
EX
A

M
EN

SA
RBETE



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  



	  
	  

Förord	  
Jag vill rikta ett stort tack till ledning och personal på Nyckelknippan förskole AB i Södertälje 
som engagerat sig och hjälpt till i arbetet. Utan er hade det inte varit möjligt att utföra. Ett 
särskilt tack till vaktmästare som ställt upp i alla väder då frågor behövt få sina svar. Ett tack 
också till mina handledare vid Högskolan i Halmstad, Anna Hansson och Niklas Karlsson, för 
god hjälp med arbetet och uppmuntrande kommentarer och synpunkter.  
	  
Hanna Kallunki Nyström, Stockholm, den 12 maj 2014.  
	   	  



	  
	  

Sammanfattning	  	  
Skolor, både kommunala och fristående, har krav på att utbildningsinnehåll ska utformas på 
ett sådant sätt att det gynnar en hållbar utveckling, bl.a. genom att elever ska utveckla ett 
engagemang och en större vilja att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Med hjälp av 
miljöledningssystemet ISO 14001 kan skolverksamheter minska den yttre miljöbelastningen, 
samtidigt som systemet involverar eleverna i miljöarbetet.  
 
Detta arbete visar hur en inledande miljöutredning på en för- och grundskola kan genomföras, 
och visar också hur kortsiktiga och långsiktiga miljömål för de betydande miljöaspekterna kan 
utformas. Förhoppningsvis kan den inledande miljöutredningen på Nyckelknippan förskole 
AB ge en grund för att kunna etablera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.  
 
Metoden för den inledande miljöutredningen hade en utgångspunkt i redan föreslagna 
miljöaspekter som undersöktes och kvantifierades. En miljörelaterad laglista sammanställdes 
kopplat till miljöaspekterna. Miljöaspekterna värderades med hjälp av en feleffektsanalys där 
de betydande miljöaspekterna blev energiförbrukning, kemikalieanvändning, 
olyckor/olycksrisker, förbrukningsvaror, avfall, interna transporter och utbildning. Förslagen 
på övergripande och detaljerade miljömål för de betydande miljöaspekterna kopplades till 
Stockholms läns regionala miljömål och kan vidareutvecklas tillsammans med lärare och 
elever. 
 
Den inledande miljöutredningen bör kunna förbättras i framtiden som en del av standardens 
krav på ständig förbättring om Nyckelknippan förskole AB väljer att fortsätta 
implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001.  
	  
Nyckelord:	  PDCA-cykeln, betydande miljöaspekter, feleffektanalys och miljömål.    
	   	  



	  
	  

Abstract	  
Education provided by schools requires that the teaching promotes sustainable development 
and help students to develop a commitment to influence development in a sustainable 
direction. Using ISO 14001, schools can reduce their environmental impact, while students 
become involved in environmental activities. 
 
This report shows how an initial environmental review of a pre- and elementary school can be 
conducted, and how short-term and long-term environmental targets for the significant 
environmental aspects can be identified. The initial environmental review of Nyckelknippan 
förskole AB can hopefully provide a basis on which the establishment of the environmental 
management system ISO 14001 can be developed. 
 
The methodology for the initial environmental review had a starting point of already proposed 
environmental aspects that were investigated and quantified. A list of environmental laws was 
compiled and linked to the environmental aspects. Environmental aspects were evaluated 
using an FMEA where the significant environmental aspects were identified; energy 
consumption, chemical use, accidents, consumables, wastes, internal transportation and 
education. The proposals on objectives and targets for the significant environmental aspects 
were linked to the Stockholm County regional environmental objectives and can be further 
developed together with teachers and students. 
 
It is possible to improve the initial environmental review in the future as part of the standard's 
requirements for continuous improvement, depending on if Nyckelknippan förskole AB 
chooses to continue the implementation of the environmental management system ISO 14001. 
	  
Keywords: PDCA-cycle, environmental aspects, FMEA, environmental goals.  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Förutsättningar	  	  

Vid miljökonferensen i Rio de Janeiro som ägde rum år 1992, myntades begreppet hållbar 
utveckling som kan definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Mebratu, 1998). 
Även miljöledningssystemet ISO 14001, som utvecklades av det internationella näringslivet, 
började ta form på 90-talet i anslutning till miljökonferensen i Rio de Janeiro. Hållbar 
utveckling och ett ökat behov av miljöskydd var ett huvudsakligt incitament till utvecklingen 
av ISO 14001 (Fortunski, 2008). Det är i huvudsak tre dimensioner som ska tas i beaktande 
för att gynna en hållbar utveckling: de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna 
(Mebratu, 1998), vilka alla kan integreras i ett miljöledningssystem (Almgren och Brorson, 
2013). The International Organization for Standardisation (ISO) 14001 är ett redskap som 
frivilligt kan implementeras inom en verksamhet för att underlätta och strukturera 
miljöarbetet samt att genomföra ständiga förbättringar. En implementering av 
miljöledningssystemet är en förutsättning för att verksamheten sedan ska kunna 
miljöcertifieras av ett externt certifieringsorgan (SIS, 2014).  

Idag är cirka 4000 företag i Sverige  miljöcertifierade enligt ISO 14001 och i hela världen är 
det cirka 250 000 företag och organisationer (Almgren och Brorson, 2013). År 1996 bestämde 
den svenska regeringen att även verksamheter inom offentlig sektor skulle delta i arbetet för 
en hållbar utveckling genom att använda sig av miljöledningssystem, dock utan att bli 
certifierade. Det innebar att även statliga högskolor och universitet skulle använda sig av 
miljöledningssystem i sitt miljöarbete för en hållbar utveckling (Arvidsson, 2004). Universitet 
och högskolor är precis som fristående grundskolor konsumerande verksamheter och kan 
därför använda sig av miljöledningssystem för att förbättra sitt miljöarbete och bidra i arbetet 
för en hållbar utveckling. En fristående skola är både ett vinstdrivande företag och en 
konsumerande verksamhet.  

Skolor, både kommunala och fristående, har krav på att utbildningsinnehåll ska utformas på 
ett sådant sätt att det gynnar en hållbar utveckling, bl.a. genom att elever ska utveckla ett 
engagemang och en större vilja att påverka utvecklingen i en hållbar riktning, samt ta ansvar 
för miljön som de direkt påverkar genom sina handlingar (Kommittén för lärande för hållbar 
utveckling, 2004). Implementering av miljöledningssystem i en skola påverkar både lärare 
och elever genom att de blir engagerade i miljöarbetet tack vare handlingsplaner, regler och 
rutiner och får en ökad medvetenhet, kunskap och motivation genom exempelvis 
kompetensutveckling (Almgren och Brorson, 2013). Den miljömässiga dimensionen inom 
hållbar utveckling belyses tydligare genom exempelvis rutiner och regler och påverkar 
således lärandeprocessen i enlighet med lagstadgade utbildningskrav, att en hållbar utveckling 
ska gynnas (Skolverket, 2014 a).   
 

1.2	  Problemformulering	  
En av huvudmännen på för- och grundskolan Nyckelknippan förskole AB har uttryckt en 
önskan om att förbättra verksamhetens miljöarbete samt att öka elevernas engagemang i 
miljöfrågor. Genom att utföra en inledande miljöutredning för att identifiera och värdera 
verksamhetens miljöaspekter, d.v.s. komma fram till vilka aktiviteter som har en betydande 
miljöpåverkan finns förutsättningarna för att kunna förbättra Nyckelknippan förskole AB:s  
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miljöarbete. De miljömål som efter en inledande miljöutredning sätts upp gör att det finns 
tydliga riktlinjer som hjälper verksamheten att minimera de betydande miljöaspekternas 
påverkan på den externa miljön (Almgren och Brorson, 2013) (Bengtsson et al., 2000).  
 

1.3	  Syfte	  &	  Mål	  	  	  
Arbetet syftar till  att utföra en inledande miljöutredning på Nyckelknippan förskole AB samt 
att ge förslag på kortsiktiga och långsiktiga miljömål för de betydande miljöaspekterna. 
      
Målet med uppsatsen var att en inledande miljöutredning skulle ge en grund för att kunna 
etablera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Nyckelknippan förskole AB fick genom 
projektet de verktyg som i framtiden kan ligga till grund för att bli miljöcertifierade. Ett 
implementerat miljöledningssystem kommer fungera som ett hjälpmedel för verksamheten att 
minska den yttre miljöbelastningen, samtidigt som det involverar eleverna i miljöarbetet. 
Förhoppningen är att projektet längre fram i tiden ska kunna fungera som ett stöd i andra 
grundskolors arbete att minimera sin miljöpåverkan. Resultatet skulle kunna användas som en 
mall för ett tillvägagångssätt att göra en inledande miljöutredning, för grundskolor i första 
hand, men skulle även kunna fungera som ett stöd åt gymnasieskolor, högskolor eller företag 
med liknande förutsättningar, som vill förbättra sitt miljöarbete, eller förbereda för en 
implementering av miljöledningssystemet ISO 14001.  
 

Frågeställningar	  	  
• Vad innebär en inledande miljöutredning och hur genomförs den på en för- och 

grundskola?  
• Hur skulle miljömål för de betydande miljöaspekterna kunna se ut?  
• Vilka problem kan uppstå vid en inledande miljöutredning och hur kan man undvika 

dem?  
• Är miljöutredningen gjord på ett sådant sätt att den är ett underlag för att kunna 

implementera ISO 14001?  
 

1.4	  Avgränsningar	  
I projektet har endast den inledande miljöutredningen gjorts som omfattar en nulägesanalys, 
d.v.s. hur verksamhetens miljöarbete ser ut i dagsläget, identifiering av miljöaspekter, 
värdering av miljöaspekterna, identifiering av lagkrav kopplade till de betydande 
miljöaspekterna, samt påbörjan av att upprätta miljömål för verksamheten. Varken 
handlingsplaner eller miljöpolicy har tagits fram i arbetet.  
 
Beskrivning av metoden för den inledande miljöutredningen omfattar den inledande 
miljöutredningen på Nyckelknippan förskole AB. Det görs inga jämförelser med andra 
inledande miljöutredningar i beskrivningen.  
 
Miljöledningssystemet har en utgångspunkt i standarden ISO 14001, således omfattas eller 
görs inga andra jämförelser med andra typer av miljöledningssystem.  
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2.	  Bakgrund	  	  

2.1	  Miljöledningssystem	  -‐	  ISO	  14001	  
ISO-14000 är en serie bestående av 21 standarder, där ISO 14001 är en standard för 
miljöledningssystem. Företag kan implementera ledningssystemet frivilligt, men innebär ändå 
att de måste rätta sig efter de krav och den vägledning som standarden utgår ifrån (Elam & 
Rezaee, 2000). ISO 14001 kan användas av alla typer av företag som är av olika storlek och 
har olika mycket påverkan på den externa miljön. Miljöledningssystemet syftar till att ge 
företaget en tydlig struktur på sitt miljöarbete och en förbättrad miljöprestanda genom att 
specificera 55 st. krav som ingår i olika delar av standarden. I huvudsak är det dessa delar 
som ingår:  
 

• Miljöaspekter – Hur företaget växelverkar med den externa miljön genom aktiviteter 
som kan påverka miljön, där de aktiviteter som påverkar miljön mest kallas betydande 
miljöaspekter.  

• Legala och andra krav – Den lagstiftning som företaget omfattas av ska finnas 
tillgänglig och kopplas till miljöaspekterna. Andra krav som företaget berörs av ska 
identifieras.  

• Miljömål – Kort- och långsiktiga miljömål som styr vilka förbättringar som ska göras. 
• Säkerställande att miljölagstiftning följs samt att miljömål uppnås – Bl.a. skapa 

rutiner, utbilda personal och göra interna miljörevisioner.  
• Miljöpolicy – Företaget ska ha en miljöpolicy som talar om bl.a. att företaget arbetar 

med att minska miljöpåverkan och att ständigt förbättra miljöarbetet.  
• Organisation – Arbetsfördelning av miljöarbetet och delegera ut ansvar.  
• Uppföljning – Övervaka, kontrollera och mäta miljöarbetet.  
• Ständig förbättring – Efter hand ska företaget förbättra sitt miljöarbete.  

(Almgren och Brorson, 2013) 

2.2	  Plan	  Do	  Check	  Act-‐cykeln	  	  
Miljöledningssystem enligt ISO 14001 har en utgångspunkt i den så kallade PDCA-cykeln 
som står för planering, genomförande, uppföljning och förbättring eller plan, do, check och 
act. Denna cykel ger mer konkret en struktur i implementeringen av ett miljöledningssystem 
och talar om i vilka faser de olika delarna av miljöledningssystemet, som nämnts ovan, 
praktiskt ska utföras (Esquer-Peralta et al., 2008).  
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Figur 1. PDCA-cykeln (Esquer-Peralta et al., 2008). 

 
 
Planeringen innebär att företagets allra viktigaste miljöfrågor identifieras genom att en 
inledande miljöutredning påbörjas. I denna fas ska också miljömål och handlingsplaner 
upprättas, som behövs för att kunna anta en miljöpolicy.  
 
Genomförandet innebär att praktiska handlingar genomförs, d.v.s. att ansvar mellan personal 
fördelas, kunskapen ökar genom att personalen utbildas. Även instruktioner och konkreta 
rutiner tas fram för de aktiviteter som berörs.   
 
Uppföljningen innebär att resultatet av miljöarbetet övervakas, mäts och redovisas i 
upprättade dokument.  
 
Förbättringen innebär att företagsledningen genomför kontinuerliga utvärderingar av 
miljöledningssystemet med målet att ständigt förbättra det. Dock finns det inga krav på i 
vilken takt förbättringarna ska göras, utan bestäms av ledningen (Almgren och Brorson, 
2013).  
 
 

2.3	  Inledande	  miljöutredning	  och	  dess	  fokusområden	  	  	  
I planeringsfasen görs en inledande miljöutredning med syftet att beskriva verksamhetens 
nuvarande miljöarbete genom en kartläggning av de aktiviteter som kan ge eller ger en 
påverkan på miljön. I Naturvårdsverkets miljöledningsguide (2008) påpekas det dock att det 
är av vikt att bestämma omfattningen av miljöledningssystemet genom att klargöra vilka delar 
av verksamheten som ska omfattas, vilka lokaler och vilken personal, innan starten av 
miljöutredningen.   
 
När aktiviteterna i verksamheten som orsakar miljöpåverkan är kartlagda är det angeläget att 
identifiera de betydande miljöaspekterna, alltså göra en bedömning av huruvida de 
identifierade miljöaspekterna har en betydande miljöpåverkan (Almgren och Brorson, 2013). 
Enligt Naturvårdsverket (2008) kan värderingen göras kvantitativt eller kvalitativt. En 

Plan  
Planera  

Do  
Genomföra 

Check  
Följa upp 

Act  
Förbättra 
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kvantitativ värdering kan exempelvis vara en feleffektsanalys, en s.k. FMEA. En FMEA har 
som syfte att få fram en siffra som anger om miljöaspekten är betydande eller ej. Det görs 
genom att en miljöaspekts sannolikhet och allvarlighetsgrad bedöms med ett visst tal som 
sedan multipliceras med varandra. Hamnar siffran under talet 20 är miljöaspekten inte 
betydande, men över talet 20 är miljöaspekten betydande (Bengtsson et al., 2000).  I 
standarden från SIS (Swedish Standards Institute) står det att,  
 

 
”Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att: 
• Identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, 

produkter och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning 
som organisationen kan styra och de miljöaspekter som den 
kan påverka. När detta görs ska organisationen ta hänsyn till 
pågående utveckling och nya eller förändrade aktiviteter, 
produkter och tjänster. 

• Avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en 
betydande påverkan på miljön (dvs. betydande 
miljöaspekter).” 

(ISO 14001, avsnitt 4.3.1 om 
Miljöaspekter, Almgren och 
Brorson, 2013). 

	  

2.3.1	  Miljöaspekter	  /	  Aktiviteter	  	  
Enligt Almgren och Brorson (2013) delas miljöaspekterna upp i indirekta och direkta där de 
direkta miljöaspekterna omfattar företaget innanför dess dörrar och de indirekta ligger utanför 
företagets direkta påverkan. Direkta miljöaspekter kan vara anläggningen och dess störningar 
i närområdet, användning av naturresurser som energi och vatten, miljöpåverkan från kemiska 
produkter, utsläpp till mark, vatten och avlopp, bullerstörningar, avfall och risker som 
exempelvis bränder. De indirekta miljöaspekterna kan omfatta entreprenörer som anlitas, 
råvaror och dess leverantörer, samt tjänster som exempelvis utbildning. I Naturvårdsverkets 
miljöledningsguide (2008) delas också miljöaspekter upp i direkta och indirekta miljöaspekter 
och bland de indirekta miljöaspekterna tas även effekter av verksamhetens beslut upp som en 
aspekt att ta hänsyn till.  
 
En miljöaspekt behöver inte enbart innebära en negativ påverkan på den externa miljön utan 
skulle tvärt om kunna leda till att miljön förbättras eller att företagets indirekta miljöpåverkan 
förbättras för en kund tack vare företagets beslut, tjänster eller produkter (Naturvårdsverket 
2008). En positiv miljöaspekt inom ett tillverkande företag kan vara själva produkten i sig om 
den har en funktion som gör att miljön förbättras (Almgren och Brorson, 2013) medan en 
positiv miljöaspekt från ett tjänsteföretag skulle kunna innefatta utbildning inom 
miljöområdet på en skola (Naturvårdsverket, 2008).  
 

2.3.2	  Mätbara	  miljöaspekter	  	  
Det bör göras en kvantifiering av miljöaspekterna som identifieras (Bengtsson et al., 2000) 
eftersom det förenklar värderingen av miljöaspekterna (Naturvårdsverket, 2008). Måtten kan 
kopplas till de miljömål som sätts upp och sedan jämföras, vilket förenklar den ständiga 
förbättringen av miljöarbetet. Enligt Almgren och Brorson (2013) kan kvantifieringen göras 
genom hjälp av olika mallar för kvantifieringen som exempelvis Jernverkens energihandbok 
(Energihandbok, 2012). Kvantifieringen av alla miljöaspekter är mer eller mindre svåra att 
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göra och vissa miljöaspekter kan inte kvantifieras, exempelvis vissa indirekta miljöaspekter 
som beslut och utbildning. Sådana miljöaspekter kan istället diskuteras fram kvalitativt med 
dokumenterade resonemang som kan uppvisas vid en revision (Naturvårdsverket, 2008). 
Genom kvantifieringen kan nyckeltal sedan tas fram för exempelvis koldioxidutsläpp från 
energiförbrukningen. Genom ett förbättrat miljöarbete kan nyckeltalen minska och jämföras, 
vilket är ett tydligt sätt att visa en minimering av miljöpåverkan (Sunesson, 2014).   
 
Naturvårdsverket (2008) menar att miljöaspekterna kan beskrivas genom att de kopplas till de 
16 nationella och regionala miljökvalitetsmålen som antagits av riksdagen. Nedan står de 
regionala miljömål som gäller för Stockholms län och därmed även Södertälje kommun, där 
Nyckelknippan förskole AB är lokaliserat.   
 

 
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Figur 2. Stockholms läns regionala miljökvalitetsmål (Miljömål, 2014). 

	  

2.4	  Insamling	  av	  information	  	  
Kartläggningen eller identifieringen av företagets miljöaspekter kräver att det finns vetskap 
om hur och var insamlingen av informationen sker. Det tillvägagångssätt som anges av 
Almgren och Brorson (2013) är en utgångspunkt i redan föreslagna miljöaspekter, vilka både 
innefattar en specifik aktivitet och dess miljöpåverkan. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid 
en s.k. multikriteriebedömning där det görs en kvantifiering av in och utflöden i verksamheten 
samt en bedömning om vilken miljöpåverkan flödena har. In och utflödena kopplas sedan till 
de exakta aktiviteterna som verksamheten utför (Andrews et al., 2002). Naturvårdsverket 
(2008) utgår istället från aktiviteter som företaget utför, som sedan kopplas ihop med den 
miljöpåverkan de har.  
 
För att får fram information om företagets miljöaspekter och för att kunna identifiera dem kan 
utredaren ta hjälp av en karta över anläggningen och företagets markanvändningsområde för 
att kunna markera ut var någonstans miljöaspekterna sker. Utredaren kan också behöva 
tillgång till årsrapporter och dokument som exempelvis räkningar sedan något år tillbaka. 
Utredaren bör också ha en genomgång av anläggningen genom observationer och samtal med 
personal. De nyckelpersoner som utredaren bör prata med är, ansvariga för marken och 
fastigheten, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning, grannar och anställda som arbetat på 
företaget under mer än ett år (Almgren och Brorson, 2013).	  
      
 

9.	  Grundvatten	  av	  god	  kvalitet	  	  
10.	  Hav	  i	  balans	  samt	  levande	  kust	  
och	  skärgård	  
11.	  Myllrande	  våtmarker	  	  
12.	  Levande	  skogar	  	  
13.	  Ett	  rikt	  odlingslandskap	  
15.	  	  God	  bebyggd	  miljö	  	  
16.	  Ett	  rikt	  växt-‐	  och	  djurliv	  	  
	  

1.	  Begränsad	  klimatpåverkan	  	  	  
2.	  Frisk	  luft	  
3.	  Bara	  naturlig	  försurning	  
4.	  Giftfri	  miljö	  
5.	  Skyddande	  ozonskikt	  
6.	  Säker	  strålmiljö	  
7.	  Ingen	  övergödning	  
8.	  Levande	  sjöar	  och	  
vattendrag	  
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	  2.5	  Legala	  och	  andra	  krav	  
I miljöutredningen ska också en laglista sammanställas som berör företagets miljöaspekter. I 
standarden ISO 14001 står det att,  
 

”Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för 
att:  

• Identifiera och ha tillgång till tillämpliga legala och andra krav 
som organisationen berörs av och som har samband med 
organisationens miljöaspekter. 

• Avgöra på vilket sätt kraven är tillämpliga på miljöaspekterna. 
Organisationen ska säkerställa att hänsyn tas till tillämpliga 
legala och andra krav som organisationen berörs av, när 
miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls.”  

 
(ISO 14001, avsnitt 4.3.2 om Lagar 
och andra krav, Almgren och 
Brorson, 2013).  

 
Varje miljöaspekt som identifieras ska alltså kopplas till legala och andra krav och också visa 
om kraven efterlevs eller inte (Naturvårdsverket, 2008). Det är i huvudsak miljölagstiftningen 
som är central inom ISO 14001, vilket är i huvudsak EU-förordningar, miljöbalken och dess 
förordningar samt föreskrifter och tillstånd. Men för utredaren är det viktigt att 
uppmärksamma att andra typer av lagar kan innefatta krav relaterade till miljö. Ett exempel är 
årsredovisningslagen som innehåller krav på den miljöinformation som ska finnas med i 
årsredovisningen (Almgren och Brorson, 2013). Eftersom lagstiftning och krav ständigt 
ändras kan företaget, om inte kompetensen finns, hyra in en tjänst som gör uppdateringarna 
kontinuerligt åt dem (Suneson, 2014). Andra krav som företaget innefattas av kan vara 
bestämmelser som gjorts av myndigheter tillsammans med företaget eller uppgörelser med 
t.ex. grannar eller kunder (Almgren och Brorson, 2013).  
 

2.6	  Övergripande	  och	  detaljerade	  miljömål	  	  
I standarden ISO 14001 står det att,  
 

”Organisationen ska fastställa, införa och underhålla 
dokumenterade övergripande och detaljerade miljömål för 
relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. 
Övergripande och detaljerade miljömål ska vara mätbara där 
så är praktiskt möjligt […]. När övergripande och detaljerade 
miljömål upprättas och ses över, ska organisationen ta hänsyn 
till legala och andra krav som organisationen berörs av och till 
sina betydande miljöaspekter. Organisationen ska också beakta 
tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och 
affärsmässiga krav samt synpunkter från intressenter […].”    

 
(ISO 14001, avsnitt 4.3.3 om Övergripande mål, detaljerade 
mål och handlingsplaner. Almgren och Brorson, 2013).  
 

Eftersom ett miljöledningssystem har en utgångspunkt i att företaget ständigt ska prestera 
förbättringar i sitt miljöarbete är miljömålen en grundförutsättning för att det ska kunna ske. 
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Inom ISO 14001 görs en skillnad på övergripande samt detaljerade miljömål. De 
övergripande miljömålen är långsiktiga, metodiska och beskriver var ett företag ska befinna 
sig om 3-5 år. De detaljerade målen ska uppfyllas inom en snarare framtid, 1-2 år, vara 
mätbara, konkreta och kunna ses som delmoment för att nå de övergripande målen (Almgren 
och Brorson, 2013). När miljömålen skrivs menar Strachan (1997) att dessa sätts upp enbart 
av ledningen för att sedan kommuniceras ut till de anställda. Kommunikationen av 
miljömålen ledning och medarbetare emellan är av vikt för att miljöledningssystemet ska bli 
gynnat av framgång. För en utomstående miljöutredare bör miljömålen sättas upp tillsammans 
med ledningen (Almgren och Brorson, 2013).  
 

2.7	  För-‐	  och	  nackdelar	  	  
Det finns belägg som påvisar upplevda nackdelar med implementeringen av ett 
miljöledningssystem, nämligen att det kostar både tid och pengar att dokumentera och utbilda 
personal. Det kan också finnas svårigheter att involvera personalen och ledningen samt 
svårigheter att sköta administrationen av systemet om inte kunskapen finns inom företaget. 
Svårigheterna kan framför allt märkas i de mindre företagen som inte har samma ekonomiska 
förutsättningar som de större företagen som omsätter mer pengar (Fraser et al., 2012). 
Ledningssystemet upplevs också öka byråkratin och kräver onödigt mycket dokumentation 
(Evangelos et al., 2011).  
 
Enligt Frasier et. al (2012) finns det konsekvent nämnda motiv till varför företag väljer att 
implementera ett miljöledningssystem. Miljöarbetet förbättras, miljörisker övervakas, 
anställda blir mer miljömedvetna, företaget ökar sina marknadsandelar och blir mer 
konkurrenskraftigt, förbättrar sin ekonomi och stärker relationer till intressenter. Mer specifikt 
menar Almgren och Brorson (2013) att ledningssystemet kan göra nytta för olika intressenter 
på följande sätt: 
 
Ledning 

• Tydliga mål ger en effektivare verksamhet med färre olyckor och mindre förbrukning 
av resurser och mindre avfall, vilket också skapar ordning och reda. 

• Motivationen att arbeta med miljöfrågor ökar hos personal och ledning.  
• Större lönsamhet eftersom verksamheten effektiviseras. 
• Lagstiftningen följs eftersom den implementeras i handlingsplaner. 
	  

Personal   
• Tydliga rutiner att följa leder till att ansvarskänslan ökar.  
• Tydligare kommunikation i hur miljöarbetet fungerar.  
• Kunskaper kring miljöfrågor ökar.  
• Motivationen ökar och därmed välbefinnandet och också produktiviteten.  
• Företaget blir attraktivt för arbetskraft utifrån, framför allt hos yngre.  

	  
Kunder 

• Kundernas krav uppfylls och kundkretsen kan utöka.  
• Det finns större förutsättningar för att klara av ännu strängare kundkrav i framtiden 

eftersom företaget arbetar med ständig förbättring.  
• Förtroendet för företaget ökar.  
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3.	  Metod	  
Eftersom arbetet innehåller både en praktisk och teoretisk del, i form av en miljöutredning 
och en litteraturstudie, var det lämpligt att använda olika metoder. Miljöutredningen har 
inneburit att intervjuer och samtal, observationer, studiebesök och en enkätundersökning har 
utförts. Litteraturstudien har huvudsakligen inbegripit förståelse för och framtagandet av en 
modell för hur den inledande miljöutredningen och hur implementering av 
miljöledningssystemet ISO 14001 har genomförts.  
 

3.1	  Miljöutredningsrapporten	  
Resultatet av den inledande miljöutredningen och förslag på miljömål mynnade ut i en 
miljöutredningsrapport som innehåller: 
 

• Bakgrundsinformation om Nyckelskolan och nulägesanalys av miljöarbetet, d.v.s. 
information och kvantifiering av miljöaspekter. 

• Presentation av den miljölagstiftning och de krav som är relevanta.  
• Sammanställning av betydande miljöaspekter samt förslag på miljömål. 

 
Eftersom uppsatsen är tänkt att fungera som en mall för andra skolor som vill förbättra sitt 
miljöarbete innehåller uppsatsen, utöver en inledande miljöutredningsrapport, också en: 
 

• Reflektion av eventuella problem som uppstått under den inledande miljöutredningen 
så att läsare, som står i begrepp att starta en miljöutredning, kan undvika problemen.  

• Tydlig beskrivning av den metod som använts vid den inledande miljöutredningen.  
 

3.2	  Utformning	  av	  den	  inledande	  miljöutredningen	  	  
Den inledande miljöutredningen krävde först litteraturstudier för att komma fram till hur 
miljöutredningen skulle utformas. Litteraturstudien innefattade studier av facklitteratur, 
tidigare utförda miljöutredningar och artiklar. De elektroniska källorna söktes fram genom 
sökmotorer på internet. De sökmotorer som använts är Google och Google scholar. De 
databaser som används är  Högskolan i Halmstads biblioteksdatabas och artikeldatabasen 
Emerald. Sökord som användes var bl.a. EMS, environmental management system, ISO 
14001, education and ISO 14001, implementing ISO 14001, EMS at universities, 
miljöledningssystem, miljöcertifiering, miljöcertifierade skolor, miljöcertifierade universitet 
och miljöledning på skolor.  
 
Målet med litteraturstudien var att få fram en metod som kunde användas både vid den 
praktiska miljöutredningen, samt under analys och sammanställningen av resultatet från 
utredningen. En lämplig metod för genomförandet hade kunnat vara att aktivt tillämpa olika 
genomförandesätt vid utredningen och sedan jämföra dessa sätt. Dock kändes detta inte 
relevant eftersom det då blivit ett större fokus på jämförelsen av tillvägagångssätt och inte det 
faktiska resultatet. Tre olika mallar som konkret beskrev i vilka steg miljöutredningen kunde 
genomföras användes och lästes igenom innan miljöutredningen startade. Genomförandet har 
utgått från en metod som rekommenderas av Almgren och Brorson (2013), samt tagit stöd av 
en miljöutredningsmall av Bengtsson et al. (2000) samt en miljöledningsguide för statliga 
myndigheter från Naturvårdsverket (2008). Både miljöutredningsmallen av Bengtsson et al 
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(2000) och metoden av Almgren och Brorson (2013) utgår från standarden ISO 14001. En 
miljöutredning i enlighet med ISO 14001 krävde också att standarden lästes igenom. De 
mallarna som i huvudsak användes jämfördes också med varandra och kombinerades.  
 
Almgren och Brorsons (2013) beskrivning av en inledande miljöutredning var framför allt 
riktad till utredning på tillverkande företag, d.v.s. industrier eller andra typer av verksamheter 
som använder, i jämförelse med skolor, större mängder kemikalier, har dagliga utsläpp från 
tillverkningsprocesser och liknande. De miljöaspekter som undersöktes på Nyckelknippan 
förskole AB omfattade också utsläpp och kemikalier men i en mindre skala och genom 
elevers och personals användande i exempelvis undervisning och städning, alltså inte genom 
tillverkning av någonting. Att därför undersöka miljöaspekterna genom att få kunskap om 
tillverkningsprocesser på Nyckelknippan förskole AB, som rekommenderades av Almgren 
och Brorson (2013) var således orelevant. Däremot kopplades ISO standardens krav in och 
tips gavs angående vilka myndigheter eller andra personer skulle kunna vara innehavare av 
relevant information av miljöaspekterna.   
 
Litteratur från Bengtsson et al (2000) innefattade en mall på hur utformningen av en 
miljöutredningsrapport kunde se ut och vad som skulle ingå i en sådan, och beskrev inte 
själva ISO standarden, utan snarare hur tabeller kunde utformas, samt hur kvantifieringen av 
exempelvis energiförbrukning skulle kunna göras. Bengtsson et al. (2000) gav också förslag 
på hur en värdering av miljöaspekter kunde göras, genom en feleffektsanalys. Även denna 
mall riktades till utredning på tillverkande företag, vilket gjorde att de miljöaspekter som 
föreslogs i denna mall stämde överens med de som föreslogs i litteratur från Almgren och 
Brorson (2013). Feleffektsanalysen användes i miljöutredningen på Nyckelknippan förskole 
AB. För att kvantifiera miljöaspekterna användes fristående beräkningsverktyg  från 
Naturvårdsverkets (2013) schablonmall för koldioxidutsläpp, Jernverkens Energihandbok 
(2012), Energimyndigheten (2008), Klimatkompassen (2014), Skogsindustriernas (2014) 
uträkningar och Svenskt Vatten (2009).  
 
Naturvårdsverkets miljöledningsguideguide (2008) skiljde sig från de övriga två mallarna, 
eftersom denna riktade sig till statliga myndigheter, vilket låg närmare den verksamhet som 
Nyckelknippan förskole AB bedrev. Denna mall var mer riktad åt tjänsteföretag, precis som 
Nyckelknippan förskole AB, och hade ett större fokus på tjänster som miljöaspekt. Inom 
statliga myndigheter kunde exempelvis de beslut som togs av myndigheten ses som en 
miljöaspekt. Utbildning, som var en miljöaspekt på Nyckelknippan förskole AB, berördes inte 
konkret i denna mallen, eller in någon annan mall heller, men däremot kunde paralleller dras 
mellan just miljöaspekterna tjänster och utbildning. Naturvårdsverkets miljöledningsguide  
gav också råd i hur  miljöaspekter skulle kunna kopplas till Sveriges miljökvalitetsmål. 
Genom en kombination av de tre mallarna kunde en miljöutredning utformas där ISO 14001 
utgjorde grunden för miljöutredningen, men med olika synvinklar på vilka miljöaspekter som 
kunde undersökas, och hur dessa kunde undersökas.  
 
För att identifiera Nyckelskolans miljöaspekter genomfördes en inledande miljöutredning där 
insamling av data från processer och aktiviteter skedde genom samtal med personal, 
observationer i fastigheten, kvalitativa intervjuer, en enkätundersökning som undersökte 
personalens resvanor samt granskning av befintliga dokument. Resultatet från den inledande 
miljöutredningen sammanställdes i tabeller med text och kvantifierbara mått. För att bedöma 
vilka miljöaspekter som var betydande rangordnades framtagna data med avseende på storlek 
av miljöpåverkan. Miljöaspekternas koppling till rådande miljölagstiftning krävde 
litteraturstudier av miljöbalken och dess förordningar, lagen om allmänna vattentjänster, lagen 
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om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen och dess förordningar, skollagen och dess 
förordningar, föreskrifter från skolverket, naturvårdsverket, statens räddningsverk, boverket 
och arbetsmiljöverket. En sammanställning av de lagar som var relevanta gjordes där 
information hämtades från framför allt internetsidor som notisum.se, regeringen.se, av.se, 
msb.se och skolverket.se. Förslag på långsiktiga och kortsiktiga mål har sin utgångspunkt i de 
betydande miljöaspekterna och lagstiftning. Det var därför viktigt att både betydande 
miljöaspekter och lagkrav sammanställdes innan förslag på miljömål påbörjades. 
Litteraturstudier av bl.a. tidigare utförda miljöutredningar, samt en utgångspunkt i all 
information som framkommit i den inledande miljöutredningen var relevant som metod för att 
komma fram till förslag på miljömål. 

3.3	  Insamling	  av	  material	  och	  vetenskapliga	  förhållningssätt	  
Det har varit relevant att använda både induktiva och deduktiva metoder i arbetet. Induktiv 
metod innefattar att arbetet baseras på en teori, vilken sedan mynnar ut i en empirisk 
insamling av material. Deduktiv metod innebär, tvärt om, att ett arbete börjar med att samla 
empiriskt material, som sedan kopplas samman med en teori eller modell (Schylander, 2004). 
Detta arbete baseras dels på en modell, där det sedan utförs analyser och mätningar. Detta är 
den induktiva metoden. Sedan återkopplas resultatet av analyserna och mätningarna till 
modellen, vilket är den deduktiva metoden. Arbetet är i stort sett ogenomförbart om inte båda 
dessa metoder används. Induktiv och deduktiv metod växelverkar i arbetet.  
 
Den metod som var väsentlig att använda i den inledande miljöutredningen, d.v.s. då material 
skulle samlas in, var en fallstudie. Fallstudier innefattar grundliga studier av exempelvis en 
företeelse eller arbetsplats (Merriam, 1994). Nyckelskolan är en arbetsplats, där företeelser 
identifierades i form av miljöaspekter. Att fallstudie valts som metod var också p.g.a. att 
metoden berättigar en mängd olika sätt att samla in data, t.ex. genom intervjuer och 
observationer. Intervjuer och observationer behövdes i arbetet för att kunna genomföra en 
trovärdig miljöutredning vilket också rekommenderas av Almgren och Brorson (2013).  
 
Positivism och hermeneutik är två traditionella forskningsmetodiker som används inom två 
olika områden. Positivism tillhör den naturvetenskapliga delen och baseras på empirisk fakta. 
Hermeneutik tillhör den mer samhällsvetenskapliga delen och baseras på tolkningar av 
någonting (Schylander, 2004). Då arbetet grundar sig i miljövetenskap och syftar till att 
redovisa ett företags miljöaspekter samt ge förslag på miljömål har positivismen dominerat i 
arbetet, eftersom ämnesområdet kan kopplas till naturvetenskap.  
 

3.3.1	  Dokument	  &	  Intervjuer	  
Granskning av styrande och redovisande dokument som fanns att tillgå var ett hjälpmedel vid 
den inledande miljöutredningen. Med hjälp av information från dokument kunde 
miljöaspekter delvis identifieras, exempelvis förbrukningsmängd av vatten och el. Denna typ 
av data sammanställdes i form av diagram. Genomgången av Nyckelskolan som anläggning 
genom observationer utfördes med målet att identifiera miljöaspekter. Observationerna 
innebar att skolan undersöktes både invändigt och utvändigt för att få en förståelse för de 
aktiviteter som pågick, som exempelvis hur avfallshanteringen gick till. Fotografering var 
också relevant för att illustrera specifika aktiviteter. Det är framför att strukturerad 
observation som genomförts eftersom det från början bestämts vad som ska observeras.   
 
Målet med intervjuerna var att hämta information som kunde vara av intresse relevant för 
kartläggningen av Nyckelknippan förskole ABs nuvarande miljöarbete samt vid identifiering 
av miljöaspekter. Dessutom behövdes intervjuer för att kunna precisera data som identifierats 



12	  
	  

under granskning av dokument och observationer. Intervjuer utfördes med bl.a huvudmännen 
på Nyckelskolan, rektor, vaktmästare, kock och lärare. Vissa av intervjuerna var kvalitativa i 
sin karaktär och kunde ske i ett rum med inspelning av samtalet för att sedan kunna 
transkriberas. Dessa intervjuer involverade miljöaspekten, utbildning. Intervjuer som utfördes 
för att få reda på information kring de direkta miljöaspekterna skedde både i grupp och i 
samband med rundvandring i lokalerna. Detta gjorde att vissa frågor passades vidare av den 
som frågan från början ställdes till eftersom både elever och personal rörde sig runt i 
lokalerna samtidigt. De kvalitativa intervjufrågorna samt övriga frågor som ställdes i den 
inledande miljöutredningen finns som bilaga 2. 
 
Fallstudien tillät både kvalitativa och kvantitativa förhållningssätt vilket innebar olika sätt att 
analysera och bearbeta information på (Larsson, 2011). Den kvalitativa forskningen innefattar 
en beskrivning av egenskaperna av någonting, d.v.s. hur någonting ska kännetecknas, medan 
kvantitativ forskning innefattar det motsatta, att exempelvis beskriva kvantiteten, storleken 
eller mängden av någonting, d.v.s. fördelningen av en egenskap (Larsson, 2011). I 
miljöutredningen har således både kvalitativa och kvantitativa förhållningssätt använts. 
Intervjuer som genomfördes i den inledande miljöutredningen var av kvalitativ karaktär, 
medan själva sammanställningen av data, exempelvis elförbrukning och vattenförbrukning, 
var kvantitativa mått (Larsson 2011).  Det kvalitativa och kvantitativa förhållningssättet har 
växelverkat, eftersom den ena metoden behövdes för att arbetet ska kunna utvecklas genom 
användning av den andra metoden. Exempel på det var när den kvantitativa insamlingen av 
vattenförbrukningsdata sedan kunde behöva ifrågasättas i en kvalitativ intervju. Därför har det 
varit av vikt att använda båda förhållningssätten. Intervjuerna kan även ses som en 
hermeneutisk forskningsmetod eftersom dessa har tolkats och sammanställts. Dock syftade 
intervjuerna till att få fram data som en del i empirisk fakta, vilket åter igen visar att arbetet 
främst har haft en positivistisk vinkel. 

3.3.2	  Enkätundersökning	  &	  Studiebesök	  	  
En enkätundersökning genomfördes bland personalen för att ta reda på hur personalens 
resvanor såg ut. Enkäten som användes i arbetet var en mall från Bengtsson et al. (2000) som 
rekommenderas vid en inledande miljöutredning med utgångspunkt i ISO 14001. Enkäten 
finns som bilaga 1. De frågor som ställdes i enkätundersökningen var av både kvantitativ och 
kvalitativ art, eftersom den syftat till att både samla in information om vilket färdmedel som 
använts under hur många dagar av året, vilket mynnat ut i kvantitativa siffror, men också 
syftat till att ge svar på hur bl.a. personalen själva upplever sitt resande och dess 
miljöpåverkan, vilket gett kvalitativa svar.  
 
Under en halvdag genomfördes ett studiebesök på ett tillverkande företag i Anderstorp som 
hade implementerat miljöledningssystemet ISO 14001. Detta studiebesök gjordes för att få en 
inblick i hur ett miljöledningssystem kan se ut och tillämpas i verkligheten. Att som 
miljöutredare genomföra studiebesök är även något som rekommenderas av Almgren och 
Brorson (2013), med motivet att ett företag som redan har implementerat ett 
miljöledningssystem kan bidra med information om bl.a. indirekta miljöaspekter. Det finns 
dock vissa motsägelser med det genomförda studiebesöket. Eftersom verksamheten i 
Anderstorp inte kunde jämföras med verksamheten på Nyckelknippan förskole AB då 
företagen var av olika slag, Nyckelskolan var ett tjänsteföretag, medan företaget i Anderstorp 
var ett tillverkande företag, finns inte verksamhetsmässiga kopplingar företagen emellan.  Det 
är dock inte verksamheten i sig som behövde jämföras utan ledningssystemet vilket gör att 
studiebesöket, trots verksamhetsmässiga skillnader, var till stor hjälp för att få en inblick i hur 
ett miljöledningssystem i verkligheten fungerar. Strukturen på ett ledningssystem ser till sin 
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natur ut på samma sätt, oavsett om företaget tillverkar någonting eller om företaget utbildar 
elever. Under studiebesöket visade kvalitetschefen och miljökoordinatorn på företaget runt i 
lokalerna inklusive produktionen där kemikalier förvarades och på gården där avfall 
hanterades. Därefter visade kvalitetschefen bl.a. de rutiner fanns i dagsläget och vilka 
översiktliga och detaljerade mål som företaget hade satt upp. Det fanns också chans att under 
rundvandringen på företaget ställa frågor och få tips och råd angående implementering av ett 
miljöledningssystem.  
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4.	  Resultat	  

4.2	  Starten	  	  
Innan miljöutredningen skulle starta gjordes en försäkran om att både chefer och medarbetare 
visste om att en inledande miljöutredning skulle göras på skolan. Detta gjordes med anledning 
av att förbereda personal på att avsätta viss tid för att svara på frågor, men även för att visa 
runt i fastigheten. Om ledningen från början är engagerad i införandet av 
miljöledningssystemet ger det en god förutsättning för att systemet enklare integreras i hela 
verksamheten (Naturvårdsverket, 2008).  I detta fall meddelade ansvarig rektor att en utredare 
skulle besöka skolan för att göra inledande miljöutredning. Vid första besöket på 
anläggningen hade alla elever och lärare en s.k. storsamling vilket innebar att samtliga lärare 
och elever samlades för ett möte. Under storsamlingen klargjordes det ytterligare att en 
miljöutredning skulle genomföras under de närmsta veckorna och utredaren fick presentera 
sig själv och berätta om syftet med utredningen. Det genomfördes också ett samtal med en av 
huvudmännen, med information om hur den inledande miljöutredningen skulle genomföras, 
samt syftet med utredningen och kommande utformning av miljömål.  
	  

4.2.1	  Praktiska	  Hjälpmedel	  
Det behövdes hjälpmedel för att kunna dokumentera den information som togs fram i den 
inledande miljöutredningen. De hjälpmedel som användes i miljöutredningen var,  
 

• Anteckningsblock för att kunna anteckna från intervjuer och observationer. 
• Kamera för att kunna dokumentera med foton från observationer.  
• Utrustning som kunde spela in ljud som användes vid intervjuer.  

 

4.4	  Kartläggning	  av	  miljöaspekter	  –	  övergripande	  	  	  
Den inledande miljöutredningen hade en struktur där utgångspunkten var att undersöka 
orsaken till varför miljöpåverkan från verksamheten förekom. Miljöaspekterna genererade 
användning av naturresurser, utsläpp till luft, utsläpp till mark, utsläpp till vatten och hållbar 
utveckling. Orsaken till miljöpåverkan från verksamheten kunde identifieras genom att 
undersöka olyckor/olycksrisker, energiförbrukning, vattenförbrukning, förbrukningsvaror, 
kemikalieanvändning, avfall, interna och externa transporter samt utbildning. Dessa områden 
kunde sedan brytas ner i mindre delar och undersökas. De direkta miljöaspekterna, d.v.s. 
olyckor/ olycksrisker, energiförbrukning, vattenförbrukning, förbrukningsvaror, 
kemikalieanvändning, avfall, interna transporter och utbildning, kopplades till aktiviteter som 
uppenbarade sig på skolan. Ett exempel var att miljöpåverkan från kemikalier kunde kopplas 
till aktiviteterna kemiundervisning och städning. Därmed fanns en utgångspunkt i hur 
information kring miljöaspekterna skulle kunna tas fram. Den personal som arbetade med den 
specifika aktiviteten kunde svara på frågor angående miljöpåverkan från aktiviteten. Den 
indirekta miljöaspekten, externa transporter, kunde till viss del undersökas på skolan, men 
krävde också information från andra externa företag som omfattades av den indirekta 
miljöaspekten.  
 
Vid den inledande miljöutredningen användes olika former av dokument som underlag för att 
få fram korrekt information nämligen,  
 

• Kartor över fastigheten och marken för att kunna markera ut var miljöpåverkan sker.  
• Räkningar.  
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• Redan fastlagda rutiner.  
• Dokument från myndigheter.  
	  

Miljöutredningen utfördes på skolan under sammanlagt 7 heldagar, där informationen som 
samlades in allt eftersom kunde dokumenteras och kvantifieras. Under besöken på skolan 
kunde vaktmästaren kontinuerligt visa runt i lokalerna med avseende på den specifika 
miljöaspekt som skulle undersökas. Detta gjorde att miljöutredningen underlättade avsevärt 
eftersom vissa frågor, som från början inte fanns svar på, blev besvarade tack vare konkreta 
observationer och tillgång till utrymmen som annars var låsta. Vaktmästaren var också den 
person som hade tillgång till övergripande information som handlade om själva byggnaden. 
Rundvandringar och observationer har varit speciellt givande vid kartläggning av de direkta 
miljöaspekterna.  
 

4.3	  Kartläggning	  av	  miljöaspekter	  –	  konkret	  
Energiförbrukning: För att beräkna energiförbrukning användes räkningar. Det genomfördes 
också observationer där antalet datorer, lysrör och annan utrustning som förbrukar el 
kvantifierades och antecknades. Under denna s.k. inventering togs hjälp av vaktmästaren som 
kunde låsa upp utrymmen där varmvattenberedare fanns och utrymmen till panncentral. För 
att få en indikation på vad som förbrukade mest el beräknades även elförbrukningen per typ 
av elektronisk utrustning genom att multiplicera effekten med antalet timmars användning. 
Intervju i samband med observation genomfördes med vaktmästare och personal för att ta 
reda på hur många timmar den elektroniska utrustningen användes per dag.  
 
Vattenförbrukning: För att ta reda på hur stor vattenförbrukningen var granskades 
vattenräkningar. Det framkom dock att den verkliga vattenförbrukningen inte stämde överens 
med den beräknade vattenförbrukningen på räkningen vilket gjorde att uppskattning av 
förbrukningen fick göras med hjälp av statistik från energimyndigheten (2008). För att ta reda 
på vilka delar av verksamheten som omfattade användning av vatten genomfördes 
observationer vis exempelvis köksdelen och i kemilabbet. Det gjordes också intervju med 
kocken.  
 
Förbrukningsvaror: Det genomfördes en intervju med vaktmästare och annan personal som 
ansvarade för inköp av förbrukningsvaror för att bl.a. ta reda på hur mycket som köptes in 
varje år och vad som köptes in mest. I samband med detta framkom att inköp hanterades av 
olika personer vilket krävde kompletterande samtal med personal.  
	  
Olycksrisker: För att komma fram till eventuella olycksrisker som skulle kunna mynna ut i en 
miljöpåverkan granskades befintliga rutiner kring exempelvis brandronder och hur ofta det 
gjordes brandinspektioner. Även vaktmästaren var behjälplig i detta fall och observationer i 
anläggningen bidrog till information angående eventuella risker. En intervju gjordes med en 
av huvudmännen för att ta reda på hur det historiskt hade sett ut gällande olyckor och vad som 
hade förbättrats.  
 
Kemikalieanvändning: En intervju genomfördes med lärare för NO, som även hade hand om 
kemiundervisningen för att få en bild av hur kemikalier användes i kemiundervisningen 
skolan, vilka kemikalier som fanns förvarade och användes för undervisning. I samband med 
intervjun gjordes också en observation av labbet som används i undervisningen. En intervju 
genomfördes även med vaktmästare och städare som också hade hand om inköp kemikalier. 
Även i detta fall utfördes en inventering tillsammans med vaktmästaren för att få tillgång till 
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låsta utrymmen där kemikalier förvarades för att kunna beräkna ungefärlig mängd och vilka 
sorters kemikalier som användes. Information som inte fanns tillgänglig eller som av någon 
anledning missades kompletterades i efterhand genom  samtal med berörda personer.  
 
Avfall: För att få reda på avfallsfraktionerna har dokument funnits tillgängliga som visat antal 
körningar och mängd hämtat avfall /vecka. Observationer på skolan och rundvandring 
tillsammans med vaktmästare gjorde att information angående vissa problemområden kunde 
identifieras, som exempelvis att mycket papper förbrukas i samband med kopiering eller att 
visst avfall inte slängdes på rätt plats i källsorteringen.  
 
Externa och interna transporter: För att få fram hur transporter inträffade inom företaget 
intervjuades vaktmästare och en av huvudmännen. För att ta reda på hur personalens resvanor 
såg ut genomfördes en enkätundersökning bland personalen. Enkäten skickades ut via mail 
med hjälp av rektorn som hade tillgång till personalens mailadresser. Det delades även ut 
enkäter på plats till dem som inte svarat på enkäten via mail. Resultatet av 
enkätundersökningen kunde kvantifieras och mått på utsläpp av koldioxid kunde fastställas. 
De externa leveranser som kontinuerligt ägde rum kunde inte kvantifieras, dock granskades 
dessa företags miljöarbete. Information angående externa transporter framkom genom intervju 
med kocken och vaktmästare som var de personer som huvudsakligen beställde och tog emot 
leveranser.     
 
Utbildning: För att få en bild av hur ledning och personal upplevde hur hållbar utveckling och 
miljöfrågor belystes i elevers utbildning utfördes fem kvalitativa intervjuer med rektor, VD, 
två grundskolelärare och en förskolelärare. Eftersom utbildning som miljöaspekt var svår att 
kvantifiera, behövdes intervjuer för att få en indikation på om miljöfrågor integrerades i 
utbildningen eller inte.  

4.4	  Legala	  och	  andra	  krav	  	  
För att ta reda på vilka legala och andra krav som var gällande för Nyckelknippan förskole 
AB användes de råd och förslag på lagstiftning som fanns att tillgå i litteratur från Almgren & 
Brorson (2013), samt från Bengtsson et al. (2000). Med en befintlig laglista som grund 
underlättades arbetet och det som inte omfattade verksamheten kunde enkelt sorteras bort. Det 
var av vikt att inte begränsa mängden lagstiftning till enbart miljöbalken utan att också 
undersöka vilken lagstiftning som en skolverksamhet kunde omfattas av utanför miljöbalken, 
men som ändå kunde relateras till miljö och de miljöaspekter som framkommit. Genom att 
samtala med huvudmän för skolan kunde information fås om vilken lagstiftning skolan 
omfattades av t.ex. tillstånd. Det krävdes att skollagen och läroplaner lästes igenom för att 
undersöka på vilka sätt miljö kunde kopplas till undervisningen. Redan under tiden som 
kartläggningen av miljöaspekterna gjordes var det alltså av vikt att ha lagstiftningen i åtanke 
för att sedan lättare kunna koppla an den till de miljöaspekter som uppkommit. Det som 
skrevs i anslutning till laglistan som gällde Nyckelknippan förskole AB var också om 
lagstiftningen uppfylldes och vem som ansvarade för att den uppfylldes. 	  

4.5	  Värdering	  av	  miljöaspekter	  	  
När miljöaspekterna skulle värderas användes det verktyg som rekommenderades av 
Bengtsson et al. (2000), d.v.s. en miljö- FMEA, som innebar att varje miljöaspekt gavs ett 
visst antal poäng i fråga om sannolikhet av att aspekten skulle kunna inträffa, d.v.s. om det 
var osannolikt, skedde sällan, då och då eller ofta. Allvarligheten av miljöaspekten poäng- 
gavs också, d.v.s. om miljöpåverkan hade mycket liten, liten, medelstor, stor eller mycket stor 
miljöpåverkan. Högst poäng fick miljöaspekten om den stred mot lagkrav. Vid värderingen 
togs all information som framkommit i den inledande miljöutredning i beaktande och 
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övervägdes i förhållande till om lagstiftning följdes och hur personalens oro kring 
miljöaspekten hade upplevts under utredningen, samt hur miljöaspekterna kvantifierats. 
Eftersom information angående vattenförbrukningen var osäker fick denna miljöaspekt högre 
poäng. Om poängen översteg summan 20 ansågs miljöaspekten vara betydande. 	  

4.6	  Utformning	  av	  miljömål	  	  
För att få inspiration i hur miljömålen kunde utformas användes de tips och råd som fanns 
tillgänglig i litteratur från Almgren och Brorson (2013) men också goda exempel från 
Naturvårdsverkets miljöutredningsguide (2008) samt genom studiebesöket på Norma AB. När 
miljömålen skulle utformas var utgångspunkten de som med hjälp av FMEA:n värderats som 
betydande miljöaspekter. Dessa aspekter kopplades till Stockholms läns regionala 
miljökvalitetsmål. Vid förslagen på miljömål var det av vikt att utgå från all information som 
framkommit under den inledande miljöutredningen och utforma målen i kvantitativa mätbara 
mått, så att de enkelt skulle kunna följas upp och jämföras med de mått som framkommit i 
den inledande miljöutredningen. Eftersom miljömålen endast var förslag togd dessa fram 
enbart av miljöutredaren för att i ett senare skede kunna lägga fram förslagen för ledning och 
personal. 	  
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4.9	  Inledande	  miljöutredningsrapport	  	  

4.9.1	  Om	  den	  inledande	  miljöutredningen	  	  
Miljöutredningen syftar till att ge en nulägesbeskrivning av Nyckelknippan Förskole AB:s 
miljöarbete och miljöpåverkan, våren 2014, som kan utgöra en grund för verksamhetens 
framtida miljöarbete inom ramen för ISO 14001. All förbrukning av råvaror, vatten, energi 
etc. samt utsläpp är beräknade från år 2012, 2013 eller 2014 års förbrukning och utsläpp. I 
dagsläget finns ingen undervisningslokal för syslöjd eller lokal för skolhälsovård i anslutning 
till Nyckelskolans geografiska plats. Både undervisningslokal för syslöjd och för 
skolhälsovård är planerad att tillkomma genom en utbyggnation av Nyckelskolan. Nuvarande 
byggnad för syslöjdsundervisning och skolhälsovården ingår inte i miljöutredningen på grund 
av den tänka tillbyggnaden av Nyckelskolan. 	  

4.9.2	  Verksamhetsbeskrivning	  
Nyckelskolan och Ängsnyckeln är en förskole- och grundskoleverksamhet med montessori-
inriktning som är belägen i Södertälje kommun. Inriktningen mot en montessoripedagogik 
innebär bl.a. att eleven tar ett större ansvar själv genom individualisering, d.v.s. att barnet 
sätts i centrum (Montessori, 2014). På skolan studerar idag 240 elever från årskurs F-9. Med 
fritidshemmet inräknat finns totalt 302 elever. Det finns 42 anställda som arbetar som lärare, 
fritidspersonal och servicepersonal. Skolan grundades år 1994 som Nyckelknippan förskole 
AB, då enbart som förskola för att år 1995 utvidga verksamheten att även omfatta en 
grundskola (Nyckelknippan förskole AB, 2014a).  
 
 
 

 
 

Figur 3. Nyckelknippan Förskole AB:s organisation. 	  
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4.9.3	  Anläggningens	  utformning	  om	  omgivning	  	  
Det finns tre byggnader som tillhör företaget Nyckelknippan förskole AB. Det är 
Nyckelskolan som är 1170 kvadratmeter. Där finns klass ett till nio. Ängsnyckeln, förskolan, 
är 385 kvadratmeter. Det finns dessutom en mindre byggnad som innehåller en lokal för 
träslöjdsundervisning, en lokal för garage och ett mindre förråd. Denna byggnad är 80 
kvadratmeter.  
 
I både grund- och förskolebyggnaden är planlösningen öppen, d.v.s. det finns inte några 
klassrum med stängda dörrar eller personalrum med stängda dörrar. Klassrummen är öppna 
ytor med korridor bredvid som går längs med hela byggnaden. Grundskolan är uppdelad i tre 
delar, en del som omfattar årskurs ett till tre, en del som omfattar årskurs fyra till sex och en 
del som omfattar årskurs sju till nio. Den öppna planlösningen gör att personal och elever rör 
sig fritt i hela byggnaden. Förskolebyggnaden ligger belägen i anslutning till 
grundskolebyggnaden men med en stängd dörr som markerar var grundskolebyggnaden slutar 
och förskolebyggnaden börjar.  
 
Runtomkring byggnaderna finns en skolgård, en asfalterad plan för bollspel samt två 
parkeringar. Marken är totalt 11000 kvadratmeter och både byggnader och mark ägs av tre 
personer som är huvudmän för verksamheten. Det finns bygglov för en framtida utbyggnation 
av Nyckelskolan. Ytterst ansvariga för den yttre miljön och lokalerna inom verksamheten är 
huvudmännen. Cirka 50 meter från skolområdet finns ett mindre industriområde med 
verkstäder och företag. Runtomkring skolan finns bostadshus och naturmark.  
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Figur 4. Satellitbild över Nyckelskolan och närliggande byggnader. 

	  

	  
	  

4.9.4	  Energiförbrukning	  
I tabell ett visas den beräknade elförbrukningen under ett år för hela verksamheten, kostnad, 
samt beräknat koldioxidutsläpp från elförbrukningen baserat på emissionskonstant 25, svensk 
elmix. Svensk elmix innebär att elen fås från både förnybar energi, fossila bränslen och 
kärnkraft (Klimatkompassen 2014) (Energihandbok 2012).  

 
Tabell 1:  Total elförbrukning, kostnad och utsläpp från elförbrukningen beräknad på svensk elmix med emissionsfaktor 25 
(Energihandbok 2012) (Klimatkompassen 2014).  
Energislag	  
	  

Total	  beräknad	  
elförbrukning	  	  
(MWh/år)	  	  

Kostnad	  
(Kr)	  	  

Förnybar	  
energi	  
(MWh)	  

Fossilt	  
(MWh)	  	  	  

Kärnkraft	  
(MWh)	  	  	  

Koldioxid-‐	  
utsläpp	  	  (kg)	  	  
	  	  

El	  	   245,	  984	  	   222001	  kr	   69,	  85	   82,158	   93,	  965	  	   6125	  kg	  	  	  	  
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Energiförbrukning	  fördelat	  på	  elektronisk	  utrustning	  	  
I tabell två visas olika energikällor som finns på Nyckelknippan förskole AB och dess 
ungefärliga elförbrukning under ett år. Det skiljer cirka 0,203 MWh mellan den totala 
elförbrukningen som visas i tabell ett och den beräknade elförbrukningen fördelat mellan 
olika elektroniska utrustningar i tabell två. Tabell två visar att det är elementen, 
ventilationsaggregatet och varmvattenberedarna som förbrukar mest el.  
  
Tabell 2.  Elförbrukningen fördelat på elektronisk utrustning, där de rödmarkerade fälten visar den utrustning som förbrukar 
mest el.   
Typ	  och	  plats	   Antal	  	   Effekt	  x	  användning	  

/vecka	  	  	  
Ungefärlig	  förbrukning	  
/år	  	  

Belysning	  och	  
uppvärmning	  

	   	   	  

Lysrör	  	   242	   36	  W	  x	  40	  h	  	  	   18120,	  96	  kWh	  /	  år	  	  
Element	   44	   1600	  W	  x	  50	  h	  	   88000	  kWh	  /	  år	  	  
Ventilationsaggregat	  	   5	   5000	  W	  x	  50	  h	  	   78000	  kWh	  /	  år	  	  	  
Varmvattenberedare	  	   6	   1500	  W	  x	  60	  h	  	   28	  080	  kWh	  /	  år	  	  	  
Elpanna	  	   1	  	   1500	  W	  x	  60	  h	  	   4680	  kWh	  /	  år	  	  
Köksutrustning	   	   	   	  
Mikrovågsugnar	   3	   1500	  W	  x	  0,5	  h	  	  	   117	  kWh	  /	  år	  	  	  
Kaffebryggare	  	   1	   800	  W	  x	  2	  h	  	   83,2	  kWh	  /	  år	  	  
Kyl	  	   5	   100	  W	  x	  168	  h	  	   4368	  kWh	  /	  år	  
Kyl/frys	  kombinerad	   1	   200	  W	  x	  168	  h	  	   1747,2	  kWh	  /	  år	  
Frys	  	   2	   120	  W	  x	  168	  h	  	   2096,64	  kWh	  /	  år	  
Vattenbad	   2	   1500	  x	  5	  h	  	   780	  kWh	  /	  år	  	  
Nedkylningsskåp	   1	   190	  W	  x	  168	  h	  	   1659,84	  kWh	  /	  år	  
Värmeskåp	   1	   2600	  W	  x	  10	  h	  	   1352	  kWh	  /	  år	  	  
Combiugn	  	   2	   7500	  W	  x	  10	  h	  	   7800	  kWh	  /	  	  år	  	  	  
Stekhäll	  (Storkök)	   1	   9000	  W	  x	  10	  h	  	   4680	  kWh	  /	  	  år	  	  
Spis	  Hemkunskap	  	   2	   9000	  W	  x	  2	  h	  	   1872	  kWh	  /	  år	  	  	  
Spis	  (Storkök)	  	   1	   8000	  W	  x	  10	  h	  	   4160	  kWh	  /	  år	  	  
Diskmaskin	  	   1	   6900	  W	  x	  5	  h	  	   1794	  kWh	  /år	  	  
Köksfläkt	  (storkök)	   3	   300	  W	  x	  20	  h	  	   936	  kWh	  /	  år	  
Tvättmaskin	  	   1	   1250	  W	  x	  3	  h	  	   195	  kWh	  /	  år	  	  
Torktumlare	  	   1	   2000	  W	  x	  3	  h	  	   312	  kWh	  /	  år	  	  
Slipmaskin	  	   1	   500	  W	  x	  1h	  	   26	  kWh	  /	  år	  	  
Cirkelsåg	  	   1	   500	  W	  x	  1h	  	   26	  kWh	  /	  år	  	  
Sticksåg	   1	   500	  W	  x	  1h	  	   26	  kWh	  /	  år	  
Borrmaskin	  	   1	   500	  W	  x	  1h	  	   26	  kWh	  /	  år	  
Stereo	   1	   15	  W	  x	  3	  h	  	   2,35	  kWh	  /	  år	  	  
Torkskåp	   1	   2000	  W	  x	  5	  h	  	   520	  kWh	  /	  år	  	  
Bakmaskin	  	   1	   300	  W	  	  x	  5	  h	  	   78	  kWh	  /	  år	  	  
Övrig	  elektronik	   	   	   	  
Datorer	   64	   50	  W	  x	  20	  h	  	  	   3328	  kWh	  /	  år	  	  
Laddare	  Dator	  	   64	   15	  W	  x	  20	  h	  	  	   998,4	  kWh	  /	  år	  	  
Laddare	  Surfplatta	   51	   15	  W	  x	  20	  h	  	   795,6	  kWh	  /	  år	  
Kopieringsmaskin	  	   1	   500	  W	  x	  4	  h	   104	  kWh	  /	  år	  
Smartboards	   4	  	   200	  W	  x	  20	  h	  	   832	  kWh	  /	  år	  
	   	   	   Totalt:	  246187,15	  kWh	  /	  år	  

=	  246,	  187	  MWh	  /	  år	  	  

 
Styrkor:	  Förskolebyggnaden, Nyckelknippan,  är relativt nybyggd vilket gör att den har en 
isolering av god kvalitet. Dessutom värms Nyckelknippan upp med hjälp av golvvärme. 
Värmen ställs in och kontrolleras av vaktmästaren. Belysningen på Nyckelknippan har 
sensorer som gör att den automatiskt släcks när inte någon är inne i lokalen. 	  	  
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Vaktmästaren går en kontrollrunda varje morgon för att kontrollera att elementen inne i 
grundskolebyggnaden, Nyckelskolan, inte har för hög temperatur än vad som behövs.  
	  
Svagheter:	  Uppvärmningen av Nyckelskolan sker genom direktverkande el till elementen. 
Eftersom elementen kan höjas och sänkas händer ofta att elever höjt elementen när de tyckt 
att det behövts, vilket gjort att temperaturen stigit. Elever har då öppnat fönster för att kyla ner 
lokalen, vilket har gjort att värme läckt ut och att elementen drar mer energi i onödan. På 
Nyckelskolan finns inga belysnings-sensorer. Dörrar har springor som gör att värme läcker ut. 
Isoleringen i byggnaden är av sämre kvalitet är inte lika god som i förskolebyggnaden.  
 
Åtgärder:	  Mer information och utbildning till elever angående hur höjningen av temperaturen 
på elementen påverkar klimatet och miljön. Elementen bör inte kunna ställas in av elever, 
enbart av personal. Genom att täta dörrarna och på så sätt undvika att värme läcker ut kan 
elförbrukningen minska.  
 

4.9.5	  Vattenförbrukning	  	  
Vattnet som Nyckelknippan förskole AB förbrukar är kommunalt vatten och avleds också via 
den kommunala avloppsledningen Telge vatten & avlopp. Företaget förbrukar vatten för 
sanitära ändamål d.v.s. städning, tvätt, användning av toaletter samt vid matlagning, disk och 
vid undervisning av hemkunskap och kemi. Det används också vatten i förskolebyggnadens 
uppvärmning via golvvärmen. Det bildas visst spillvatten från städning och 
kemikalieundervisning som genererar ett förorenat utsläpp till avloppet.  
 
Det är framför allt i köket när matlagning och vid diskning av porslin som större mängder 
vatten förbrukas dagligen. Vid en jämförelse av vattenräkning från en månad under år 2013, 
innan kocken anställdes, med en månads vattenförbrukning under 2014, när kocken hade 
anställts visade det sig att mätarställningarna på det inkommande vattnet var felaktiga, 
eftersom samma beräknade årsförbrukning av vattnet kunde ses på båda räkningar. 
Vattenförbrukningen skulle således varit betydligt högre än vad som stod på räkningen. 
Summan, 114 kubikmeter, som vattenräkningar från Nyckelknippan förskole AB visar 
stämmer alltså inte. Det är bl.a. elevernas användning av toaletter som förbrukar de största 
mängderna vatten. Enligt statistik från Vatten- och avloppsföreningen använder en person 
cirka 35 liter vatten om dagen för enbart WC-spolning (Svenskt vatten, 2009), vilket blir cirka 
671 kubikmeter vatten för enbart eleverna, räknat med att de spenderar cirka fem timmar i 
snitt på skolan under 178 dagar om året. Statistik från energimyndigheten (2008) visar att den 
genomsnittliga vattenförbrukningen för skolor, beräknat på Nyckelknippan förskole AB:s area 
är cirka 816 kubikmeter. Det framgår dock inte av statistiken vad som ingår i den beräknade 
vattenförbrukningen vilket gör den uppskattade årsförbrukningen osäker. 

Styrkor:  Toaletterna har en snålspolande funktion. 	   
	  
Svagheter: Korrekt uppgift om vattenförbrukning saknas och det finns inget förebyggande 
arbete för att minska användningen av vatten.  	  	  
	  
Åtgärder: Verksamheten bör införa en kontroll av hur mycket vatten som används så att 
vattenförbrukningen kan följas upp och minskas.  



23	  
	  

	  

4.9.6	  Förbrukningsvaror	  
De förbrukningsvaror som förbrukas mest och som framkom hade ökat i inköp under de 
senaste månaderna år 2014 var kopieringspapper och pappershanddukar. Enligt statistik från 
Skogsindustrierna släppte pappersindustrin år 2012 ut 76 ton koldioxid per ton tillverkat 
papper, där både mjukt papper och wellpapp är inräknat (Skogsindustrierna, 2014). Beräknat 
på 2012 års utsläpp från pappersmasseindustrin släpper ett kilo tillverkat papper ut 0.076 kilo 
koldioxid. Skolans förbrukning av pappershanddukar och kopieringspapper släpper totalt ut 
74,9 kilo koldioxid  om året.  I tabell fyra visas Nyckelknippan förskole AB:s årsförbrukning 
av olika typer förbrukningsvaror, samt hur stor del av varorna som blir avfall.  

 
Tabell 3.  Årsförbrukningen av förbrukningsvaror och hur stor del som blir avfall. 
Typ	  av	  förbrukningsvara	  	   Årsförbrukning	  	  

(kg	  eller	  antal)	  
	  

Typ	  av	  avfall	  och	  hur	  stor	  del	  som	  blir	  
avfall	  	  
(%)	  

Kopieringspapper	  	   A4	  :	  125	  kg	  	  
A3:	  150	  kg	  

Osäker	  procentsats	  –	  Returpapper	  
Osäker	  procentsats	  -‐	  Brännbart	  

Toalettpappersrullar	   504	  st	  	   100%	  Avfall	  –	  Avloppet	  	  
Pappershanddukar	  	   239	  904	  st	  	   100	  %	  Avfall	  –	  Brännbart	  
	  Kökspappersrullar	   448	  st	  	   100%	  Avfall	  –	  Brännbart/	  Organiskt	  	  
Engångshandskar	   4200	  st	   100%	  Avfall	  –	  Brännbart	  	  
Toner	  (till	  kopiering)	   11	  st	  

	  
Osäker	  procentsats	  -‐	  Skickas	  tillbaka	  till	  
producenten.	  	  

Plastpåsar	  	   5250	  st	   100%	  Avfall	  –	  Brännbart	  och	  Plast	  	  
	  Dammsugarpåsar	  	   36	  st	   100%	  avfall	  –	  Brännbart	  	  

 
I tabell fyra visas mängden koldioxidutsläpp för årsförbrukningen av kopieringspapper och 
pappershanddukar, vilka var de varor som förbrukades mest under året.  
 
Tabell 4. Koldioxidutsläpp för kopieringspapper och pappershanddukar.  
Förbrukningsvara	  	  

	  
Koldioxidutsläpp	  (kg)	  

Kopieringspapper	  A4	   9,5	  	  
Kopieringspapper	  A3	   11,4	  	  	  
Pappershanddukar	  	   54	  	  	  

 
Styrkor: Både ledning och personal är medvetna om att förbrukningen av papper är hög och 
vill minska förbrukningen. 	  	  
	  	  
Svagheter: Elever har fri tillgång till kopieringsmaskinen och lärare använder främst 
kopieringspapper i jämförelse med böcker i undervisningen. Under höst och vinter när det 
generellt är blötare utomhus ökar användningen av pappersservetter bland elever. Ledning 
och personal är medvetna om att pappersförbrukningen är hög, men har inte vidtagit åtgärder 
för att minska förbrukningen. Det finns exempelvis ingen statistik över inköp av papper.  
 
Åtgärder:	   Istället för pappersservetter bör tyg användas, som kan tvättas. Genom att starta 
tidsbegränsade projekt som alla elever deltar i med syftet att minska resursförbrukningen på 
skolan samt spara pengar som skulle kunna användas till något miljörelaterat, skulle elever 
och personal engageras i miljöarbetet. Genom att uppmana elever att inte använda mer papper 
än vad som är nödvändigt skulle eventuellt pappersförbrukningen kunna minska.  
 
Pappersförbrukningen bör kunna minskas genom att elever inte har tillgång till kopiatorn. 
Detta skulle kunna ske genom att installera lösenord, eller att varje elev och lärare har tillgång 
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till en viss mängd papper/vecka. Papper bör vara inlåst i skåp och inte finnas fritt tillgängligt. 
Eftersom verksamheten har datorer och surfplattor tillgängliga bör dess kunna nyttjas mer i 
undervisningen för att på så vis minska pappersförbrukningen.    

4.9.7	  Olycksrisker	  	  
Under år 2011 skedde en brandolycka i förrådet  på skolgården. Olyckan orsakades av en 
pyroman och anmäldes. En gasoltub exploderade inne i förrådet och det spred sig också 
hälsoskadlig rök till omgivningen. I tabell fem sammanfattas de olycksrisker som skulle 
kunna ge negativ påverkan på den yttre miljön. Dessutom beskrivs existerande rutiner för 
förebyggande av olycka samt åtgärder vid inträffad olycka.  
 
Tabell 5.  Olycksrisker som skulle kunna ge negativ påverkan på miljön samt förebyggande av olycka och åtgärder vid 
inträffad olycka.    
Process,	  lokal,	  
annan	  aktivitet	  
	  

Olycksrisk	  	   Förebyggande	  av	  olycka	   Åtgärder	  vid	  inträffad	  olycka	  

Kemiundervisning	  i	  
kemilabbet	  

-‐	  Vattenförorening	  
som	  släpps	  ut	  via	  
avloppet	  	  
	  
-‐	  Brandrisk	  	  

-‐	  Utbildning	  i	  avfallshantering	  
av	  kemikalier	  
-‐	  Kemilärares	  översyn	  
-‐	  Skyddsrond	  	  
-‐	  Interna	  brandronder	  
-‐	  Extern	  brandinspektion	  	  
	  

-‐	  Anmälan	  görs	  till	  
arbetsmiljöverket.	  	  
-‐	  Brandutrymning	  
-‐	  Brandkår	  kontaktas	  
-‐	  Brandlarm	  	  
-‐	  Brandsläckningsutrustning	  	  

Hemkunskaps-‐
undervisning	  

	  

-‐	  Brandrisk	  	  
	  

-‐	  Utbildning	  
-‐	  Timer	  ska	  installeras	  	  
-‐	  Interna	  brandronder	  
-‐	  Extern	  brandinspektion	  	  

	  

Anmälan	  görs	  till	  arbetsmiljöverket.	  	  
-‐	  Brandutrymning	  
-‐	  Brandkår	  kontaktas	  
-‐	  Brandlarm	  	  
-‐	  Brandsläckningsutrustning	  
	  

Kök	   -‐	  Brandrisk	  	   -‐	  Interna	  brandronder	  
-‐	  Extern	  brandinspektion	  	  

Anmälan	  görs	  till	  arbetsmiljöverket.	  	  
-‐	  Brandutrymning	  
-‐	  Brandkår	  kontaktas	  
-‐	  Brandlarm	  	  
-‐	  Brandsläckningsutrustning	  	  

	  
Styrkor: Efter brandolyckan 2011 har det installerats sensorer utvändigt längs med 
byggnaderna, som känner av rök och startar igång brandlarm. Varje kväll kontrolleras 
byggnaderna av ett vaktsäkerhetsbolag. Ledningen har även utvecklat årliga kontrollrundor 
som utförs av bl.a. rektor och vaktmästare. Det görs intern brandkontroll, skyddsrond, 
brandövning, första hjälpen och uppdatering av rutiner. En sammanställning av resultatet, 
dokumenteras och sätts in i en pärm, tillgänglig för alla i personalen. Extern brandkontroll 
görs av Anticimex och dessa rutiner finns tillgängliga för all personal i en pärm.  
	  
Svagheter:	  Vissa brandfarliga kemikalier står inte förvarade i brandsäkert skåp där de 
egentligen ska vara. I vissa fall sker undervisning av annat än kemi i labbet, som exempelvis 
språkundervisning, när det finns ont om platser för elever.  När skyddsronder görs, bedöms 
inte risker ur miljösynpunkt. Det finns inte en fullständig förteckning över kemiska produkter. 	  
 
Åtgärder:	  Ingen annan undervisning än kemi bör förekomma i labbet. Alla kemikalier som är 
brandfarliga bör stå förvarade i ett brandsäkert skåp och det bör utformas tydliga instruktioner 
och rutiner för alla som använder de brandfarliga kemikalierna i labbet. Dessa rutiner skulle  
kunna vara en del i elevernas utbildning. Det bör upprättas rutiner för hantering av 
brandfarliga varor samt rutiner för kontinuerliga riskbedömningar som avser kemilabbet, med 
utgångspunkt i hälso- och miljöpåverkan. 	  
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4.9.8	  Kemikalieanvändning	  	  
De kemikalier som används i störst mängder per år inom verksamheten är främst 
städprodukter. Det användes också kemikalier i kemilabbet som eleverna använder, men i 
mindre mängder i jämförelse med städprodukterna. Tabell sex visar de kemikalier som 
förbrukas i störst mängder under ett år. Komplett kemikalielista återfinns som bilaga 6.   
 
Tabell 6. Kemikalier som används i störst mängder, var de används och hur de avfallshanteras vid eller efter användning.  
Typ	  av	  kemikalie-‐	  &	  
faromärkning	  	  

Årsförbrukning	  	  	  	  
(l	  eller	  kg)	  

Användning	   Avfallshantering	  	  
	  	  

Städkemikalier	   	   	   	  
Wetroc	  Resal	  	  
Miljöskadlig	  och	  
Hälsoskadlig	  

20	  l	  	   Rengöring	  	  av	  golv.	  	   Späds	  ut	  och	  hälls	  ut	  i	  
avloppet.	  	  

Wetroc	  Reocid	  	  
Hälsoskadlig	  

20	  l	   Rengöring	  av	  toaletter.	  	   Späds	  ut	  och	  hälls	  ut	  i	  
avloppet.	  Indränkta	  trasor	  
ger	  brännbart	  avfall.	  

Cyklon	  kalkborttagning	  	  
Frätande	  

24	  l	   Kalkborttagning.	  	  	   Förångas	  eller	  späds	  ut	  
och	  hälls	  ut	  i	  avloppet.	  

Fönsterputs	  	   4	  l	  	   Fönsterputs.	  	   Förångas	  eller	  späds	  ut	  
och	  hälls	  ut	  i	  	  avloppet.	  
Indränkta	  trasor	  bildar	  
brännbart	  avfall.	  

Övriga	  kemikalier	   	   	   	  
Blixt	  salt	  	  
Hälsoskadlig	  

15	  kg	   Tösalt.	   Ytavrinning	  ner	  i	  
utomhusbrunn	  eller	  till	  
mark	  och	  vatten.	  	  

Dax	  70%	  handsprit	  	   50,4	  l	   Innan	  måltider.	  	   Förångas.	  	  
Tvål	  	   84	  l	   Handtvätt.	  	   Avloppet.	  	  
Activa	  color	  Wash	  	  
Hälsoskadlig	  

15	  kg	  	   Tvättmedel.	  	   Avloppet.	  

Kök	  &	  Diskkemikalier	  	   	   	   	  
Rational.	  Art	  nr:	  
56.00.562.	  
Hälsoskadlig	  

12	  kg	   Rengöring	  av	  ugn.	  	   Förångas	  eller	  späds	  ut	  
och	  hälls	  ut	  i	  avloppet.	  
Indränkta	  trasor	  bildar	  
brännbart	  avfall.	  

Rational.	  Art	  nr:	  56.00.210	  
Frätande	  	  

12	  kg	  
	  
	  

Rengöring	  av	  ugn.	  	   Förångas	  eller	  späds	  ut	  
och	  hälls	  ut	  i	  avloppet.	  
Indränkta	  trasor	  bildar	  
brännbart	  avfall.	  

Activa	  Tuff	  	   10-‐15	  l	  
	  

Grovrengöring	  i	  kök.	  	   Förångas	  eller	  späds	  ut	  
och	  hälls	  ut	  i	  avloppet.	  
Indränkta	  trasor	  bildar	  
brännbart	  avfall.	  

Tyfon	  Torkmedel	  	   20	  l	   Maskindiskmedel.	  	   Avloppet.	  	  
Activa	  Ugn	  och	  Grill	  	  
Hälsoskadlig	  

2	  l	  	   Rengöring	  till	  ugn.	  	   Förångas	  eller	  späds	  ut	  
och	  hälls	  ut	  i	  avloppet.	  
Indränkta	  trasor	  bildar	  
brännbart	  avfall.	  	  

Plus	  Monsun	  Maskin	  	  
Frätande	  

54	  kg	   Maskindiskmedel.	  	  	   Avloppet.	  	  

Activa	  Steell	  Care	  
Hälsoskadlig	  

10	  l	   Glans	  för	  rostfritt.	   Förångas.	  Indränkta	  
trasor	  bildar	  brännbart	  
avfall.	  	  

Tvättbjörn	  Lift	  	  
Hälsoskadlig	  

1	  l	   Grovrengöring	  och	  
avfettning	  i	  köket.	  	  	  

Förångas	  eller	  hälls	  ut	  
Avloppet.	  	  

Twister	  blötläggning	  	  
Frätande	  

79,2	  kg	   Plåtrengöring.	  	   Förångas	  eller	  späds	  ut	  
och	  hälls	  ut	  i	  avloppet.	  	  

Köksrent	   7	  l	  	   Rengöring	  av	  köket.	  	  	   	  Förångas	  eller	  späds	  ut	  
och	  hälls	  ut	  i	  avloppet.	  	  	  

Yes	  diskmedel	  	   8	  l	  	   Diskmedel.	  	   Avloppet.	  	  
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Tvättbjörn	  SSC	  	   9	  l	   Rengöring	  av	  rostfria	  ytor	  i	  
köket.	  	  

Förångas.	  Indränkta	  
trasor	  bildar	  brännbart	  
avfall.	  

Kemikalier	  i	  
Kemiundervisning	  

	   	   	  

Saltsyra	  
Frätande	  och	  Hälsoskadlig	  

2	  l	  	   Används	  vid	  preparation	  av	  
laborationer.	  
	  

Neutraliseras	  och	  sköljs	  ut	  
i	  avloppet.	  	  

Svavelsyra	  
Frätande	  

1-‐2	  l	  	   Används	  vid	  preparation	  av	  
laborationer.	  

Neutraliseras	  och	  sköljs	  ut	  
i	  avloppet.	  	  

Ammoniak	  	  
Frätande	  och	  Miljöskadlig	  

1-‐2	  l	  	  	   Används	  vid	  preparation.	  Av	  
laborationer.	  
	  

Hälls	  ut	  i	  en	  behållare	  
som	  bildar	  farligt	  avfall.	  	  

Etylacetat	  
Mycket	  brandfarlig	  och	  
Hälsoskadlig	  

1-‐2	  l	  	   Används	  vid	  preparation	  av	  
laborationer.	  (Väldigt	  
sällan).	  

Farligt	  avfall.	  	  

T-‐röd	  	  
Mycket	  brandfarlig	  och	  
Hälsoskadlig	  

5-‐6	  l	  	  
	  

Används	  vid	  laborationer.	  	   Farligt	  Avfall.	  	  
	  

Aceton	  	  
Mycket	  brandfarlig	  och	  
Hälsoskadlig	  

2	  l	  	  	   Används	  vid	  laborationer.	  	   Förångas.	  Indränkta	  
trasor	  bildar	  brännbart	  
avfall.	  	  
	  

 
Styrkor:	  En påbörjan till att rensa ut städkemikalier som inte används har börjat göras av 
vaktmästaren. Allt eftersom nya kemikalier köps in ska säkerhetsdatablad efterfrågas och 
sättas in i en pärm som ska finnas tillgänglig där kemikalierna förvaras. De säkerhetsdatablad 
som idag finns sitter i en pärm i personalrummet, tillgänglig för alla. Alla städprodukter 
förvaras inlåst så att obehöriga inte har tillgång till dem. Även i kemisalen har kemiläraren 
skrivit ut alla säkerhetsdatablad och fört in dem i en pärm som finns tillgänglig. Kemilabbets 
brandsäkra skåp är låst då inte kemiundervisning sker.  

Svagheter:	   När kemikalieavfallet i kemilabbet ska slängas görs det i glasbehållare utan 
märkning. Vissa kemikalier som är brandfarliga finns inte placerade i det brandsäkra skåpet 
utan står istället förvarade i dragskåp. Det finns inga rutiner på hur och vem som hanterar det 
farliga avfallet från kemilabbet.   
	  
Åtgärder:	  Glasbehållarna bör märkas upp med vilket slags avfall som finns i dem, helst med 
nya faropiktogram. De bör finnas rutiner på hur och vem som ska hantera det farliga avfallet 
från kemisalen. Alla kemikalier som är brandfarliga bör stå förvarade i brandsäkert skåp.  Det 
bör också finnas ett arbete med att övergå till miljövänliga kemikalier och byta ut de som är 
hälsoskadliga och miljöfarliga. 	  
4.9.9	  Avfall	  	  
Det har nyligen installerats ett avfallssorteringssystem inom verksamheten som kallas för 
miljönären. Miljönären innebär att avfallet källsorteras i en ställning med olika behållare, en 
för plast, brännbart, organiskt, metall och returpapper. Dessa står placerade i varje avdelning i 
grundskolebyggnaden samt i förskolebyggnaden. Utomhus på gården i anslutning till köket 
finns soptunnor där avfallet slängs innan det hämtas av Telge återvinning.   
 
De största avfallsmängderna är pappersförpackningar som bildas främst från förpackningarna 
av livsmedel som levereras till skolan under tre dagar i veckan. Det bildas också främst 
brännbart avfall från tömning av soppåsar inne på skolans toaletter och från de olika 
miljönärs-stationerna som används av elever och personal. I tabell sju visas mängderna 
källsorterat avfall och farligt avfall som bildas per år.   
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Tabell 7.  Årliga avfallsmängder uppdelat på olika typer av avfall, samt hur avfallet hanteras intern och externt.  
Avfallstyp	  	  
	  

Årlig	  avfallsmängd	  
(Liter)	  

	  Intern	  hantering	  	   Extern	  hantering	  	  

Källsorterat	   	   	   	  
Brännbart	  	   	  68640	  l	  	   Miljönären	  	   Telge	  återvinning	  	  
Organiskt	  	   14560	  l	   Miljönären	  	   Telge	  återvinning	  
Returpapper	   9620	  l	  	   Miljönären	  	   Telge	  återvinning	  
Plast	  	   17160	  l	  	   Miljönären	  	   Telge	  återvinning	  
Metall	  	   4810	  l	   Miljönären	  	   Telge	  återvinning	  
Glas	  	   Avrop.	  Cirka	  380	  l	   Miljönären	  	   Telge	  återvinning	  
Pappersförpackningar	   68640	  l	  	   Miljönären	  	   Telge	  återvinning	  	  
Farligt	  avfall	  	   	   	   	  
Kemikalier	  från	  kemisal	  	  	   	  Cirka:	  0,5	  l	  	  	   Inga	  rutiner	   Oklart	  	  
Lysrör	  	   1-‐2	  st	  	  	   Vaktmästare	  kör	  till	  

återvinningscentral	  	  
Telge	  återvinning	  	  

Batterier	  	   10	  st	  	  	   Vaktmästare	  kör	  till	  
återvinningscentral	  	  

Telge	  återvinning	  	  

	  
Styrkor: Källsorteringssystemet är implementerat och detta initierades av ledningen. Både 
personal och elever har gått utbildning i avfallshantering genom att en person från Telge 
återvinning besökt skolan. Miljönären gör att eleverna blir delaktiga i avfallshanteringen och 
lär sig källsortering. Inom vissa avdelningar finns rutiner för hur avfallet från behållarna ska 
tömmas. I förskolebyggnaden tömmer den som går sist för dagen.  
 
Organiskt avfall bildas främst i samband med måltider. Cirka fem procent av de livsmedel 
som köps in blir avfall, i huvudsak från när elever slänger mat. En grön påse rymmer 45 liter, 
vilket är ungefär den mängd som slängs varje dag i samband med skollunchen. Kocken på 
skolan tar tillvara all mat som blir över under dagen och serverar det under andra dagar, för att 
på så sätt minska matsvinnet.	  
	  
Svagheter:	   På vissa avdelningar finns inga rutiner för vem som tömmer avfallet från 
miljönärsbehållarna. Källsorteringssystemet fungerar heller inte optimalt. Trots utbildning 
slängs avfall i fel behållare och det finns ingen som har övergripande ansvar för att se till att 
avfallets källsorteras på rätt sätt. Det kan vara av denna anledning som den största fraktionen 
avfall är brännbart. I brist på bättre vetande slängs avfall i brännbart, när det egentligen skulle 
kunna källsorteras som plast eller returpapper.  
 
I matsalen när maten serveras finns det ingen ur personalen som har översyn över mängderna 
som hamnar på elevernas tallrikar. Det innebär att det heller inte aktivt finns några åtgärder 
för att försöka minska matsvinnet som bildas från elevers tallrikar. 
 
Det finns inga rutiner i avfallshanteringen av det farliga avfall som bildas i kemilabbet. Det 
finns heller ingen anmälan till länsstyrelsen för transport av det farliga avfallet som bildas. 
Det saknas också en förteckning över hur mycket farligt avfall som uppstår i verksamheten.    
 
Åtgärder:	  Matvakter skulle kunna utses i en klass, som ser till att de yngre eleverna inte tar 
för mycket mat på sina tallrikar för att på så vis minska matsvinnet. Även när det gäller 
omhändertagandet av avfallet från miljönärerna skulle en eller ett par representanter utses ur 
någon klass som har hand om att tömma avfallet under en veckas tid. Personal behöver också 
föregå med gott exempel och se över innehållet i behållarna och påminna elever. Det skulle 
också behövas en uppföljning av utbildningen inom källsortering.  
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4.9.10	  Transporter	  –	  Interna	  och	  externa	  	  	  	  

Persontransporter	  	  
En enkät med syftet att undersöka hur personalen tog sig till och från arbetet under år 2013 
delades ut till alla anställda på Nyckelknippan förskole AB. Totalt svarade 31 av 42 anställda. 
Enkäten bestod av enbart öppna svar med både kvantitativa och kvalitativa frågor. 
Enkätundersökningen visade att flest resor skett med bil där en person åkt ensam. Av de 
personer som kör kortare sträckor är de flesta medvetna om att det är sämre för miljön än om 
de skulle cykla eller gå och skulle vilja ändra på sitt sätt att ta sig till jobbet. De som körde bil 
längre sträckor anser sig själva inte ha något val, eller värderar stunden de har i sin bil då de 
kör till jobbet. Huvudsakligen har de som cyklar eller går till jobbet kortare färdsträcka. De 
kvantitativa resultaten redovisas i tabell åtta.  
 
Tabell 8. Personalens resvanor samt koldioxidutsläpp för respektive resesätt beräknad genom Naturvårdsverkets (2013) 
schablonmall för koldioxidutsläpp.  
Färdsätt	  	   Antal	  resor	  tur	  och	  

retur	  från	  arbetet	  	  
	  

Årlig	  färdsträcka	  (km)	   Andel	  resor	  med	  
respektive	  färdsätt	  
(%)	  

Koldioxidutsläpp	  	  
(kg)	  från	  de	  resor	  
som	  gjordes	  år	  
2013.	  	  

Ensam	  i	  bil	  	   2574	  x	  2	  =	  5148	  	   655,7	  x	  2=	  1311,4	  	   47,9	  %	  	   Ca	  249,17	  kg	  	  	  
Samåkning	  i	  bil	   436	  x	  2	  =	  872	  	   70,1	  x	  2	  =	  140,2	  	   8	  %	   Ca	  165	  kg	  	  
Kollektivt	  	   683	  x	  2	  =	  1366	   132	  x	  2	  =	  264	  	   12,	  7%	   Buss:	  Ca	  15	  kg	  	  

Tåg:	  0,0004	  kg	  	  
Cykel	  eller	  
gång	  

1670	  x	  2	  =	  3340	  	  	   68,3	  x	  2	  =	  136,6	  	   31	  %	   0	  kg	  	  

Annat	  
färdmedel	  	  

2	  x	  2	  =	  4	  	   30,1	  x	  2	  =	  60,2	  	   3	  %	  	   -‐	  	  

 
Styrkor:	  31 % av de resor som gjordes under 2013 var med cykel eller gång, vilket inte 
släpper ut någon koldioxid alls. Personer är medvetna om att det hade varit bättre för miljön 
att resa till jobbet med hjälp av cykel, samåkning eller kollektivt.  
 
Svagheter:	  Majoriteten (47,9%) av de resor som gjordes under 2013 var med bil där personen 
satt ensam i bilen. Det finns ett visst motstånd mot att förändra sitt sätt att resa då personer 
anser att sträckan mellan hemmet och arbetsplatsen är för lång.  
  
Åtgärder: Ledningen skulle kunna föregå med gott exempel och själva cykla eller promenera 
samt anordna tävlingar bland personalen kopplade till hälsa och miljö där cykling och 
promenader förespråkas. Ledningen skulle också kunna förse personal med busskort eller 
pendlingskort.  

Leveranstransporter	  internt	  och	  externt	  	  
De transporter som sker utanför företaget och som är återkommande varje vecka är framför 
allt leveranser av livsmedel som går från Norrköping till Södertälje varje måndag, tisdag och 
onsdag. Martin och Servera är företaget som levererar livsmedel till verksamheten och är 
miljöcertifierade med ISO 14001. Företaget ställer krav vid upphandlingen av 
transporttjänster som innefattar att fordonen som används lägst ska uppfylla kraven i Euro IV 
(Martin & Servera 2014), d.v.s. lagstadgade avgaskrav inom EU för tunga lastbilar enligt den 
s.k. ETC-körcykeln, EU:s avgaslagstiftning för certifiering av tunga fordon, European 
Transient Cycle. Utsläppskraven är fyra gram per kilowattimme för kolmonoxid,  3,5 gram 
per kilowattimme Nox-gaser, 0,55 gram per kilowattimme för kolväten och 0.03 gram per 
kilowattimme för partiklar (Trafikverket, 2012).  
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Det sker även transporter för avfallshämtning av Telge återvinning som även de är 
miljöcertifierade med ISO 14001. Miljöarbetet på Telge Återvinning riktar sig bl.a. till att 
optimera körturer och uppgradera fordonen som används (Telge Återvinning, 2014).  
Hämtning av avfall görs varje måndag, onsdag, och torsdag. Beroende på avfallsfraktion 
hämtas avfallet olika antal gånger i veckan. Vissa avfallssorter, som exempelvis glas, hämtas 
på avrop.      
 
Eftersom vikten av lasten är svåruppskattad och varierar från dag till dag är det också svårt att 
beräkna de korrekta utsläppen av koldioxid för transporterna både av livsmedel och 
hämtningen av avfall. Det är också osäkert hur företagen väljer sin körsträcka eftersom den 
kan variera beroende på vilka andra kunder som omfattas av varje respektive körning. Därför 
har ingen beräkning av utsläpp från dessa transporter kunnat genomföras.    
	  
De transporter som sker inom skolan görs främst av vaktmästare som exempelvis åker för att 
köpa in pappershanddukar eller städmaterial cirka två gånger i veckan. Övriga transporter 
som sker inom verksamheten sker cirka en gång om dagen där personbil används. Dessa 
transporter innefattar bl.a. besök på posten, banken eller möten av olika slag. Skolan är 
innehavare av en tjänstebil som genom ett leasingavtal nyttjas sporadiskt av ledningen. Den 
bil som används av vaktmästare ägs personligen av vaktmästaren. De beräknade antalet mil 
som körs varje år inom företaget är totalt 216 mil. Det koldioxidutsläpp som de interna 
transporterna bidrar till beräknas ligga på 345 kilo koldioxid per år beräknat med hjälp av 
naturvårdsverkets schablonmall för utsläpp av koldioxid (Naturvårdsverket, 2013). Bilarna 
som används främst använder diesel och drar cirka 0,6-0,7 liter per mil.  
 
Styrkor:	  De transporter som sker utanför företaget görs av företag som är miljöcertifierade, 
vilket innebär att de arbetar med ständiga miljöförbättringar. De interna transporterna som 
vaktmästaren gör planeras i den mån det är möjligt för att minska på antalet resor per vecka.   
	  
Svagheter:	   Det finns inga rutiner för interna transporter eller statistik på hur många 
transporter som görs eller vem som gör dem. Transporter sker sporadiskt när de behövs göras. 	  
	  
Åtgärder: Eftersom både Telge återvinning och Martin och Servera är ISO certifierade och 
därmed arbetar med ständig förbättring av sitt miljöarbete finns det inga åtgärder som 
Nyckelknippan förskole AB kan göra för att minska miljöbelastningen från transporter 
utanför företaget, mer än att fortsätta anlita företag som är ISO certifierade.  
	  
En planering av när och varför de interna transporterna ska skulle kunna minska antalet 
transporter per vecka och därmed utsläppen av koldioxid. Statistik på hur ofta och hur långa 
transporter som görs varje månad skulle kunna vara ett hjälpmedel för att minska 
transporterna. 	  
4.9.11	  Utbildning	  	  
Enligt läroplanen som gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och som 
enligt skollag 2010:800, 11§ ska följas, har grundskolan och förskolan en värdegrund som 
utgår från ett miljöperspektiv. Elever ska få möjlighet att ta ansvar för och skaffa ett 
förhållningssätt till den direkta miljön och till globala miljöfrågor och undervisningen ska 
anpassas för att skapa en hållbar utveckling (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr 11). För få en inblick i hur väl miljöfrågor i verkligheten är integrerat i 
utbildningen har intervjuer gjorts med VD, rektor och lärare för grundskolan, samt lärare för 
förskolan.  



30	  
	  

Ledningens	  arbete	  med	  miljöfrågor	  	  
Det finns delade meningar i uppfattningen om hur miljöarbetet ser ut på skolan. Ledningen 
anser sig både arbeta aktivt med miljöarbetet inom verksamheten, samtidigt som det nämns att 
det inte finns någon övergripande planering för miljöfrågor. Det finns idéer om hur 
verksamheten kan förbättra miljöarbetet men inga rutiner över hur miljöarbetet ska styras. 
Ledningen upplever att vissa initiativ som tas inte når fram till personal, vilket gör att det inte 
sker några förbättringar. Det finns en specifik arbetsmiljögrupp som diskuterar arbetsmiljö, 
med vissa inslag av externa miljöfrågor. De externa miljöfrågorna diskuteras inte i första 
hand, utan blir snarare en bieffekt av någon arbetsmiljörelaterad fråga.  
 
Elevernas engagemang i miljöfrågor och hållbar utveckling överlämnas till lärare som utgår 
från läroplanen och planerar sin undervisning efter den. Ledningen tar del av lärarnas 
planeringsunderlag men involveras i övrigt inte i undervisningen som sådan och påverkar 
heller inte undervisningen i fråga om den ska involvera miljöfrågor och hållbar utveckling.  
 
Miljöfrågor som behandlats under det senaste året, 2013, är avfallsfrågor. Ledningen har  
initierat införandet av ett nytt system för avfallssortering där både personal och elever har fått 
utbildning i hur avfallssorteringen ska fungera. Ledningen nämner att denna utbildningen bör 
följas upp, men det finns inga rutiner för en sådan uppföljning i dagsläget.  
 
Under våren 2014 kommer verksamheten ta del av ett undervisningsstöd i naturvetenskap och 
teknik med hjälp av Skolverket. Skolverket fick i augusti 2012 ett uppdrag från regeringen att 
utveckla ämnena naturvetenskap och teknik inom skolväsendet med fokus på elevernas 
måluppfyllelse samt att öka intresset för dessa ämnen (Regeringen, 2012). Skolverket 
förtydligar att det är naturvetenskap och teknik som är grunden för att bl.a. kunna lösa 
klimatfrågan. Eleverna kan genom en större överblick och sammanhang kan de förstå hur 
deras livsstil påverkar övergripande och globala miljöfrågor (Skolverket, 2014 b). Detta s.k. 
NT-projektet kommer involvera alla ämnesområden på Nyckelknippan förskole AB, och en 
projektansvarig i personalen har utsetts. Miljöfrågor kommer, i och med projektet, förtydligas 
i verksamheten och engagera både ledning, lärare och elever. Det är ledningens förhoppning 
att det ska bli lättare för hela  verksamheten att förbättra sitt miljöarbete eftersom alla 
engageras i NT-projektet.    

Personalens	  arbete	  med	  miljöfrågor	  	  
Personalen har en utgångspunkt i läroplanen som fungerar som ett styrdokument när de 
planerar sina lektioner under terminen. Hållbar utveckling ska integreras i alla ämnen, men 
lärare medger att det sker både mer och mindre bra, även om målsättningen är att det alltid 
vara vara återkommande varje år och i alla ämnen. Lärare anser att miljöfrågor är viktigt att 
integrera i utbildningen och att det med tiden kan bli en självklarhet att leva mer hållbart för 
eleverna. De menar också att skolan har ett ansvar att utveckla elevernas tankar kring 
miljöfrågor och hållbar utveckling. Allt eftersom eleverna börjar i en ny årskurs så utvecklas 
och förändras miljöperspektivet. Utbildning för elever i årskurs ett utgår inte från samma 
perspektiv som elever i årskurs tre o.s.v.  
 
Lärare medger att skolans miljöarbete kan förbättras, men att ledningens initiativ till 
sopsorteringen var en mycket bra början. Lärare anser också att inte är enbart en 
ledningsfråga att engagera personal i skolans miljöarbete, utan det handlar också om att 
personalen måste utgå från sig själv och förändra sitt sätt att tänka, vilket det också anser 
finns svårigheter med.   
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Att sopsorteringen initierades av ledningen tycker lärare är ett steg i rätt riktning mot ett bättre 
miljöarbete. I samband med sopsorteringssystemet involverades elever i det dagliga 
miljöarbetet och samtidigt har miljöfrågor som omfattade bl.a. sopsortering involverats i 
utbildningen. Sopsorteringen integreras även för de yngre barnen på förskolan där 1-2 åringar 
lär sig var de ska slänga överbliven mat och returpapper. På samma sätt som grundskolan 
utgår förskolelärare från läroplanen. Förskolan är en Ur och Skur-förskola vilket innebär att 
det sker ett samarbete med friluftsfrämjandet. Ur och skur innebär att personalen ska vara 
utbildade enligt friluftsfrämjandets aktiviteter som exempelvis skidor, skridskor, skogsmulle 
o.s.v. och barnen är utomhus en större del av dagen. Till skillnad från för 20 år sedan är 
barnen idag inte utomhus på samma sätt, eftersom då andra viktiga delar som exempelvis 
teknik försummas. Närheten till sin miljö får barnen ändå till stora delar tack vara 
profileringen med Ur och skur. I de naturorienterande ämnena är hållbar utveckling en 
självklar del i utbildningen. Inom kemiundervisning har elever utbildats inom ett område som 
kallas miljö och samhälle där fokus låg på kretsloppsprincipen där vattenrening och 
sopsortering ingick.  

Styrkor: Både personal och ledning uppmuntrar ledning i miljöarbete och det verkar finnas en 
vilja att skapa ett bättre miljöarbete. Källsorteringssystemet har fått en spinn-off effekt i den 
mån att miljöarbetet inom verksamheten även har påverkat elevernas utbildningen. 
Miljöfrågor och hållbar utveckling är återkommande i elevernas utbildning tack vare 
läroplaner och projekt.  
	  
Svagheter: Det finns inget återkommande miljöarbete inom verksamheten som styrs av 
ledning och ledningen verkar också ha olika åsikter om hur väl de arbetar med miljö eller inte.  
 
Åtgärder: Ledningen bör inrätta en miljögrupp där också elever engageras för att utforma ett 
återkommande miljöarbete för hela verksamheten. Miljöarbetet skulle kunna motiveras 
genom tävlingar, projekt och samarbete med andra skolor eller verksamheter, samt kopplas 
till Stockholms läns regionala miljömål.  
	  

4.10	  Legala	  och	  andra	  krav	  	  
De legala krav av som Nyckelknippan förskole AB omfattas av redogörs fullständigt i bilaga 
3. Det har inte framkommit att det funnits några specifika krav som kunde relateras till extern 
miljö utanför lagstiftning och krav från myndigheter. Intressenter som exempelvis föräldrar 
till de elever som går på skolan har inte specifikt ställda krav gällande extern miljö, utan 
snarare arbetsmiljö, vilket ligger utanför området som omfattas i den inledande 
miljöutredningen. I tabell nio följer de lagar och krav från myndigheter som inte efterlevs 
inom verksamheten eller där information om hur efterlevnaden ser ut saknas. 
 
Tabell 9. De lagar som ej uppfylls eller där information om uppfyllelse saknas.  
Författning	  	  
	  

Viktiga	  delar	  ur	  författning	  	   Uppfyllelse	  av	  lag	  

Förordning	  (1998:901)	  om	  
verksamhets	  utövarens	  
egenkontroll.	  1,	  4,	  5,	  6,	  7	  §§	  	  
 

Verksamhetsutövaren	  skall	  
fortlöpande	  och	  systematiskt	  
undersöka	  och	  bedöma	  riskerna	  med	  
verksamheten	  från	  hälso-‐	  och	  
miljösynpunkt.	  	  
Verksamhetsutövaren	  skall	  förteckna	  
de	  kemiska	  produkter	  samt	  
biotekniska	  organismer	  som	  hanteras	  
inom	  verksamheten.	  
	  	  	   

NEJ	  
-‐	  Risker	  bedöms	  ej	  ur	  miljösynpunkt.	  	  
Störst	  fokus	  läggs	  på	  arbetsmiljö.	  
-‐En	  fullständig	  förteckning	  över	  kemiska	  
produkter	  finns	  ej.	   
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Miljöbalken	  (1998:808).	  	  
2	  kap,	  3	  §	  	  
Försiktighetsprincipen	   

Alla	  som	  bedriver	  eller	  avser	  att	  
bedriva	  en	  verksamhet	  eller	  vidta	  en	  
åtgärd	  skall	  utföra	  de	  
skyddsåtgärder,	  iaktta	  de	  
begränsningar	  och	  vidta	  de	  
försiktighetsmått	  i	  övrigt	  som	  behövs	  
för	  att	  förebygga,	  hindra	  eller	  
motverka	  att	  verksamheten	  eller	  
åtgärden	  medför	  skada	  eller	  
olägenhet	  för	  människors	  hälsa	  eller	  
miljön.	  I	  samma	  syfte	  skall	  vid	  
yrkesmässig	  verksamhet	  användas	  
bästa	  möjliga	  teknik.	  
 

NEJ	  	  	  
-‐Eftersom	  verksamhets-‐utövarens	  
egenkontroll	  inte	  uppfylls,	  och	  de	  
allmänna	  hänsynsreglerna	  i	  2	  kap	  
miljöbalken	  är	  grunden	  för	  kravet	  på	  
egenkontroll	  	  (Naturvårdsverket,	  2006)	  
kan	  inte	  försiktighetsprincipen	  anses	  vara	  
uppfylld.	  	  
 

AFS	  2011:19	  	  
Kemiska	  arbetsmiljörisker	  	  
1-‐3,	  5-‐7,	  17-‐18,	  21,	  34	  §§	  	  
	  
	   

Risken	  för	  att	  kemiska	  riskkällor	  kan	  
orsaka	  ohälsa	  eller	  olycksfall	  i	  
verksamheten	  ska	  bedömas	  så	  ofta	  
som	  förhållandena	  i	  verksamheten	  
kräver.	  	  
	  
	  

NEJ	  	  
-‐Riskkällor	  som	  förväntas	  förekomma	  har	  
inte	  identifierats	  och	  förtecknats.	  	  
-‐Riskbedömning	  bör	  göras.	  	  
-‐Behållare	  för	  kemikalier	  är	  inte	  korrekt	  
märkta	  och	  står	  i	  vissa	  fall	  för	  lätt-‐
tillgängligt	  för	  obehöriga.	  	  
-‐Det	  saknas	  rutiner	  på	  avfallshantering	  för	  
kemiska	  produkter. 

Avfallsförordning	  (2011:927)	  
14,	  16,	  25,	  36,	  42,	  55	  §§	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Den	  som	  avser	  att	  transportera	  
farligt	  avfall	  som	  har	  uppkommit	  i	  en	  
yrkesmässig	  verksamhet	  ska	  anmäla	  
detta	  till	  länsstyrelsen.	  
Den	  som	  bedriver	  en	  yrkesmässig	  
verksamhet	  där	  farligt	  avfall	  
uppkommer	  ska	  för	  varje	  slag	  av	  
farligt	  avfall	  föra	  anteckningar	  om	  	  
1.	  Den	  mängd	  avfall	  som	  uppkommer	  
årligen,	  och	  
2.	  Vart	  avfallet	  transporteras.	  
	  

NEJ	  
-‐	  Anmälan	  till	  länsstyrelsen	  för	  transport	  
av	  farligt	  avfall	  saknas.	  
-‐	  Det	  saknas	  en	  förteckning	  över	  det	  
farliga	  avfall	  som	  uppkommer	  i	  
verksamheten.	  	  

NFS	  2004:14	  Naturvårds-‐verkets	  
allmänna	  råd	  till	  avfallsförordningen	  
(2001:1063)	  avseende	  farligt	  avfall.	  	  
42	  §	  
	  	  

Anteckningar	  bör	  omfatta	  både	  det	  
farliga	  avfall	  som	  transporteras	  bort	  
och	  det	  som	  lagras	  och	  ska	  ange	  den	  
6-‐siffriga	  avfallskoden	  och	  och	  
mängden	  i	  kg.	  	  
	  

NEJ	  
Eftersom	  det	  ej	  förs	  anteckningar	  om	  
uppkomst	  av	  farligt	  avfall	  kan	  ej	  
föreskriften	  bedömas	  vara	  uppfylld.	  

Lag	  (2010:1011)	  om	  brandfarliga	  
varor.	  	  
3,6-‐11,16	  §	  	  
Aktsamhetskrav,	  utredningskrav,	  
kompetenskrav,	  föreståndarkrav,	  
byggnads-‐	  anläggnings-‐	  och	  
anordningskrav,	  förvarings-‐	  och	  
förpackningskrav	  och	  tillstånd.	  	  
	  

Den	  som	  hanterar,	  överför	  eller	  
importerar	  brandfarliga	  eller	  
explosiva	  varor	  ska	  vidta	  de	  åtgärder	  
och	  de	  försiktighetsmått	  som	  behövs	  
för	  att	  hindra,	  förebygga	  och	  
begränsa	  olyckor	  och	  skador	  på	  liv,	  
hälsa,	  miljö	  eller	  egendom	  som	  kan	  
uppkomma	  genom	  brand	  eller	  
explosion	  orsakad	  av	  varorna	  samt	  
för	  att	  förebygga	  obehörigt	  
förfarande	  med	  varorna.	  
	  

DELVIS	  	  
	  
-‐Det	  saknas	  rutiner	  på	  förebyggande	  
arbete	  som	  begränsar	  olyckor	  och	  skador	  
och	  obehörigt	  förfarande	  med	  
brandfarliga	  varorna.	  	  
	  

AFS	  2011:18	  Hygieniska	  gränsvärden	  	  
1,	  3	  §	  
	  

Syftet	  med	  föreskriften	  är	  att	  
förebygga	  ohälsa	  till	  följd	  av	  
exponering	  av	  de	  ämnen	  som	  finns	  
listade	  i	  föreskriften.	  Halten	  
luftföroreningar	  i	  inandningsluften	  
ska	  vara	  godtagbar	  utifrån	  
gränsvärdena	  i	  bilaga	  1	  i	  föreskriften.	  
Exempel	  på	  ämnen:	  Etylacetat,	  
Väteklorid,	  Ammoniak,	  Svavelsyra,	  
Ättiksyra	  och	  Lacknafta.	  	  	  

UPPGIFT	  SAKNAS	  



33	  
	  

	  
MSBFS	  2013:3	  
Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  
beredskaps	  	  
föreskrifter	  om	  tillstånd	  till	  
hantering	  av	  brandfarliga	  
gaser	  och	  vätskor	  2	  §	  
	  

En	  skola	  är	  en	  publik	  verksamhet	  och	  
faller	  in	  under	  yrkesmässig	  publik	  
verksamhet.	  Om	  skolan	  hanterar	  mer	  
än	  2	  liter	  brandfarlig	  gas	  omfattas	  
den	  därmed	  av	  tillståndsplikten.	  	  	  	  
K	  sprit	  mm.	  
	  

UPPGIFT	  SAKNAS	  	  	  
Mängden	  brandfarlig	  gas	  som	  förvaras	  är	  
oklart.	  	  

SRVFS	  2004:10	  	  
Allmänna	  råd	  och	  	  
kommentarer	  om	  skriftlig	  
redogörelse	  för	  	  
brandskyddet.	  
Redogörelse.	  	  
2	  §	  
	  

En	  skriftlig	  redogörelse	  för	  
brandskyddet	  enligt	  2	  kap.	  3	  §	  lagen	  
(2003:778)	  om	  skydd	  mot	  olyckor	  
skall	  avse	  de	  delar	  av	  byggnaden	  eller	  
anläggningen	  som	  innehåller	  
verksamhet	  som	  omfattas	  av	  denna	  
författning.	  
	  

NEJ	  	  
Skriftlig	  redogörelse	  för	  brandskyddet	  
saknas.	  	  
	  

	  

4.11	  Värdering	  av	  betydande	  miljöaspekter	  	  
De miljöaspekter som efter värdering ansågs betydande var olyckor/olycksrisker, 
energiförbrukningen, förbrukningsvaror, avfall, interna transporter samt utbildning. Viss 
lagstiftning rörande olyckor/olycksrisker, kemikalieanvändning och avfall uppfylldes inte, 
vilket gjorde att de värderades högt i FMEA:n. Energiförbrukning, interna transporter och 
förbrukningsvaror blev högt värderade p.g.a. dess koldioxidutsläpp. Den miljöaspekt som 
kunde ses som positiv och som istället bidrog med en miljöförbättring var innehållet av 
hållbar utveckling och miljöfrågor i elevernas utbildningen. Även denna miljöaspekt 
värderades högt i FMEA: n eftersom den både har en påverkan på miljön och eftersom 
miljöfrågor och hållbar utveckling är återkommande i utbildningen. En fullständig miljö-
FMEA går att finna som bilaga fyra.  

4.12	  Förslag	  till	  övergripande	  och	  detaljerade	  miljömål	  för	  de	  betydande	  
miljöaspekterna	  	  
Det har tagits fram förslag på övergripande och detaljerade miljömål för de betydande 
miljöaspekterna som också kopplats an till Stockholms läns prioriterade miljökvalitetsmål. 
Eftersom miljömålen har tagits fram av utredaren som förslag kan de i ett senare skede 
presenteras och diskuteras tillsammans med ledning, personal och elever. Förslagen på 
övergripande och detaljerade miljömål finns som bilaga fem.   
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5.	  Diskussion	  	  

5.1	  En	  inledande	  miljöutrednings	  utformning	  	  	  
Den inledande miljöutredningen utfördes på Nyckelknippan förskole AB som en påbörjan av 
en implementering av miljöledningssystemet ISO 14001. En inledande miljöutredning 
konstaterades vara en del av PDCA-cykeln, som i sin tur visar i vilka faser delar av en 
implementering av ett miljöledningssystem ska utföras. P, Planeringen innefattade således 
identifieringen av verksamhetens viktigaste aktiviteter som orsakade en påverkan på den 
externa miljön. Miljöaspekterna relaterades till relevant lagstiftning och genomgick en 
bedömning om huruvida de var betydande miljöaspekter eller inte. För de miljöaspekter som 
blev betydande sattes upp förslag på detaljerade och övergripande miljömål.  
 
Miljöutredningen genomfördes med hjälp av den metod som rekommenderades av 
Naturvårdsverket (2008), eftersom denna riktade sig till myndigheter, samtidigt som 
strukturen i utredningen följde Almgren och Brorson (2013) med en tyngdpunkt på 
standarden ISO 14001 som riktade sig till tillverkande företag. Miljöutredningsmallen från 
Bengtsson et al (2000) användes också som grund i utformningen av den inledande 
miljöutredningen. De mallar som använts har inte riktat sig till specifikt skolverksamheter. I 
detta fall har utredningen handlat om en fristående skolverksamhet, som både kan ses som en 
tjänsteproducerande verksamhet och i det sammanhanget liknas en myndighet, samtidigt som 
det är ett vinstdrivande företag och kan liknas vid ett varuproducerande företag. Mall på hur 
tillvägagångssättet vid en inledande miljöutredning som riktar sig till myndigheter stämmer 
därför inte över ens med en fristående vinstdrivande skola, samtidigt som de mallar som riktar 
sig till varuproducerande företag inte heller stämmer fullt ut, eftersom skolan inte producerar 
varor. Kombinationen av olika mallar i tillvägagångssätt för en inledande miljöutredning var 
därför nödvändig för att kunna utforma en alternativ metod för hur en inledande utredning 
skulle kunna gå till. Miljöaspekten utbildning kunde inte ses i någon av mallarna och 
tillvägagångssättet i hur denna miljöaspekt skulle undersökas fick utformas på egen hand.  
 

5.2	  Miljöaspekter	  på	  Nyckelknippan	  förskole	  AB	  	  
Almgren och Brorsons fokus på redan potentiella miljöaspekter var utgångspunkten då 
miljöutredningen startade. Miljöaspekterna delades in i direkta och indirekta, men en 
miljöaspekt kunde enligt Almgren och Brorson (2013) vara en specifik aktivitet och dess 
påverkan på miljön. Utsläpp till luft är ett exempel på en miljöaspekt som nämndes, samtidigt 
som Transporter var en annan miljöaspekt. En viss problematik med detta sätt att dela upp 
miljöaspekterna på märktes tydligt eftersom transporter ger utsläpp till luft och således borde 
enbart transporter kunna ses som en miljöaspekt, medan utsläpp till luft bör ses som 
transporters påverkan på miljön. I jämförelse med Naturvårdsverket (2008), som också delade 
upp miljöaspekterna i direkta och indirekta, gjorde de en tydlig skillnad på vad som var en 
miljöaspekt och vad miljöaspekten orsakade för påverkan på miljön. Transporter var 
miljöaspekten och den gav ett utsläpp till luft. Naturvårdsverkets råd att dela upp 
verksamheten i aktiviteter, föll sig mer logiskt att göra i den inledande miljöutredningen och 
således delades verksamheten upp i olika aktiviteter, olyckor/olycksrisker, energiförbrukning, 
vattenförbrukning, förbrukningsvaror, kemikalieanvändning, avfall, interna och externa 
transporter samt utbildning.  
 
De frågor som ställdes för att samla in den kvantitativa och kvalitativa informationen utgick 
från Almgren & Brorson (2013) i första hand, men eftersom litteraturen riktade sig till 
tillverkande företag fanns det inte konkreta frågeställningar att utgå från för att samla in 
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information gällande utbildning. Dessa frågor fick därför formas med utgångspunkten att ta 
reda på hur väl hållbar utveckling och miljöfrågor var integrerat i elevernas utbildning. 
Eftersom informationen kring miljöaspekten togs fram genom kvalitativa intervjuer har 
tolkningar av dessa gjorts. Vad som däremot saknas är en grundligare diskussion tillsammans 
med rektor och personal för att komma fram till hur verkligheten faktiskt ser ut. Detta är 
något som skulle kunna utvecklas om verksamheten väljer att fortsätta implementeringen av 
miljöledningssystemet, eftersom ISO 14001 bygger på en ständig förbättring av miljöarbetet, 
där utbildning är en del av det. Lagstiftningen som togs fram hade en utgångspunkt i Almgren 
och Brorson (2013) men, eftersom även lagstiftningen var riktad mot tillverkande företag fick 
den lagstiftning som gällde miljö inom utbildning tas fram på egen hand och med hjälp av 
ledningen i verksamheten. 
 
Trots att Nyckelknippan förskole AB inte är ett universitet bör ändå miljöaspekter mellan 
universitet och en grundskola kunna jämföras eftersom de båda tillhandahåller samma slags 
tjänster, d.v.s. utbildning och befinner sig inom samma yrkesmässiga genre.  Vid jämförelser 
av universitet som implementerat miljöledningssystemet ISO 14001 har likheter i 
miljöaspekter kunnat ses. På ett universitet i Storbritannien fann man bl.a. miljöaspekterna 
elektricitet, gas, vatten, avfall, avlopp, bränder, städning, utbildning, pappersförbrukning, 
internt ägda transportmedel (Price, 2005). Enligt Jain och Pant (2010) är det framför allt 
energianvändning, avfall, aktiviteter som ger utsläpp till luft samt aktiviteter som förbrukar 
naturresurser som de flesta lärosäten bör fokusera på att minimera eller effektivisera, vilket 
också stämmer överens med de miljöaspekter som identifierades på Nyckelknippan förskole 
AB.  
 
Göteborgs Universitet blev certifierade med ISO 14001 år 2006. Deras miljöarbete är också 
ett bevis på vikten av att integrera hållbar utveckling i utbildningen, där miljöfrågor är en 
viktig del i detta arbetet (Göteborgs Universitet, 2012). I hållbarhetsredovisningen från år 
2013 står det att de aktiviteter som ger upphov till negativ miljöpåverkan är inköp och 
upphandling, avfall, kemiska ämnen, miljörisker, klimatpåverkan, resor, energi och 
byggnader. De positiva miljöaspekterna däremot är utbildning, forskning studentmedverkan, 
samverkan med det omgivande samhället och kompetensutveckling (Göteborgs universitet, 
2013). På samma sätt har utbildning kunnat ses som en positiv miljöaspekt och arbetet med att 
integrera elever i miljöfrågor och hållbar utveckling görs genom att starta projekt och 
aktiviteter som bjuder in studenter i miljöarbetet (Göteborgs Universitet, 2013). Vid en titt på 
de förslag på miljömål som satts upp för Nyckelknippan förskole AB är det liknande förslag 
som getts för miljöaspekten utbildning, för att öka elevers engagemang i att främja hållbar 
utveckling. I ett senare skede skulle projekt och nya aktiviteter, precis som hos Göteborgs 
Universitet, utvecklas till att bli nya positiva miljöaspekter.  
 

5.3	  Värderingen	  av	  miljöaspekter	  och	  dess	  miljömål	  	  
Eftersom det inte finns ett tydligt angivet sätt att utföra värderingen av miljöaspekterna på 
enligt ISO 14001, utan enbart ett krav på att det ska göras, var utgångspunkten i detta fall att 
använda sig av en feleffektsanalys som rekommenderades av Bengtsson et al. (2000). Viktigt 
att poängtera är att värderingen som görs i en FMEA trots allt är subjektiv. Det bör således 
leda till att resultatet kan variera beroende på vem det är som utför värderingen. I detta fall 
framgick det av värderingen att de betydande miljöaspekterna för Nyckelknippan förskole AB 
var energiförbrukning, kemikalieanvändning, avfall, olyckor/olycksrisker, förbrukningsvaror, 
interna transporter och utbildning.  
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De förslag på miljömål som togs fram har en utgångspunkt i de betydande miljöaspekterna 
och kopplades även till Stockholms läns regionala miljökvalitetsmål, dels för att förtydliga 
miljöaspektens påverkan på miljön, men också för att Nyckelknippan förskole AB:s 
miljöarbete på så vis ses ur ett större samhällsperspektiv. För elevernas del är det viktigt med 
tanke på vad som tidigare nämnts, att elever ska få möjlighet att ta ansvar för och skaffa ett 
förhållningssätt till globala miljöfrågor och för att utbildning ska verka för en hållbar 
utveckling (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11). Det togs 
inte fram exakta procentsatser i miljömålen, eftersom det inte är optimalt att en utredare 
ensam bestämmer vad en verksamhet ska sträva efter. Naturvårdsverket (2008) menar att 
ledning och personal bör vara med att utforma miljömålen eftersom de på så vis får ett större 
genomslag. Det bör också påpekas att miljömålen i ett senare skede bör utvecklas tillsammans 
med ledning, personal och att de miljömål som tagits fram utifrån de betydande 
miljöaspekterna enbart ska ses som förslag. Med den utgångspunkten hade det inte varit fel att 
dessutom utse elever att vara med i utformningen av miljömålen för att engagera dem redan 
från början i miljöarbetet.  
 

5.4	  Svårigheter	  i	  miljöutredningen	  /	  Felkällor	   
Det upptäcktes att strukturen av miljöutredningen i praktiken gjorde att utredningen kanske 
var mer tidskrävande än vad som hade behövts. Eftersom utredningen följde en ordning av 
redan föreslagna miljöaspekter, ställdes de frågor som berörde den specifika miljöaspekten 
enligt en utformad mall. Det blev opraktiskt när frågor som rörde avfallshantering av 
kemikalier inte ställdes på grund av att dessa frågor tillhörde en annan miljöaspekt. Resultatet 
av detta förhållningssätt blev att frågor som hade kunnat ställas till en och samma person vid 
ett tillfälle, blev besvarade av en och samma person men vid upprepade tillfällen, vilket 
således gjorde att det tog längre tid. Det hade underlättat rent tidsmässigt för alla inblandade i 
utredningen om vissa frågor angående olika miljöaspekter sammanfördes. Avfall är en sådan 
miljöaspekt som omfattar flera områden i en verksamhet och som kan beröra andra 
miljöaspekter. Utredningens tillvägagångssätt hade således kunnat modifierats ytterligare för 
att bli mer effektiv. 
 
Ett visst motstånd från personal uppdagades under utredningen. Det blev påtagligt i samband 
med enkätundersökningen som hade syftet att undersöka personalens resvanor. Det skickades 
ut en enkät via internet med rektorns hjälp, som trots påminnelser av rektorn inte besvarades 
av mer än 18 av 42 personer. För att utöka deltagarantalet skrevs enkäterna ut och delades ut 
av rektorn vid ett personalmöte, vilket gav utöver redan insamlade svar, ytterligare 9 svar. 
Slutligen besöktes skolan en extra gång så att utredaren personligen kunde dela ut enkäter till 
personal som inte besvarat den. Totalt svarade endast 31 personer av 42, vilket gör att de 
utsläppsmängder av koldioxid från personalens resor som angivits i den inledande 
miljöutredningen måste ses som osäkra. Evangelos et al. (2011) menar att motstånd från 
anställda inte är ovanligt vid en implementering av ett ledningssystem och att detta till och 
med kan leda till att implementeringen inte kan genomföras med en positiv utgång. Det som 
hade kunnat göras annorlunda i miljöutredningen skulle exempelvis kunna vara att ordningen 
av de undersökta miljöaspekterna ändrades så att mer tid till enkätundersökningen hade 
funnits. Det hade eventuellt underlättat om utredaren från början hade samlat personalen till 
ett möte och då delat ut enkäten till samtliga närvarande och under samma tillfälle samlat in 
dem. Det hade eventuellt varit av värde att undersöka elevers upplevelser av miljöarbetet på 
skolan och hur även de tar sig till och från skolan. Detta är någonting som skulle kunna göras 
i ett senare skede i implementeringen av ledningssystemet, eller någonting som i efterhand 
skulle kunna läggas till.  
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Kvantifieringen av miljöaspekten vattenförbrukning måste ses som osäker eftersom inte 
korrekta siffror kunde tas fram. Denna miljöaspekt värderades högre i FMEA: n på grund av  
dess osäkra siffror, men bör ändå tittas närmare på i ett senare skede av implementeringen 
eller vid en revision. 
 

5.5	  Etiska	  aspekter	  	  
Nyckelknippan förskole AB har varit öppna med sitt deltagande i miljöutredningen och de 
resultat som framkommit har sanningsenligt skrivits i uppsatsen. När det gäller lagstiftning 
som inte uppfylls har ledning varit öppna och visat ett intresse och vilja att ta reda på vad som 
kan förbättras. Därför har också detta kunnat skrivas öppet i uppsatsen, eftersom uppfyllelse 
av lagstiftning är något som kommer att förändras och förbättras.  
 
Det har tagits hänsyn till de elever som studerar på skolan och bilder som tagits har inte 
omfattat någon person utan enbart materiella ting. Av hänsyn till de personer som intervjuats 
har inte deras namn skrivits ut i uppsatsen utan sammanställts genom att enbart dela upp 
intervjusvarens tolkningar i ”ledning” och ”personal”. Det har också varit frivilligt för de 
anställda att besvara den enkät som sändes ut för att ta reda på personalens resvanor. Alla som 
besvarade enkäten fick vara anonyma.  
  

5.6	  Inledande	  miljöutredning	  på	  Nyckelknippan	  förskole	  AB	  	  
Det är svårt att säga om den inledande miljöutredningen på Nyckelknippan förskole AB 
genomfördes på ett korrekt sätt, eftersom en implementering av ett miljöledningssystem är en 
pågående process som en inledande miljöutredning är en del av. Om Nyckelknippan förskole 
AB väljer att fortsätta med implementeringen kan den inledande miljöutredningen utvärderas 
i ett senare skede, som en del av miljöledningssystemets krav på ständig förbättring. Det är 
också svårt att säga om utredningen genomförts korrekt, eftersom det inte funnits någon 
konkret vägledning för hur en inledande miljöutredning omfattande en skolverksamhet bör se 
ut. Enligt (Fraser et al., 2012) är den vägledning som ges i standarden ISO 14001 generellt 
inte detaljerad, vilket visar på att tillvägagångssätt av en inledande miljöutredning, som en del 
av implementeringen av ISO 14001, kan utformas i detalj av respektive utredare. Detta bör 
betyda att det inte finns något rätt eller fel i hur en inledande miljöutredning genomförs, om 
huvudsakligen kraven som finns i standarden följs. Med det sagt bör detta arbete därför kunna 
tillföra en saknad pusselbit i form av ett stöd för de personer som ska utföra en inledande 
miljöutredning inom en skolverksamhet. Det bör heller inte finnas problem som kan hindra en 
fortsatt implementering av ISO 14001 eftersom kraven i standarden tillgodoses. Det är 
ledningen som måste fatta beslutet om de vill fortsätta implementeringen och sträva efter en 
miljöcertifiering med syftet att ständigt förbättra sitt miljöarbete. ISO 14001 är ett verktyg för 
att strukturera det arbetet och kan bidra till elevernas engagemang i miljöfrågor och hållbar 
utveckling som ledningen från början uttryckte en önskan om utveckla.    
 

”Tell them, and they will forget, 
Demonstrate, and they will remember, 

Involve them, and they will understand” 
 

                                                              Confucius 
(Bentlage och Weib, 2006). 
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6.	  Slutsatser	  
 
Syftet med arbetet var att utföra en inledande miljöutredning på Nyckelknippan förskole AB 
som en påbörjan av en implementering av miljöledningssystemet ISO 14001, samt att ge 
förslag på kortsiktiga och långsiktiga miljömål för de betydande miljöaspekterna. 
Frågeställningarna  som varit en utgångspunkt i arbetet var:  

• Vad innefattar en inledande miljöutredning och hur genomförs den på en för- och 
grundskola?  

• Hur skulle miljömål för de betydande miljöaspekterna kunna se ut? 
• Vilka problem kan uppstå vid en inledande miljöutredning och hur kan man undvika 

dem?  
• Är miljöutredningen gjord på ett sådant sätt att den är ett underlag för att kunna 

implementera ISO 14001?  
 
En metod för hur en inledande miljöutredning kunde utföras gjordes genom att kombinera 
mallar för miljöutredningar som riktade sig till både tjänsteproducerande och 
varuproducerande verksamheter med och utan vinstsyfte. En inledande miljöutredning 
genomfördes på Nyckelknippan förskole AB och mynnade ut i en inledande 
miljöutredningsrapport. Metoden för den inledande miljöutredningen beskrevs dessutom i 
detalj.  
 
I den inledande miljöutredningen delades miljöaspekter upp i direkta och indirekta, där de 
direkta miljöaspekterna innefattade elförbrukning, vattenförbrukning, kemikalieanvändning, 
förbrukningsvaror, avfall, olyckor/ olycksrisker, interna transporter, och utbildning. Den 
indirekta miljöaspekten var externa transporter.  
 
Legala och andra krav som kunde kopplas till de identifierade miljöaspekterna togs fram och 
sammanställdes i en laglista där det också framkom om de legala kraven efterlevdes eller inte. 
En värdering av miljöaspekterna gjordes med hjälp av en FMEA för att komma fram till vilka 
miljöaspekter som var betydande. Det konstaterades att de miljöaspekter som inte följde 
lagstiftning värderades högst. De betydande miljöaspekterna bedömdes vara elförbrukning, 
kemikalieanvändning, förbrukningsvaror, avfall, olyckor/olycksrisker, interna transporter och 
utbildning, där utbildning kunde ses som en positiv miljöaspekt. Det upprättades förslag på 
övergripande och detaljerade miljömål för de betydande miljöaspekterna som kopplades till 
Stockholms läns regionala miljökvalitetsmål. De miljöaspekter som togs fram i utredningen 
har kunnat jämföras med bl.a. Göteborgs universitet där liknande  miljöaspekter kunnat ses. I 
framtiden skulle nya positiva miljöaspekter kunna utvecklas genom att miljöprojekt bjuder in 
elever till samverkan och bildar på så sätt nya aktiviteter som påverkar miljön positivt.  
 
Nyckelknippan förskole AB har varit öppna med sitt deltagande och all information som står 
skriven  i uppsatsen är sanningsenlig. Alla som besvarat enkäten har varit anonyma och 
hänsyn har tagits till de elever som går på skolan.  
 
De miljömål som tagits fram kan utvecklas tillsammans med både ledning, lärare och elever 
för att öka elevernas engagemang i miljöfrågor och hållbar utveckling. Om Nyckelknippan 
förskole AB väljer att fortsätta implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001 kan 
också tillvägagångssättet för den inledande miljöutredningen förbättras. Eftersom det inte 
finns standardiserat hur en inledande miljöutredning i detalj ska utföras kan detta arbeta 
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fungera som en vägledning till de som ska utföra en inledande miljöutredning i 
skolverksamheter.  
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Bilaga	  1	  –	  Enkät	  för	  resvanor	  	  	  
	  

Färdsätt Antal dagar av årets (2013) 
ordinarie arbetsdagar  

Jag åkte inte till jobbet 
(p.g.a. semester, sjukdom, 

tjänsteresa etc.):  

 

Själv i min bil:   

Samåkning i bil:   

Kollektivt:   

Cykel eller gång:  

Annat färdmedel, 
 

 nämligen…...................... 

 

Summera och kontrollera att 
antalet arbetsdagar stämmer 

med ovan: 

 

Hur många kilometer är det 
från jobbet och hem till dig 

(med vanligaste 
färdsättet)?: 

 

	  
Beskriv	  med	  egna	  ord	  hur	  du	  ser	  på	  ditt	  resande	  till	  och	  från	  arbetet	  –	  Hur	  påverkar	  det	  

miljön?	  Hur	  skulle	  du	  vilja	  förändra	  det?	  Vad	  skulle	  kunna	  få	  dig	  att	  förändra	  det?	  
	  

…………………………………………………………………………………………..	  
	  

…………………………………………………………………………………………..	  
	  

……………………………………………………………………………………………	  
	  

……………………………………………………………………………………………	  
	  

Om	  du	  fick	  göra	  en	  miljöförbättring	  här	  på	  Nyckelskolan,	  vad	  skulle	  det	  vara?	  
	  

…………………………………………………………………………………………….	  
	  

……………………………………………………………………………………………..	  	  	  	  	  	  	  
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Bilaga	  2	  –	  Intervjufrågor	  	  
	  

Företagsinformation	  –	  Rektor	  och	  huvudman.	  
• Hur många elever går det på skolan?  
• Hur många anställda finns?  
• Hur ser organisationsschemat ut?  
• När startade företaget? 
• Vad innebär Montessoripedagogiken?   

	  

Anläggningen	  –	  Huvudman	  och	  vaktmästare.	  	  
• Hur ser anläggningens utformning ut?  (Byggnader, öppna ytor, staket, 

parkeringsplatser)  
• Vilka är grannarna?  
• Hur och var samspelar anläggningen med den närliggande omgivningen?  
• Har företaget möjlighet att bygga ut eller öka produktionen?  

	  
	  
Olyckor	  /	  Olycksrisker	  –	  Huvudman	  

• Vilka omständigheter eller händelser i verksamheten skulle kunna medföra akuta 
risker på miljön? 

• Har det under årens lopp förekommit bränder, olyckor eller annat där det uppstått 
allvarliga skador på miljön? 

• Har ni vidtagit rimliga åtgärder för att minimera riskerna?  
• Registreras och följs händelser upp som skulle kunna orsakat en olycka om oturen 

varit framme? 
• Följs lagstiftningen om brandskydd, lagring av kemikalier och andra risker?  
• Genomförs brandövningar och utrymningsövningar?  
• Hur ser företagets krisberedskap ut?  

 
	  
Vatten	  och	  energiförbrukning	  –	  Vaktmästare,	  kock,	  städare	  och	  huvudman	  	  

• Vad används vatten till och hur mycket förbrukas?  
• Vilka aktiviteter orsakar mest vattenförbrukning?  
• Vad använder vi energi till och hur mycket förbrukar vi? 
• Vilka direkta (energi som alstras på plats) och indirekta (el som köps in, fjärrvärme 

som köps in) energikällor används?  
• Vilka aktiviteter orsakar mest energiförbrukning?  

 
	  
Förbrukningsvaror	  –	  Huvudman,	  vaktmästare	  och	  lärare.	  	  

• Vilka förbrukningsvaror köps in kontinuerligt?  
• Vad används mest av elever?  
• Vad används mest av personal?  
• Hur mycket köps in av varje produkt per år?  
 



47	  
	  

	  

Kemikalieanvändning	  –	  Huvudman,	  vaktmästare	  och	  kemilärare.	  	  
• Finns det tillgång till en förteckning över de kemiska produkterna som används?  
• Hur stora mängder som lagras och används?  
• Sker hanteringen av kemikalier på ett säkert sätt? 
• Har chefer och personal tillgång till risk- och skyddsinformation för de kemiska 

produkterna genom exempelvis säkerhetsdatablad?  
• Bedrivs ett systematiskt arbete för att minska riskerna med kemikalieanvändningen, 

t.ex. utbildning, ersättning av farliga ämnen, inspektioner etc?  
• Vilka krav ställer myndigheter och kunder avseende kemiska produkter?  
• Sker några utsläpp till luft och vatten i samband med kemikalieanvändningen? 
• Hur stora är utsläppen? 
• Var sker dem?  
• Varför sker dem? 
• Mäts och övervakas utsläppen?  

	  
	  
Avfall	  –	  Vaktmästare,	  kemilärare,	  huvudman	  	  

• Hur var och varför uppkommer avfall i verksamheten? 
• Vilka är de olika avfallsslagen och hur omhändertas det?  
• Sköts avfallsfrågor på ett systematiskt sätt?  
• Kan vi minska eller helt undvika vissa typer av avfall?  
• Hur mycket kostar avfallshanteringen?  

 
	  
Transporter	  Huvudman,	  vaktmästare,	  kock	  

• Vad levereras till er kontinuerligt?  
• Varifrån sker leveranserna?  
• Hur mycket levereras? 
• Hur ofta kommer leveranser?  
• Hur ofta sker transporter inom företaget?  
• Har ni egna fordon som används?  
• Vart sker transporterna och varför?  
• Hur ofta sker transporter utanför företaget? 
 

	  
Utbildning	  –	  VD,	  Rektor,	  lärare,	  förskollärare 

• Hur arbetar ledningen med miljöfrågor inom företaget generellt?  
• Vad gör ledningen för att integrera elever i miljöarbetet?  
• Hur viktigt anser ledningen att miljöarbetet inom företaget är?  
• Hur viktigt anser ledningen att miljöfrågor i elevers utbildning är?  
• Vad har ledningen under det senaste året gjort för miljöarbete? 
• Hur arbetar personalen med miljöfrågor för att integrera elever i arbete? 
• Vad har konkret gjorts under det senaste året? 
• Finns det återkommande aktiviteter som handlar om miljöfrågor i elevernas 

utbildning?   
• Hur viktigt anser personalen att miljöfrågor är inom utbildningen?  
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• Hur viktigt anser personalen att ledningens arbete med miljöfrågor är?  
• Finns det någonting som kan underlätta för att miljöfrågor integreras i elevernas 

utbildningen?  
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Bilaga	  3	  –	  Laglista	  	  

	   	   Legala	  krav	   	   	  

	  	  Författning	   Kapitel/	  
Paragraf	  	  	  
	  

Viktiga	  delar	  ur	  författning	  	  	   Ansvar	  och	  
styrning	  	  

Uppfyllelse	  av	  
lag	  

TILLSTÅND	  	   	   	   	   	  
Miljöbalken	  	  
(1998:808)	  
	  

	  9	  Kap,	  6,	  7	  	  §§	  
Tillstånds-‐	  och	  
anmälningsplikt	  
för	  miljöfarlig	  
verksamhet.	  	  
	  
	  	  

Regeringen	  får	  meddela	  föreskrifter	  om	  att	  det	  ska	  vara	  förbjudet	  att	  utan	  tillstånd	  eller	  innan	  anmälan	  har	  
gjorts	  
1.	  Anlägga	  eller	  driva	  miljöfarlig	  verksamhet,	  
2.	  Släppa	  ut	  avloppsvatten	  i	  mark,	  vattenområde	  eller	  grundvatten,	  
3.	  Släppa	  ut	  eller	  lägga	  upp	  fast	  avfall	  eller	  andra	  fasta	  ämnen,	  om	  detta	  kan	  leda	  till	  att	  mark,	  vattenområde	  
eller	  grundvatten	  kan	  förorenas,	  eller	  
4.	  Bedriva	  sådan	  miljöfarlig	  verksamhet	  som	  avses	  i	  1–3,	  om	  den	  ändras	  med	  avseende	  på	  tillverkningsprocess,	  
reningsförfarande	  eller	  på	  något	  annat	  sätt.	  	  
	  
En	  anmälningspliktig	  verksamhet	  får	  påbörjas	  tidigast	  sex	  veckor	  efter	  det	  att	  anmälan	  har	  gjorts,	  om	  inte	  
tillsynsmyndigheten	  bestämmer	  något	  annat.	  
	  
Avloppsvatten	  skall	  avledas	  och	  renas	  eller	  tas	  om	  hand	  på	  något	  annat	  sätt	  så	  att	  olägenhet	  för	  människors	  
hälsa	  eller	  miljön	  inte	  uppkommer.	  För	  detta	  ändamål	  skall	  lämpliga	  avloppsanordningar	  eller	  andra	  
inrättningar	  utföras.	  
	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

Miljöprövnings-‐
förordning	  
(2013:251)	  

10	  §	   Om	  det	  i	  fråga	  om	  en	  verksamhet	  eller	  åtgärd	  som	  beskrivs	  i	  2–32	  kap.	  anges	  att	  anmälningsplikt	  gäller,	  får	  
verksamheten	  eller	  åtgärden	  inte	  bedrivas	  eller	  vidtas	  utan	  att	  vara	  anmäld	  till	  tillsynsmyndigheten.	  För	  sådana	  
verksamheter	  och	  åtgärder	  anges	  uttrycket	  ”anmälningsplikt	  C”.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

Förordningen	  
(1998:899)	  om	  
miljöfarlig	  
verksamhet	  &	  
hälsoskydd.	  
	  

13,	  17,	  28,	  38	  §§	  
	  

Det	  krävs	  tillstånd	  för	  att	  	  
1.	  Inrätta	  en	  avloppsanordning	  som	  en	  eller	  flera	  vattentoaletter	  ska	  anslutas	  till,	  eller	  
2.	  Ansluta	  en	  vattentoalett	  till	  en	  befintlig	  avloppsanordning.	  
Det	  krävs	  anmälan	  till	  den	  kommunala	  nämnden	  för	  att	  inrätta	  en	  annan	  avloppsanordning	  än	  som	  avses	  
i	  första	  stycket.	  	  	  
	  
Det	  är	  förbjudet	  att	  utan	  anmälan	  till	  den	  kommunala	  nämnden	  inrätta	  en	  värmepumpsanläggning	  för	  
utvinning	  av	  värme	  ur	  mark,	  ytvatten	  eller	  grundvatten.	  Kommunen	  får	  föreskriva	  att	  det	  ska	  fordras	  tillstånd	  
av	  nämnden	  för	  att	  inrätta	  en	  sådan	  anläggning	  inom	  kommunen	  eller	  inom	  vissa	  delar	  av	  denna,	  om	  det	  
behövs	  för	  att	  skydda	  människors	  hälsa	  eller	  miljön.	  
	  
Det	  är	  förbjudet	  att	  utan	  anmälan	  till	  tillsynsmyndigheten	  vidta	  en	  avhjälpandeåtgärd	  med	  anledning	  av	  en	  
föroreningsskada	  i	  ett	  mark-‐	  eller	  vattenområde,	  grundvatten,	  en	  byggnad	  eller	  en	  anläggning,	  om	  åtgärden	  
kan	  medföra	  ökad	  risk	  för	  spridning	  eller	  exponering	  av	  föroreningarna	  och	  denna	  risk	  inte	  bedöms	  som	  ringa.	  
	  
Det	  är	  förbjudet	  att	  utan	  anmälan	  driva	  eller	  arrangera	  	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  
Kommunala	  
miljönämnden	  
är	  tillsyns-‐
myndighet.	  

JA	  	  
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3.	  förskola,	  öppen	  förskola,	  fritidshem,	  öppen	  fritidsverksamhet,	  förskoleklass,	  grundskola,	  grundsärskola,	  
gymnasieskola,	  gymnasiesärskola,	  specialskola,	  samskola	  eller	  internationell	  skola.	  Anmälan	  ska	  göras	  till	  
kommunal	  nämnd	  i	  den	  kommun	  där	  verksamheten	  avses	  drivas.	  	  	  	  	  	  
	  

Förordning	  
(1998:901)	  om	  
verksamhets-‐
utövarens	  
egenkontroll.	  

1,	  4,	  5,	  6,	  7	  §§	  	  
	  
	  

Denna	  förordning	  gäller	  för	  den,	  som	  yrkesmässigt	  bedriver	  verksamhet	  eller	  vidtar	  åtgärder,	  som	  omfattas	  av	  
tillstånds-‐	  eller	  anmälningsplikt	  enligt	  9	  kap	  miljöbalken.	  	  
För	  varje	  verksamhet	  skall	  finnas	  en	  fastställd	  och	  dokumenterad	  fördelning	  av	  det	  organisatoriska	  ansvaret	  för	  
de	  frågor	  som	  gäller	  för	  verksamheten	  enligt	  	  
1.	  Miljöbalken,	  
2.	  Föreskrifter	  som	  meddelats	  med	  stöd	  av	  miljöbalken,	  samt	  
3.	  Domar	  och	  beslut	  rörande	  verksamhetens	  bedrivande	  och	  kontroll.	  

Verksamhetsutövaren	  skall	  ha	  rutiner	  för	  att	  fortlöpande	  kontrollera	  att	  utrustning	  m.m.	  för	  drift	  och	  kontroll	  
hålls	  i	  gott	  skick,	  för	  att	  förebygga	  olägenheter	  för	  människors	  hälsa	  och	  miljön.	  Det	  som	  föreskrivs	  i	  första	  
stycket	  skall	  dokumenteras.	  
	  
Verksamhetsutövaren	  skall	  fortlöpande	  och	  systematiskt	  undersöka	  och	  bedöma	  riskerna	  med	  verksamheten	  
från	  hälso-‐	  och	  miljösynpunkt.	  Resultatet	  av	  undersökningar	  och	  bedömningar	  skall	  dokumenteras.	  Inträffar	  i	  
verksamheten	  en	  driftsstörning	  eller	  liknande	  händelse	  som	  kan	  leda	  till	  olägenheter	  för	  människors	  hälsa	  eller	  
miljön,	  skall	  verksamhetsutövaren	  omgående	  underrätta	  tillsynsmyndigheten	  om	  detta.	  
	  
Verksamhetsutövaren	  skall	  förteckna	  de	  kemiska	  produkter	  samt	  biotekniska	  organismer	  som	  hanteras	  inom	  
verksamheten	  och	  som	  kan	  innebära	  risker	  från	  hälso-‐	  eller	  miljösynpunkt.	  
	  	  	  Förteckningen	  skall	  uppta	  följande	  uppgifter	  om	  produkterna	  eller	  organismerna:	  	  
1.	  Produkten	  eller	  organismens	  namn,	  
2.	  Omfattning	  och	  användning	  av	  produkten	  eller	  organismen,	  
3.	  Information	  om	  produktens	  eller	  organismens	  hälso-‐	  och	  miljöskadlighet,	  samt	  
4.	  Produktens	  eller	  organismens	  klassificering	  med	  avseende	  på	  hälso-‐	  eller	  miljöfarlighet.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  
Delegerat	  
ansvar	  till	  	  
arbetsmiljö-‐
grupp	  och	  
ansvarig	  för	  
kemi-‐
undervisning.	  	  
	  

NEJ	  
	  
-‐	  Risker	  bedöms	  ej	  ur	  
miljösynpunkt.	  	  Störst	  
fokus	  läggs	  på	  
arbetsmiljö.	  
	  
-‐En	  fullständig	  
förteckning	  över	  
kemiska	  produkter	  
finns	  ej	  och	  således	  ej	  
det	  som	  avses	  i	  punkt	  
1,	  2,	  3,	  och	  4.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

NFS	  	  2000:15	  	  
Naturvårds-‐
verkets	  
föreskrifter	  om	  
genomförande	  
av	  mätningar	  och	  
provtagningar	  i	  
vissa	  
verksamheter.	  	  
	  

1,	  2,	  §§	  	   Föreskrifterna	  gäller	  för	  yrkesmässigt	  bedriven	  miljöfarlig	  verksamhet	  som	  är	  tillståndspliktig	  enligt	  9	  kap.	  6	  §	  
första	  stycket	  miljöbalken.	  	  
	  
Verksamhetsutövaren	  ska	  utföra	  mätningar	  och	  provtagningar	  i	  den	  utsträckning	  det	  behövs	  i	  syfte	  att	  	  
a)	  kontrollera	  efterlevnaden	  av	  en	  gräns	  för	  omfattningen	  av	  ett	  tillstånd	  	  
b)	  kontrollera	  efterlevnaden	  av	  villkor	  eller	  provisoriska	  föreskrifter	  i	  domar,	  tillståndsbeslut	  eller	  dispenser	  och	  
kontrollera	  efterlevnaden	  av	  sådana	  föreskrivna	  skyddsåtgärder,	  begränsningar	  och	  andra	  försiktighetsmått	  
som	  avses	  i	  9	  kap.	  5	  §	  miljöbalken,	  	  
c)	  skaffa	  kunskaper	  om	  hur	  verksamheten	  påverkar	  miljön	  i	  andra	  avseenden	  än	  vad	  som	  framgår	  av	  villkor	  
eller	  föreskrifter	  enligt	  punkten	  b).	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

ALLMÄNT	   	   	   	   	  
Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  

1	  kap,	  1§	  	  
Miljöbalkens	  mål	  
och	  tillämpnings-‐

Bestämmelserna	  i	  balken	  syftar	  till	  att	  främja	  en	  hållbar	  utveckling	  som	  innebär	  att	  nuvarande	  och	  kommande	  
generationer	  tillförsäkras	  en	  hälsosam	  och	  god	  miljö.	  Balken	  ska	  tillämpas	  så	  att:	  
1.	  människors	  hälsa	  och	  miljön	  skyddas	  mot	  skador	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  



51	  
	  

område	   2.	  natur-‐	  och	  kulturmiljöer	  	  skyddas	  och	  vårdas	  
3.	  Den	  biologiska	  mångfalden	  bevaras	  
4.	  Mark,	  vatten	  och	  fysisk	  miljö	  i	  övrigt	  används	  så	  att	  en	  från	  ekologisk,	  social,	  kulturell	  och	  
samhällsekonomisk	  synpunkt	  långsiktigt	  god	  hushållning	  tryggas,	  och	  
5.	  Återanvändning	  och	  återvinning	  och	  hushållning	  med	  material,	  råvaror	  och	  energi	  ska	  främjas	  så	  att	  ett	  
kretslopp	  uppnås.	  
	  

Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  

2	  kap,	  §2	  	  
Kunskaps-‐kravet	  

Alla	  som	  bedriver	  eller	  avser	  att	  bedriva	  en	  verksamhet	  eller	  vidta	  en	  åtgärd	  skall	  skaffa	  sig	  den	  kunskap	  som	  
behövs	  med	  hänsyn	  till	  verksamhetens	  eller	  åtgärdens	  art	  och	  omfattning	  för	  att	  skydda	  människors	  hälsa	  och	  
miljön	  mot	  skada	  eller	  olägenhet.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  

	  

JA	  	  

Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  

2	  kap,	  3	  §	  	  
Försiktighets-‐	  	  
principen	  

Alla	  som	  bedriver	  eller	  avser	  att	  bedriva	  en	  verksamhet	  eller	  vidta	  en	  åtgärd	  skall	  utföra	  de	  skyddsåtgärder,	  
iaktta	  de	  begränsningar	  och	  vidta	  de	  försiktighetsmått	  i	  övrigt	  som	  behövs	  för	  att	  förebygga,	  hindra	  eller	  
motverka	  att	  verksamheten	  eller	  åtgärden	  medför	  skada	  eller	  olägenhet	  för	  människors	  hälsa	  eller	  miljön.	  I	  
samma	  syfte	  skall	  vid	  yrkesmässig	  verksamhet	  användas	  bästa	  möjliga	  teknik.	  
Dessa	  försiktighetsmått	  skall	  vidtas	  så	  snart	  det	  finns	  skäl	  att	  anta	  att	  en	  verksamhet	  eller	  åtgärd	  kan	  medföra	  
skada	  eller	  olägenhet	  för	  människors	  hälsa	  eller	  miljön.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  

	  

NEJ	  	  	  
	  
-‐Eftersom	  
verksamhets-‐
utövarens	  
egenkontroll	  inte	  
uppfylls,	  och	  de	  
allmänna	  
hänsynsreglerna	  i	  2	  
kap	  miljöbalken	  är	  
grunden	  för	  kravet	  på	  
egenkontroll	  	  
(Naturvårdsverket,	  
2006)	  kan	  inte	  
försiktighetsprincipen	  
anses	  vara	  uppfylld.	  	  
	  

Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  

2	  kap,	  4	  §	  	  
Produktvals-‐	  
principen	  	  	  
	  

Alla	  som	  bedriver	  eller	  avser	  att	  bedriva	  en	  verksamhet	  eller	  vidta	  en	  åtgärd	  skall	  undvika	  att	  använda	  eller	  
sälja	  sådana	  kemiska	  produkter	  eller	  biotekniska	  organismer	  som	  kan	  befaras	  medföra	  risker	  för	  människors	  
hälsa	  eller	  miljön,	  om	  de	  kan	  ersättas	  med	  sådana	  produkter	  eller	  organismer	  som	  kan	  antas	  vara	  mindre	  
farliga.	  Motsvarande	  krav	  gäller	  i	  fråga	  om	  varor	  som	  innehåller	  eller	  har	  behandlats	  med	  en	  kemisk	  produkt	  
eller	  bioteknisk	  organism.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
Delegerat	  
ansvar	  till	  
personal	  som	  
köper	  in	  
kemiska	  
produkter	  och	  
kemikalier.	  
Vaktmästare,	  
kemilärare	  och	  
städare.	  	  

JA	  

Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  

2	  kap,	  5	  §	  	  
Hushållnings-‐	  	  
principen	  

Alla	  som	  bedriver	  en	  verksamhet	  eller	  vidtar	  en	  åtgärd	  skall	  hushålla	  med	  råvaror	  och	  energi	  samt	  utnyttja	  
möjligheterna	  till	  återanvändning	  och	  återvinning.	  I	  första	  hand	  skall	  förnybara	  energikällor	  användas.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  

	  

JA	  

Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  

2	  kap,	  7	  §	  	  
Rimlighets-‐	  	  
principen	  

Kraven	  i	  2-‐5	  §§	  gäller	  i	  den	  utsträckning	  det	  inte	  kan	  anses	  orimligt	  att	  uppfylla	  dem.	  Vid	  denna	  bedömning	  ska	  
särskild	  hänsyn	  tas	  till	  nyttan	  av	  skyddsåtgärder	  och	  andra	  försiktighetsmått	  jämfört	  med	  kostnaderna	  för	  
sådana	  åtgärder.	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  

JA	  
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Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  

2	  kap,	  8	  §	  	  
Skadeansvaret	  

Alla	  som	  bedriver	  eller	  har	  bedrivit	  en	  verksamhet	  eller	  vidtagit	  en	  åtgärd	  som	  medfört	  skada	  eller	  olägenhet	  
för	  miljön	  ansvarar	  till	  dess	  skadan	  eller	  olägenheten	  har	  upphört	  för	  att	  denna	  avhjälps	  i	  den	  omfattning	  det	  
kan	  anses	  skäligt	  enligt	  kap	  10	  I	  den	  mån	  det	  föreskrivs	  i	  denna	  balk	  kan	  i	  stället	  skyldighet	  att	  ersätta	  skadan	  
eller	  olägenheten	  uppkomma.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  

7	  kap,	  1	  §	  
Allemansrätt	  

Var	  och	  en	  som	  utnyttjar	  allemansrätten	  eller	  annars	  vistas	  i	  naturen	  skall	  visa	  hänsyn	  och	  varsamhet	  i	  sitt	  
umgänge	  med	  den.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
Lärare,	  
förskollärare.	  	  

JA	  	  

Miljöbalken	  
(1998:808).	  	  
	  
	  

10	  kap,	  2,	  3	  §§	  
Verksamheter	  
som	  orsakar	  
miljöskador	  

Den	  som	  bedriver	  eller	  har	  bedrivit	  en	  verksamhet	  eller	  vidtagit	  en	  åtgärd	  som	  har	  bidragit	  till	  en	  
föroreningsskada	  eller	  allvarlig	  miljöskada	  (verksamhetsutövaren)	  är	  ansvarig	  för	  det	  avhjälpande	  som	  skall	  ske	  
enligt	  bestämmelserna	  i	  detta	  kapitel.	  
	  
Om	  det	  inte	  finns	  någon	  verksamhetsutövare	  som	  kan	  utföra	  eller	  bekosta	  det	  avhjälpande	  av	  en	  
föroreningsskada	  som	  skall	  ske	  enligt	  bestämmelserna	  i	  detta	  kapitel,	  är	  var	  och	  en	  som	  förvärvat	  den	  
förorenade	  fastigheten	  ansvarig,	  om	  förvärvaren	  vid	  förvärvet	  kände	  till	  föroreningen	  eller	  då	  borde	  ha	  
upptäckt	  den.	  I	  fråga	  om	  en	  förorenad	  byggnad	  eller	  anläggning	  gäller	  detsamma	  den	  som	  förvärvat	  den	  
fastighet	  där	  byggnaden	  eller	  anläggningen	  är	  belägen.	  Med	  förvärv	  av	  fastighet	  likställs	  förvärv	  av	  tomträtt.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

KEMIKALIER	  OCH	  
KEMISKA	  
PRODUKTER	  OCH	  
ARBETSMILJÖ-‐
RISKER	  	  

	   	   	   	  

Miljöbalken	  
(1998:808)	  
	  

14	  kap,	  	  8,11,19	  
§§	  
Kemiska	  
produkter	  och	  
biotekniska	  
organismer	  	  
	  

Regeringen	  eller	  den	  myndighet	  som	  regeringen	  bestämmer	  får	  meddela	  
1.	  Föreskrifter	  om	  hantering,	  införsel	  och	  utförsel	  av	  kemiska	  produkter biotekniska	  organismer	  och	  varor	  i	  
frågor	  som	  avses	  i	  2	  kap.	  2–4	  §§.	  	  
	  
Regeringen	  eller	  den	  myndighet	  som	  regeringen	  bestämmer	  får	  meddela	  ytterligare	  föreskrifter	  om	  
förutsättningar	  för	  att	  ett	  medel	  ska	  kunna	  godkännas.	  	  	  
	  
Regeringen	  eller	  den	  myndighet	  som	  regeringen	  bestämmer	  får	  meddela	  ytterligare	  föreskrifter	  om	  skyldighet	  
för	  
1.	  Den	  som	  tillverkar,	  för	  in	  till	  Sverige	  eller	  på	  marknaden	  släpper	  ut	  en	  kemisk	  produkt	  eller	  bioteknisk	  
organism	  att	  genom	  märkning	  eller	  på	  annat	  sätt	  tillhandahålla	  den	  information	  om	  produkten	  eller	  
organismen	  som	  behövs	  till	  skydd	  för	  människors	  hälsa	  eller	  miljön,	  och	  
2.	  Den	  som	  yrkesmässigt	  hanterar,	  för	  in	  till	  eller	  för	  ut	  från	  Sverige	  en	  kemisk	  produkt	  eller	  bioteknisk	  
organism	  att	  till	  den	  myndighet	  som	  regeringen	  bestämmer	  lämna	  de	  uppgifter	  som	  behövs	  för	  att	  bedöma	  de	  
hälso-‐	  eller	  miljörisker	  som	  är	  förknippade	  med	  produkten	  eller	  organismen	  och	  dess	  hantering,	  införsel	  eller	  
utförsel.	  	  
 
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Förordning	  
(2008:245)	  om	  
kemiska	  

7,	  11,	  §§	   Det	  krävs	  tillstånd	  för	  att	  
1.	  Hantera	  särskilt	  farliga	  kemiska	  produkter,	  om	  hanteringen	  inte	  är	  yrkesmässig,	  eller	  
2.	  Yrkesmässigt	  överlåta	  särskilt	  farliga	  kemiska	  produkter.	  	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  	  
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produkter	  och	  
biotekniska	  
organismer.	  	  
	  	  

	  
Frågor	  om	  tillstånd	  enligt	  7	  §	  prövas	  av	  länsstyrelsen	  i	  det	  län	  där	  sökanden	  bedriver	  den	  rörelse	  inom	  vilken	  
hanteringen	  är	  avsedd	  att	  ske	  eller,	  om	  sökanden	  inte	  bedriver	  någon	  sådan	  rörelse,	  där	  sökanden	  är	  bosatt.	  
	  

Europaparlament
ets	  och	  rådets	  
förordning	  (EG)	  
nr	  1907/2006	  	  
REACH	  	  

	   Syftet	  med	  denna	  förordning	  är	  att	  garantera	  en	  hög	  skyddsnivå	  för	  människors	  hälsa	  och	  miljön,	  inbegripet	  
främjande	  av	  alternativa	  metoder	  för	  att	  bedöma	  hur	  farliga	  ämnen	  är,	  samt	  att	  ämnen	  fritt	  kan	  cirkulera	  på	  
den	  inre	  marknaden	  samtidigt	  som	  konkurrenskraft	  och	  innovation	  förbättras.	  I	  denna	  förordning	  fastställs	  
bestämmelser	  om	  ämnen	  och	  beredningar	  enligt	  definitionen	  i	  artikel	  3.	  Dessa	  bestämmelser	  skall	  gälla	  
tillverkning,	  utsläppande	  på	  marknaden	  eller	  användning	  av	  dessa	  ämnen	  –	  som	  sådana	  eller	  ingående	  i	  
beredningar	  eller	  varor	  –	  och	  utsläppande	  på	  marknaden	  av	  beredningar.	  Denna	  förordning	  grundas	  på	  
principen	  att	  det	  är	  tillverkare,	  importörer	  och	  nedströmsanvändare	  som	  bär	  ansvaret	  för	  att	  de	  ämnen	  som	  de	  
tillverkar,	  släpper	  ut	  på	  marknaden	  eller	  använder	  inte	  har	  några	  skadliga	  hälso-‐	  och	  miljöeffekter.	  
Bestämmelserna	  i	  förordningen	  bygger	  på	  försiktighetsprincipen.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  	  

AFS	  2011:19	  	  
Kemiska	  
arbetsmiljörisker	  	  
	  

1-‐3,	  5-‐7,	  17-‐18,	  
21,	  34	  §§	  	  

Arbetsgivaren	  har	  ansvaret	  för	  att	  föreskrifterna	  följs.	  
	  
Verksamheter	  som	  använder	  kemiska	  ämnen	  eller	  beredningar	  omfattas	  av	  bestämmelserna	  i	  REACH.	  	  
Risken	  för	  att	  kemiska	  riskkällor	  kan	  orsaka	  ohälsa	  eller	  olycksfall	  i	  verksamheten	  ska	  bedömas	  så	  ofta	  som	  
förhållandena	  i	  verksamheten	  kräver.	  	  
De	  kemiska	  riskkällor	  som	  förväntas	  förekomma	  i	  verksamheten	  ska	  identifieras	  och	  förtecknas.	  	  
1.typ	  av	  farlighet,	  	  
2.	  på	  vilken	  plats	  den	  förvaras	  och	  annars	  förekommer,	  
3.	  om	  hygieniskt	  gränsvärde	  finns	  och	  
4.	  vilka	  andra	  särskilda	  regler	  som	  kan	  gälla	  för	  riskkällan	  
	  
Följande	  dokument	  ska	  alltid	  finnas	  vid	  en	  riskbedömning:	  

2. Säkerhetsdatablad	  för	  kemiska	  produkter	  samt	  annan	  information	  om	  risker	  och	  skyddsåtgärder	  som	  	  
leverantören	  är	  skyldig	  att	  lämna.	  Om	  den	  mängd	  som	  hanteras	  är	  så	  liten	  att	  ohälsa	  eller	  olycksfall	  inte	  	  
rimligen	  kan	  uppkomma	  räcker	  det	  emellertid	  med	  informationen	  i	  leverantörsmärkningen.	  	  
2. 	  Ett	  dokument	  med	  de	  uppgifter	  som	  behövs	  om	  hälsa	  och	  säkerhet	  för	  de	  farliga	  kemiska	  produkter	  	  
som	  tillverkas	  på	  arbetsstället	  eller	  förs	  in	  i	  landet	  av	  verksamheten.	  Dokumentation	  behöver	  inte	  tas	  fram	  	  
om	  den	  kemiska	  produkten	  tillverkas	  eller	  används	  för	  eget	  bruk	  i	  liten	  skala	  på	  laboratorium.	  	  
	  
Den	  som	  överlämnar	  avfall	  	  som	  utgör	  en	  kemisk	  riskkälla	  för	  omhändertagande	  ska	  ge	  mottagaren	  den	  
produktinformation	  som	  behövs	  för	  säker	  hantering.	  	  	  
	  
Förpackningar,	  behållare	  och	  rörledningar	  som	  innehåller	  kemiska	  riskkällor	  ska	  vara	  märkta	  med	  de	  uppgifter	  	  
som	  behövs	  för	  att	  man	  klart	  ska	  kunna	  identifiera	  innehållet	  och	  de	  risker	  som	  är	  förknippade	  med	  detta.	  	  
	  
Vid	  förvaring	  av	  kemiska	  riskkällor	  ska	  hälso-‐	  och	  olycksfallsrisker	  	  
förebyggas.	  Bland	  annat	  ska	  följande	  iakttas.	  
1.	  Förvaringsskåp	  och	  förråd	  inomhus	  ska	  ha	  fläktstyrd	  ventilation	  när	  hälsofarliga	  gaser	  eller	  ångor	  kan	  avges	  
från	  förpackningarna.	  	  
2.	  Förpackningar	  och	  behållare	  ska	  förvaras	  åtskilda	  om	  de	  tillsammans	  kan	  ge	  upphov	  till	  ökade	  risker.	  
3.	  Risk	  för	  läckage	  av	  kemiska	  riskkällor	  ska	  kontrolleras	  och	  åtgärdas.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  
	  

NEJ	  	  
	  
-‐Riskkällor	  som	  
förväntas	  förekomma	  
har	  inte	  identifierats	  
och	  förtecknats.	  	  
	  
-‐Riskbedömning	  bör	  
göras.	  	  
	  
-‐Behållare	  för	  
kemikalier	  är	  inte	  
korrekt	  märkta	  och	  
står	  i	  vissa	  fall	  för	  lätt-‐
tillgängligt	  för	  
obehöriga.	  	  
	  
-‐Det	  saknas	  rutiner	  på	  
avfallshantering	  för	  
kemiska	  produkter.	  	  
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Lämplig	  utrustning	  för	  brandsläckning	  och	  livräddning	  ska	  finnas	  tillgänglig	  vid	  verksamheter	  där	  en	  kemisk	  
riskkälla	  kan	  orsaka	  brand	  eller	  explosion.	  Detsamma	  gäller	  vid	  verksamhet	  där	  det	  förekommer	  en	  kemisk	  	  
riskkälla	  som	  vid	  brand	  kan	  utveckla	  farlig	  mängd	  gas	  eller	  aerosol.	  
	  

AFS	  2011:18	  
Hygieniska	  
gränsvärden	  	  
	  

1,	  3	  §	   Syftet	  med	  föreskriften	  är	  att	  förebygga	  ohälsa	  till	  följd	  av	  exponering	  av	  de	  ämnen	  som	  finns	  listade	  i	  
föreskriften.	  Halten	  luftföroreningar	  i	  inandningsluften	  ska	  vara	  godtagbar	  utifrån	  gränsvärdena	  i	  bilaga	  1	  i	  
föreskriften.	  
Exempel	  på	  ämnen:	  Etylacetat,	  Väteklorid,	  Ammoniak,	  Svavelsyra,	  Ättiksyra	  och	  Lacknafta.	  	  	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

UPPGIFT	  SAKNAS	  	  

AVFALL	   	   	   	   	  
Miljöbalken	  
(1998:808)	  
	  

15	  kap,	  	  5,	  25,	  30	  
§	  
Avfall	  och	  
producentansvar	  	  

Den	  som	  innehar	  avfall	  skall	  se	  till	  att	  avfallet	  hanteras	  på	  ett	  hälso-‐	  och	  miljömässigt	  godtagbart	  sätt.	  
	  
Om	  det	  behövs	  av	  hälso-‐	  eller	  miljöskäl,	  får	  regeringen	  eller	  den	  myndighet	  som	  regeringen	  bestämmer	  
meddela	  föreskrifter	  om	  
1.	  Att	  avfall	  får	  transporteras	  yrkesmässigt	  endast	  av	  den	  som	  har	  tillstånd	  eller	  är	  anmäld	  hos	  den	  myndighet	  
som	  regeringen	  bestämmer	  eller	  att	  andra	  särskilda	  villkor	  skall	  gälla	  för	  sådan	  verksamhet,	  och	  
2.	  Att	  den	  som	  i	  yrkesmässig	  verksamhet	  ger	  upphov	  till	  annat	  avfall	  än	  hushållsavfall	  skall	  lämna	  det	  för	  
borttransport	  till	  den	  som	  innehar	  tillstånd	  till	  transportverksamhet	  eller	  är	  anmäld	  hos	  föreskriven	  myndighet.	  
Tillstånd	  enligt	  första	  stycket	  1	  skall	  sökas	  hos	  den	  myndighet	  som	  regeringen	  föreskriver.	  
	  
Ingen	  får	  skräpa	  ned	  utomhus	  på	  en	  plats	  som	  allmänheten	  har	  tillträde	  eller	  insyn	  till.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

Avfallsförordning	  
(2011:927)	  
	  	  

14,	  16,	  25,	  36,	  42,	  
55	  §§	  	  	  

Brännbart	  avfall	  ska	  förvaras	  och	  transporteras	  bort	  skilt	  från	  annat	  avfall.	  Förbud	  mot	  att	  deponera	  utsorterat	  
brännbart	  avfall	  och	  organiskt	  avfall.	  	  
	  
Farligt	  avfall	  får	  inte	  blandas	  eller	  spädas	  ut	  med	  	  
1.	  Andra	  slag	  av	  farligt	  avfall,	  
2.	  Annat	  avfall,	  eller	  
3.	  Andra	  ämnen	  eller	  material.	  
	  
Den	  som	  innehar	  avfall	  som	  utgörs	  av	  elektriska	  och	  elektroniska	  produkter	  ska	  	  
1.	  Sortera	  ut	  det	  samt	  hantera	  det	  skilt	  från	  annat	  avfall	  och	  på	  ett	  sätt	  som	  underlättar	  återvinning	  eller	  annan	  
hantering	  som	  är	  godtagbar	  från	  miljösynpunkt,	  och	  
2.	  Lämna	  det	  till	  ett	  insamlingssystem	  som	  en	  producent,	  en	  kommun	  eller	  någon	  annan	  tillhandahåller	  för	  det	  
ändamålet.	  
	  
Den	  som	  yrkesmässigt	  hanterar	  avfall	  som	  innehåller	  eller	  utgörs	  av	  batterier	  ska	  se	  till	  att	  	  
1.	  Lagring	  och	  hantering	  av	  avfallet	  i	  en	  behandlingsanläggning	  sker	  i	  lämpliga	  behållare	  eller	  på	  en	  plats	  som	  är	  
försedd	  med	  en	  tät,	  hårdgjord	  yta	  och	  är	  skyddad	  mot	  nederbörd,	  och	  
2.	  Avfallet	  inte	  bränns	  eller	  deponeras	  utan	  att	  
a)	  vätskor	  och	  syror	  har	  avlägsnats	  från	  batterierna	  för	  att	  hanteras	  skilt	  från	  batteriavfallet	  i	  övrigt,	  och	  
b)	  de	  åtgärder	  har	  vidtagits	  som	  är	  möjliga	  och	  lämpliga	  för	  att	  nå	  de	  mål	  för	  särskilt	  omhändertagande	  och	  
återvinning.	  
	  
Det	  krävs	  ett	  särskilt	  tillstånd	  för	  att	  	  
1.	  Yrkesmässigt	  transportera	  avfall,	  eller	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

NEJ	  
	  
-‐	  Anmälan	  till	  
länsstyrelsen	  för	  
transport	  av	  farligt	  
avfall	  saknas.	  
	  
-‐	  Det	  saknas	  en	  
förteckning	  över	  det	  
farliga	  avfall	  som	  
uppkommer	  i	  
verksamheten.	  	  
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2.	  Transportera	  avfall	  som	  har	  uppkommit	  i	  en	  yrkesmässig	  verksamhet	  om	  
	  
a)	  transporterna	  under	  ett	  kalenderår	  sammanlagt	  avser	  mer	  än	  10	  ton	  avfall	  eller	  mer	  än	  50	  kubikmeter	  avfall,	  
b)	  transporterna	  under	  ett	  kalenderår	  sammanlagt	  avser	  mer	  än	  100	  kilogram	  farligt	  avfall	  eller	  mer	  än	  100	  
liter	  farligt	  avfall,	  
c)	  avfallet	  innehåller	  kvicksilver	  och	  utgörs	  av	  annat	  än	  hela	  lysrör	  eller	  andra	  ljuskällor,	  eller	  
d)	  avfallet	  innehåller	  cyanid,	  kadmium	  eller	  en	  PCB-‐produkt.	  
	  
Den	  som	  avser	  att	  transportera	  farligt	  avfall	  som	  har	  uppkommit	  i	  en	  yrkesmässig	  verksamhet	  ska	  anmäla	  detta	  
till	  länsstyrelsen.	  
Första	  stycket	  gäller	  inte	  transporter	  som	  kräver	  tillstånd	  enligt	  36	  §	  eller	  som	  utförs	  av	  någon	  som	  har	  tillstånd	  
enligt	  36	  §.	  För	  återkommande	  transporter	  som	  omfattas	  av	  anmälningsplikt	  enligt	  första	  stycket	  är	  det	  
tillräckligt	  att	  anmälan	  görs	  vart	  femte	  år.	  Förordning	  (2011:1239).	  
	  
Den	  som	  bedriver	  en	  yrkesmässig	  verksamhet	  där	  farligt	  avfall	  uppkommer	  ska	  för	  varje	  slag	  av	  farligt	  avfall	  
föra	  anteckningar	  om	  	  
1.	  Den	  mängd	  avfall	  som	  uppkommer	  årligen,	  och	  
2.	  Vart	  avfallet	  transporteras.	  
	  
Anteckningarna	  ska	  bevaras	  i	  minst	  tre	  år.	  
	  

NFS	  2004:14	  
Naturvårds-‐
verkets	  allmänna	  
råd	  till	  
avfallsförordning
en	  (2001:1063)	  
avseende	  farligt	  
avfall.	  	  
	  

Till	  42	  §	   Anteckningar	  bör	  omfatta	  både	  det	  farliga	  avfall	  som	  transporteras	  bort	  och	  det	  som	  lagras	  och	  ska	  ange	  den	  
6-‐siffriga	  avfallskoden	  och	  och	  mängden	  i	  kg.	  	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

NEJ	  
Eftersom	  det	  ej	  förs	  
anteckningar	  om	  
uppkomst	  av	  farligt	  
avfall	  kan	  ej	  
föreskriften	  bedömas	  
vara	  uppfylld.	  	  

TILLSYN	   	   	   	   	  
Miljöbalken	  
(1998:808)	  

26	  Kap,	  1	  §	  	  
Tillsyn	  	  

Allmänt	  om	  tillsyn:	  Tillsynen	  skall	  säkerställa	  syftet	  med	  miljöbalken	  och	  föreskrifter	  som	  har	  meddelats	  med	  
stöd	  av	  balken.	  Tillsynsmyndigheten	  skall	  för	  detta	  ändamål	  på	  eget	  initiativ	  eller	  efter	  anmälan	  i	  nödvändig	  
utsträckning	  kontrollera	  efterlevnaden	  av	  miljöbalken	  samt	  föreskrifter,	  domar	  och	  andra	  beslut	  som	  har	  
meddelats	  med	  stöd	  av	  balken	  samt	  vidta	  de	  åtgärder	  som	  behövs	  för	  att	  åstadkomma	  rättelse.	  I	  fråga	  om	  
miljöfarlig	  verksamhet	  eller	  vattenverksamhet	  som	  omfattas	  av	  tillstånd	  skall	  tillsynsmyndigheten	  även	  
fortlöpande	  bedöma	  om	  villkoren	  är	  tillräckliga.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

OLYCKOR	  &	  
BRAND	  	  

	   	   	   	  

Lag	  (2010:1011)	  
om	  brandfarliga	  
varor.	  	  
	  

3,6-‐11,16	  §	  	  
Aktsamhetskrav,	  
utredningskrav,	  
kompetenskrav,	  
föreståndarkrav,	  
byggnads-‐	  

Brandfarliga	  varor	  är:	  
1 brandfarliga	  gaser,	  

2.	  Brandfarliga	  vätskor,	  och	  
3.	  Brandreaktiva	  varor.	  

	  
Den	  som	  hanterar,	  överför	  eller	  importerar	  brandfarliga	  eller	  explosiva	  varor	  ska	  vidta	  de	  åtgärder	  och	  de	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
Delegerat	  
ansvar	  till	  
kemilärare.	  	  

NEJ	  	  
	  
-‐Det	  saknas	  rutiner	  på	  
förebyggande	  arbete	  
som	  begränsar	  
olyckor	  och	  skador	  
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anläggnings-‐	  och	  
anordningskrav,	  
förvarings-‐	  och	  
förpackningskrav	  
och	  tillstånd.	  	  
	  

försiktighetsmått	  som	  behövs	  för	  att	  hindra,	  förebygga	  och	  begränsa	  olyckor	  och	  skador	  på	  liv,	  hälsa,	  miljö	  eller	  
egendom	  som	  kan	  uppkomma	  genom	  brand	  eller	  explosion	  orsakad	  av	  varorna	  samt	  för	  att	  förebygga	  
obehörigt	  förfarande	  med	  varorna.	  
	  
Den	  som	  bedriver	  tillståndspliktig	  verksamhet	  enligt	  denna	  lag	  ska	  se	  till	  att	  det	  finns	  tillfredsställande	  
utredning	  om	  riskerna	  för	  olyckor	  och	  skador	  på	  liv,	  hälsa,	  miljö	  eller	  egendom	  som	  kan	  uppkomma	  genom	  
brand	  eller	  explosion	  orsakad	  av	  brandfarliga	  eller	  explosiva	  varor	  samt	  om	  konsekvenserna	  av	  sådana	  
händelser.	  
	  
Den	  som	  bedriver	  tillståndspliktig	  verksamhet	  enligt	  denna	  lag	  ska	  ha	  den	  kompetens	  eller	  tillgång	  till	  den	  
kompetens	  som	  behövs	  med	  hänsyn	  till	  verksamhetens	  omfattning	  och	  varornas	  egenskaper.	  

Byggnader	  och	  andra	  anläggningar	  där	  brandfarliga	  eller	  explosiva	  varor	  hanteras	  samt	  anordningar	  för	  
hantering	  av	  sådana	  varor	  ska	  vara	  inrättade	  på	  ett	  betryggande	  sätt	  med	  hänsyn	  till	  brand-‐	  och	  
explosionsrisken	  samt	  konsekvenserna	  av	  en	  brand	  eller	  en	  explosion.	  De	  ska	  också	  vara	  placerade	  så	  att	  
motsvarande	  krav	  uppfylls	  i	  förhållande	  till	  omgivningen.	  Detta	  gäller	  också	  områden	  med	  sådana	  byggnader,	  
anläggningar	  och	  anordningar.	  
	  

och	  obehörigt	  
förfarande	  med	  
varorna.	  	  
	  	  	  	  

Förordning	  
(2010:1075)	  om	  
brandfarliga	  och	  
explosiva	  varor.	  	  	  
	  

8-‐9	  §§	  	   Den	  som	  bedriver	  tillståndspliktig	  verksamhet	  ska	  samråda	  med	  tillsynsmyndigheten	  om	  hur	  risken	  för	  olyckor	  
kan	  minimeras,	  om	  sådant	  samråd	  behövs	  med	  hänsyn	  till	  förändringar	  i	  verksamheten,	  reparations-‐	  eller	  
underhållsarbeten	  eller	  andra	  avvikelser	  från	  den	  normala	  hanteringen.	  
	  
Inom	  områden	  där	  brandfarliga	  eller	  explosiva	  varor	  hanteras	  är	  det	  förbjudet	  att	  använda	  eld	  eller	  andra	  
tändkällor	  om	  detta	  medför	  mer	  än	  en	  ringa	  risk	  för	  olyckor	  med	  varorna.	  
	  
	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  	  

JA	  	  

MSBFS	  2013:3	  
Myndigheten	  för	  
samhällsskydd	  
och	  beredskaps	  	  
föreskrifter	  om	  
tillstånd	  till	  
hantering	  av	  
brandfarliga	  
gaser	  och	  vätskor	  

2	  §	   En	  skola	  är	  en	  publik	  verksamhet	  och	  faller	  in	  under	  yrkesmässig	  publik	  verksamhet.	  Om	  skolan	  hanterar	  mer	  
än	  2	  liter	  brandfarlig	  gas	  omfattas	  den	  därmed	  av	  tillståndsplikten.	  	  En	  skola	  ska	  ha	  tillstånd	  att	  hantera	  
brandfarliga	  varor	  om	  det	  hanteras	  större	  mängd	  av	  någon	  produkt	  enligt	  följande:	  
-‐	  2	  liter	  brandfarlig	  gas	  som	  hanteras	  inomhus	  
-‐	  100	  liter	  brandfarlig	  vätska	  med	  flampunkt	  högst	  60	  grader	  Celsius	  
-‐	  100	  liter	  extremt	  brandfarliga	  eller	  brandfarliga	  aerosoler	  
-‐	  60	  liter	  brandfarliga	  gaser	  där	  ingen	  del	  av	  hanteringen	  sker	  inomhus	  
Exempel	  på	  brandfarlig	  gas	  är	  Gasol,	  vätgas,	  acetylen.	  Exempel	  på	  brandfarlig	  vätska	  är	  rödsprit,	  teknisk	  sprit	  
mm.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

UPPGIFT	  SAKNAS	  	  

MSFBS	  2010:4	  	  
Myndigheten	  för	  
samhällsskydd	  
och	  beredskaps	  	  
föreskrifter	  om	  
vilka	  varor	  som	  
ska	  anses	  utgöra	  	  
brandfarliga	  eller	  
explosiva	  varor	  

1-‐3	  §§	   Brandfarliga	  gaser	  är	  gaser	  eller	  gasblandningar	  som	  kan	  antändas	  i	  luft	  vid	  en	  temperatur	  av	  20	  °C	  och	  ett	  
atmosfärstryck	  på	  101,3	  kPa.	  Brandfarliga	  vätskor	  är	  vätskor	  som	  har	  en	  flampunkt	  som	  inte	  överstiger	  100	  °C.	  	  
Brandreaktiva	  varor	  är	  ämnen,	  blandningar	  och	  föremål	  som	  anges	  i	  särskilda	  föreskrifter	  som	  meddelats	  av	  
Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskap	  eller	  någon	  av	  dess	  föregångare.	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  
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Miljötillsyns-‐	  
förordning	  
(2011:113).	  	  
	  

1	  §	   Denna	  förordning	  avser	  tillsyn	  enligt	  miljöbalken	  och	  innehåller	  bestämmelser	  om	  tillsynsmyndigheternas	  
uppgifter	  enligt	  26	  kap.	  3	  §	  miljöbalken.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

Lag	  (2003:778)	  
om	  skydd	  mot	  
olyckor.	  	  	  

2	  kap	  ,	  1-‐3	  §§	   Den	  som	  upptäcker	  eller	  på	  annat	  sätt	  får	  kännedom	  om	  en	  brand	  eller	  om	  en	  olycka	  som	  innebär	  fara	  för	  
någons	  liv	  eller	  allvarlig	  risk	  för	  någons	  hälsa	  eller	  för	  miljön	  skall,	  om	  det	  är	  möjligt,	  varna	  dem	  som	  är	  i	  fara	  
och	  vid	  behov	  tillkalla	  hjälp.	  Detsamma	  gäller	  den	  som	  får	  kännedom	  om	  att	  det	  föreligger	  en	  överhängande	  
fara	  för	  en	  brand	  eller	  en	  sådan	  olycka.	  
	  
Ägare	  eller	  nyttjanderättshavare	  till	  byggnader	  eller	  andra	  anläggningar	  skall	  i	  skälig	  omfattning	  hålla	  
utrustning	  för	  släckning	  av	  brand	  och	  för	  livräddning	  vid	  brand	  eller	  annan	  olycka	  och	  i	  övrigt	  vidta	  de	  åtgärder	  
som	  behövs	  för	  att	  förebygga	  brand	  och	  för	  att	  hindra	  eller	  begränsa	  skador	  till	  följd	  av	  brand.	  

Ägare	  av	  byggnader	  eller	  andra	  anläggningar,	  där	  det	  med	  hänsyn	  till	  risken	  för	  brand	  eller	  konsekvenserna	  av	  
brand	  bör	  ställas	  särskilda	  krav	  på	  en	  kontroll	  av	  brandskyddet,	  skall	  i	  skriftlig	  form	  lämna	  en	  redogörelse	  för	  
brandskyddet.	  En	  nyttjanderättshavare	  skall	  ge	  ägaren	  de	  uppgifter	  som	  behövs	  för	  att	  denne	  skall	  kunna	  
fullgöra	  sin	  skyldighet.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  	  

Förordning	  
(2003:789)	  om	  
skydd	  mot	  
olyckor.	  	  
	  

2. kap,	  1	  §	  
Enskildas	  
skyldigheter	  	  

Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskap	  ska	  meddela	  föreskrifter	  om	  för	  vilka	  byggnader	  eller	  andra	  
anläggningar	  en	  skriftlig	  redogörelse	  för	  brandskyddet	  enligt	  2	  kap.	  3	  §	  lagen	  (2003:778)	  om	  skydd	  mot	  olyckor	  
ska	  lämnas.	  
Sådana	  föreskrifter	  får	  meddelas	  om	  byggnader	  eller	  andra	  anläggningar	  	  
2.	  Där	  människor	  vistas	  till	  följd	  av	  utbildning	  eller	  annan	  pedagogisk	  verksamhet	  för	  barn	  och	  ungdom,	  
utbildning	  för	  vuxna	  eller	  universitets-‐	  och	  högskoleutbildning,	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  	  

SRVFS	  2004:10	  	  
Allmänna	  råd	  
och	  	  
kommentarer	  
om	  skriftlig	  
redogörelse	  för	  	  
brandskyddet.	  
Redogörelse.	  	  
	  	  

2	  §	   En	  skriftlig	  redogörelse	  för	  brandskyddet	  enligt	  2	  kap.	  3	  §	  lagen	  (2003:778)	  om	  skydd	  mot	  olyckor	  skall	  avse	  de	  
delar	  av	  byggnaden	  eller	  anläggningen	  som	  innehåller	  verksamhet	  som	  omfattas	  av	  denna	  författning.	  
Redogörelsen	  skall	  även	  avse	  de	  övriga	  delar	  av	  byggnaden	  eller	  anläggningen	  som	  har	  direkt	  betydelse	  för	  
brandsäkerheten	  i	  denna	  verksamhet.	  
	  
3.	  Förskolor,	  skolor	  eller	  skolbarnomsorg	  om	  verksamheten	  inte	  enbart	  är	  belägen	  i	  markplan	  och	  där	  fler	  än	  
15	  barn	  eller	  ungdomar	  vistas	  samtidigt.	  	  
4.	  Förskolor,	  skolor	  eller	  skolbarnomsorg	  i	  markplan	  där	  fler	  än	  90	  barn	  eller	  ungdomar	  vistas	  samtidigt.	  	  
5.	  Förskolor,	  skolor	  eller	  skolbarnomsorg	  där	  fler	  än	  5	  funktionshindrade	  barn	  eller	  ungdomar	  med	  hjälpbehov	  
vid	  utrymning	  i	  händelse	  av	  brand	  vistas	  samtidigt.	  	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

NEJ	  	  
Skriftlig	  redogörelse	  
för	  brandskyddet	  
saknas.	  	  
	  	  

AR	  SRVFS	  2004:4	  	  
Allmänna	  råd	  
och	  	  
kommentarer	  
om	  skriftlig	  
redogörelse	  för	  	  
brandskyddet.	  
	  

	   I	  bilagan	  till	  dessa	  allmänna	  råd	  framgår	  vad	  Räddningsverket	  anser	  att	  den	  skriftliga	  redogörelsen	  bör	  
innehålla.	  Innehållet	  fokuserar	  på	  de	  för	  brandskyddet	  mest	  väsentliga	  tekniska	  och	  organisatoriska	  
åtgärderna.	  	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

NEJ	  
	  

AR	  SRVFS	  2004:3	   	   För	  att	  uppfylla	  dessa	  krav	  bör	  ett	  systematiskt	  och	  kontinuerligt	  brandskyddsarbete	  bedrivas	  under	   Huvudmän,	  VD,	   JA	  	  	  
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Allmänna	  råd	  om	  
systematiskt	  
brandskydds-‐
arbete.	  	  
	  

byggnadens	  eller	  anläggningens	  hela	  användningstid.	  I	  detta	  ingår	  att	  brandskyddet	  bör	  dokumenteras.	  
	  
Systematiskt	  brandskyddsarbete	  bör	  bedrivas	  såväl	  med	  avseende	  på	  förebyggande	  åtgärder	  som	  på	  de	  
åtgärder	  som	  planeras	  i	  händelse	  av	  inträffad	  brand.	  Det	  innebär	  att	  ägare	  och	  nyttjare	  fortlöpande	  bör	  vidta	  
de	  åtgärder	  som	  behövs	  för	  att	  få	  bort	  eller	  minska	  risken	  för	  brand.	  En	  bedömning	  av	  om	  brandskyddet	  är	  
tillfredsställande	  bör	  omfatta	  byggnadens	  och	  verksamhetens	  samtliga	  brandskyddsåtgärder	  vägda	  mot	  de	  
brandrisker	  som	  finns.	  

rektor.	  	  
	  

SRVFS	  2005:9	  
Allmänna	  råd	  om	  
rengöring	  
(sotning)	  och	  	  
brandskydds-‐
kontroll.	  	  

3,	  4	  §§	   Kravet	  på	  rengöring	  (sotning)	  enligt	  3	  kap.	  4	  §	  första	  stycket	  lagen	  om	  skydd	  mot	  olyckor	  skall	  gälla	  för	  	  
1.	  värme-‐,	  varmvatten-‐,	  varmlufts-‐	  och	  ångpannor,	  	  
2.	  köksspisar,	  ugnar	  och	  andra	  jämförbara	  eldstäder,	  	  
3.	  lokaleldstäder,	  och	  	  
4.	  Inkanaler	  
	  
Anläggningar	  som	  avses	  i	  3	  §	  skall	  genomgå	  återkommande	  kontroll	  	  
av	  brandskyddet	  med	  längst	  de	  intervaller	  som	  följer	  av	  nedanstående	  	  
kontrollfrister,	  räknat	  från	  den	  dag	  den	  senaste	  kontrollen	  genomfördes.	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

PBL	  	   	   	   	   	  
Plan-‐	  och	  bygglag	  
(2010:900).	  
	  

9	  kap,	  2,	  10,	  11	  §§	   Det	  krävs	  bygglov	  för	  
1.	  Nybyggnad,	  
2.	  Tillbyggnad,	  och	  
3.	  Annan	  ändring	  av	  en	  byggnad	  än	  tillbyggnad	  
	  
 Det	  krävs	  rivningslov	  för	  att	  riva	  en	  byggnad	  eller	  en	  del	  av	  en	  byggnad	  	  
1.	  Inom	  ett	  område	  med	  detaljplan,	  om	  kommunen	  inte	  har	  bestämt	  något	  annat	  i	  planen,	  och	  
2.	  Utanför	  ett	  område	  med	  detaljplan,	  om	  kommunen	  i	  områdesbestämmelser	  har	  bestämt	  att	  ett	  rivningslov	  
krävs.	  
	  
Det	  krävs	  marklov	  för	  schaktning	  eller	  fyllning	  som	  inom	  ett	  område	  med	  detaljplan	  avsevärt	  ändrar	  höjdläget	  
inom	  en	  tomt	  eller	  för	  mark	  inom	  en	  allmän	  plats,	  om	  inte	  kommunen	  har	  bestämt	  annat	  i	  detaljplanen.	  
Om	  ett	  viss	  höjdläge	  för	  markytan	  är	  bestämd	  i	  detaljplanen,	  krävs	  det	  trots	  första	  stycket	  inte	  marklov	  för	  att	  
höja	  eller	  sänka	  markytan	  till	  den	  nivån.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  	  

Plan-‐	  och	  
byggförordning	  	  	  
(2011:338).	  
	  

1	  §	   Förordningen	  innehåller	  bestämmelser	  om	  
1.	  innehåll	  och	  definitioner	  	  
2.	  planer	  och	  områdesbestämmelser	  	  
3.	  krav	  på	  byggnadsverk	  	  
4.	  krav	  på	  byggprodukter	  m.m.	  	  
5.	  funktions-‐	  och	  säkerhetsåtgärder	  	  
6.	  lov	  och	  anmälan	  m.m.	  	  
7.	  kontrollplan,	  funktionskontrollanter,	  kontrollansvariga	  och	  sakkunniga	  
8.	  tillsyn,	  vägledning	  och	  uppföljning	  	  
9.	  byggsanktionsavgifter	  och	  
10.	  bemyndiganden	  	  
	  

Huvudmän,	  VD	  
rektor.	  	  
	  

JA	  
	  

BFS	  (2011:6)	  
Byggregler.	  	  

	   Författningen	  innehåller	  föreskrifter	  och	  allmänna	  råd	  till	  följande	  lagar	  och	  	  
förordningar	  (huvudförfattningarna)	  	  

Huvudmän,	  VD	  
rektor.	  	  

JA	  	  
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	   1 plan-‐	  och	  bygglagen	  (2010:900),	  PBL,	  	  
1 plan-‐	  och	  byggförordningen	  (2011:338),	  PBF.	  	  

Föreskrifterna	  gäller	  	  
1 vid	  uppförandet	  av	  en	  ny	  byggnad,	  	  
1 för	  tillbyggda	  delar	  när	  en	  byggnad	  byggs	  till,	  	  
1 vid	  mark-‐	  och	  rivningsarbeten,	  samt	  	  
1 för	  obebyggda	  tomter	  som	  ska	  förses	  med	  en	  eller	  flera	  byggnader.	  	  

	  
De	  allmänna	  råden	  innehåller	  generella	  rekommendationer	  om	  tillämpningen	  av	  	  
föreskrifterna	  i	  denna	  författning	  och	  i	  huvudförfattningarna	  och	  anger	  hur	  någon	  	  
lämpligen	  kan	  eller	  bör	  handla	  för	  att	  uppfylla	  föreskrifterna.	  

	  

VATTEN	   	   	   	   	  
Lag	  (2006:412)	  
om	  allmänna	  
vattentjänster.	  	  

19-‐20,	  22,	  24	  §§	   Huvudmannen	  skall	  ordna	  de	  pumpar	  och	  andra	  särskilda	  anordningar	  som	  på	  grund	  av	  den	  allmänna	  va-‐
anläggningens	  konstruktion	  eller	  utförande	  behövs	  på	  en	  fastighet	  för	  att	  fastighetsägaren	  skall	  kunna	  använda	  
va-‐anläggningen.	  Om	  vattenförbrukningen	  på	  en	  fastighet	  behöver	  fastställas	  genom	  mätning,	  skall	  
huvudmannen	  ordna	  den	  eller	  de	  vattenmätare	  som	  behövs	  för	  mätningen.	  
	  
En	  fastighetsägare	  är	  skyldig	  att	  upplåta	  nödvändigt	  utrymme	  för	  en	  sådan	  anordning	  som	  avses	  i	  19	  
§.	  Fastighetsägaren	  skall	  fortlöpande	  se	  till	  anordningen	  och	  skydda	  den	  mot	  skada	  samt	  vid	  behov	  svara	  för	  
dess	  elförsörjning.	  Fastighetsägaren	  skall	  snarast	  anmäla	  uppkomna	  fel	  och	  driftstörningar	  till	  huvudmannen.	  
	  
Om	  en	  fastighets	  va-‐förhållanden	  påtagligt	  avviker	  från	  de	  förhållanden	  som	  i	  övrigt	  råder	  i	  en	  allmän	  va-‐
anläggnings	  verksamhetsområde,	  får	  huvudmannen	  träffa	  avtal	  med	  fastighetsägaren	  om	  särskilda	  villkor	  för	  
användningen	  av	  va-‐	  anläggningen.	  
	  
En	  fastighetsägare	  skall	  betala	  avgifter	  för	  en	  allmän	  va-‐	  anläggning,	  om	  fastigheten	  
1.	  Finns	  inom	  va-‐anläggningens	  verksamhetsområde,	  och	  
2.	  Med	  hänsyn	  till	  skyddet	  för	  människors	  hälsa	  eller	  miljön	  behöver	  en	  vattentjänst	  och	  behovet	  inte	  kan	  
tillgodoses	  bättre	  på	  annat	  sätt.	  	  
Vid	  bedömning	  av	  behovet	  enligt	  första	  stycket	  2	  skall	  särskild	  hänsyn	  tas	  till	  i	  vilken	  utsträckning	  jämförda	  
alternativ	  tillgodoser	  intresset	  av	  en	  god	  hushållning	  med	  naturresurser.	  Om	  fastigheten	  är	  obebyggd	  men	  
enligt	  en	  detaljplan	  är	  avsedd	  för	  bebyggelse,	  skall	  bedömningen	  av	  behovet	  enligt	  första	  stycket	  göras	  som	  om	  
fastigheten	  vore	  bebyggd	  i	  enlighet	  med	  planen.	  Detta	  gäller	  dock	  inte	  om	  det	  finns	  särskilda	  skäl	  för	  en	  annan	  
bedömning.	  
 
	  
	  

Huvudmän,	  VD	  
rektor.	  	  
	  

JA	  	  

UTBILDNING	  	   	   	   	   	  
Skollag	  
(2010:800).	  
	  

1	  kap,	  	  11	  §	  
Läroplan	  	  

För	  varje	  skolform	  och	  för	  fritidshemmet	  ska	  gälla	  en	  läroplan	  som	  utgår	  från	  bestämmelserna	  i	  denna	  lag.	  
Läroplanen	  ska	  ange	  utbildningens	  värdegrund	  och	  uppdrag.	  Den	  ska	  också	  ange	  mål	  och	  riktlinjer	  för	  
utbildningen.	  Regeringen	  eller	  den	  myndighet	  som	  regeringen	  bestämmer	  meddelar	  föreskrifter	  om	  
läroplaner.	  Regeringen	  eller	  den	  myndighet	  som	  regeringen	  bestämmer	  får	  för	  en	  viss	  skolform	  eller	  för	  
fritidshemmet	  meddela	  föreskrifter	  om	  utbildningens	  värdegrund	  och	  uppdrag	  samt	  om	  mål	  och	  riktlinjer	  för	  
utbildningen	  på	  annat	  sätt	  än	  genom	  en	  läroplan.	  
	  

Huvudmän,	  VD	  
rektor.	  	  
	  

	  

JA	  
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Förordning	  
(SKOLFS	  2010:37)	  
om	  läroplan	  för	  
grundskolan,	  
förskoleklassen	  
och	  
fritidshemmet.	  
	  

2§	  	  
	  

Den	  läroplan	  som	  framgår	  av	  bilagan	  till	  denna	  förordning	  ska	  gälla	  för	  grundskolan.	  Den	  ska	  i	  tillämpliga	  delar	  
gälla	  för	  förskoleklassen	  och	  fritidshemmet.	  
	  
Bilaga:	  Genom	  ett	  miljöperspektiv	  får	  elever	  möjligheter	  både	  att	  ta	  ansvar	  för	  den	  miljö	  de	  själva	  direkt	  kan	  
påverka	  och	  att	  skaffa	  sig	  ett	  personligt	  förhållningssätt	  till	  övergripande	  och	  globala	  miljöfrågor.	  
Undervisningen	  ska	  belysa	  hur	  samhällets	  funktioner	  och	  vårt	  sätt	  att	  leva	  och	  arbeta	  kan	  anpassas	  för	  att	  
skapa	  hållbar	  utveckling.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
Delegerat	  
ansvar	  till	  
respektive	  
lärare	  och	  
förskollärare.	  	  

JA	  	  

Förordning	  
(SKOLFS	  2010:37)	  	  
om	  läroplan	  för	  
grundskolan,	  
förskoleklassen	  
och	  
fritidshemmet.	  
	  

2	  	  §	  	   Det	  som	  sägs	  i	  läroplanen	  om	  lärare	  ska	  också	  gälla	  förskollärare	  och	  fritids-‐pedagoger	  som	  undervisar	  inom	  de	  
verksamheter	  som	  läroplanen	  gäller	  för.	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
Delegerat	  
ansvar	  till	  
respektive	  

förskollärare.	  

JA	  

Skolverkets	  
föreskrifter	  
(SKOLFS	  2011:19)	  
om	  kunskapskrav	  
för	  grundskolans	  
ämnen.	  

	   Bilaga:	  Kunskapskrav	  i	  ämnet	  Biologi:	  Eleven	  för	  enkla	  och	  till	  viss	  del	  underbyggda	  resonemang	  kring	  hur	  
människan	  påverkar	  naturen	  och	  visar	  på	  några	  åtgärder	  som	  kan	  bidra	  till	  en	  ekologiskt	  hållbar	  utveckling.	  
Kunskapskrav	  i	  ämnet	  Fysik:	  Eleven	  för	  enkla	  och	  till	  viss	  del	  underbyggda	  resonemang	  kring	  hur	  människa	  och	  
teknik	  påverkar	  miljön	  och	  visar	  på	  några	  åtgärder	  som	  kan	  bidra	  till	  en	  hållbar	  utveckling.	  
Kunskapskrav	  i	  ämnet	  Geografi:	  	  Eleven	  beskriver	  hur	  olika	  handlingar	  i	  vardagen	  kan	  påverka	  miljön,	  och	  ger	  
utifrån	  detta	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  bidra	  till	  hållbar	  utveckling.	  
Kunskapskrav	  i	  ämnet	  Historia:	  	  Eleven	  beskriver	  hur	  olika	  handlingar	  i	  vardagen	  kan	  påverka	  miljön,	  och	  ger	  
utifrån	  detta	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  bidra	  till	  hållbar	  utveckling.	  
Kunskapskrav	  i	  ämnet	  Kemi:	  Eleven	  för	  enkla	  och	  till	  viss	  del	  underbyggda	  resonemang	  kring	  hur	  människans	  
användning	  av	  energi	  och	  naturresurser	  påverkar	  miljön	  och	  visar	  på	  några	  åtgärder	  som	  kan	  bidra	  till	  en	  
hållbar	  utveckling.	  
Kunskapskrav	  i	  ämnet	  Religionskunskap:	  Eleven	  beskriver	  hur	  olika	  handlingar	  i	  vardagen	  kan	  påverka	  miljön	  
och	  ger	  utifrån	  detta	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  bidra	  till	  hållbar	  utveckling.	  	  
Kunskapskrav	  i	  ämnet	  Samhällskunskap:	  	  Eleven	  beskriver	  hur	  olika	  handlingar	  i	  vardagen	  kan	  påverka	  miljön	  
och	  ger	  utifrån	  detta	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  bidra	  till	  hållbar	  utveckling	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
Delegerat	  
ansvar	  till	  
respektive	  
lärare	  och	  

förskollärare.	  

JA	  

Skolverkets	  
allmänna	  råd	  om	  
förskolan	  
(SKOLFS	  
2013:179)	  
	  

2. Styrning	  
och	  
ledning	  
	  

Huvudmannen	  och	  förskolechefen	  bör	  se	  till	  att	  förskolans	  lokaler	  och	  utemiljöer	  är	  utvecklande,	  hälsosamma	  
och	  säkra	  samt	  att	  det	  finns	  fungerande	  rutiner	  för	  att	  säkerställa	  en	  hälsosam	  och	  säker	  miljö	  för	  alla	  barn.	  	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
	  

JA	  

Skolverkets	  
allmänna	  råd	  om	  
förskolan	  
(SKOLFS	  
2013:179)	  
	  

2.	  Barngruppens	  
och	  miljöns	  
betydelse	  i	  det	  
pedagogiska	  
arbetet	  
	  

Förskolechefen	  och	  arbetslaget	  bör	  återkommande	  föra	  en	  dialog	  om	  planeringen	  av	  och	  förutsättningarna	  för	  
arbetet	  i	  förskolans	  miljö	  utifrån	  att	  miljön	  i	  sig	  är	  en	  aktiv	  del	  i	  varje	  barns	  utveckling	  och	  lärande.	  
	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  

	  

JA	  

Läroplan	  för	  
grundskolan,	  

1.	  Skolans	  
värdegrund	  och	  

Genom	  ett	  miljöperspektiv	  får	  elever	  möjligheter	  både	  att	  ta	  ansvar	  för	  den	  miljö	  de	  själva	  direkt	  kan	  påverka	  
och	  att	  skaffa	  sig	  ett	  personligt	  förhållningssätt	  till	  övergripande	  och	  globala	  miljöfrågor.	  Undervisningen	  ska	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  

JA	  
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förskoleklassen	  
och	  
fritidshemmet	  	  (L
gr	  11)	  	  
	  
	  

uppdrag	  	   belysa	  hur	  samhällets	  funktioner	  och	  vårt	  sätt	  att	  leva	  och	  arbeta	  kan	  anpassas	  för	  att	  skapa	  hållbar	  utveckling.	   	  

Läroplan	  för	  
grundskolan,	  
förskoleklassen	  
och	  
fritidshemmet	  	  (L
gr	  11)	  	  
	  

2.	  Övergripande	  
mål	  och	  riktlinjer	  

Skolan	  ska	  ansvara	  för	  att	  varje	  elev	  efter	  genomgången	  grundskola	  har	  fått	  kunskaper	  om	  förutsättningarna	  
för	  en	  god	  miljö	  och	  en	  hållbar	  utveckling.	  	  	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
Rektor.	  	  

	  

JA	  

Läroplan	  för	  
förskolan,	  (Lpfö	  
98)	  	  
	  

1.	  Förskolans	  
värdegrund	  och	  
uppdrag	  

Grundläggande	  värden:	  Förskolan	  vilar	  på	  demokratins	  grund.	  Därför	  skall	  dess	  verksamhet	  utformas	  i	  
överensstämmelse	  med	  grundläggande	  demokratiska	  värderingar.	  Var	  och	  en	  som	  verkar	  inom	  förskolan	  skall	  
främja	  aktningen	  för	  varje	  människas	  egenvärde	  och	  respekten	  för	  vår	  gemensamma	  miljö.	  
Förskolans	  uppdrag:	  Förskolan	  ska	  lägga	  stor	  vikt	  vid	  miljö	  och	  naturvårdsfrågor.	  Ett	  ekologiskt	  förhållningssätt	  
och	  en	  positiv	  framtidstro	  ska	  prägla	  förskolans	  verksamhet.	  Förskolan	  ska	  medverka	  till	  att	  barnen	  tillägnar	  sig	  
ett	  varsamt	  förhållningssätt	  till	  natur	  och	  miljö	  och	  förstår	  sin	  delaktighet	  i	  naturens	  kretslopp.	  Verksamheten	  
ska	  hjälpa	  barnen	  att	  förstå	  hur	  vardagsliv	  och	  arbete	  kan	  utformas	  så	  att	  det	  bidrar	  till	  en	  bättre	  miljö	  både	  i	  
nutid	  och	  i	  framtid.	  	  
	  

Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
Delegerat	  
absvar	  till	  
respektive	  
förskollärare.	  

JA	  

Läroplan	  för	  
förskolan,	  (Lpfö	  
98)	  	  
	  

2.	  Mål	  och	  
riktlinjer	  

Riktlinjer:	  Arbetslaget	  skall	  ge	  barn	  möjlighet	  att	  förstå	  hur	  egna	  handlingar	  kan	  påverka	  miljön.	   Huvudmän,	  VD,	  
rektor.	  	  
Delegerat	  
absvar	  till	  
respektive	  
förskollärare.	  

JA	  
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Bilaga	  4	  –	  FMEA	  	  
	  

Aktivitet	  /	  
Miljöaspekt	  	  	  	  	  

Miljöpåverkan	  	  
Strider	  
mot	  	  	  	  	  	  
lagkrav	  	  

CO2-‐	  
utsläpp	  
(kg)	  	  

S	   A	   S	  x	  A	  	   Betydande	  	  	  	  	  	  
miljöaspekt	  	  	  

	  	  	  	  Olyckor/	  
Olycksrisker	  	  	  

Utsläpp	  till	  luft,	  mark	  och	  
vatten.	  	  	   Ja	  	   -‐	   4	   10	   40	   Ja	  	  	  

Kemikalie-‐
användning	   Utsläpp	  till	  luft	  och	  vatten.	   Ja	  	   -‐	   4	   10	   40	   Ja	  	  

	  Energi-‐
förbrukning	   Utsläpp	  till	  luft.	  	   Nej	  	   6125	   6	   5	   30	   Ja	  	  

Vatten-‐
förbrukning	  	  	  

Användning	  av	  
naturresurser.	  Utsläpp	  till	  
vatten.	  	  

Nej	  	   -‐	   6	   3	   18	   Nej	  	  

Förbruknings-‐
varor.	  

Användning	  av	  
naturresurser.	  Utsläpp	  till	  
luft	  och	  vatten.	  	  

Nej	  	   74,9	   5	   4	   20	   Ja	  	  

Avfall	   Utsläpp	  till	  luft,	  mark	  och	  
vatten.	  	   Ja	  	   	   5	   10	   50	   Ja	  

Externa	  
transporter	  

Användning	  av	  
naturresurser.	  Utsläpp	  till	  
luft.	  	  

Nej	  	   -‐	   5	   4	   15	   Nej	  	  	  

Interna	  
transporter	  

Användning	  av	  
naturresurser.	  Utsläpp	  till	  
luft.	  	  

Nej	  	   765	   6	   4	   24	   Ja	  

Utbildning	  	   Bidrar	  till	  en	  hållbar	  
utveckling.	  	  	   Nej	  	   -‐	  	   6	   6	   36	   Ja	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Sannolikhet	  	   Värde	  	   	   Allvarlighet	  	   Värde	  	  
Osannolikt	  	   3	  	   	   Mycket	  liten	  miljöpåverkan	  	   1	  
Inträffar	  sällan	  	   4	   	   Liten	  	  miljöpåverkan	  	   2	  
Inträffar	  då	  och	  	  då	  	   5	  	   	   Medelstor	  miljöpåverkan	  	   3-‐4	  
Inträffar	  ofta	  	   6	  	   	   Stor	  miljöpåverkan	  	   5-‐6	  
	   	   	   Mycket	  stor	  miljöpåverkan	  	   7-‐9	  	  
	   	   	   Strider	  mot	  lagkrav	  	   10	  	  
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Bilaga	  5	  –	  Förslag	  på	  övergripande	  &	  detaljerade	  miljömål	  	  

	  
	  
Olyckor	  /	  Olycksrisker	  &	  Kemikalieanvändningen	  
	  
Övergripande	  miljömål:	  I enlighet med  Stockholms läns regionala  prioriterade 
miljömål Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö ska Nyckelknippan Förskole AB 
arbeta för att inom 2 år, från 2014 till år 2016, ha minimerat riskerna för olyckor som 
bl.a. kan bidra till utsläpp till luft, eller utsläpp till mark och vatten samt minimerat 
utsläppen av kemikalier till vatten.	  
	  
Detaljerat	  miljömål	  1:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x månader upprätta rutiner 
för hantering av brandfarliga varor samt upprätta en skriftlig redogörelse för 
brandskyddet.   
	  
Detaljerat	  miljömål	  2: Nyckelknippan förskole AB ska inom x månader upprätta rutiner 
för kontinuerliga riskbedömningar med utgångspunkt i hälso- och miljöpåverkan.  
 
Detaljerat	  miljömål	  3:	  	  Inom x antal månader ska det finnas en rutin på avfallshantering 
av kemikalier i labbet som även ska integreras i elevernas utbildning.  
	  
Detaljerat	  miljömål	  4:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x månader ha upprättat en 
fullständig kemikalieförteckning och tillgängliga säkerhetsdatablad ska finnas i en pärm 
i personalrummet.  
 
Detaljerat	  miljömål	  5:	  Alla behållare för kemikalier ska inom x antal månader ha en 
korrekt märkning med faropiktogram och namn på kemikalien.  
 
Detaljerat	  miljömål	  6: Nyckelknippan förskole AB ska inom x antal månader ha gjort 
en minskning av antalet städkemikalier och kemikalier i kemilabbet med x %. De 
kemikalier som inte används ska sedan tas bort och avfallshanteras. 
	  
	  
	  
Avfall	  	  &	  Förbrukningsmaterial	  	  
	  
Övergripande	  miljömål:	  	  Nyckelknippan förskole AB ska i enlighet med Stockholms 
läns miljömål Begränsad miljöpåverkan verka för att minska avfallsmängderna som 
verksamheten ger upphov till med x % fram till 2016.  
	  
Detaljerat	  miljömål	  1: Nyckelknippan förskole AB ska inom period på x antal månader 
ha minskat andelen returpappersavfall med x % och därmed minskat koldioxidutsläppet 
med x kg.  
	  
Detaljerat	  miljömål	  2:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom period på x antal månader 
ha minskat sina inköp av papper med x %, och därmed minskat koldioxidutsläppet med 
x kg.  
	  
Detaljerat	  miljömål	  3:	  	  Nyckelknippan förskole AB ska inom en period av x antal 
månader ha minskat elevernas uppkomst av matsvinn med x %.  
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Energiförbrukning	  	  
Övergripande	  miljömål:	  Nyckelknippan förskole AB ska i enlighet med Stockholms 
läns miljömål Begränsad miljöpåverkan verka för att minska koldioxidutsläppet från 
energiförbrukningen med x kg fram till 2016.  
	  
Detaljerat	  miljömål	  1: Nyckelknippan förskole AB s el ska bestå av x % förnybar energi 
om x antal månader.  
	  
Detaljerat	  miljömål	  2:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x månader engagera x % 
av eleverna i att minska koldioxidutsläppet från elförbrukningen.  	  
	  
Detaljerat	  miljömål	  3:	  	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x månader engagera x % 
av personalen i att minska koldioxidutsläppet från elförbrukningen.  
	  
	  
 
	  
Interna	  transporter	  	  
Övergripande	  miljömål:	  Nyckelknippan förskole AB ska i enlighet med Stockholms 
läns miljömål Begränsad miljöpåverkan verka för att minska sina utsläpp från interna 
transporter inom 3 år med x % i jämförelse med år 2014.  
	  
Detaljerat	  miljömål	  1:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x antal månader ha 
minskat koldioxidutsläpp från interna transporter med x %.  
	  
Detaljerat	  miljömål	  2:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x antal månader ha 
uppmanat och försett x antal personer i personalen med möjligheter att åka kollektivt till 
och från arbetet. 	  	  
	  
Detaljerat	  miljömål	  3:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x antal månader ha 
genomfört en planering av de interna leveranstransporterna och därmed minska sina 
körningar med x % / år.  
	  
	  
	  
Utbildning	  
Övergripande	  miljömål:	  Nyckelknippan förskole AB ska verka för att vidareutveckla 
införlivandet av hållbar utveckling och miljöfrågor i elevernas utbildning där x % av 
alla ämnen ska omfattas år 2016. 
 
Detaljerat	  miljömål	  1:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x antal månader ha startat 
x antal miljöprojekt där elever arbetar kring miljöfrågor.  	  
	  
Detaljerat	  miljömål	  2:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x antal månader ha 
integrerat elever i verksamhetens arbete mot att nå verksamhetens uppsatta miljömål 
kopplat till Stockholm läns regionala miljökvalitetsmål.  
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Detaljerat	  miljömål	  3:	  Nyckelknippan förskole AB ska inom x antal månader ha ökat 
elevers inflytande i miljöfrågor inom verksamheten med x % jämfört med 2014.  
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Bilaga	  6	  –	  Kemikalieförteckning	  	  	  
	  

Typ	  av	  kemikalier	   Förvaring	  	  
	  

Ungefärlig	  
förvarad	  mängd	  	  	  

Kemiundervisning	   	   	  
Etylacetat	  	   Brandsäkert	  skåp	   2,5	  l	  
Saltsyra	  	   Brandsäkert	  skåp	   2	  l	  
Isohexan	  	   Brandsäkert	  skåp	   2,5	  l	  
Jod	  	   Brandsäkert	  skåp	   100	  g	  	  
Ättiksyra	  100%	   Brandsäkert	  skåp	   1	  l	  	  
Fenoftalein	  i	  etanol	  	   Brandsäkert	  skåp	   250	  ml	  	  
Petroliumeter	  	   Brandsäkert	  skåp	   1	  l	  	  
Isohexan	  	   Brandsäkert	  skåp	   2,5	  l	  	  
I-‐propanol	  	   Brandsäkert	  skåp	   1	  l	  	  
Svavelsyra	   Brandsäkert	  skåp	   1	  l	  	  
Natrium	  	   Brandsäkert	  skåp	   250	  g	  	  
Ammoniak	  	   Brandsäkert	  skåp	   1	  l	  	  
Petroliumeter	  	   Brandsäkert	  skåp	   1	  l	  	  
Citrinsyra	  	   Brandsäkert	  skåp	   Uppgift	  saknas	  	  	  
Ammonium	  	   Brandsäkert	  skåp	   250	  g	  	  
Gastub:	  propan,	  isobutan	  
och	  butan	  	  

Brandsäkert	  skåp	   Uppgift	  saknas	  	  

Kalciumhydroxid	   Brandsäkert	  skåp	   5	  kg	  	  
Svavel	  	   Brandsäkert	  skåp	   Uppgift	  saknas	  	  
Ammoniaklösning	  	   Brandsäkert	  skåp	   1	  l	  	  
Alifatnafta	  	   Under	  luftskåp	  	   5	  l	  	  
Bariumklorid	  (II)	  hydrat	  	   Skåp	  	   500	  g	  	  
Aceton	   Skåp	  	   1	  l	  
Ättiksprit	  	   Skåp	  	   1	  l	  	  
Gummi	  Arabicum	  pulver	  	   Skåp	  	   	  Uppgift	  saknas	  	  
Kopparsulfat	  	   Skåp	  	   1	  kg	  	  
Kalciumklorid	  	   Skåp	  	   500	  g	  	  
T-‐röd	  	   Skåp	  	   4	  l	  	  
Natriumhydroxid	   Skåp	   1	  kg	  	  
Isoamylalkohol	  	   Skåp	   1	  l	  	  
Tändvätska	   Skåp	   1	  l	  	  
Glycerol	  	   Skåp	   2	  l	  	  
Lampolja	   Skåp	   1	  l	  	  
Kopparsulfat	  	   Skåp	   1	  kg	  	  
Metanol	  	   Skåp	  	   1	  l	  	  
Agar	  Powder	  	   Skåp	   500	  g	  	  
Fotogen	  	   Skåp	   1	  l	  	  
Tris	  (hydroximetyl)	  
aminometan	  	  

Skåp	   500	  g	  	  

Koppar	  	   Skåp	   250	  g	  	  
Dinatriumsalt	  	   Skåp	   100	  g	  	  
Järnsulfat	  	   Skåp	   25	  g	  	  
Salicylsyra	  	   Skåp	   25	  g	  	  
Bensoesyra	   Skåp	  	   25	  g	  	  
Fenoftaleinindikator	  	   Skåp	   25	  g	  	  
Fischer	  Bioreagent	  	   Skåp	   25	  g	  	  
Lycopodium	   Skåp	   25	  g	  	  
Silvernitrat	  	   Skåp	   100	  g	  	  
Bariumnitrat	   Skåp	   250	  g	  	  
Kaliumdivätefosfat	  	   Skåp	   250	  g	  	  
Koppar	  (II)	  sulfat	  	   Skåp	   1	  kg	  	  
Koppar	  (II)	  klorid	  	   Skåp	   1	  kg	  	  
Kalcium	  klorid	  	   Skåp	   500	  g	  	  
Magnesiumklorid	  	   Skåp	   500	  g	  	  
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Kalciumklorid	  hexahydrat	   Skåp	   1	  kg	  	  
Kalciumklorid	   Skåp	   500	  g	  
Natriumkarbonat	  	   Skåp	   1	  kg	  	  
Malonic	  acid	  	   Skåp	   1	  kg	  	  
Natriumdivätefosfat	   Skåp	   250	  g	  	  
Laktosmonohydat	   Skåp	   500	  g	  	  
Magnesiumsulfat	   Skåp	   1	  kg	  	  
Acetic	  acid	  	   Skåp	   2,5	  l	  	  
Natriumklorid	  	   Skåp	   1	  kg	  	  
Ethyl	  benzoat	   Skåp	   500	  g	  	  
Kaliumhexacyanoferrat	  	   Skåp	   500	  g	  	  
Kopparsulfatlösning	  	   Skåp	   25	  g	  	  
Magnesiumsulfat	  	   Skåp	   25	  g	  	  
Silvernitrat	   Skåp	   25	  g	  	  
Bariumnitrat	  	   Skåp	   25	  g	  
Kopparsulfatlösning	  	   Skåp	   25	  g	  	  
Träslöjd	  	   	   	  
Färg	   Hylla	  	   3	  l	  	  
Trälimm	  Sika	  Bond	  	   Hylla	  	   1-‐2	  l	  	  
Garage	   	   	  
Bensin	  Aspen	  4	  takt	  	   Skåp	  	   25	  L	  	  
Bensin	  Aspen	  2	  takt	  	   Skåp	   5	  L	  
Gasol	  P5	  	   Skåp	   5	  kg	  	  
Limtvätt	  	   Skåp	   1	  l	  	  
Bekämpningsmedel	  Art	  
nr:	  6134	  	  

Skåp	   1	  l	  	  

Alifatnafta	   Skåp	   1	  l	  	  
Bekämpningsmedel	  	  
Borocol	  10	  	  

Skåp	   1	  l	  	  

Lim	  &	  Klotterborttagning	  
Art	  nr:	  213732	  

Skåp	   1	  l	  	  

Delfin	  golvrent	   Skåp	  	   1	  l	  	  
Parraffinolja	  	   Skåp	   1	  l	  	  
Spolarvätska	   Skåp	   1	  l	  	  
Lackspray	   Skåp	   ?	  	  
Swe	  peck	  märkfärg	   Skåp	   2	  l	  	  
Guldfärg	   Skåp	   Uppgift	  saknas	  	  
Målarfärg	  	   Skåp	  	   5-‐6	  l	  	  
Förråd	   	   	  
Tändvätska	  	   Hylla	  	   1-‐2	  l	  	  
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Bilaga	  7	  –	  Bilder	  	  

	  
   Bild 1. Källsorteringssystemet miljönären.  
 
 
 

 
                   Bild 2. Tunnor för avfallshantering som hämtas av Telge Återvinning.  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild 3. Olika kemikalier förvarade i ett olåst skåp i kemilabbet. 
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Bild 4. Kemikalier lagrade i flaskor.  
 

 

 
           Bild 5.  Kemikalieavfall som förvaras i glasflaska i kemilabbet.  
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