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Sammanfattning

Varje år redovisar Riksantikvarieämbetet sin miljöpåverkan i en 
miljöledningsrapport.

Riksantikvarieämbetets indirekta miljöpåverkan är negativa eller positiva 
förändringar i miljön som uppkommer som ett resultat av att myndighetens 
intressenter vidtar åtgärder som en följd av myndighetens beslut, regler, bidrag, 
rådgivning och information samt myndighetens övriga samverkan med andra 
aktörer.

Myndighetens indirekta miljöpåverkan utgör i huvudsak positiva förändringar i 
miljön. 

Riksantikvarieämbetet har bidragit till en positiv miljöpåverkan genom att bland 
annat

- verka för en hållbar förvaltning av natur- och kulturmiljöer genom 
samverkan med de miljömålsansvariga myndigheterna 

- fritt tillgängligt tillhandahålla arkiv, bibliotek, register och databaser med 
kulturhistorisk information.

Riksantikvarieämbetets direkta miljöpåverkan är negativa eller positiva 
förändringar i miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens 
verksamhet, såsom energianvändning vid uppvärmning och kyla av lokaler, 
elanvändning, resor och transporter, pappersanvändning, kemikalieanvändning i 
egna laboratorier, avfallshantering samt aktiviteter som upphandling och inköp.

Under året har Riksantikvarieämbetet

- ställt miljökrav vid upphandlingar och avrop i de fall det varit möjligt,

- ökat antal resfria möten,

- minskat elförbrukningen,

- minskat pappersförbrukningen,

- ökat utsläpp av koldioxid med anledning av tjänsteresor.
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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 år redovisar Riksantikvarieämbetet sitt miljöledningsarbete till 
Naturvårdsverket och Kulturdepartementet utifrån ett fastställt formulär. Detta 
dokument är en utökad sammanställning av myndighetens miljöprestanda under 
flera år där förändring över tid redovisas.

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 följande:

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 minimera utsläppen från transporter och 
tjänsteresor

 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
Riksantikvarieämbetets indirekta miljöpåverkan är negativa eller positiva 
förändringar i miljön som uppkommer som ett resultat av att myndighetens 
intressenter vidtar åtgärder som en följd av myndighetens beslut, regler, bidrag, 
rådgivning och information samt myndighetens övriga samverkan med andra 
aktörer.

2019 genomförde Riksantikvarieämbetet en rad insatser, inom ramen för 
myndighetens roll och uppdrag, för att bidra bland annat till generationsmålet 
miljökvalitetsmålen och målen för Agenda 2030. 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.

3.1 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 miljömålsansvariga 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.

3.2 Kulturmiljö
Under denna rubrik redovisas valda delar av myndighetens arbete som bedöms 
bidra till Generationsmålets precisering att kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart. Utöver de insatser och den samverkan med externa aktörer som 
lyfts fram nedan har Riksantikvarieämbetet flera andra uppdrag som bidrar till 
generationsmålets precisering om att kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart, t.ex. Museiuppdraget, Heritage Science nätverket, samverkan med 
Naturvårdsverket kring kulturreservaten, de nationella nätverken kring 
landskapsvård, Arbetsgruppen för naturolyckor, Brandskyddsnätverket m.fl. Ett par 
rapporter lyfts fram som på sikt anses bidra till att stärka målen om en god bebyggd 
miljö och målet om Hav i balans samt levande kust och skärgård.
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3.2.1 Finansiellt stöd till kulturmiljöarbete

Bidragen utvecklar kunskaper och tillämpningar för att bevara, förvalta och 
utveckla en mångfald av kulturmiljöer och bidrar på så vis till generationsmålet och 
miljökvalitetsmålens preciseringar om kulturmiljöer.

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen drygt 250 miljoner kronor från anslaget 7:2 
bidrag till kulturmiljövård till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar det vidare i 
form av bidrag till kulturmiljöarbetet i länen.

Under året beviljades 16 miljoner kronor i projektbidrag till arbetslivsmuseer, 
hembygdsmuseer och annat ideellt kulturarvsarbete. Sammanlagt 112 projekt 
beviljades bidrag. I urvalet av projekt har Riksantikvarieämbetet utgått ifrån 
projektens kapacitet att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens 
tillgång till kulturarvet. I 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.

Till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet fördelades 4,75 miljoner 
kronor. 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 23 organisationer 
bidrag. Bland dessa 23 fanns två nya organisationer, med inriktning mot 
fordonshistoria och det rörliga kulturarvet respektive immateriellt kulturarv där 
berättelser kring kulturmiljöer gav allmänheten en upplevelsebaserad kunskap om 
kulturarvet.

Bidragen gör det möjligt för fler att blir delaktiga i kulturmiljöarbetet. Därmed 
bidrar de till målen för kulturmiljöarbetet, till Generationsmålet och Agenda 2030.

3.2.2 Myndigheters kulturmiljöstrategier och 
programmet TVÄRS

Under 2018–2019 har Riksantikvarieämbetet genomfört flera insatser inom 
uppdraget att stödja tio myndigheters arbete att ta fram vägledande strategier för 
kulturmiljöfrågor. Uppdraget har varit en framträdande insats 2019 för att främja 
ett effektivt kulturmiljöarbete genom utveckling av kulturmiljöarbetet i 
miljömålssystemet. Kulturmiljöstrategierna avrapporterades till regeringen under 
oktober 2019.

Inom det så kallade TVÄRS-programmet har en intern kartläggning av 
Riksantikvarieämbetets agerande inom miljömålssystemet genomförts under 2019. 
Med utgångpunkt i kartläggningen finns förslag till aktiviteter (ännu ej beslutade) 
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för att utveckla Riksantikvarieämbetets agerande för miljökvalitetsmålen 2020–
2021.

3.2.3 En ny världsarvsstrategi

Med bäring på Generationsmålet har Riksantikvarieämbetet på regeringens 
uppdrag tagit fram en ny nationell strategi för världsarvsarbetet. Strategin – som 
vänder sig till lokala, regionala och nationella aktörer i världsarvsarbetet – är ett 
vägledande dokument med tydliggöranden om hur världsarvsarbetet ska inriktas 
och är därmed ett nytt styrmedel för världsarvsarbetet. I uppdraget har det ingått att 
världsarvens betydelse för målen i Agenda 2030 ska klargöras och beaktas. 
Världsarvsstrategin innehåller en ny vision – ”Världsarven visar vägen till en 
hållbar och en fredlig värld” – och nya mål som tydliggör hur Agenda 2030 ska 
tillämpas i världsarvsarbetet.

Två av målen är:

 Agenda 2030-målen genomsyrar allt världsarvsarbete i Sverige

 Arbetet med världsarv i Sverige är förebildligt i fråga om att hållbart 

bevara, använda och utveckla natur- och kulturmiljöer.

Mot bakgrund av detta anger strategin att världsarvens bidrag till Agenda 2030-
målen behöver utvecklas. Världsarven kan t.ex. med fördel lyftas till möjliga 
plattformar för att utveckla och testa nya metoder som kan visa på natur- och 
kulturarvs betydelse för Agenda 2030-målen. I strategin anges också att 
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet kan ha en 
stödjande roll i utvecklingen av världsarvsarbetet utifrån Agenda 2030 och kommer 
samarbeta kring dessa frågor framöver. Bevarande och skydd av världsarven bidrar 
i sig till hållbarhetsmålen. Platserna förmedlar till exempel kunskap om jordens och 
mänsklighetens gemensamma historia av vikt för en hållbar utveckling. 

En del av världsarvsstrategin utgörs av utvecklingsområdet ”Förbättrad 
katastrofberedskap och beredskap för klimatförändringar för världsarven”. 
Riksantikvarieämbetet har inlett ett arbete som syftar till att tydliggöra sitt ansvar 
när det gäller kulturarvs katastrofberedskap, vilket omfattar världsarv. Arbetet 
omfattar även att förtydliga andra aktörers ansvar och roller inom arbetet.

3.2.4 Pilotprojektet ”Stärka ett världsarv – Kultur- och 
besöksmålsutveckling med Unescometoden, en 
testpilot”

Riksantikvarieämbetet har under året samarbetat med Tillväxtverket och Region 
Dalarna kring ett pilotprojekt i världsarvet Falun och Kopparbergslagen. 
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Målsättningar är att på både strategisk och taktisk nivå stimulera insatser för en 
mer hållbar turism i världsarven i Sverige.

En av metoderna som prövats, World Heritage Sustainable Tourism Toolkit, har 
utvecklats av Unesco i syfte att möjliggöra för förvaltare och intressenter att 
hantera turism på ett sätt som bevarar såväl världsarvens kulturhistoriska värden 
som att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Region 
Dalarna är projektägare och Visit Dalarna genomför projektet tillsammans med 
lokala och regionala aktörer. I december 2019 hölls en inledande workshop med 
cirka 60 deltagare och representanter från bland annat den lokala och regionala 
besöksnäringen, Högskolan Dalarna och världsarvets förvaltningsråd samt Unesco, 
Världsarv i Sverige och Nordic World Heritage Association. Förväntade effekter 
av årets projektarbete är att nyckelintressenter i världsarvet Falun och 
Kopparbergslagen har fått ökad förståelse för vad hållbar turism kan betyda för 
deras världsarv och vilken process de behöver gå igenom för att ta fram en ny 
strategisk inriktning för detta arbete under 2020.

3.2.5 Rapporter

Under 2019 har Riksantikvarieämbetet genomfört en utvärdering och en utredning 
som bidragit med ny kunskap för att förbättra förutsättningarna och stärka arbetet 
med två miljökvalitetsmål.

Kopplat till målet om en god bebyggd miljö har rapporten ”Stadens riksintressen – 
hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?” publicerats. I den redovisas en 
undersökning av hur kulturmiljövården riksintressen har påverkat kommuners 
detaljplanering och utformning av detaljplaner i åtta tätorter. Resultaten visar 
att kulturmiljövårdens riksintressen har påverkat planarbetet och riksintresset har 
därmed hanterats på det sätt som lagen kräver. Däremot har riksintresset inte varit 
en utgångspunkt för detaljplanens utformning eller hanterats som en resurs i 
stadsutvecklingen. Vid planens utformning har det snarare handlat om att undvika 
att påtagligt skada riksintresset och hamna under gränsen för det som kan bedömas 
som otillåtligt. Resultaten visar även att länsstyrelsen har, precis som den ska, 
bedömt påverkan på planförslagens tillägg och i yttranden framgår gränsen för 
riksintressets tålighet. Samtidigt pekar studien på att de riksintresseunderlag som 
Riksantikvarieämbetet tagit fram kan leda till att omvandlingens påverkan tolkas 
olika av kommunen och länsstyrelsen. För att undvika att riksintresset betraktas 
som ett hinder pekar studien bland annat på att tydliggöranden av riksintresset bör 
tas om hand före en detaljplanering. Genom det kan detaljplaneringen även bli mer 
resurseffektiv. Annat som lyfts fram i rapporten är behovet av fortsatta 
informations- och utbildningsinsatser.

Kopplat till målet om Hav i balans samt levande kust och skärgård har 
Riksantikvarieämbetet i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Statens 
maritima samt transporthistoriska museer genomfört utredningen Fiskets påverkan 
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på det marina kulturarvet: Riskbedömning och slutsatser om hur skador på forn- 
och kulturlämningar i våra hav kan undvikas vid trål- och garnfiske. Utredningen 
har genomförts inom ramen för samverkan i Miljömålsrådet. På grundval av 
utredningens slutsatser lämnas två förslag till fortsatt arbete, det vill säga ta fram 
tydlig och lätt tillgänglig information till sjöfarare och marina verksamhetsutövare 
samt genomföra aktiviteter för att sprida informationen genom att medverka i 
nationella och internationella forum för kulturmiljöarbete, sjöfart, fiske- och 
havsmiljöförvaltning. När de föreslagna åtgärderna genomförts kommer inte bara 
fiskerinäringen, utan även andra marina verksamheter, att ha bättre förutsättningar 
än idag att efterleva reglerna i kulturmiljölagen (1988:950). Genom detta kommer 
förutsättningarna att nå målet om Hav i balans och levande kust och skärgård att bli 
bättre. Rapporten är beslutad, men kommer att publiceras första kvartalet 2020.

3.2.6 Arkitekturpolitik och gestaltad livsmiljö

Riksantikvarieämbetet samverkar med Boverket, ArkDes och Statens konstråd 
kring totalt 13 regeringsuppdrag inom området arkitektur och gestaltad livsmiljö. 
Ett av dessa uppdrag har avslutats under 2019, ett uppdrag om byggnadsanknuten 
offentlig konst som kulturarv. Riksantikvarieämbetet samverkar också med 
Boverket inom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Under 2019 har samverkan 
avsett ett utbildningspaket om kulturmiljö i fysisk planering, en utbildning som 
riktar sig till kommunerna. Samverkan sker fortlöpande med Boverket kring 
vägledning för plan- och bygglagen, PBL. Myndigheten ingår även sedan 2019 i 
Rådet för hållbara städer, tillsammans med tolv andra myndigheter.

3.2.7 Samverkan kring energieffektivisering och hållbar 
renovering

Riksantikvarieämbetet deltar i programrådet för Energimyndighetens forsknings- 
och utvecklingsprogram Spara och Bevara. Programmet syftar till att öka 
kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, samt 
utveckla och förmedla kunskap om tekniklösningar som bidrar till en 
energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier 
förstörs eller förvanskas. Programmet, som under 2019 startade en ny 
programperiod, kopplar till flera energi- och klimatpolitiska mål och regelverk, 
både internationellt och nationellt bland annat till miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö.

Myndigheten ingår även i det europeiska samarbetet kring standarder (CEN/TC 
346 Conservation of Cultural Property) som drivs av European Committee for 
Standardization (CEN). På svensk nivå sker samarbetet genom arbetsgruppen 
SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Arbetet bedrivs inom Swedish Standards 
Institute (SIS). Under en begränsad tid 2018–2020 har Riksantikvarieämbetet 
friköpt standarderna så att de är tillgängliga att ladda ner gratis för vem som helst i 
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Sverige. Under 2019 har en översättning gjorts av den engelska versionen till SS-
EN 16883 Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan 
i historiska byggnader. Standarden beskriver en beslutsprocess för 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Syftet är att den ska 
bidra till en hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att 
integrera väl avvägda energieffektiviserande åtgärder samt minska utsläppen av 
växthusgaser.

Myndigheten har också deltagit i den FORMAS-finansierade plattformen hållbar 
integrerad renovering (SIRen), som samlar forskare från olika discipliner, 
fastighetsägare och andra aktörer från nationell till lokal nivå för att diskutera 
frågeställningar och lyfta utmaningar kring hållbar renovering. Arbetet har konkret 
inneburit textbidrag till antologin Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv, samt 
deltagande i slutkonferensen Hållbar renovering den 5 december 2019.

3.2.8 Vattenförvaltning

Riksantikvarieämbetet har under 2019 publicerat en metod för att beskriva 
kulturmiljöers känslighet i samband med sådana vattenvårdsåtgärder som föranleds 
av vattenförvaltning och arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag. Metoden implementeras fortlöpande genom fältseminarier som 
Riksantikvarieämbetet anordnar. Den främsta målgruppen för metodhandledningen 
är länsstyrelserna. I samverkan med Havs- och vattenmyndigheten har bland annat 
ett arbete med att identifiera värdefulla vatten ur kulturmiljösynpunkt påbörjats. 
Samverkan med Trafikverket sker när det gäller åtgärder för vandringshinder vid 
väg- och järnvägspassager över vatten.

3.2.9 Gräsmarker

Riksantikvarieämbetet har bidragit i Jordbruksverkets så kallade gräsmarksuppdrag 
att se över vilka eventuella risker och hinder som finns när det gäller definitioner 
och skötselvillkor till värdefulla gräsmarker (betesmarker och slåtterängar) och 
skogsbryn, samt lämnat synpunkter på Jordbruksverkets uppdrag att utreda 
förenkling av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar. 
Riksantikvarieämbetet har på så vis lyft fram de kulturmiljöpreciseringar som finns 
i miljömålet Ett rikt odlingslandskap, och bidragit till målsättningen att de 
kommande jordbruksstöden kan komma det biologiska kulturarvet och 
kulturmiljöerna i landskapet till nytta.
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4. Direkt miljöpåverkan
Riksantikvarieämbetets direkta miljöpåverkan är negativa eller positiva 
förändringar i miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens 
verksamhet, såsom energianvändning vid uppvärmning och kyla av lokaler, 
elanvändning, resor och transporter, pappersanvändning, kemikalieanvändning i 
egna laboratorier, avfallshantering samt aktiviteter som upphandling och inköp.

För att minska myndighetens direkta negativa miljöpåverkan har åtgärder för att 
främja hållbar konsumtion och offentlig upphandling samt för att minska 
energianvändning och klimatpåverkan genomförts. Genom att minska den direkta 
negativa miljöpåverkan av Riksantikvarieämbetets verksamhet bidrar myndigheten 
till att nå generationsmålet, miljökvalitetsmålen och målen för Agenda 2030. 
Åtgärderna bidrar framför allt till att nå målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft och Bara naturlig försurning.

4.1 Miljökrav vid anskaffningar
Riksantikvarieämbetet har undersökt alla 20 anskaffningar över 100 000 kr som lett 
till avtal under 2019.

Under året har miljökrav ställts i 10 av 20 anskaffningar, vilket motsvarar 50 %. I 
de fall miljökrav inte har ställts är det i huvudsak vid anskaffning av unika 
konsulttjänster.

Enligt förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, 
tjänster och byggnader kan generella undantag föras från miljökraven om 
myndigheten bedömer att kostnadseffektivitet och tillräcklig konkurrens inte kan 
uppnås, vilket Riksantikvarieämbetet har gjort vid anskaffning av unika 
konsulttjänster.

Anskaffningar, 
antal (st)

2019 2018 2017 2016

Ställt miljökrav 10 19 9 13

Totalt 20 29 14 23

Andel med 
miljökrav

50% 66% 64% 57%

Tabell 1: Riksantikvarieämbetets miljökrav i upphandling avseende antal upphandlingar 2016 – 2019.
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Anskaffningar, 
värde (SEK)

2019 2018 2017 2016

Ställt miljökrav 15 240 000 17 598 700 12 250 000 16 695 300

Totalt 17 465 000 20 079 800 13 678 500 18 767 100

Andel med 
miljökrav

87% 88% 90% 89%

Tabell 2: Riksantikvarieämbetets miljökrav i upphandling avseende upphandlat värde 2016 – 2019.

4.2 Energianvändning
Riksantikvarieämbetet har lokaler på 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. Drygt 
halva ytan utgörs av Svensk museitjänst i Tumba.

Vid en jämförelse per kvadratmeter har förbrukningen av verksamhetsel minskat 
med 2,8 procent. Det är i lokalerna i Tumba, Stockholm och Visby som 
minskningen har skett.

Diagram 1: Förbrukning av verksamhetsel i Riksantikvarieämbetets lokaler 2016 – 2019.

Under 2019 har följande energiförbättringsåtgärder genomförts i 
Riksantikvarieämbetets lokaler:

Svensk museitjänst
Hyresvärden för Svensk museitjänsts lokaler i Tumba har installerat en 
solcellsanläggning på taket. Svensk museitjänst i Tumba har påbörjat ett utbyte av 
armaturer där lysrör byts mot LED-belysning. Ett föremålsmagasin som har byggts 
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åt Historiska museet under 2019 har utformats med behovsanpassat klimatsystem 
med en hysteres (gränsvärden för övre och undre tillåten relativ fuktighet). I de 
befintliga magasinens klimatsystem är ett strikt börvärde satt för relativ fuktighet, 
vilket innebär att systemet alltid värmer eller kyler och mer energi därför åtgår 
jämfört med ett system med behovsanpassat klimatsystem.
Under 2020 kommer ett energibesparingsprojekt genomföras vid Svensk 
museitjänst i Tumba. En av åtgärderna inom ramen för detta projekt är att samtliga 
magasin kommer att programmeras om så att de får behovsanpassade 
klimatsystem.

Glimmingehus:
Hyresvärden i Glimmingehus har genomfört energibesparing genom tätning av 
luftläckage i flygelbyggnaden och tilläggsisolering i delar av vinden.

4.3 Resor och transporter
Under 2019 har Riksantikvarieämbetet ökat sin direkta miljöpåverkan från 
tjänsteresor med ca 3 procent beräknat på kilo koldioxid per årsarbetskraft. Totalt 
har myndigheten orsakat 200 059 kilo koldioxidutsläpp. Fördelat på 239 
årsarbetskrafter blir det 836 kilo koldioxid. 

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 208 675 371 562 ▼16%
2014 196 929 348 566 ▲1%
2015 118 311 213 555 ▼2%
2016 131 388 213 617 ▲11%
2017 180 057 226 797 ▲29%
2018 194 301 240 810 ▲2%
2019 200 059 239 836 ▲3%

Tabell 3: Riksantikvarieämbetets koldioxidutsläpp från resor och transporter 2009 – 2019.

De reseslag som minskat är följande:

 Flygresor under 50 mil har minskat med 23%

 Taxiresor har minskat med 3%

 Resor med hyrbilar och egen bil i tjänsten har minskat med 33 %

De reseslag som ökat är följande:
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 Flygresor över 50 mil har ökat med 48%

 Båtresor har ökat med 67%

Flygresor under 
50 mil, 47%Flygresor över 

50 mil, 37%

Tåg, 0%
Taxi, 1%

Bilresor, 9%
Bussresor, 0% Båt , 6%

Tjänsteresor 
kg Co2

Diagram 2: Fördelningen mellan Riksantikvarieämbetets olika reseslag 2019.

4.4 Pappersförbrukning
Pappersförbrukningen på kontoren i Stockholm och Visby har minskat med 2 
procent under 2019. Den totala mängden A4-ark som förbrukats är 425 000. Detta 
motsvarar 1776 ark/årsarbetskraft.

Jämfört med den högsta antal som uppmättes 2010, 1 680 000 A4-ark, är det en 
minskning med 75 procent.

Kontoret i Stockholm har ökat sin förbrukning med 1 procent medan kontoret i 
Visby har minskat sin förbrukning med 7 procent.
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Diagram 3: Pappersförbrukning fördelat mellan Stockholm och Visby 2009 - 2019.

4.5 Kemikaliehantering

4.5.1 Kulturarvslaboratoriet

Kulturarvslaboratoriet är ett material- och analyslaboratorium, anpassat för frågor 
inom kulturarvsområdet. Det är en nationell resurs som nyttjas för samarbeten 
mellan olika parter. Här finns specialister som aktivt arbetar för utveckling och 
tillämpning av konserveringsvetenskap och heritage science i Sverige. 

Verksamheten har integrerat miljöhänsyn i det löpande arbetet, såväl vad gäller 
indirekt som direkt miljöpåverkan. En del i detta är kemikaliehanteringen, som 
utgår från rådande föreskrifter och framtagna rutiner. Bland annat genomförs 
årligen inventeringar samt utfasning av de kemikalier som inte längre används. I 
samband med detta prövas också om mindre miljöfarliga produkter kan ersätta de 
som används i verksamheten. Som ett stöd i arbetet anlitas Ragnsells för bortförsel 
av farligt avfall samt företagshälsovården Avonova för genomförande av 
skyddsrond. 

Mängden kemikalier i verksamheten är dock väldigt begränsad, då huvuddelen av 
arbetet genomförs genom olika analysinstrument. I verksamheten hanteras ca 75 
kemikalier med en sammanlagd total volym om ca 50 liter, varav ett tiotal används 
regelbundet.

Under 2019 genomfördes en flytt och nyinstallation av kemikalieförrådet, vilket 
bland annat har inneburit att kemikalieförrådet nu är integrerat i laboratoriet. Detta 
bidrar till minskade risker i kemikaliehanteringen. Därutöver genomfördes 
ordinarie kemikalieinventering och utfasning.
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4.5.2 Utställningsverkstaden

Utställningsverkstaden är nationell resurs för museer och kulturarvsaktörer, med en 
avancerad maskinpark för utställningsproduktion, samt utvecklar nya koncept och 
lösningar i samarbeten med olika parter. 

Liksom i laboratoriet är miljöhänsyn integrerat i det löpande arbetet, bland annat 
genom utfasning av de kemikalier som inte längre används, aktiva miljöval och 
med samma stöd för bortförsel av miljöfarligt avfall samt genomförande av 
skyddsrond. Verksamheten hanterar främst färger, lacker, limmer, oljor och andra 
vanligt förekommande kemiska produkter i verkstadsmiljö. Antalet uppgår till ca 
100 olika typer av kemiska produkter, men i mycket låga kvantiteter.

Under 2019 har rutinerna för kemikaliehantering utvecklats vidare och en större 
mängd äldre kemikalier har fasats ut. 

4.6 Grön IT

4.6.1 Bakgrund

Grön IT kan sammanfattas som en ambition och ett tillvägagångssätt för att minska 
den direkta miljöpåverkan som IT-verksamhet genererar. 

Miljöpåverkan inom IT kan förenklat brytas ner i tre faser: Tillverkning, 
användning och skrotning. Olika produkter har olika grad av miljöpåverkan inom 
dessa faser, vissa produkter har en stor miljöpåverkan under tillverkning medan 
andra framför allt påverkar miljön under användning. Vägledande för användning 
av IT inom Riksantikvarieämbetet är att finna strategier för varje produktslag för 
att få största möjliga effekt vad gäller minskad miljöpåverkan.

Regeringen fastslog 2009 en agenda för statliga myndigheter om en grönare 
förvaltning. Agendan fokuserar på tre områden IT: anskaffning, drift och 
användning samt resor och möten. Ett första steg för Riksantikvarieämbetet var 
därför att 2014 genomföra en kartläggning av IT-miljön utifrån dessa 
fokusområden. Kartläggningen mynnade ut i en rad rekommendationer gällande 
bland annat

- ta fram specifika regler för anskaffning av IT omfattande bland annat 
kriterier för miljömärkning 

- ta hänsyn till miljöpåverkan i såväl tillverknings-, användnings och 
avvecklingsfasen,

- öka IT-produkternas livslängd och energieffektivitet.
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Dessutom togs en rad mer specifika förslag fram för datorer och skrivare samt för 
servermiljön: 

1. Strömsparläge respektive vilolägen bör ställas in för samtliga datorer

2. Datorer och bildskärmar ska stängas av vid arbetsdagens slut

3. Skrivare bör gå ner i viloläge efter att ha varit inaktiva under en viss period

4. De fysiska servrar som fortfarande är i drift bör i möjligaste mån ersättas 

av virtuella

5. Se över om det är möjligt att minska serverhallens yta alternativt flytta till 

ett mindre rum

Sedan kartläggningen har flera av punkterna genomförts, helt eller delvis. De 
förändringar som gjorts i IT-miljön och utfallet av dessa, redovisas nedan. En 
fullständig genomgång av punkterna kommer att göras i en förnyad kartläggning 
under 2020. 

4.6.2 Anskaffning av IT-utrustning

All anskaffning av IT-utrustning har skett genom avrop på Kammarkollegiets 
ramavtal. All utrustning har någon form av miljöcertifiering, oftast Energy Star. 
Några ytterligare miljökrav har inte ställts i samband med avropet.

Under 2019 togs också beslut om att förlänga användningstid för klientdatorer från 
tre till fyra år. Detta kräver att kvalitetskraven höjs i motsvarande grad i samband 
med inköp. Med en något högre kvalitet och kapacitet på datorerna kan den 
förväntade livslängden ökas.

Samtliga stationära datorer i klientarbetsmiljön har under perioden 2015 - 2019 
ersatts av bärbara datorer. Detta har inneburit att energiförbrukningen har kunnat 
minskas.

4.6.3 Återvinning av IT-utrustning

Under perioden har avtal tecknats med återvinningsföretag för återbruk och 
återvinning av utrangerad utrustning. Samtliga klientdatorer, servrar, 
nätverksutrustning samt mobiltelefoner, säljs eller överförs regelbundet till 
återvinningsföretaget. Enklare utrustning samt kablage och liknande lämnas till 
återvinning som elektronikskrot.

4.6.4 Videokonferenser

Riksantikvarieämbetet har sex lokaler med videokonferensutrustning, tre i Visby 
och tre i Stockholm. Av dessa är fem bokningsbara via Outlook och tillgängliga för 
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samtliga medarbetare. Den sjätte videokonferansanläggning är dedikerad till 
verksledningen.

Antal möten

Totalt bokades 1117 möten i de bokningsbara videokonferenserna under 2019. 710 
av de mötena var direktmöten mellan kontoren i Stockholm och Visby och 407 var 
så kallade smartmeetingmöten där en eller flera ytterligare parter deltog.

Utrymme finns för att ytterligare öka antalet möten. Beläggningen i snitt var cirka 
35 procent av tiden under kontorstid. 

Lokalerna är framför allt bokade mellan klockslagen 9.00 och 15.00. Uppgifterna 
är tagna från Riksantikvarieämbetets bokningssystem för lokaler. 
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Beläggning av videokonferensanläggningar 2019

Diagram 4. Beläggning av videokonferensanläggningar under 2020. Den vägräta axeln är veckor.

Mötesrum

De mindre mötesrummen har fortlöpande förbättrats under hela perioden 2015-
2019. Dataprojektorer har tagits bort och ersatts först av TV-apparater och i ett 
senare skede av rena bildskärmar. Med några få undantag har samtliga rum 
utrustats med antingen flyttbara eller fastmonterade kameror, avsedda för 
webbmöten.

Syftet var att förbättra medarbetarnas upplevelse i samband med såväl interna 
möten som distansmöten. Ytterligare förbättringar är planerade till 2020. 

Åtgärderna har inneburit att såväl bild- som ljudkvalitet samt användande har 
förbättrats avsevärt i lokalerna.

Antalet webbmöten via Skype för företag var cirka 16 000 under året, eller 
motsvarande 76 per arbetsdag. Underlaget är inte komplett då loggar för våra 
Skype-möten endast lagras i 180 dagar.
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Utskrifter

I samband med anskaffning av nya skrivare årskifter 2014 - 2015 togs beslut om att 
utrusta samtliga skrivare med ˮFollow-meˮ-funktion. Funktionen har inneburit att 
antalet utskrifter har kunnat minskas betydligt. 

 År
Svart 
utskrift, 
sidor

Färgutskrift, 
sidor

Utskrifter 
totalt, 
sidor

Årsarbetskrafter

Antal 
utskrifter 
per 
anställd

2015 569973 589184 1159157 213 5442

2016 640225 426460 1066685 213 5008

2017 613606 379137 992743 226 4393

2018 527878 385577 913455 240 3806

2019 477139 333183 810322 239 3390

Tabell 4: Utskrifter på Riksantikvarieämbetet 2015-2019.

Antalet utskrifter har fortsatt att minska under hela den senaste femårsperioden. 
Under 2019 minskade antalet utskrifter med cirka 100 000 för myndigheten totalt, 
vilket motsvarar en minskning med cirka 11 procent. För hela perioden är 
minskningen cirka 30 procent. Minskningen har skett trots att myndigheten 
samtidigt har ökat antalet anställda.
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Diagram 5: Det totala antalet utskrifter på Riksantikvarieämbetet 2015 - 2019
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Diagram 6:Antalet utskrifter per årsarbetskraft 2015-2019

På samtliga skrivare har energisparfunktionen aktiverats. Dubbelsidig utskrift med 
svart toner är satt som standard för alla utskrifter.

Klientmiljö

Samtliga personliga stationära datorer har bytts ut mot bärbara datorer. Ett mindre 
antal stationära datorer finns dock kvar för speciella ändamål. Genom förändringen 
har det totala antalet kunnat minskas då flera medarbetare tidigare hade tillgång till 
både en stationär och en bärbar dator. En bärbar dator är dessutom mer energisnål.

Alla medarbetare har tillgång till en bärbar dator (pc) samt en smartphone (android 
eller ios). En användningstid har satts på både datorer och mobiltelefoner, datorer 
byts ut efter tre eller fyra år beroende på modell, medan mobiler byts tidigast efter 
två år. Inga reparationer görs dock på utrustning som inte längre har garanti. All 
uttjänt utrustning lämnas till återvinningsföretag för i första hand återbruk, i andra 
hand återvinning.

Riksantikvarieämbetet har idag totalt 381 datorer, avsett alla kategorier. Av dessa 
är 307 bärbara datorer och 13 stationära. Flertalet är från Dell.

Endast smärre förändringar har gjorts av miljömässiga skäl. Samtliga datorer har 
ställts in så att skärmsläckaren automatiskt startas om datorn lämnas påslagen. 
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Diagram 7: Datorer på Riksantikvarieämbetet

Servermiljö

Under hela den senaste femårsperioden har myndighetens servrar fortlöpande 
virtualiserats, vilket minskat antalet fysiska servrar avsevärt. Myndighetens servrar 
för datalagring har ersatts med färre och energieffektivare sådana, liksom teknisk 
utrustning och maskiner i övrigt. Detta har lett till en besparing på 17 000 kWh 
under 2019.

Gasen i datahallens brandsläcksystem har bytts till en mer miljövänlig variant. Den 
tidigare gasen var en s.k. växthusgas med miljöpåverkan som håller på att fasas ut 
från marknaden fram till 2026. Den nya gasen klassas som en miljövänlig gas och 
påverkas inte av några miljöregler.

E-handel

Under 2019 har Riksantikvarieämbetet fortsatt arbetet med att förbättra och öka 
myndighetens e-handel. E-handel bidrar till en bättre miljö genom att bland annat 
minska pappersfakturor och istället erbjuda alla leverantörer elektroniska flöden av 
fakturor. Med minskade pappersfakturor minskar även transporter vid postleverans. 

Från den 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd 
av offentlig upphandling som innebär att offentlig sektor måste kunna ta emot 
elektroniska fakturor enligt den europeiska standarden. För leverantörer innebär 
lagen att de måste fakturera offentlig sektor elektroniskt. Under året har 106 
leverantörer övergått till e-fakturor. Dessa leverantörer har under året skickat 1 227 
elektroniska fakturor till Riksantikvarieämbetet. Dessutom tillkom under 2019 ca 
100 nya leverantörer som också fakturerar Riksantikvarieämbetet via e-faktura.

4.7 Försäljning av överskottsmaterial
I samband med årsskiftet 2018 - 2019 lämnade Riksantikvarieämbetet en del av 
sina tidigare laboratorie- och verkstadslokaler i Visby. I samband med det uppstod 
behov av att utrangera en större mängd utrustning så som verktyg, 
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laboratorieinredningar med mera. I syfte att undvika att utrustning som skulle 
kunna fortsätta göra nytta i olika delar av samhället gick till materialåtervinning 
beslutades att etablera en rutin för att sälja myndighetens överskottsmateriel via 
nätauktioner. Med början i januari 2019 började myndighetens överskottsmateriel 
regelmässigt att läggas ut på auktionssiten Tradera, något som har fortsatt under 
hela året. Genom den nya rutinen har en mängd utrustning och möbler som annars 
skulle kasserats sålts på detta sätt och därmed fått fortsatt användning i olika delar 
av samhället. Bland kunderna som köpt överskottsmaterielen märks främst mindre 
företag men också museer och privatpersoner. När årets försäljningar summerats 
konstateras att verksamheten bär sina kostnader i form av den ökade hantering som 
försäljningarna innebär, något som gör rutinen till ett effektivt sätt att bidra till den 
cirkulära ekonomin.
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Bilaga 1 Redovisning av 
miljöledningsarbetet 2019 enligt 
förordning (2009:907) om 
miljöledning i statliga myndigheter
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