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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. 

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

Riksantikvarieämbetets indirekta miljöpåverkan utgör i huvudsak positiva 
förändringar i miljön. Myndigheten har bidragit till en positiv miljöpåverkan 
genom att bland annat. 

 tagit fram och publicerat Kulturmiljööversikt 1, en kartläggning över 
hur kulturmiljöns tillstånd och förändring följs upp inom 
miljömålssystemet. 

 publicerat en uppdaterad handlingsplan för klimatanpassning, 
Kulturarv i ett förändrat klimat: handlingsplan för klimatanpassning 
2019–2023.

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

Under 2020 och den pågående pandemin har myndighetens direkta 
miljöpåverkan minskat avsevärt då Riksantikvarieämbetets medarbetare i 
stor utsträckning arbetat hemifrån sedan i mars och myndigheten har ställt 
om till mer digitala arbetssätt. Även myndighetens utåtriktade verksamhet 
med konferenser och seminarier har genomförts digitalt.

Under året har Riksantikvarieämbetet 

 minskat utsläpp av koldioxid med anledning av tjänsteresor
 minskat energiförbrukningen, 
 minskat pappersförbrukningen, 
 ställt miljökrav vid upphandlingar och avrop i de fall det varit möjligt, 
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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.

2020 genomförde Riksantikvarieämbetet en rad insatser, inom ramen för 
myndighetens roll och uppdrag, för att bidra bland annat till 
generationsmålet, miljökvalitetsmålen, klimatanpassning 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 Agenda 2030 
Riksantikvarieämbetets bidrag till genomförandet av Agenda 2030 kan ses 
ur två perspektiv; dels genom det arbete som myndigheten gör utifrån sin 
instruktion som bidrar till målen enligt Agenda 2030 och dels genom 
insatser som har en mer direkt koppling till de 17 globala målen.

3.1.1 Insatser utifrån instruktion
Riksantikvarieämbetets bidrag till genomförandet av Agenda 2030 kan 
sammanfattas i fyra övergripande punkter:

1. Myndigheten verkar för hållbar förvaltning av landskap och 
kulturmiljöer genom samverkan med miljömålsansvariga 
myndigheter. Genom detta arbete bidrar Riksantikvarieämbetet 
huvudsakligen till mål 6, 7, 11, 13, 14 och 15.

2. Myndigheten stödjer och driver på utvecklingen av kulturarvsarbete 
som bidrar till social sammanhållning och ett öppet och 
inkluderande samhälle. Insatserna bidrar huvudsakligen till mål 3, 
12, 11 och 16.

3. Myndigheten tillhandahåller fritt tillgänglig information genom arkiv, 
bibliotek, register och databaser som är underlag för hållbar 
samhällsplanering, forskning samt möjliggör livslångt lärande. 
Denna verksamhet bidrar huvudsakligen till mål 4, 8, 9, 11 och 16. 

4. Myndigheten utvecklar sitt interna hållbarhetsarbete, t.ex. 
upphandling, digitala möten, resor och kontorsverksamhet genom 
miljöledningssystem. Genom detta bidrar Riksantikvarieämbetet 
huvudsakligen till mål 7, 9, 12 och 13.
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3.1.2 Särskilda insatser
Riksantikvarieämbetet har under året gjort insatser med särskild koppling 
till målen i Agenda 2030:

Delar av organisationen har genom riktade seminarium och workshops 
utvecklat sin kompetens om Agenda 2030 och arbetat med 
väsentlighetsanalys som metod för myndighetssamverkan utifrån agendans 
principer om samstämmighet. För att kartlägga Riksantikvarieämbetets 
agerande för Agenda 2030 har den Hållbarhetsbarometer som tagits fram 
av GD-forum använts och identifierat fyra områden för fortsatt utveckling. I 
myndighetens strategiska plan för 2021-2024 tydliggörs även hur 
verksamheten bidrar till målen i Agenda 2030. Aktiviteterna har tillsammans 
stärkt myndighetens förmåga att bidra till Sveriges genomförande av 
Agenda 2030.

Myndigheten har utarbetat en handlingsplan för implementering av den 
nationella väldsarvsstrategin. Strategin har som övergripande målsättning 
att Agenda 2030 ska genomsyra allt världsarvsarbete i Sverige.

Tillsammans med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design 
(ArkDes), Formas och Statens konstråd utformade Riksantikvarieämbetet 
en forskningsutlysning inom ramen för Formas verksamhet. Utlysningen 
syftade till att finansiera projekt som ger ny kunskap om gestaltning av 
människors livsmiljöer. Forskning som beviljades medel ska bland annat ta 
utgångspunkt i mål 11 om hållbara städer och samhällen.

Myndigheten ingår som en av 13 medlemmar i regeringens Råd för 
hållbara städer. En av utgångspunkterna för rådets uppdrag är Agenda 
2030. Rådets medlemmar samverkar kring åtgärder av olika slag. Flera av 
åtgärderna är kopplade till mål 11 om hållbara städer och samhällen. I 
oktober 2020 genomförde Rådet för hållbara städer och Formas en så 
kallad mål 11-vecka under rubriken ”Så når vi Agenda 2030-målen om 
hållbara städer och samhällen” och totalt hölls 19 sessioner. 19 
organisationer medverkade och uppemot 2 000 personer deltog, varav 
många anställda vid kommuner. Riksantikvarieämbetet var medarrangör 
och medverkande i sessioner rörande gestaltad livsmiljö.

Myndigheten har genom programmet för tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i 
staten (TVÄRS) fokuserat på ett mer samstämmigt och effektivt 
kulturmiljöarbete. Genom utvecklat partnerskap och samverkansformer för 
kulturmiljöfrågor mellan såväl nationella myndigheter som mellan nationella 
och regionala aktörer bidrar Riksantikvarieämbetet till mål 17 om 
genomförande och globalt partnerskap.
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Riksantikvarieämbetet har under året stöttat Myndigheten för kulturanalys, 
som är ansvarig myndighet för indikatorn ”11.4.1 Samlade utgifter per 
capita som går till att skydda, vårda och bevara kultur- och naturarv” enligt 
den nationella indikatorlistan för uppföljning av Agenda 2030.  

3.2 Kulturmiljöintegrering
För att de nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet ska kunna nås 
behöver många aktörer inom olika samhällsområden bidra. Det sker till stor 
del inom miljömålssystemet med myndigheter som berörs av 
kulturmiljömålen. Riksantikvarieämbetet prioriterar sedan 2017 särskilt 
miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Levande skogar och Levande sjöar 
och vattendrag.

3.2.1 Miljömålen och generationsmålet
Riksantikvarieämbetet verkar för generationsmålet och miljömålen genom 
både den egna verksamheten och stöd till andra myndigheters 
genomförande och uppföljning. Arbetet sker enligt den modell som togs 
fram 2015. 

Riksantikvarieämbetet är en av 18 myndigheter i miljömålsrådet. Under 
2020 har Riksantikvarieämbetet medverkat i tre av rådets 
programområden: Grön infrastruktur, Ramverk för nationell planering, samt 
Staten går före, men har inte haft något eget ansvar för några delar inom 
områdena. Myndigheten har även deltagit i Trafikverkets åtgärd 
Miljökompensation, vilken avslutats under året. 

Till detta kommer egna insatser vilka förväntas bidra till att uppnå 
generationsmålet och miljömålens preciseringar om ett hållbart nyttjande av 
natur- och kulturmiljön. Det gäller bland annat fördelningen av bidrag till 
länsstyrelser, arbetslivsmuseer och ideella organisationer, åtgärder för att 
minska myndighetens direkta miljöpåverkan, samt samverkan med andra 
statliga myndigheter, exempelvis kring gestaltad livsmiljö. (se även avsnittet 
Utvärderingsstöd i kulturmiljöarbetet.)

För att stödja de uppföljningsansvariga myndigheterna inom 
miljömålssystemet att utveckla sätt att följa kulturmiljöaspekterna av 
miljökvalitetsmålen har Riksantikvarieämbetet under året tagit fram och 
publicerat Kulturmiljööversikt 1. Denna är en kartläggning över hur 
kulturmiljöns tillstånd och förändring följs upp inom miljömålssystemet. 
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Resultatet visar att uppföljningen av kulturmiljön ofta är otillräcklig för flera 
miljökvalitetsmål, och tre områden för fortsatt utveckling identifierades: att 
utveckla befintliga kärnindikatorer, att utveckla befintliga dataunderlag och 
rutiner för datainsamling, samt ta fram förslag på nya indikatorer. 
Rapporten har använts som utgångspunkt för diskussioner vid 
verksöverläggningar och även bidragit till etablerande av samverkansmål. 

Under hösten har det efterföljande projektet Kulturmiljööversikt 2 påbörjats. 
I det samverkar Riksantikvarieämbetet med uppföljningsansvariga 
myndigheter för att utveckla några av miljökvalitetsmålen så att de tydligare 
belyser kulturmiljöns tillstånd och förändring. 

3.2.2 Klimatanpassningsarbete
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. De påverkar och 
skadar kulturarvet, bland annat genom bränder, översvämningar, jordskred 
och skadeinsekter. År 2020 var första året som Riksantikvarieämbetet 
rapporterade in sitt arbete med klimatanpassning, inklusive en 
sårbarhetsanalys, till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) i enlighet med förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete. Riksantikvarieämbetet har fortsatt medverkat i 
Myndighetsnätverket för klimatanpassning, som bland annat håller i 
Klimatanpassningsportalen, ett samarbete mellan 20 myndigheter som 
drivs av SMHI.

Riksantikvarieämbetet har publicerat en uppdaterad handlingsplan för 
klimatanpassning, Kulturarv i ett förändrat klimat: handlingsplan för 
klimatanpassning 2019–2023. Sedan den första handlingsplanen togs fram 
har kunskapsläget och inriktningen på klimatanpassningsarbetet förändrats. 
Scenarierna för klimatförändringarna har reviderats, 
Riksantikvarieämbetets uppdrag har förtydligats genom förordning 
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete och den nya 
handlingsplanen för klimatanpassning omfattar en större del av kulturarvet 
än bara bebyggelse.

I år skulle konferensen Forum för klimat och kulturarv har arrangerats med 
konsekvenserna av temperaturökning som tema, men på grund av 
pandemin fick den skjutas upp till 2021. Istället arrangerades ett mindre, 
öppet webbinarium som bland annat belyste klimatförändringarnas 
påverkan på fjällandskapet och renskötseln.

Det treåriga samarbetet som vi haft med Sametinget, Länsstyrelsen 
Jämtlands län och Bergs kommun om klimatanpassning och kulturmiljö (ett 
delprojekt inom EU-projektet Adapt Northern Heritage) avslutades med en 
digital slutkonferens där det samlade resultatet presenterades. 
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Projektet har syftat till att främja bättre förvaltning av kulturminnen och 
kulturmiljöer i ett föränderligt klimat i norr genom stöd till lokala samhällen.

Genom att utveckla förvaltningsverktyg som kan stödja myndigheters och 
organisationers arbete för en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har 
projektet verkat i enlighet med miljömålet God bebyggd miljö.

3.2.3 Natur och kultur
Samarbetet med Naturvårdsverket har fortsatt när det gäller natur- och 
kulturreservat. Den e-utbildning för planering och genomförande av 
tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer som togs fram förra året 
tillsammans med Naturvårdsverket har i år tillgänglighetsanpassats. Den 
satsning på kompetensutveckling av handläggare på länsstyrelserna när 
det gäller skötsel av kulturpräglad natur som myndigheten genomfört 
tillsammans med Naturvårdsverket och Centrum för biologisk mångfald de 
senaste åren har fortsatt. Satsningen syftar till bättre bevarande av 
biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet, genom lokalt 
anpassad skötsel. I år har dock kurserna fått ställas in på grund av 
pandemin. Istället har fokus legat på att ta fram ytterligare underlag för 
kommande kurser.

Riksantikvarieämbetet har fortsatt att driva nätverket Svenska 
kulturlandskap tillsammans med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs 
universitet. Genom att öka kunskapen om hur äldre brukningsmetoder kan 
användas i odlingslandskapet för att bevara landskapets natur- och 
kulturvärden – och därmed också behålla den biologiska mångfalden – 
bidrar aktiviteterna till arbetet inom miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Ett rikt växt och djurliv.
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4. Direkt miljöpåverkan

4.1 Miljökrav vid anskaffningar
Riksantikvarieämbetet har undersökt alla anskaffningar över 100 000 kr 
som lett till avtal under 2020. 

Under året har miljökrav ställts i 8 av 24 anskaffningar, vilket motsvarar 
33 procent. 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.)

2020 2019 2018 2017 2016

Ställt miljökrav 8 10 19 9 13

Totalt 24 20 29 14 23

Andel med 
miljökrav

33% 50% 66% 64% 57%

Tabell 1: Riksantikvarieämbetets miljökrav i upphandling avseende antal upphandlingar 2016 – 2020.

Anskaffningar, 
värde (kr)

2020 2019 2018 2017 2016

Ställt miljökrav 4 781 000 15 240 000 17 598 700 12 250 000 16 695 300

Totalt 9 183 200 17 465 000 20 079 800 13 678 500 18 767 100

Andel med 
miljökrav

52% 87% 88% 90% 89%

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

All anskaffning av IT-utrustning har skett genom avrop på 
Kammarkollegiets ramavtal och har någon form av miljöcertifiering, oftast 
Energy Star, som är baserad på energibesparande kriterier. Ytterligare 
miljökrav som har ställts i samband med avrop är miljökompetens och 
kontinuerligt förbättringsarbete hos leverantören. 
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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 i Skåne och Gamla Uppsala museum. Totalt 
är ytan 
35 965 kvadratmeter. Drygt halva ytan utgörs av Svensk Museitjänst i 
Tumba. 

Vid en jämförelse med året innan har energiförbrukningen totalt för hela 
myndigheten minskat med fyra procent. Samtliga lokaler utom Svensk 
Museitjänst har minskat sin förbrukning. Den största minskningen har skett 
hos Gamla Uppsala museum och kontorslokalerna i Visby.

Svensk Museitjänst energiförbrukning påverkas av sin uthyrning av lokaler 
till andra museer och deras önskemål om temperatur och ventilation. 

I energiförbrukningen ingår verksamhetsel, fastighetsel, värme och kyla.

0
200 000
400 000
600 000
800 000

1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000

SMT Artillerigatan 
Vy

Storgatan 
Sth

Ga Uppsala Glimminge

2019 2020

Energiförbrukning 
+11%

-7%

-16%

-20% -4%

Diagram 1: Förbrukning av verksamhetsel i Riksantikvarieämbetets lokaler 2019 – 2020.

Svensk Museitjänst har en solcellsanläggning på taket som hyresvärden 
har installerat. Den ger cirka 250 MWh per år och Svensk Museitjänst får 
delar av sin energiförbrukning därifrån. Glimmingehus har bytt en del 
fönster till nya med energiglas.

Under 2020 har myndigheten även arbetat med byte av armaturer där 
lysrör byts mot LED-belysning där det är möjligt. I samtliga lokaler arbetas 
kontinuerligt med att optimera systemen för värme, ventilation och kyla. 
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4.3 Resor och transporter
Under 2020 har Riksantikvarieämbetet minskat sin direkta miljöpåverkan 
från tjänsteresor med 81 procent beräknat på kilo koldioxid per 
årsarbetskraft. Totalt har myndigheten orsakat 36 620 kilo koldioxidutsläpp. 
Fördelat på 233 årsarbetskrafter blir det 157 kilo koldioxid.

År
Totalt kg 

Co2
å.a 

årsarbetskrafter Kg Co2/å.a
Ökning/ 

minskning
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%
2020 36 620 233 157 ▼81%

Tabell 3: Riksantikvarieämbetets koldioxidutsläpp från resor och transporter 2009-2020

Samtliga reseslag har minskat: 

 Flygresor under 50 mil har minskat med 77 procent 

 Flygresor över 50 mil har minskat med 91 procent

 Taxiresor har minskat med 91 procent

 Resor hyrbilar och egen bil i tjänsten har minskat med 90 procent

 Båtresor har minskat med 55 procent

Flygresor under 
50 mil

75%Flygresor över 
50 mil

19%

Taxi 2%

Bilresor 5%

Båtresor
15%

Tjänsteresor 2020 Kg Co2

       Diagram 2: Fördelningen mellan Riksantikvarieämbetets olika reseslag 2020.
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4.4 Pappersförbrukning
Pappersförbrukningen på kontoren i Stockholm och Visby har minskat med 
79 procent under 2020. 

Den totala mängden A4-ark som förbrukats är 90 000. Detta motsvarar 386 
ark/ årsarbetskraft (233). År 2019 förbrukades 1776 ark/årsarbetskraft.
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Diagram 3: Pappersförbrukning fördelat mellan Stockholm och Visby 2010 - 2020.

4.5 Kemikaliehantering
4.5.1 Kulturarvslaboratoriet
Kulturarvslaboratoriet är ett material- och analyslaboratorium, anpassat för 
forskning 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. 

Pappersförbrukning A4
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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. 

4.5.2 Utställningsverkstaden
Utställningsverkstaden är nationell resurs för museer och kulturarvsaktörer, 
med en avancerad maskinpark för utställningsproduktion, som 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, lim, 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 2020 har rutinerna för kemikaliehantering utvecklats vidare och en 
större mängd äldre kemikalier har fasats ut.

4.6 Hållbar IT
4.6.1 Bakgrund
Under 2020 har Riksantikvarieämbetet tagit fram en ny IT-strategi där 
konceptet hållbar IT har inkluderats. Hållbar IT kännetecknas av att det 
bidrar till någon form av vinst för miljön som går att beskriva. Konceptet 
omfattar faktorer som rör den yttre miljön; energianvändning, miljögifter, 
resursanvändning och klimat med inslag av sociala frågor som exempelvis 
arbetsförhållande i samband med produktion av IT-utrustning. 

Hållbar IT består av tre element för att täcka både utmaningar och 
möjligheter ur miljömässiga och sociala aspekter kopplade till IT-utrustning 
och system. 

 IT som hjälp i hållbarhetsarbetet
Digitala hjälpmedel i kulturarvsverksamheten påverkar 
arbetsprocesser och har stor påverkan på miljön. Ändrade 
resmönster genom t.ex. digitalt kulturarv, digitala möten och 
ruttoptimering, klimatpåverkan genom optimering och 
fastighetsstyrning eller förbättrade beslutsunderlag för planering och 
byggande. Denna typ av konsekvenser ska värderas och vara en 
del i verksamhetsutvecklingen.
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 Hållbarhetskrav på IT-utrustning 
IT-utrustning idag har en hög påverkan på miljön. Tillverkning, 
användning och sluthantering innebär sociala risker. Därför ska 
myndigheten ställa krav vid inköp av IT-utrustning genom att ta ett 
socialt ansvar i tillverkningsprocessen, användarsäkerheten, 
ergonomi och miljöegenskaper under hela produktens livscykel.  

 Hållbar IT-verksamhet 
Den egna verksamheten görs hållbar genom att bland annat 
minimera energianvändning och återvinna gamla produkter på rätt 
sätt. Samtidigt som de IT-system som används är användarvänliga 
för medarbetarna

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, som är baserad på energibesparande 
kriterier. Ytterligare miljökrav som har ställts i samband med avrop är 
miljökompetens och kontinuerligt förbättringsarbete hos leverantörer 

På senare år har Riksantikvarieämbetet beslutat 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 - 
2020 ersatts av bärbara datorer. Detta har inneburit att energiförbrukningen 
har kunnat minskas.

4.6.3 Datorer
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 datorer kunnat minskas då flera 
medarbetare tidigare hade tillgång till både en stationär och en bärbar 
dator. En bärbar dator är 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. 
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Riksantikvarieämbetet har idag totalt 363 datorer, avsett alla kategorier. Av 
dessa är 290 bärbara datorer. 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.

4.6.4 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. 

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.

4.6.5 Utskrifter
Riksantikvarieämbetet har ˮFollow-meˮ-funktion på alla skrivare. Funktionen 
innebär att utskriften skickas till en server och kan skrivas ut på valfri 
skrivare genom att identifiera sig med kod eller tagg. Funktionen har 
inneburit att antalet utskrifter har kunnat minskas betydligt då inga utskrifter 
görs i onödan.

År
Svart utskrift 

sidor
Färg utskrift 

sidor
Årsarbets 

krafter
Antal utskrifter 

per anställd
2015 569 973 1 159 157 213 8 118
2016 640 225 1 066 685 213 8 014
2017 613 606 992 743 226 7 108
2018 527 878 913 455 240 6 006
2019 477 139 810 322 239 5 387
2020 217 771 123 863 233 1 466

Tabell 4: Utskrifter på Riksantikvarieämbetet 2015-2020

Antalet utskrifter har fortsatt att minska de senaste åren. Under 2020 
minskade antalet utskrifter med cirka 946 000 för myndigheten totalt, vilket 
motsvarar en minskning med cirka 73 procent. 

På samtliga skrivare har energisparfunktionen aktiverats. Dubbelsidig 
utskrift med svart toner är satt som standard för alla utskrifter.
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4.6.6 Resfria möten
Riksantikvarieämbetet deltar i nätverket Resfria möten i myndigheter –
REMM som samordnas av Trafikverket. I nätverket ingår 60 myndigheter 
som byter erfarenheter, delar dokument och sprider information 
sinsemellan. REMM genomför regelbundet webbinarier och olika aktuella 
frågor som berör digitala möten.

Riksantikvarieämbetets riktlinjer för resor tar upp digitala möten som ett 
verktyg att minska miljö- och klimatpåverkan från tjänsteresor genom att 
alltid överväga att mötas digitalt istället för att resa.

Under 2020 och den pågående pandemin har myndighetens direkta 
miljöpåverkan minskat avsevärt då Riksantikvarieämbetets medarbetare i 
stor utsträckning arbetat hemifrån sedan i mars och myndigheten har ställt 
om till mer digitala arbetssätt. Även myndighetens utåtriktade verksamhet 
med konferenser och seminarier har genomförts digitalt, till exempel har 60 
externa webbinarier med 1 717 deltagare genomförts via mötesverktyget 
Zoom 

4.6.7 Återvinning av IT-utrustning
Riksantikvarieämbetet har tecknat avtal med ett 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. 

Under  2020 har 1 255 produkter lämnats för återvinning vilket har medfört 
en besparing på 17 417 kilo koldioxidutsläpp (statistik från leverantören).

4.7 E-handel
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 Riksantikvarieämbetets mottagit 73 procent av alla fakturor 
som e-faktura. Fortfarande är det fler än 1000 fakturor som mottas som 
pappersfaktura och skannas in i ekonomisystemet. Myndigheten arbetar 
kontinuerligt med att minska antalet pappersfakturor från leverantörer och 
övergå till e-faktura.
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Av myndighetens anskaffningar är det endast sex procent som beställs 
elektroniskt det vill säga genom myndighetens inköpssystem. 94 procent 
köps direkt av leverantör utan att köpet först godkänns elektroniskt av 
behörig chef innan.

4.8 Försäljning av överskottsmaterial
Sedan januari 2019 har myndighetens överskottsmateriel regelmässigt 
lagts ut på auktionssiten Tradera och Klaravik. 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 överskottsmaterial märks främst mindre företag men 
också museer och privatpersoner. Rutinen är ett effektivt sätt att bidra till 
den cirkulära ekonomin.

5. Bilagor

5.1  Rapport till Naturvårdsverket 
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