgifterna framtagna ?
Eget uppf ljningssystem och leverant rsuppglfter

Fr gor om f rklaring till resultatet
4. 6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har p verkat resultatet,

eventuella problem och luckor i materialet samt hur och n r myndigheten
planerar att tg rda dessa)
Inga f r ndringari organisation eller annat har genomf rts. Det som p verkat resultatet i
positiv nktning r l ngsiktigt arbete med att ge goda f ruts ttningarf r resfria m ten med
bra teknik, bra hj lpmedel, information och utbildning. Det kan vara sv rt att kontrollera
leverant rsuppgifter. Problemet tas upp vid uppf ljning av leverant rsavtal.

Fr gor om energi

4. 7 Har myndigheten en strategi f rsitt energieffektiviseringsarbete,
innefattande nul gesanalys, m l samt handlingsplan med tg rder, som
utg r grunden f r ert energieffektivlseringsarbete?
Ja

4. 8 Producerar myndigheten egen el? (om ja ange hur mycket i kWh)
Nej

4. 9 Har myndigheten milj klassade och/eller certifierade byggnader?
Nej
Fr gor om avrop

4. 10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal st llt egna milj krav,
d r s har varit m jligt?
Nej
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