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Riksantikvarieämbetets miljöredovisning 2018

Sammanfattning

Riksantikvarieämbetet omfattas av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga

myndigheter och har ett miljöledningssystem som tar hänsyn till verksamhetens direkta och

indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. Varje är redovisar Riksantikvarieämbetet sin

miljöpåverkan i en miljöledningsrapport.

Den indirekta miljöpåverkan som redovisas är effekter av myndighetens beslut, regler,

bidrag, rådgivning och information samt aktiviteter som upphandling och inköp. Under året

har miljökrav ställt 119 av 29 anskaffningar vilket motsvarar 66 procent, l de fall miljökrav

inte har ställts är det i huvudsak vid anskaffning av unika konsulttjänster.

Riksantikvarieämbetets direkta miljöpåverkan omfattar tjänsteresor, energianvändning,

förbrukning av telefoner och telefoni, pappersförbrukning samt kemikalieanvandnlng i egna

laboratorier.

Under 2018 har Riksantikvarieämbetet ökat sin direkta miljöpåverkan frän tjänsteresor med

3 procent beräknat på kilo koldioxidutsläpp per årsarbetskraft. De reseslag som ökat är korta

flygresor under 50 mil och taxi-, bil-, buss- och tågresor förutom flygresor mellan Visby och

Stockholm, långa flygresor över 50 mil samt båtresor som har minskat.

Ökningen av tjänsteresor kan ha påverkats av många projekt med medarbetare på olika

orter som behöver träffas ̃ ven myndighetens utökade uppdrag har medfört möten på flera

orter i Sverige.

Under året har Riksantikvarieämbetet arbetat med att främja resfria möten. l myndighetens

sex videokonferensanläggningar har 1 057 videokonferenser genomförts och

254 användare av webbmötesverktyget Skype for Business har genomfört 3 641

webbmöten med fler än två deltagare. Vid en jämförelse med 2017 har videokonferenser

och webbmöten ökat med 77 procent.

Riksantikvarieämbetets energiförbmkning har minskat med 2 procent. Myndigheten arbetar

kontinuertigt med förbättringsåtgärder tillsammans med hyresvärdarna. Arbetet genomförs

systematisk med kontinuerliga möten med varje hyresvärd och faslig h etsförvaltare.

Antal utskrifter har minskat med 8 procent jämfört med 2017. Det är framförallt svart-vita

utskrifter som har minskat (14 procent) medan antal färgutskrifter är i stort sett oförändrat.
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1. Inledning

Riksantikvarieämbetet omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga

myndigheter och har ett miljöledningssystem som tar hänsyn till verksamhetens

direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Varje er redovisar Riksantikvarieämbetet sin miljöpåverkan till Naturvårdsverket

och Kulturdepartementet i en miljöledningsrapport. Detta dokument är en utökad

sammanställning av myndighetens miljöpåverkan under flera er där förändring över

tid visas.

2. Riksantikvarieämbetets miljöpolicy

Riksantikvarieämbetets miljöpolicy är en del i myndighetens miljöledningssystem.

Policyn är framtagen i samband med den miljöutredning av Riksantikvarieämbetets

verksamhet som genomfördes 2017. Policyn lyder enligt nedan

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

miljökvalitetsmälen.

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 klimatpØverkan 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. Allmänna råd om resor i tjänsten

Som en del i arbetet med REMM - resfria möten i myndigheter - har

Riksantikvarieämbetets tagit fram allmänna rad om resor i tjänsten som ingår i

myndighetens arbetsordning se nedan. Framförallt 1, 2, 8, 9 och 10 §§ har

betydelse för miljön.

1 § Resor i tjänsten ska vara kostnadseffektiva, miljömässiga och säkra.

2 § Före varje möte som kräver tjänsteresa ska möjligheten att genomföra ett möte

som webbmöte (videokonferens eller Skype) övervägas.

3 § Resor i tjänsten sker efter överenskommelse (muntlig eller via e-post) med

närmaste chef.

4 § När tjänsteresan är avslutad bör en reseräkning upprättas senast inom

1 menad.

5 § Alla medarbetare rekommenderas att använda kreditkort med personligt

betalningsansvar som avropats av Riksantikvarieämbetet. Kreditkorten kan

användas både för oförutsedda utgifter vid tjänsteresa eller för reseutgift som inte

kan faktureras och privata kostnader.

6 § När det är möjligt bokar och betalar Riksantikvarieämbetet de resor som görs

av anlitade konsulter pä uppdrag av myndigheten. Detta gäller även resor till

anställningsintervjuer hos Riksantikvarieämbetet.

7 § När medarbetare bokar resa ska de avtal som Riksantikvarieämbetet avropar

inom reseområdet följas.

8 § l första hand ska resor ske med kollektiva färdmedel. Resor bör ske i andra

klass och kan bokas med tyst sittplats (vilstol eller kupØ). Undantag ska godkännas

av chefen i förväg. Vid resor kortare än 50 mil bör tØgresa väljas. Flygresor får

väljas om tidsvinsten är mer än tvä timmar sammanlagt.

9 § Resa till och från flygplats/tågstation som inte sker med egen bil ska ske med

kollektiva färdmedel. Om taxi väljs bör den delas med annan. Sen kväll (efter kl.

21. 00) och nattft. o. m. 06. 00) får taxi användas.

10 § Om en längre resa ska genomföras med bil bör miljövänlig hyrbil användas.

11 § Huvudregeln är att Riksantikvarieämbetet ska boka hotell som finns med

statliga ramavtal. Om inte ramavtal finns bör hotell bokas via kontakt med avtalad

resebyrå.

12 § Medarbetare ansvarar själv för att undersöka vilka regler som gäller vid inresa

i aktuellt land. Medarbetare ansvarar själv för att ha giltigt pass under resan och att

kontrollera om det finns krav pä passets giltighet efter hemresa.
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4. Indirekt miljöpåverkan

Riksantikvarieämbetets indirekta miljöpåverkan är effekter av myndighetens beslut,

regler, bidrag, rådgivning och information samt aktiviteter som upphandling och

inköp.

2018 genomförde Riksantikvarieämbetet en rad insatser, inom ramen för

myndighetens roll och uppdrag, för att bidra bland annat till generationsmälet och

till miljökvalitetsmØlen. De insatser myndigheten genomfört förväntas bidra till flera

statliga målsättningar, inte minst till miljömålens preciseringar om att den

biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas

hållbart.

4.1 De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030

Riksantikvarieämbetets bidrag till genomförandet av Agenda 2030 kan

sammanfattats i tre övergripande punkter:

1. kulturarvsarbetet kan bidra till social sammanhållning och utvecklingen av

ett öppet och inkluderande samhälle,

2. myndigheten verkar för hållbar förvaltning av natur- och kulturmiljöer

genom samverkan bl.a. med de miljömØlsansvariga myndigheter samt

3. myndighetens arkiv, bibliotek, register och databaser är fritt tillgängliga och

tillhandahåller information som är underlag för hållbar samhällsplanering,

forskning samt möjliggör livslångt lärande.

Under året har Formas tillsammans med Riksantikvarieämbetet och nio andra

myndigheter formulerat en agenda för det nationella forskningsprogrammet för

hållbart samhällsbyggande. Agendan ska bidra till att forskningsprogrammet bidrar

till arbetet med Agenda 2030, den se kallade New Urban Agenda målen för det

statliga kulturmiljöarbetet samt målen för arkitektur, form och design. Under åren

2019-2026 beräknas programmets medel uppge till ca 100 mnkr per år.

Internationellt bidrar myndigheten bland annat genom samordningsuppdraget

Europaåret för kulturarv. Riksantikvarieämbetet deltar även i Nordiska

Ministerrådets arbetsgrupp Terresta ekosystemgruppen (TEG). Gruppen fördelar

årligen medel till nordiska samarbetsprojekt, under året var fokus pØ hållbart

friluftsliv för närrekreation och turism.
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4.2 Insatser för kulturmiljön

Möjligheterna att uppnå preciseringar om kulturmiljöer i GenerationsmØlet och i

miljökvalitetsmålen är beroende av många olika aktörers insatser.

Riksantikvarieämbetet samverkar av detta skäl med ett flertal andra aktörer för att

stödja och utveckla kulturarvsarbetet och ge dem förutsättningar att bevara,

använda och utveckla kulturarvet genom sin verksamhet. En betydande del av

samverkan sker med myndigheter som berörs av miljökvalitetsmål med

preciseringar om kulturmiljöer.

4.3 Finansiellt stöd till kulturmitjöarbete

Riksantikvarieämbetet fördelade 2018 214 mnkr från anslaget 7:2 bidrag till

kulturmiljövØrd till länsstyrelserna, som i sin tur fördelade det vidare i form av

bidrag till kulturmiljöarbetet i länen. Bidragen utvecklar kunskaper och tillämpningar

för att bevara, förvalta och utveckla en mångfald av kulturmiljöer och bidrar på så

vis till generationsmålet och miljökvalitetsmØlens preciseringar om kulturmiljöer.

Riksantikvarieämbetet fördelade under året 16 mnkrtill arbetslivsmuseer,

hembygdsmuseer och annat ideellt kulturan/sarbete. Sammanlagt 136 projekt

beviljades bidrag, l urvalet av projekt har Riksantikvarieämbetet utgått ifrån

projektens kapacitet att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens

tillgång till kulturarvet, l fördelningen har myndigheten strävat efter att gynna en

mångfald av kulturmiljöer och kulturarv. Tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och

barnperspektiv har vägts in i bedömningarna. Bland annat har bidrag lämnats till

projekt som utvecklat tillgänglighetslösningar eller lyft fram de nationella

minoriteternas kulturarv.

4, 75 mnkr beviljades till ideella organisationer inom kulturmiljöomrØdet. Bidraget är

betydelsefullt för att öka människors möjlighet att uppleva, förste och ta ansvar för

kulturmiljön och att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Av 35 sökande 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 gör det möjligt för fler att blir delaktiga i kulturmiljöarbetet. Därmed bidrar

de till målen för kulturmiljöarbetet, till generationsmØlet och Agenda 2030.
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4. 5 Miljökrav vid anskaffningar

Riksantikvarieämbetet har undersökt alla 29 anskaffningar över 100 000 kr som lett

till avtal under 2018.

Under året har miljökrav ställts i 19 av 29 anskaffningar vilket motsvarar

66 procent, l de fall miljökrav inte har ställts är det i huvudsak vid anskaffning av

unika konsulttjänster.

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

tjänster och byggnader kan generella undantag göras frän miljökraven om

myndigheten bedömer att kostnadseffektivitet och tillräcklig konkurrens inte kan

uppnås vilket Riksantikvarieämbetet har gjort vid anskaffning av unika

konsulttjänster.

Anskaffningar 2018 2017 2016

Ställt miljökrav 19 9 13

Ej ställt miljökrav 10 10

Totalt 29 14 23

Andel med miljökrav 66% 64% 57%
Tabell 1: Riksantikvarieämbetets miljökrav i upphandling 2016 - 2018.

4. 6 E-handel

Linder 2018 har Riksantikvarieämbetet arbetat med att förbättra och öka

myndighetens e-handel. E-handel bidrar till en bättre miljö genom bland annat

minska pappersfakturor och istället erbjuda alla leverantörer elektroniska flöden av

fakturor. Under året har cirka 25 leverantörer övergett till e-fakturor vilket innebär

en minskning med cirka 1 000 pappersfakturor i er och för all framtid.
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5. Direkt miljöpåverkan

5. 1 Mel för direkt miljöpåverkan

Genom att minska den direkta miljöpåverkan av Riksantikvarieämbetets

verksamhet bidrar myndigheten till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmØlen

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning.

Riksantikvarieämbetets koldioxidutsläpp från tjänsteresor, inköp med ställda

miljökrav och kemikaliehantering har en betydande direkt negativ miljöpåverkan.

Uppsatta mel för Riksantikvarieämbetets direkta miljöpåverkan 2018 har varit att

1. arbeta fram en ny resepolicy,

2. energiförbrukningen i lokalerna i Stockholm ska minska,

3. byta belysning till energieffektiva Ijuskällor där det är möjligt,

4. ha systematiska miljö- och lokalgruppsmöten i Visby och Stockholm

5. ha systematiska miljö- och lokalmöten med våra hyresvärdar

6. öka informationen pØ intranätet till medarbetarna om miljöledningsarbetet,

7. förbättra funktionaliteten för webbmöten i myndighetens mötesrum.

Samtliga mål är genomförda och uppfyllda, (1) allmänna råd i arbetsordningen

om resor i tjänsten är beslutade, (2, 3) energiförbrukningen har minskat genom

byte av belysning till energieffektiva Ijuskällor, (4) miljö- och lokalgruppsmöten

har genomförts vid två tillfällen i Visby och två i Stockholm, (5) miljö- och

lokalmöten har hållits vid vardera två tillfällen med alla hyresvärdar, (6)

information om miljöledningsarbetet har getts via intranätet månadsvis under

aret, (7) flera mötesrum har fett bättre teknik för att förbättra möjligheterna för

webbmöten.
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5.2 Resor och transporter - ökat 3 %

Under 2018 har Riksantikvarieämbetet ökat sin direkta miljöpåverkan från

tjänsteresor med 3 procent beräknat på kilo koldioxid per årsarbetskraft. Totalt har

myndigheten orsakat 194 301 kilo koldioxidutsläpp. Fördelat på 240

årsarbetskrafter blir det 810 kilo koldioxid.

˜r Totalt kg Co2
ä.a

årsarbetskrafter Kg Co2/å.a Okning/minskning
2009 237 240 398 597
2010 185542 398 466 V 22%
2011 188596 377 500 A 7%
2012 265414 394 674 A 35%
2013 208 675 371 562 V 16%
2014 196929 348 566 A 1%
2015 118311 213 555 V 2%
2016 131 388 213 617 A 11%
2017 180057 226 797 A 29%
2018 194301 240 810 A 3%

Tabell 2: Riksantikvarieämbetets koldioxidutsläpp från resor och transporter 2009- 2018.

De reseslag som ökat är följande

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

. Taxiresor har ökat med 7 procent.

. Bilresor har ökat med 25 procent.

. Bussresor har ökat med 8 procent.

. Tågresor har ökat med 33 procent.

Ökningen av de korta flygresorna kan ha påverkats av många projekt med

medarbetare på olika orter som behöver träffas. ̃ ven myndighetens utökade

uppdrag har medfört möten på flera orter i Sverige.

De reseslag som minskat är

. Flygresor mellan Visby och Stockholm Bromma har minskat med 2 procent

. Långa flygresor över 50 mil har minskat med 1 procent.

. Båtresor har minskat med 1 procent

Värt att notera att även antal resfria möten med videokonferenser och webbmöten

har också ökat så det är inte en omfördelning utan fler möten.

11
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När medarbetarna gör sina reseräkningar ska anledning till mötet anges och

58 procent anger att de reser för att ha externa möten, konferenser eller utbildning

medan 42 procent anger interna möten.

Fördelning mellan reseslag

Av Riksantikvarieämbetets totala koldioxidutsläpp stØr flygresor för 89 procent.

De korta flygresorna under 50 mil står för 63 procent och de långa flygresorna för

26 procent. Övriga färdsätt som bilresor utgör 6 procent, taxiresor är 2 procent

medan båtresor står för 4 procent. Teg- och bussresor syns inte i diagrammet

nedan då de koldioxidutsläppen är mindre än 1 procent tillsammans.

Taxi

Flygresor.y
över 50 mil

26%

Tjänsteresor
KgCo2

Flygresor
under 50 mil

63%

Diagram 1: Fördelningen mellan Riksantikvarieämbetets olika reseslag 2018.

Flygresor under 50 mil - ökat 11 %

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

totalt ökat med 11 procent. Det är framförallt flygresor från Stockholm till övriga

landet som bokats via resebyrå som har ökat med 1 5 procent medan flygresor som

bokas direkt vid flygleverantör mellan Stockholm Bromma och Visby har minskat

med 2 procent.

De mest frekventa destinationerna förutom Stockholm och Visby är Malmö,

Göteborg, Östersund, UmeØ, och Ronneby.

12
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Flygresor över 50 mil - ökat 1 %

Koldioxidutsläpp från resor över 50 mil har ökat med 1 procent jämfört med

föregående er. Det är resor inom Europa och till övriga världen som ökat. Resor till

Norden är i stort sett samma som tidigare år. l fördelningen av koldioxidutsläpp

mellan destinationer utgör Norden 31 procent, Europa utom Norden 65 procent och

övriga världen 4 procent.

De mest besökta destinationerna inom Europa förutom Norden är Bryssel, London,

Amsterdam och Berlin. Destinationer i övriga världen har varit Bahrain, Osaka och

Tel Aviv.

Taxiresor - ökat 7 %

Koldioxidutsläpp från myndighetens taxiresor har ökat med 7 procent. Under året

har det varit problem med avrop från statligt ramavtal vilket lett till att fler resor

bokats via avtalad resebyrå eller direkt via taxibolagen. Taxiresor som görs

utomlands inger inte i beräkningarna. l tabellen nedan visas förändringen de

senaste sju aren.

Diagram 2: Riksantikvarieämbetets taxiresor i Sverige 2010-2018.
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Bilresor - ökat 25 %

Bilresor består av resor med myndighetens egna bilar och de resor som

medarbetarna får milersättning för samt hyrbilar. Totalt sett har bilresorna ökat med

25 procent. Hyrbilarnas utsläpp står för 41 procent av de totala bilresorna.

Båtresor - minskat 1 %

Båtresor mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn har minskat med

1 procent. Under 2018 genomfördes totalt 156 enkelresor med båt som orsakade

7 225 kilo koldioxidutsläpp.

14
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5.3 Resfria möten - ökat 42%

Med resfria möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp,

som video- och webbmöten. Med webbmöten menas möten via deltagarnas

datorer där det är möjligt att samtidigt visa powerpoint-bilder med mera.

Riksantikvarieämbetet har flera videokonferensanläggningar som används flitigt,

tre i Stockholm och tre i Visby. Under 2018 har 1 057 videokonferenser

genomförts. Antal videokonferenser har ökat med 16 procent jämfört med året

innan. Det tillkom en ny videokonferens i Visby i början av 2018 vilket kan har

bidragit till ökningen.

Samtliga medarbetare erbjuds licens för webbmötesverktyget Skype for Business

samt teknik för att möjliggöra möten med ljud och bild vid den egna datorn. Flera

mötesrum har utrustats med ny teknik för att möjliggöra uppkoppling av
webbmöten.

Under 2018 har 254 användare av Skype for Business genomfört 3 641

webbmöten med fler än två deltagare. Vid en jämförelse med året innan (1 734

webbmöten) har antal webbmöten ökat med 110 procent. Tillsammans har det

genomförts 4 698 videokonferenser och webbmöten vilket är en ökning med 77
procent.

Vid beräkning av andel resfria möten används antal resfria möten i relation till antal

tjänsteresor (flyg, bet, tåg). Kvoten ger en indikation på hur digitaliserad samverkan

inom och mellan organisationer är. För Riksantikvarieämbetet är andelen resfria

möten 54 procent.
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Diagram 3: Antal videokonferenser och webbmöten 2016-2018.
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5.4 Energiförbrukning - minskat 2 %

Riksantikvarieämbetet har lokaler pØ fem orter. Det är kontorslokaler i Stockholm

och i Visby, lagerlokaler hos Svensk Museitjänst i Tumba och besöksmålen

Glimmingehus och Gamla Uppsala. Totalt är ytan 36 132 kvadratmeter. Vid en

jämförelse per kvadratmeter har energiförbrukningen minskat med 2 procent. Det

är i lokalerna i Stockholm och Visby samt vid besöksmålet Glimmingehus som

minskningen har skett.
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Diagram 4: Riksantikvarieämbetets verksamhetsel i kWh per kvadratmeter per ort 2016- 2018.

Riksantikvarieämbetet arbetar kontinuerligt med förbättringsØtgärder tillsammans

med hyresvärdarna vilket bland annat resulterat i energibesparingar genom byte av

Ijuskällor till mer energieffektiva LED-lampor. Arbetet genomförs systematisk med

kontinuerliga möten med varje hyresvärd och fastighetsförvaltare.

Värt att notera är att när Ijuskällor byts ut ökar energiförbrukningen av värme

eftersom de nya LED-lamporna enbart ger ifrån sig ljus och ingen värme. Det

innebär att den totala energiförbrukningen ökar medan verksamhetselen minskar

och det är också den delen av energiförbrukningen som Riksantikvarieämbetet

själv kan påverka. Verksamhetsel är 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 jämfört med aret innan de det gjordes 992 174 utskrifter.

Det är framförallt svart-vita utskrifter som har minskat med 14 procent medan antal

färgutskrifter har ökat 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 där alla dokument kvitteras ut vid skrivaren vilket medförde en minskning

det året med 20 procent.

Under 2018 har Riksantikvarieämbetet arbetat med att digitalisera den

arkeologiska processen vilket har bidragit till färre utskrifter genom att analoga

rapporter har blivit digitala. ˜ven arbetet med att finjustera inställningarna av

myndighetens skrivare har medverkat till att antal utskrifter minskat
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Diagram 5: Riksantikvarieämbetets utskrifter på kontoren i Stockholm och Visby 2014-2018.
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5.6 Pappersförbrukning - ökat 4 %

Pappersförbrukningen pä kontoren i Stockholm och Visby har ökat med 4 procent

under 2018. Den totala mängden A4-ark som förbrukats är 435 000. Jämfört med

den högsta antal som uppmättes 2010, 1 680 000 A4-ark, är det en minskning med

74 procent.

Både kontoret i Stockholm och i Visby har ökat sin förbrukning med 4 respektive

3 procent. Fördelat per årsarbetskraft har pappersförbrukningen minskat med 1

procent da antalet årsarbetskrafter har ökat. Det blir de 1 835 A4-ark per

årsarbetskraft.

Värt att notera är att antal utskrifter har minskat och pappersförbrukningen har

ökat. Ökningen beror pØ att det har skrivits ut fler enkelsidiga utskrifter är tidigare.
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Diagram 6: Riksantikvarieämbetets pappersförbrukning på kontoren i Stockholm och Visby 2009-2018.
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Bilaga 1. Redovisning av miljöledningsarbetet 2018 Enligt

förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Del 1 Miljöledningssystemet

Basfakta

. Antal årsarbetskrafter: 240

. Antal kvadratmeter lokalyta: 36 132

1. Ar 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 kiimatpåverkan 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?

Mitjöutredningen uppdaterades 2017.

Fråga 4a-7a beskriver myndighetens arbete med dess direkta påverkan pØ miljön

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

miljön?

Riksantikvarieämbetets aktiviteter med mest betydande direkt påverkan för miljön är

koldioxidutsläpp från tjänsteresor, inköp med ställda miljökrav och kemikaliehantering.

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

direkt påverkan på miljön?

1. arbeta fram en ny resepolicy,
2. energiförbrukningen i lokalerna i Stockholm ska minska,
3. byta belysning till energieffektiva Ijuskältor där det är möjligt,
4. ha systematiska miljö- och lokalgruppsmöten i Visby och Stockholm
5. ha systematiska miljö- och lokalmöten med våra hyresvärdar
6. Öka informationen på intranätet till medarbetarna om miljöledningsarbetet
7. förbättra funktionaliteten för webbmöten i myndighetens mötesrum
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6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nä målen för direkt

miljöpåverkan?

Samtliga mål är genomförda och uppfyllda, (1) allmänna råd i arbetsordningen om resor i

tjänsten är beslutade, (2, 3) energiförbrukningen har minskat genom byte av belysning till

energ [effektiva Ijuskällor, (4) miljö- och lokalgruppsmöten har genomförts vid två tillfällen i

Visby och två i Stockholm, (5) miljö- och lokalmöten har hållits vid vardera två tillfällen med

alla hyresvärdar, (6) information om miljöledningsarbetet har getts via intranätet månadsvis

under året, (7) flera mötesrum har fått bättre teknik för att förbättra möjligheterna för

webbmöten .

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

Samtliga mål är genomförda och uppfyllda.

Fråga 4b-7b beskriver myndighetens arbete med dess indirekta påverkan pä miljön

4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt påverkan pä

miljön?

Riksantikvarieämbetets indirekta miljöpåverkan är effekter av myndighetens beslut, regler,

bidrag, rådgivning och information samt aktiviteter som upphandling och inköp. Det löpande

arbetet vid Riksantikvarieämbetet lämnar på olika sätt bidrag till arbetet med miljömålen och

generationsmålet till exempel genom myndighetens regler gällande kultumniljöarbetet och att

följa upp och sammanställa kulturmiljöarbetet i den egna sektorn och analysera hur det har

bidragit till uppfyllandet av de nationella miljö kvalitetsmålen.

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

indirekt påverkan pä miljön?

Riksantikvarieämbetet genomför under 2018, inom ramen för myndighetens ansvarsområde,

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

. genom samverkan med många olika aktörer integrera målen för det statliga
kulturmiljöarbetet brett i samhället så att fler kan bidra til! generationsmålet och
miljökvalitetsmålens preciseringar om kulturmiljön,

. tillämpa och utveckla styrmedel och kunskaper för att bevara, förvalta och utveckla
en mångfald av kulturmiljöer,

. utveckla och tillgängliggöra kulturmiljöinformation, samt att anpassa 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,

. fördela bidrag och ersättningar kopplade till arbetslivsmuseer, kulturmiljövård och
det civila samhället, så att fler kan bli delaktiga i kufturmiljöarbetet,

. skapa en helhetssyn på natur- och kulturmiljöer i Sveriges olika landskap, ha
uppsikt och överinseende över arkeologiska undersökningar,
fomlämningsområden, riksintressen och världsan/,

. utvärdera strukturfondernas finansiering av kulturmiljöprojekt, samt att

. följa upp kulturmiljömålen.
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6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit Tor att ne målen för indirekt

miljöpåverkan?

2018 genomförde Riksantikvaheämbetet en rad insatser, inom ramen för myndighetens roll

och uppdrag, för att bidra bland annat till generationsmälet och till miljökvalitetsmälen. De

insatser myndigheten genomfört förväntas bidra till flera statliga målsättningar, inte minst till

miljömålens preciseringar om att den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska

bevaras, främjas och nyttjas hållbart.

Riksantikvarieämbetets bidrag till genomförandet av Agenda 2030 kan sammanfattats i tre

övergripande punkter:

1. kulturarvsarbetet kan bidra till social sammanhållning och utvecklingen av ett öppet
och inkluderande samhälle,

2. myndigheten verkar för hållbar fön/altning av natur- och kulturmiljöer genom
samverkan bl. a. med de miljömålsansvariga myndigheter samt

3. myndighetens arkiv, bibliotek, register och databaser är fritt tillgängliga och
tillhandahåller information som är underlag för hållbar samhällsplanehng, forskning
samt möjliggör livslångt lärande.

Under året har Formas tillsammans med Riksantikvarieämbetet och nio andra myndigheter

formulerat en agenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart

samhällsbyggande. Agendan ska bidra till att forskningsprogrammet bidrar till arbetet med

Agenda 2030, den se kallade New Urban Agenda målen för det statliga kulturmiljöarbetet

samt målen för arkitektur, form och design. Under åren 2019-2026 beräknas programmets

medel uppgå till ca 1 00 mnkr per er.

Internationellt bidrar myndigheten bland annat genom samordningsuppdraget Europaåret för

kulturarv. Riksantikvarieämbetet deltar även i Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp Terresta

ekosystemgruppen (TEG). Gruppen fördelar årligen medel till nordiska samarbetsprojekt,

under året var fokus på hållbart friluftsliv för när-rekreation och turism.

Möjligheterna att uppnå preciseringar om kulturmiljöer i generationsmålet och i

miljökvalitetsmålen är beroende av många olika aktörers insatser. Riksantikvarieämbetet

samverkar av detta skäl med ett flertal andra aktörer för att stödja och utveckla

kulturan/sarbetet och ge dem förutsättningar att bevara, använda och utveckla kulturarvet

genom sin verksamhet. En betydande del av samverkan sker med myndigheter som berörs

av miljökvalitets må! med preciseringar om kulturmiljöer.

Riksantikvarieämbetet fördelade 2018 214 mnkr från anslaget 7:2 bidrag till kulturmiljövärd

till länsstyrelserna, som i sin tur fördelade det vidare i form av bidrag till kulturmiljöarbetet i

länen. Bidragen utvecklar kunskaper och tillämpningar för att bevara, förvalta och utveckla

en mångfald av kulturmiljöer och bidrar på så vis till generationsmålet och

miljökvalitetsmålens precisehngar om kulturmiljöer.
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Riksantikvarieämbetet fördelade under året 16 mnkr till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer

och annat ideellt kulturarvsarbete. Sammanlagt 136 projekt beviljades bidrag, l urvalet av

projekt har Riksantikvarieämbetet utgått ifrån projektens kapacitet att öka delaktigheten i

kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet, l fördelningen har myndigheten

strävat efter att gynna en mångfald av kulturmiljöer och kulturarv. Tillgänglighet,

jämställdhet, mångfald och bamperspektiv har vägts in i bedömningarna. Bland annat har

bidrag lämnats till projekt som utvecklat tillgänglighetslösningar eller lyft fram de nationella

minoriteternas kulturarv.

4, 75 mnkr beviljades till ideella organisationer inom kulturmiljöomrädet. Bidraget är

betydelsefullt för att öka människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för

kulturmiljön och att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Av 35

sökande organisationer beviljades 20 organisationer bidrag. Bidragen gör det möjligt far fler

att blir delaktiga i kultumniljöarbetet. Därmed bidrar de till målen för kultumiiljöarbetet, till

generationsmålet och Agenda 2030.

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

Samtliga mål för direkt miljöpåverkan har uppfyllts.

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

kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?

EU nytt koncept med "miljönytt" på intranätet startades under 2018. Det har inneburit att

information om miljöledningssystemet, arbetet med ständiga förbättringar, tips och

information om miljönyheter har redovisats kontinuerligt. Alla medarbetare har också fått

erbjudande om utbildning i mötes- och uppkopptingsteknik av videokonferenser och

mötesverktyget Skype for Business.

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

sin energianvändning?

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

kontinuerligt till mer energieffektiva Ijuskällor. l Visby regleras belysningen med sensorer.

Energiförbrukningen i myndighetens serverhall minskas kontinuerligt genom virtualisering av

IT-miljön. Under 2018 har också servrarna bytts till mer energieffektiva maskiner.

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

minska antalet tjänsteresor?

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

i Visby. Myndigheten har genomfört 1 057 videokonferenser under året. Samtliga

medarbetare erbjuds licens för "Skype for Business" och teknik för att möjliggöra möten

med ljud och bild vid egna datorn. Flera mötesrum har utrustats med ny teknik för att

möjliggöra uppkoppling förwebbmöten.
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter

1. Tjänsteresor och övriga transporter

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

fordonsslag (1.1), sammanlagt (1.2) och frän flygresor över 50 mil (1.3) samt

antal resor

¯rets uppgifter - antal resor och kg COz

Antal
resor

KgC02 Totalt | KgC02/å. a.

a) Flygresor under 50 mil

b) Bilresor

c) Tåg resor

d) Bussresor

e) Maskiner och övriga
fordon

988

956

122 333

14609

0, 74

241

7225

510

61

0, 003

1,0

30

Föregående års uppgifter

KgC02 Totalt
-1

KgC02/ä. a.

110129

12077

0, 54

224

7272

487

53

0, 002

0, 99

o

1.2 Sammanlagda utsläpp
av koldioxid

1. 1 a-e

1. 3 Flygresor över 50 mil 758

144409

49892

602

208

129 703

50354

547

223

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

positivt/negatlvt, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när

myndigheten planerar att åtgärda dessa)

˜ven båtresor redovisas.

De reseslag som ökat är följande

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

. Taxiresor har ökat med 7 procent

. Bilresor har ökat med 25 procent

. Bussresor har ökat med 8 procent

. Tågresor har ökat med 33 procent

Ökningen av de korta flygresorna kan ha påverkats av många projekt med medarbetare på

olika orter som behöver träffas. ̃ ven myndighetens utökade uppdrag har medfört möten på

flera orter i Sverige

De reseslag som minskat är

. Flygresor mellan Visby och Stockholm har minskat med 2 procent

. Långa flygresor över 50 mil har minskat med 1 procent.

. Båtresor har minskat med 1 procent

Värt att notera att även antal resfria möten med videokonferenser och webbmöten har också

ökat sä det är inte en omfördelning utan fler möten.
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1.5 Hur uppgifterna är framtagna?

Flyg- tåg- och bussresor tas fram via leverantörsuppgifter. Bilresor tas fram med eget

uppföljningssystem och via lönesystemet.

1.6 Uppföljningsmätten i svaren på frågorna är baserade pØ:

Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller

2. Energianvändning

2. 1 ˜rlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft och per

kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat pØ

kWh totalt

, Verksamhetsel

! (avser lokaler)
>

Faslig hetsel

l Värme

2018

1 638515

954 398

2017

h-
Kyla

Totalt 2 592 913

kWh/ärsarbetskraft

1 621 667

971 289

2 592 956

2016

1 609717

967 365

2 577 082

2018 2017

Verksamhetsel

(avser lokaler)

Fastighetsel

Värme

Kyla

Totalt

6827

3977

10804

7176

4298

kWh;m2

2016 i 2018 ; 2017 I 2016

7557

4542

45

26

11 473r 12099 72

45

27

72

47

28

75

Eventuell energianvändning utanför lokaler

kWh totalt

Energi

2018

o

2017

o

2.2 Ar värmeförbrukningen normalärskorrigerad

Vä rmeförb räkningen är normala rskorrigerad.

2016

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

Verks amhetsel

Fastighetsel

Värme

Kyla

Utanför lokaler

Totalt

2018

100 %

90%

%

%

%

96%

2017

100%

90%

%

%

%

96%

2016

100%

90%

%

%

%

96%

2. 4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens

elavtal?

Ja, krav har ställts på produktion sspecificerad fömybar el i myndighetens elavtal.

2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med

myndighetens fastighetsägare? (vid ja ange vilka åtgärder som har

genomförts)

Ja, Riksantikvarieämbetet arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder tillsammans med

hyresvärdarna som bland annat resulterat i energibesparingar genom byte av Ijuskällor till

mer energieffektiva LED-lampor. Arbetet genomförs systematisk med kontinuerliga möten

med varje hyresvärd och fastighetsför/altare.

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

positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när

myndigheten planerar att åtgärda dessa))

En del problem med att få statistik på fastighetsel och fjärrvärme. Problemet tas upp vid

avstäm ning smeten med hyresvärd.

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

Upphandlingar och avrop med
miljökrav

Upphandlingar och avrop totalt

Andel upphandlingar och avrop med
miljökrav

Antal st.

2018

19

29

66%

2017

9

14

64%

2016

13

23

57%
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3. 2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordning

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

och byggnader har ställts

6 upphandlingar.

3. 3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller

inköp av byggnader? (vid nej ange skälen för det)

Nej, myndigheten har inte tecknat nytt hyresavtal eller köpt byggnad sedan förordning

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

3. 4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med

miljökrav av det totala värdet av upphandlingar och avrop per år

l Värde kr

Upphandlingar och avrop med
miljökrav

Upphandlingar och avrop totalt

Andel upphandlingar och avrop med
miljökrav

2018

17 598 700

20 079 800

88%

2017

12 250 000

13678500

90%

2016

16 695 300

18767100

89%

3. 5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet

positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när

myndigheten planerar att åtgärda dessa)

Miljökrav har inte ställts i huvudsak vid anskaffningar av unika konsulttjänster där delar av

kraven i förordningen (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor,

tjänster och byggnader inte är genomförbara för att upprätthålla kostnadseffektivitet och

tillräcklig konkurrens.

Det finns förbättringsomrØden inom direktupphandlingar då Riksantikvarieämbetet har

decentraliserad inköpsfunktion för dessa. Underlag, instruktioner och uppföljning kommer att

förbättras med hjälp av mallar i nya dokument- och ärendehanteringssystemet.

3. 6 Hur är uppgifterna framtagna?

Eget uppföljningssystem
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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 er (anges i procent och värde).

2018 l 2017 | 2016

Ande] (%) 100% 100% 98%

Värde(Skr) 13225700Skr 2116500Skr 7 595 300 Skr

Hur är uppgifterna framtagna?

Eget uppföljningssystem

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

Energiförbrukning, krav som motsvarar miljöcertifiering, återvinningsbarhet

Hur är uppgifterna framtagna?

Eget uppföljningssystem

Frågor om energianvändning

4. 4 ˜rlig energianvändning i kitowattimmar totalt och per årsarbetskraft

uppdelat pä

kWh

2018

31063PC-arbetsplats

Skrivare

Servrar och Sen/errum

Hur är uppgifterna framtagna ?

Eget uppföljningssystem

2017

35950

91 586

2016

31 797

kWh/årsarbetskraft

2018

131

2017

159

405

2016

149
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Frågor om resfria möten

4. 5 Antal resfria/digitala möten totalt och per årsarbetskraft

Resfria möten

2018

1057

Antal

2017

915

2016

837

Antal/årsarbetskraft

2018

4

2017 2016

4

Hur är uppgifterna framtagna ?

Eget uppföljningssystem och leverantörsuppglfter

Frågor om förklaring till resultatet

4. 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)

Inga förändringar i organisation eller annat har genomförts. Det som påverkat resultatet i

positiv nktning är långsiktigt arbete med att ge goda förutsättningar för resfria möten med

bra teknik, bra hjälpmedel, information och utbildning. Det kan vara svårt att kontrollera

leverantörsuppgifter. Problemet tas upp vid uppföljning av leverantörsavtal.

Frågor om energi

4.7 Har myndigheten en strategi försitt energieffektiviseringsarbete,

innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, som

utgör grunden för ert energieffektivlseringsarbete?

Ja

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

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader?
Nej

Frägor om avrop

4. 10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna miljökrav,

där sä har varit möjligt?

Nej
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