Åtgärder som kopplar till de svenska
miljömålen
Nedanstående tabell visar exempel på generella åtgärder som företag kan göra och som
kopplar till de 16 miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Flera av åtgärderna återkommer
under flera miljömål. Åtgärderna är sammanställda av regeringens nationella
miljömålssamordnare för näringslivet.

Miljökvalitetsmål
och Generationsmålet

Det här kan du som företag göra

1. Begränsad
klimatpåverkan

Genomlys företagets grundläggande affärsidé utifrån ett
klimatperspektiv som ett underlag för att identifiera åtgärder med
störst inverkan.
Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror.
Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel
som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
Minska körsträckan.
Öka användningen av res-fria möten.
Underlätta distansarbete
Öka användningen av cykel och kollektiva färdmedel.
Utbilda i effektiv körteknik.
Gå från fossil el till förnybar.
Gå från fossil energi till förnybar.
Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att
använda spillvärme eller förnybara bränslen.
Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna
råvaror.
Gå från fossila råvaror till förnybara
Designa för reparation, återvinning och ökad livslängd.
Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till
återanvändning och materialåtervinning.
Minska mängden kött och när företaget köper kött välj
närproducerat naturbeteskött.

2. Frisk luft

Gå från fossila drivmedel till i första hand eldrift och gas.
Minska körsträckan.
Öka användningen av res-fria möten.
Underlätta distansarbete
Utbilda i effektiv körteknik.
Gå från fossil el till förnybar.
Gå från fossil energi till förnybar.
Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att
använda spillvärme eller förnybara bränslen.
Efterfråga renare sjötransporter, använd t.ex. Clean shipping
index.

Använd cykel, kollektiva färdmedel, gas- eller elbil och dubbfritt
för transport i tätort.
Minska användningen av lösningsmedel.
3. Bara naturlig
försurning

Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel
som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
Minska körsträckan.
Utbilda i effektiv körteknik.
Gå från fossil el till förnybar.
Gå från fossil energi till förnybar
Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att
använda spillvärme eller förnybara bränslen.
Efterfråga renare sjötransporter, använd t.ex. Clean shipping
index.

4. Giftfri miljö

Skaffa information om innehåll av farliga ämnen i varor och
material som företaget köper in för eget bruk eller för
vidareförsäljning och skicka vidare kemikalieinformationen i
leverantörskedjan, till konsumenter och till avfallsledet.
Välj bort varor och material som innehåller särskilt farliga
ämnen. Ta hjälp av antingen PRIO-databasen och välj bort
utfasningsämnen enligt PRIO, eller välj bort ämnen på SINlistan.
Om företaget tillsätter ämnen i varor och material med särskilt
farliga egenskaper (SvHC-ämnen), undersök möjligheten att byta
till ämnen med mindre farliga egenskaper. Skicka vidare
information om varans hela innehåll av miljö- och hälsofarliga
kemikalier i leverantörskedjan.
Sortera ut farligt avfall för omhändertagande.
När företaget köper mat, välj ekologiskt.

5. Skyddande
ozonskikt

Gå från fossil el till förnybar.
Gå från fossil energi till förnybar.
Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att
använda spillvärme eller förnybara bränslen.
Verka för att ämnen såsom bl.a. klor och brom byts ut mot
miljövänligare alternativ om de används i processer eller
liknande i företagets värdekedja t.ex. utomlands.
Lämna avfall och rivningsmaterial som innehåller
ozonnedbrytande ämnen till omhändertagande.

6. Säker strålmiljö

Analysera om råvaror, insatsvaror och processer i företagets
leverantörs- och värdekedja, bidrar till utsläpp av radioaktiva
ämnen och ta fram åtgärdsplan för hur denna påverkan kan

minska.
7. Ingen övergödning

Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel
som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
Minska körsträckan.
Efterfråga renare sjötransporter, använd t.ex. Clean shipping
index.
Gå från fossil el till förnybar.
Gå från fossil energi till förnybar.
Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att
använda spillvärme eller förnybara bränslen.
När företaget bjuder på mat (framför allt i Sverige), minska både
det animaliska och vegetabiliska proteinet (se referens).
Minska matsvinnet.
Livsmedelsproducenter: Minska fosfortillsatser i livsmedel.
Påverka så att utsläppen av kväve och fosfor till luft, mark eller
vatten minskar i processer etc. i företagets värdekedja i Sverige
och i andra länder.
Använd miljömärkt tvättmedel och undvik över dosering.

8. Levande sjöar och
vattendrag

Gå från fossila drivmedel till eldrift och de förnybara drivmedel
som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
Minska körsträckan.
Gå från fossil el till förnybar.
Gå från fossil energi till förnybar.
Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att
använda spillvärme eller förnybara bränslen.
Spola inte ut farliga ämnen och förorenat vatten i vanliga
avloppsnätet utan skaffa särskild rening om företaget hanterar
lösningsmedel, rengöringsmedel, färgrester etc.
Minska utsläppen av kväve och fosfor till mark och vatten från
t.ex. processer i företagets värdekedja i Sverige och andra länder.
Efterfråga renare sjötransporter, använd t.ex. Clean shipping
index.
Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av
invasiva arter. Dessa sprids ofta med transporter av olika slag,
inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt
barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.

9. Grundvatten av god
kvalitet

Spola inte ut kemikalier eller förorenat vatten i det vanliga
avloppsnätet utan skaffa egen rening till om företaget hanterar
rengöringsmedel, lösningsmedel, färgrester, läkemedel etc.
Använd inte naturgrus utan ersätt med till exempel bergkross.
Var sparsam med vattenförbrukningen, särskilt om företaget har
egen brunn eller om vattnet kommer från kommunal brunn som
vattentäkt.

10. Hav i balans samt
levande kust och

Efterfråga renare sjötransporter, använd t.ex. Clean shipping
index.

skärgård

När företaget köper fisk välj MSC-, ASC- eller KRAV-certifierad
fisk.
Undvik microplaster i produkter som köps in eller tillverkas av
företaget.
Spola inte ut kemikalier och förorenat vatten i det vanliga
avloppsnätet utan skaffa egen rening om företaget hanterar
rengöringsmedel, lösningsmedel, färgrester, läkemedel etc.

11. Myllrande
våtmarker

Undersök om företaget har möjlighet att restaurera eller anlägga
våtmarker.
Undersök om företaget har möjlighet att sköta våtmarker med
bete eller slåtter.
Skogsföretag kan bidra till våtmarker genom att bruka sumpskog
med skonsamma metoder t.ex. kontinuitetsskogsbruk eller
frivilligt skydda sumpskog
Företag som använder torv, undersök möjligheten att använda
andra material eller utveckla tekniker så att torvanvändning
minimeras.
Företag kan sponsra åtgärder för våtmarker genom fonder eller
föreningar.

12. Levande skogar

Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna
råvaror.
Använd miljöcertifierade träprodukter.
Kombinera strategier för omställning till mer biobaserade system
med tydliga åtgärder för ökad resurseffektivitet.

13. Ett rikt
odlingslandskap

Se över företagets leverantörskedja när det gäller
jordbruksprodukter för att säkerställa minskad negativ
miljöpåverkan från livsmedelsproduktion.
Minska mängden kött och när företaget köper kött välj
närproducerat naturbeteskött.
Minska matsvinnet som genereras i företaget.
Gynna biologisk mångfald till exempel genom köp av lärkrutor

14. Storslagen
fjällmiljö

Om företaget har resor eller aktiviteter i fjällen, analysera hur
företaget kan minska bullret i fjällmiljö från egen användning av
bl.a. skoter och mindre flygplan.
Kör inte terrängskoter på barmark eller i känsliga områden.
Vid användning av järn och metall, öka andelen återvunnen
råvara.

15. God bebyggd
miljö

Minska mängden avfall som genereras och öka andelen som går
till återanvändning och materialåtervinning.
Använd cykel, kollektiva färdmedel, gas-eller elbil och om
möjligt dubbfritt för transport i tätort.
Undersök inomhusmiljön i företaget avseende bl.a. radon, luft

och buller och vidta åtgärder om det behövs.
Minska energianvändningen och energieffektivisera byggnader.
16. Ett rikt växt- och
djurliv

Gör en genomlysning av företagets leverantörsled och hur
leverantörerna påverkar den biologiska mångfalden och
ekosystemtjänster och minimera den negativa påverkan.
När företaget köper kött välj svenskt naturbeteskött.
När företaget köper fisk välj MSC, ASC eller KRAV-certifierad
fisk.
Utveckla kontrollsystem för att undvika oavsiktlig införsel av
invasiva arter. Dessa sprids ofta med transporter av olika slag,
inklusive frukt- och växtimport, virkesimport, levande mat samt
barlastvatten vid förflyttning av båtar mellan olika vatten.

Generationsmålet

Öka effektiviteten i användningen av energi och råvaror.
Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna
råvaror.
Gå från fossil el till förnybar.
Gå från fossil energi till förnybar, o
Om företaget har fjärrvärme ställ krav på leverantören att
använda spillvärme eller förnybara bränslen.
Designa för reparation, återvinning och ökad livslängd.
Minska mängden avfall som genereras och öka andelen av
avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning.
Skaffa information om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen
i varor och material som företaget. köper in för eget bruk eller för
vidareförsäljning och skicka vidare informationen i
leverantörskedjan, till konsumenter och till avfallsledet. Välj bort
varor med innehåll av särskilt farliga ämne.
Analysera hur råvaror, insatsvaror och processer i företagets hela
leverantörs- och värdekedja, påverkar miljön t.ex. genom
avskogning, vattenanvändning, kemikalieanvändning,
naturresurser och andra ekosystemtjänster och ta fram
åtgärdsplan för hur denna påverkan kan minska.
Ställ krav på certifierad palmolja i egen tillverkning och i inköpta
produkter.
Utred hur företagets användning av soja och andra
jordbruksprodukter påverkar avskogning i produktionsländer och
sätt tydliga mål för att minska negativ påverkan (0
nettoavskogning).
Analysera vilka ekosystemtjänster som företaget tar i anspråk och
integrera där det är relevant dessa värden i beslut som fattas i
företaget.
Analysera om företagets produkter innehåller sällsynta
jordartsmetaller. Efterfråga återvunna jordartsmetaller.
Se till att företagets miljöåtgärder inte orsakar negativ påverkan
på omvärlden.

