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Rapporten ar avsedd att underlatta forbattringar och uppfoljning av en allsidig 
miljoanpassning. Den kan anvandas for serios miljoprofilering och ar samtidigt 
utformad for utbildning. 



UppUigg och utformning 

Viktiga, entydiga och HittbesUimda miljoindikatorer har efierstravats. 

Tio miljoinriktade och fern halsoinriktade delomraden behandlas. 

Berakning av ett miljoindex (0-10 p) kan goras fOr varje delomrade. 

Summaindex for samtliga eller for utvalda delomraden kan anges. 

Delpoang (inom parentes) kan sattas om inte full poang uppnas. 

Jamforelser inom och mellan verksamheter kan goras via miljoindex. 

Urval av delomraden och kriterier inom dessa kan och bor diskuteras. 

Bur gor man? 

• Avgdinsa den verksarnhet Du vill bedoma (ett foretag, en skola, ett hushatl etc). 

• VaIj ut vilket I vilka av de femton omradena Du vill bedoma. VaIj gfuna samtliga! 

• Rakna fram ett rniIjoindex for varje utvalt delomrade utifran poanglistan (for det senaste 
aret). Om sa onskas kan index for flera delomraden sIas samman till ett totalindex som 
jamfors med maxpoangen for de omraden Du valt (150 p om samtliga omraden vaIjs). 

• Tank igenom vad som bor forbattras! 

• Jamfor gfuna med vilket miljoindex en annan liknande verksamhet far. 

• Aterkom om till exempel ett ar och se hur mycket verksarnhetens miljoindex har hojts! 



FLORAOCHFAUNA 

Bakgrund 

Manga arter hotas da de livsmiIjoer de ar anpassade for forsvinner. Att verka for ett varierat 
Iandskap skapar forutsattningar fOr bioIogisk mangfald omkring oss. FIer arter far en chans an 
bara det fatal som normalt gynnas av en enformig narmiljo. Detta har ocksa betydelse fOr 
manniskors intresse for naturen. 

Motiveringar 

Gronytor ar hemvist fOr fIer djur och viixter an asfalt och grus. Darfor gynnar poangsattningen 
en hog andel gronytor. 

TriM erbjuder hackningsplatser for fagIar: Manga insekter, som i sin tur ar nodvandiga for 
andra djur, ar beroende av trad. Inhemska tradarter gynnar den inhemska faunan. Gamla trad 
ar viktigare for biologisk mangfald an unga trad. 

Vatmarker med vatmarksviixter skapar livsmiljoer fOr grodor och andra fuktkravande djur. 
Manga fageIarter drar ocksa nytta av en damm fOr att dricka och kanske fOr att fa ett 
uppfriskande bad. 

Blomsterlingar ar vackra att se pa och lockar till sig fjariIar och manga andra insekter. For att 
bIommorna skall fa en chans att satta fro ar det viktigt att angen inte klipps eller sI as for tidigt. 
Den far inte heller sIas fOr sent, eftersom gras som viixer till senare pa sommaren kan konkur
rera ut angsbIommorna. 

Buskage gynnar faunan och i synnerhet fagellivet. Buskarna ger skydd och boplatser och 
barbuskar Iockar med fOda. 

Hlickar och gangkanter ar smabiotoper och ekologiska overgangszoner med manga speciella 
inhemska viixter som inte bor rensas bort. 
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FLORA OCH FAUNA 

Den obebyggda arealen inom 50 m avstand ar gronytorl till mer an 80%; 2p 
till mer an 50 % (lp) 

Inom 50 m avstand fInns minst 20 inhemska triid2 av minst 4 olika arter; 2p 
minst 5 inhemska trad av minst 2 arter (lp) 

Inom 50 m avstand fInns minst en damm med vatmarksvaxter3 omkring, 2p 
och med en yta av minst 20 m2

; 

med en yta av minst 5 m2 (lp) 

Inom 50 m avstand fmns minst en blomsteriing4 som inte klipps / sliis 2p 
fore 15 juli och med en yta av minst 50 m2

; 

med en yta av minst 10 m2
. (lp) 

Inom 50 m avstand fmns ett elIer flera buskage pa totalt minst 10 m2 av Ip 
inhemska arter5 

Hiickar och gangkanter rensas inte fran de inhemska vilda blommor6 Ip 
som vaxer dar 

1. inklusive stenar, berghallar och vattenytor 
2. hogre an 4 m 
3. exempel pa vatmarksvaxter ar kabbeleka, humleblomster, fackelblomster, gullpudra, 

vattenklover 
4. exempel pa arter fran en blomsterang ar grasstjarnblomma, liten blaklocka, teveronika, 

mandelblomma, smorblomma 
5. vide, hassel, en, flader och vinbar ar exempel pa vanliga buskar 
6. exempel pa arter langs gangkanter: rodnarv, femfingerort, gasort, bergssyra, rodplister 

exempel pa arter som trivs i hackar: snarvinda,jordreva, 16ktrav, hackvicker, nejlikrot 
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SKOTSEL AV UTOMHUSOMRADEN 

Bakgrund 

Skotsel av gronomnlden kan orsaka ett flertal rniljoproblem. Manga gronytor skots med hjalp 
av bensindrivna grasklippare och arbetsredskap. Den laga forbranningsgraden hos dessa gor 
att utslappen av ofOrbranda och forbranningsbildade kolvaten blir hoga. Manga av dessa 
kolvaten lir cancerfrarnkallande eller pa andra satt halsofarliga. Det finns dock betydande 
skillnader mellan olika grupper av kolvaten. Inom gruppen aromatiska kolvaten, arener, finns 
slirskilt halso- och rniljofarliga kolvaten, som bensen, med erkant cancerfrarnkallande 
egenskaper. Icke-aromatiska omattade kolvaten, alkener, bidrar liksom de flesta arener i 
bensin effektivt till atmosflirkernisk bildning av marknlira ozon och andra vlixtskadande foto
oxidanter. Mattade kolvaten, alkaner, anses vara de rninst farliga fOr halsa och rniljo. Andra 
rniljoproblem, fOrknippade med skOtseln av gronomraden, lir anvandning av kerniska 
bekampningsmedel och overgodning av mark. 

Motiveringar 

Bensindrivna grasklippare bidrar i hog grad till oljud och till ovan nlirnnda halso- och 
rniljoproblem. Grasklippning sker oftast pa somrnaren nlir solstrruningen, och dlirrned foto
oxidantbildningen, lir som stOrst. Anvandning av bensindrivna grasklippare bor dlirfor 
undvikas. Alkylatbensin baseras pa alkaner i mycket stOrre utstrackning an konventionell 
bensin. Den lir praktiskt taget helt fri fran arener och alkener och lir dlirfor att foredra frarnfor 
konventionell bensin. 

Bensindrivna arbetsredskap bor undvikas av samma skal som bensindrivna grasklippare. Om 
de anvands lir alkylatbensin att foredra. 

Kemiska bekampningsmedel leder ofta till att aven andra arter an de avsedda slas ut. 
Dessutom finns risk fOr lackage till vatten. Vissa bekarnpningsmedel, som glyfosat (Round
up), dodar nastan alIa vlixter och motverkar dlirrned biologisk mangfald. 

Konstgodning lir oftast helt onodig och rubbar balansen i ekosystemet genom att ett fatal arter 
gynnas medan andra slas ut. Dessutom finns risk fOr markovergodning med utlackage till 
vatten som fOljd. Kvavetillgangen begransar norrnalt tillvlixten i landekosystem. Dlirfor 
orsakar kvaveovergodning slirskilt latt rubbningar i ekosystemet. Amrnoniurnkvave har ocksa 
en fOrsurande effekt pa marken. Stora mangder kvave tillfors dessutom marken i tatorter 
genom nedfall av kvaveoxider fran trafiken. 

Borttransport av biomassa inneblir rninerallirnnesforluster och negativ rniljopaverkan fran 
sjalva transporten. Kvarlamnat material kan ersatta anvandning av konstgodsel. Dessutom kan 
kvistar och dylikt komrna till anvandning som tackrnaterial. 
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SKOTSEL AV UTOMHUSOMRADEN 

Inga bensindrivna griisklippare anvfulds 2p 
For bensindrivna gdisklippare anvands endast alkylatbensin (lp) 

Inga bensindrivna arbetsredskapJ anvfulds 2p 
Hogst tva typer av bensindrivna redskap anvfulds och kors da pa (lp) 
alkylatbensin 

Inga kemiska bekiimpningsmedez2 anvfulds 2p 

Ingen konstgodning3 anvands 2p 
Ingen kviivekonstgodning anvfulds (lp) 

Grasklipp och annan biomassa4 kvarlamnas, komposteras lokalt eller 2p 
anvands som tackmaterial 
Endast grenar och annat grovre material tas bort (lp) 

1. till exempel hacksax, rojsag, jordfras, trimmer, lovsug 
2. KRA V -godkanda bekampningsmedel undantagna 
3. kalkning undantaget eftersom det hojer pH 
4. lOv, kvistar och grenar, tradgardsrens 
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PARKERING 

Bakgrund 

Parkering for nara bebyggelse leder Hitt till sarnre luftkvalitet inomhus. MojIighetema till 
parkering styr ocksa delvis valet av transportsatt. Genom att ordna fOrdelaktiga 
parkeringsmojligheter fOr cyldar och miljoanpassade fordon uppmuntras anvandning av dessa 
transportsatt. 

Motiveringar 

Bilparkering onodigt nara bebyggelse bor undvikas eftersom bilar avger extra mycket avgaser 
yid kallstarter. Dessutom avdunstar bensin da bilama star stilla. Handikappade kan behova 
komma sa nara som mojIigt, och darfor har undantag gjorts for handikappfordon. 

Inomhusparkeringar far latt hoga halter av bensinangor och avgaser eftersom mojIighetema 
till utspadning genom spridning ar begransade. Dessutom finns risk fOr att luften fOrsamras 
aven i angransande lokaler. Darfor ar det mindre daIigt med parkering i fristaende garage. 

Genom att lata fordon med miljoanpassade drivmedel parkera gratis stimuleras anvandning av 
dessa drivmedel. 

Cyklar bor fa parkeras sa nara som mojIigt for att underlatta fOr cyklistema. Blota sadlar och 
cykelst6lder gor ingen cyklist glad. Darfor ar aven tak over cykelparkeringen och mojlighet 
att lasa fast cykeln atgarder som framjar cykling. 
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PARKERING 

Ingen bilparkeringl inoID 50 ID avstfmd frfm arbetsplats (eller IDOt- 3p 
svarande) 
Ingen parkeringl inOID 20 ID avstfmd och farre an 10 platser inOID 50 ID (2p) 
Ingen parkeringl inOID 20 ID (lp) 

Ingen inomhusparkering for bensin- och dieseldrivna fordon 2p 
Inomhusparkering endast i separat byggnad (lp) 

Billigare parkering for fordon IDed miljoanpassade drivmedez2 Ip 

Sarskild cykelparkerinl inOID 20 ID fnln entre IDed platser efter behov 2p 
Sarskild sadan cykelparkering inOID 50 ID (lp) 

Cykelparkering fri fran IDopeder och IDotorcyklar (parkeras langre bort) Ip 

Parkering endast pa oppna, vru ventilerade platser Ip 

1. utom for handikappfordon 
2. naturgas, biogas, el, hybriddrift 
3. helst med tak och mojIighet att Hisa fast cykeln 
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RES OR 

Bakgrund 

Resor, privat och i anknytning till arbetet, utgor en vasentlig del av manga manniskors 
tillvaro. VaIet av fardmedel spelar en viktig roll, eftersom stora skillnader finns mellan olika 
transportsatts miljo- och haIsopaverkan. Flygresor ar ofta det samsta aItemativet ur 
miljosynpunkt. Det basta ar naturligtvis att planera sa att onodiga resor undviks. 

Motiveringar 

Hemarbete kan vara ett effektivt satt att minska resandet och samtidigt spara tid. 

Flexibel arbetstid som gor det mojligt att undvika rusningstrafik bidrar till att minska 
kobildningar i trafiken. Detta ar en fOrdel bade fOr miljon och bilisten eftersom utslappen yid 
kobildning ar sarskiIt stora och expositionen inuti bilar okar i en bilko. Dessutom fOrkortas 
restiden. 

Cykling ar ett smidigt och miIjovanligt satt att forflytta sig kortare strackor. Det ar ocksa 
haIsosamt, forutsatt att omgivningsluften ar fri fran luftfororeningar. 

For langre resor ar taget det basta aItemativet ur miljosynpunkt, jamfort med bil, buss och 
flyg. Det bor darfor prioriteras da mojlighet ges. 

Bilresor paverkar miljo och halsa mycket olika beroende pa vilket drivmedel som anvands. 
Hybridbilar och elbilar ar delvis eller heIt avgasfria och har Iagre energifOrbrukning an 
konventionella bilar. Bilar som drivs med natur- eller biogas (metan) har mindre halso- och 
miljopaverkan jamfort med konventionella bilar, tack vare mindre farliga fOrbrannings
produkter. Lag bensinfOrbrukning minskar koldioxidutslappen och darmed bidraget till 
vaxthuseffekten. 
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RES OR 

MojIighet att arbeta hemma1 ges och anvfulds miljoanpassat 2p 

MojIighet tillflexibeZ arbetstid2 ges och anvfulds miljoanpassat Ip 

Cykling3 prioriteras och uppmuntras av foretag (eller motsvarande) Ip 
respektive individ 

Miljoanpassade kollektiva transportmedeZ4 prioriteras av foretag Ip 
respektive individ 

Tagresor prioriteras framfor bil, buss och flyg for tjansteresor och 2p 
privatresor 

Yid bilresor i tjfulsten och privat anvfulds eIhybridbilar eller elbilar 3p 
Yid bilresor anvfulds naturgasbilar, biogasbilar, eller etanolbilar (2p) 
(minst 80 % etanol i branslet) 
Yid bilresor anvfulds bil med katalytisk avgasrening och bensin- (lp) 
forbrukning under 0,75 Iiter per mil 

1. om ett arbete kan utforas lika bra eller battre hemma tilHhs detta, och tillampas sarskilt om 
bilresandet darigenom minskas avsevart 

2. om ett arbete kan utfOras lika bra eller battre med flexibel arbetstid tilHl.ts detta, och 
tillampas sarskilt om biHikande i rusningstrafik darigenom kan minskas 

3. cykling vaIjs av individen da cykeln ar ett rimligt altemativ, och uppmuntras ekonomiskt 
och praktiskt av fOretaget (eller motsvarande) 

4. pendeltag, sparvagn, tradbussar, naturgasbussar, biogasbussar etc valjs om sa ar rimligt, 
och uppmuntras ekonomiskt och praktiskt av fOretaget (eller motsvarande) 
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V ARME OCH VATTEN 

Bakgrund 

Mycket energi forbrukas for att varma upp lokaler och varmvatten. Aven om anstrangningar 
gors fOr att miljoanpassa energiforsorjningen lir den miljovanligaste energin den som inte 
anvands. Uingtgaende minskningar av energiforbrukningen lir tekniskt mojliga i de fiesta 
foretag, hushaII och andra verksamheter. Vatten lir en naturresurs som lir viktig att hushaIla 
med, slirskilt i de delar av vlirlden dlir tillgangen ar knapp. 

Motiveringar 

Fjlirrvlirme levereras fran energieffektiva central a varmeverk med fOrhaIlandevis sma 
utslapp. Fjlirrvarme har ocksa fOrdelen att spillvarme fran industrin kan utnyttjas i 
fjlirrvarmenatet. Solvlirme minskar behovet av annan energi fOr uppvarmning och framforallt 
for varmvatten under sommarhalvaret. Jordvlirme drivs med endast cirka en tredjedel av den 
el som skulle gatt at jlimfort med om uppvarmningen hade skett med direktverkande el. 
Biobrlinslen lir fOrnyelsebara resurser, men rok fran vedeldnlng i tatbebyggda villaomraden 
kan stlilla till problem. 

En nattemperatur pa hogst 18°C lir oftast fullt tillracklig och minskar den totala 
energifOrbrukningen avsevlirt. For att undvika en alltfor kraftig belastning pa elnatet bor 
temperaturhojningen pa morgonen ske langsamt, och helst fOre eller efter morgonens energi
forbrukningstopp, som lir omkring klockan atta. 

EnergieffektivaJonster kan minska uppvarmningsbehovet avsevlirt eftersom fonstren star for 
en stor del av varmeforlusterna. 

Manga manniskor har behov av vlidring och av att soya med en oppen vadringsspringa i nagot 
fonster. Langvarig vadring orsakar betydande varmeforluster, som blir onodigt stora om en 
radiator, placerad under vlidringsfonstret, far sta pa under vadringen. 

Energieffektiv ventilation lir nodvandig om vi skall fa en god luftkvalitet inomhus till en sa 
lag energiforbrukning som mojIigt. Yid tillflillen da behovet inte lir sa stort bor ventilationen 
minskas. Ytterligare satt att minska energiatgangen lir att ta till vara varmen i utgaende luft 
genom varmevlixIing med ingaende. Regelbunden rengoring av ventilationskanaler lir ocksa 
viktig for att forbattra effektiviteten och forhindra tillvlixt av mikroorganismer. Speciellt stora 
blir kraven pa ventilationen i de fall da byggnaden isolerats vlil. 

SnaIspolande kran- och duschmunstycken med luftinsprutning gor att vattnet anvands 
effektivare. Ur energisynvinkellir det slirskilt viktigt att varmvattenforbrukningen minskar. 

Motivationen fOr att hushaIla med varme och vatten okar om Jorbrukning och kostnader for 
dessa poster redovisas separat. Enskilda avdelningar och hushaII bor sta fOr sina egna 
kostnader sa langt det lir mojIigt. Redovisningarna bor dessutom vara lattillgangliga och fOljas 
upp regelbundet. 
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VARMEOCHVATTEN 

Fjiirrviirme, solviirme, jordviirme, biobriinslen eller kombinationer 3p 
av dessa energikilllor anvands genomgaende for uppvfumning av 
lokaler och varmvatten 
Dessa energikilllor anvands till mer an 50% for uppvfumning (2p) 
Nagon av dessa energikilllor anvands delvis for uppvfumning (lp) 

Nattemperatur hogst 18°C under vinterhalvaretl Ip 

Energieffektiva!onster2 Ip 

Yid vadring stangs eventuell radiator under fonstret av Ip 

Energieffektiv ventilation somregleras efter behov Ip 

VattensnaIa kran- och duschmunstycken anvands, sarskilt for varmvatten Ip 

Forbrukning och kostnader for varme (inklusive varmvatten men 2p 
exklusive el) redovisas separat och lattillgangligt 

1. regleras sa att lcraftig energitopp pa morgonen undviks 
2. sma fonster, tatade tvaglasfOnster, treglasfOnster, smarta fOnster, stOrst fOnster mot soder 
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ELANV ANDNING 

Bakgrund 

Liksom anvandningen av varme och vatten, paverkar aven all elanvandning miljen pa nagot 
satt. Elektricitet iir en hegviirdig energiform och en resurs som ber anvandas sa effektivt som 
mejligt. Ratt anvanda ekonomiska och andra styrmedel kan effektivt bidra till minskad elfOr
brukning. 

Motiveringar 

Uppviirmning med elradiatorer och eldrivna f/liktar ferbrukar mycket el. Varmvatten
ferseIjningen iir mycket energikravande och ber klaras med annan energi an el. 

I keket iir mikroVllgsugn och vattenkokare energisnaIare alternativ fOr uppviirmning av vatten 
och andra livsmedel an elspis och vanlig ugn. 

EnergisnaIa vitvaror, datorer och andra elektriska apparater"kan effektivt bidra till att minska 
elfOrbrukningen. 

Belysningen utger en betydande del av var elanvandning och ber regleras efter behov och inte 
vara tand i onedan. 

Utomhusbelysning ber inte vara tand i onedan. Nagra timmar efter midnatt iir behovet extra 
lagt. 

Kylar och frysar iir energikravande och varje extra grads kylning ferbrukar onedig energi. 
Isbelagda kylelement och dammig baksida fersiirnrar viirmeeverferingen, vilket leder till 
ytterligare energiferbrukning. Frosta av regelbundet och darnmsug dessutom giirna baksidan, 
om den gar att komma at. Dessutom haIler apparaterna langre om de skets viil. 

Torkning av tvatt kraver mycket energi. Det basta iir naturligtvis att lata sa mycket som 
mejligt sjiilvtorka. Torkskap slukar mer el an torktumlare och centifug, och ber diirfer 
undvikas. 

Motivationen fOr att hushaIla med el ekar om forbrukningen och kostnadema redovisas 
separat. VaIje avdelning eller hushaII ber sta fOr sina egna kostnader sa langt det iir mejIigt. 
Redovisningarna ber vara lattillgangliga och fOljas upp regelbundet. 
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ELANV ANDNING 

Ehadiatorer och eldrivna vannefHiktar anvands endast i undantagsfall 2p 
for uppva.rmning 

Elspis och ugn anvands inte i onodan for uppva.rmning av vatten och Ip 
andra livsmedel 

Yid kop av vitvaror, datorer och andra elapparater valjs energisnaIa Ip 
altemativ 

Belysning regleras efter behov sa att bara det antallampor och lysror Ip 
med den placering som behovs haIls tanda i varje rum 

Utomhusbelysning regleras efter behov Ip 

Kyl- och frysutrymmen hills yid ratt temperatur och frostas av minst en Ip 
o 0 gang per ar 

Torkning i torkskap undviks om mojligt Ip 

Endast miljomarkt el anvands Ip 

Rorliga kostnader for el redovisas separat och lattillgangligt minst tva 1 p 
o 0 ganger per ar 
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LOSNINGSMEDEL 

Bakgrund 

Stora mangder 15sningsmedel anvands totalt i samhaIlet inom alla mojliga ornraden. Manga 
av 15sningsmedlen ar haIsofarliga pa olika satt. I atmosfaren bidrar manga losningsmedel till 
bildning av marknara ozon och andra fotooxidanter. Numera fOrsoker man rninska 
anvandandet av 15sningsmedel och de varsta avvecklas och ersatts med rniljovanligare 
alternativ. 

Motiveringar 

Klororganiska 15sningsmedel ar fettlosliga och anrikas i vavnader. Flera av dem ar cancer
framkallande, och vissa bidrar till ozonskiktets nedbrytning. 

Tetrakloreten (perkloretylen) avvecklas som tvattkernikalie pa grund av dess rnisstankt 
cancerfrarnkallande formaga och toxicitet mot vattenlevande organismer. Anvandning av 
tetrakloreten fOr andra andam3.l har redan stoppats. 

Hypoklorit har tidigare anvants mycket som blekkernikalie inom industrin och fOr kernisk
tekniska produkter, men avvecklas eftersom anvandningen ofta medfOr bildning av klor
organiska foreningar. 

Aromatnafta inneh3.ller framst aromatiska kolvaten med fIer an atta kolatomer. Dessa kan ge 
neurotoxisk paverkan med atfOljande haIsoproblem. 

Toluen och xylen kan medfora haIsorisker av liknande slag som aromatnafta. Dessutom 
orsakar utslapp tillluft bildning av fotooxidanter som kan bidra till vegetationsskador. 

Styren upptas effektivt i fettvavnad och metaboliseras till amnen som rnisstanks vara cancer
frarnkallande. A yen styren bidrar till ozonbildning. 

Alifatnafta inneh3.l1er nastan uteslutande alkaner. Dessa orsakar losningsmedelseffekter som 
dock bedoms vara rnindre halsofarliga an effekterna av aromatnafta. 
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LOSNINGSMEDEL 

Anvfu1der ej produkter SOID innehaIler klororganiska l lOsningsIDedel 2p 

Anlitar ej keIDtvatt SOID anvander tetrakloreten Ip 

Anvfu1der ej hypokloritinnehllilande rengoringsIDedel 2p 

Anvfu1der ej produkter SOID innehaIler aromatnafta 2p 

Anvfu1der ej produkter SOID innehaIler toluen ochleller xylen Ip 

Anvfu1der ej produkter SOID innehaIler styren Ip 

Anvfu1der ej produkter SOID innehaIler alifatnafta Ip 

1. trikloreten, diklormetan, 1,1, I-trikloretan etc 
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MATERIAL 

Bakgrund 

Vilket material vi vliljer har stor betydelse fOr paverkan pa miljon. Anvandning av material 
fran icke fOmyelsebara ravaror bor undvikas i sa stor utstrackning som mojligt. Val av 
material bor ske sa att miljo- och hlilsoproblem yid tillverkning, anvandning och resthantering 
minimeras. Material fran inhemska, fornyelsebara ravaror bor prioriteras fOr att undvika 
onodiga transporter med atfOljande miljoproblem. Da all materialfOrbrukning innebar en 
miljobelastning ar det viktigt att hushaIla med de material som redan finns. 

Motiveringar 

Trti ar en fOrnyelsebar ravara som det finns gott om i Sverige. Detta motiverar att tra 
prioriterasnar det ar mojligt. Genom att vlilja inhemskt tra minskar dessutom transport
behovet, samtidigt som svenskt naringsliv gynnas. 

Exotiskt virke kan vara motiverat for vissa anvandningsomraden. I dessa fall behovs dock 
garantier for att virket kommer fran ett uthaIligt skogsbruk. Virket kan till exempel vara 
godkant av FSC, Forest Stewardship Council. Da sadant tra vliljs stOds skogsbrukare som 
fOrsoker driva ett miljoanpassat och uthaIligt skogsbruk. 

Fungicidimpregnering av tra fOr att hindra svampangrepp ar ett stort miljoproblem. For 
rotskyddsbehandlingen anvands fortfarande huvudsakligen kreosot, som innehaIler poly
cykliska aromatiska kolvaten. Olika vattenlosliga medel, innehaIlande krom, koppar och 
arsenik har ocksa anvants mycket. En stor del av dessa miljo- och hlilsofarliga amnen lacker 
ut till miljon under anvandningen. Vid eventuell fOrbranning kan de ge upphov till toxiska 
luftfororeningar. 

Textilier har alltid framst tillverkats fran fornyelsebara ravaror och ett brett sortiment av 
ravaror finns att tillga. Ofta anvands dock stora mangder bekampningsmedel yid till exempel 
bomullsodling. Utbudet av helt eller delvis miljoanpassade och miljomarkta textilier okar, 
men paverkas av modetrender. 

Koppar ar en toxiskmetall som anvands i stor utstrackning. Detta motiverar begransning av 
de mangder som tas ut fran jordskorpan, och av de mangder som redan finns i omlopp. 

Polymera material baserade pa butadien, styren, isocyanater eller halogeninnehaIlande 
monomerer forbrukar en begransad resurs, och dessa monomerer ar mycket miljo- och 
hlilsofarliga. Vid framstlillning av polyuretan anvands isocyanater, som ar okanda allergener. 
Vinylklorid och butadien (l,3-butadien) ar cancerogena. Butadien anvands i slagtaIig 
polystyren, i ABS-plast och i vissa gummimaterial. Anvandning av PVC ifragasatts pa grund 
av kopplingen till bland annat kvicksilver, klorgas, dikloretan, vinylklorid, dioxiner och 
korrosion yid fOrbranning. De mjukgorare som anvands, sarskilt i PVC och andra mjuka 
plaster, ar ofta miljo- och halsofarliga. Den mest kanda mjukgoraren ar dioktylftalat. Med 
tiden diffunderar mjukgorarna ut i omgivningen. De kan da tas upp av manniskan och andra 
organismer. 

Engangsmuggar kan bytas mot personliga muggar med atfoljande miljovinst. Pa samma satt 
kan de fiesta engangsartiklar med fordel bytas mot fIergangsalternativ. Vid tillflilliga 
arrangemang ar det daremot tveksamt om engangsartiklar utgor nagon miljonackdel. 
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MATERIAL 

Inhemskt tril prioriteras om det ar ett rimligt altemativ Ip 

Exotiskt virke anvands endast om det finns garantier for att skogsav- Ip 
verkningen har skett pa ett uth81ligt satt 

Fungicidimpregnerat tra? anvands ej om rimliga altemativ finns Ip 

Miljoanpassade textilier av fomyelsebara ravaror3 prioriteras Ip 

Kopparmaterial anvands ej om rimliga altemativ flnns Ip 

VaIjer bort polymera material baserade pa butadien, styren, isocyanater 3p 
elIer halogeninnehaIIande monomerer om rimliga altemativ finns 
Valjer bort polymera halogeninneh81lande material om rimliga (2p) 
altemativ flnns 
Valjer bort polymera mjukgjorda halogeninnehaIIande material om (lp) 
rimliga altemativ flnns 

Kompositforpackningar och materialslOsande forpackningar vaIjs bort Ip 
om rimliga forpackningsaltemativ elIer produktaltemativ finns4 

Engangsmuggar (och dito bestick och tallrikar) anvands endast yid Ip 
enstaka tillfaIIen 

1. gran, fur, bjork 
2. kreosotimpregnerat tri:i eller tra som impregnerats med krom, koppar eller arsenik 
3. textilier av bomull, ull, lin, viskos, silke etc; helt inhemska eller rniljoanpassade med 

avseende pa framtagning eller textilfabrikation 
4. med avseende pa funktion, resursfOrbrukning, kaIIsortering, rniljopaverkan och 

haIsopaverkan 
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KALLSORTERING 

Bakgrund 

Manga material I amp ar sig bra for atervinning och bor darfor utnyttjas igen for att anvanda 
vara resurser sa effektivt som mojligt. Andra material och produkter ar direkt miljOfarliga och 
skall tas om hand pa speciella satt. Organiserad sortering och insamling okar mojligheterna att 
varje material hamnar pa ratt staIle i slutandan. I manga kommuner finns speciella 
atervinningsstationer och miljostationer for detta andamaI. 

Det ar fortfarande oklart hur uppdelning i olika fraktioner bor ske fOr att kaIlsorteringen ska 
bli optimal ur miljo- och resurssynvinkel. Matavfall kan komposteras och anvandas till 
kompostjord om det ar rent. Bade rent och fororenat matavfall kan anvandas som biobransle. 
Plastavfall och plastinnehaIlande blandade forpackningar ar vardefulla branslen, men rena och 
enhetliga material kan alternativt atervinnas. Har har fraktioner, for vilka avgransningarna ar 
relativt enkla och fOr vilka kallsortering ar uppenbart meningsfull, valts som indikatorer. 

Motiveringar 

Papper kan atervinnas cirka sex ganger innan det tappar for mycket styrka for att kunna 
anvandas. Returpapper anvands framst till tidningspapper, hushaIIspapper och toalettpapper. 

Wellpapp och kartong ar vaI lampade att atervinna. Atervunnen wellpapp blir ytskikt pa ny 
wellpapp och papp fran kartonger anvands till nya kartonger eller ytskikt pa gipsskivor. 

Glas kan antingen ateranvandas i befmtligt skick, eller smaItas ner for framstaIlning av nytt 
glas. En del atervunnet glas anvands for att tillverka isoleringsmaterial. 

Snulbatterier kan innehaIla miljOfarliga anmen som kadmium och k:vicksilver. Darfor ar det 
viktigt att batterier samlas in och tas om hand, sa att ytterligare spridning av dessa 
tungmetaller undviks. 

Fargavfall och lOsningsmedelsavfall klassas som miljofarligt avfall och skall samlas in for 
lOsningsmedelsatervinning eller fOrbranning yid godkanda anlaggningar. 

Spilloljor och oljefororenat material klassas ocksa som miljofarligt avfall. Spilloljor kan efter 
rening anvandas som bransle i anlaggningar med effektiv fOrbranning. Ovrigt oljefOrorenat 
material destrueras med kontrollerade metoder. 

Elapparater och elektronik innehaIler ofta miljofarliga metaller och flamskyddsmedel. Vissa 
metaller och andra material kan tas tillvara. 

Lysror och lc'lgenergilampor innehaIler kvicksilver och maste darfor behandlas som miljo
farligt avfall. 
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KALLSORTERING 

Insamlingskartonger for returpapper i varje rum av kontorstyp 2p 
Organiserad kaIlsortering och atervinningsinsamling for returpapper (lp) 

Organiserad kaIlsortering och atervinningsinsamling for wellpapp Ip 
och kartong 

Organiserad kailsortering och atervinningsinsamling for glas Ip 

Organiserad kaIlsortering och atervinningsinsamling for metaller Ip 

Organiserad insamling till ratt kommunal adress for smabatterier Ip 

Organiserad insamling till ratt kommunal adress for fiirgavfall och Ip 
lOsningsmedelsavfall 

Organiserad insamljng till ratt kommunal adress for spilloljor och Ip 
oljefororenat material 

Organiserad insamling till ratt kommunal adress for elapparater och Ip 
elektronik 

Organiserad insamling till ratt kommunal adress for lysror och lag- Ip 
energilampor 
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MILJOMARKNING 

Bakgrund 

Syftet med miljomiirkning iir att paskynda miljoanpassning av produkter. Endast produkter 
som uppfyller faststallda kriterier far miljomiirkas. Niir tillrackligt manga produkter har miljo
anpassats och miljomiirkts skarps kraven sa att det aterigen blir en lagom stor andel av 
marknadens produkter som iir berattigade till miirket. Pa sa satt drivs utvecklingen hela tiden 
framat. I Sverige har naturskyddsfOreningens miljomiirkning "Bra Miljoval" (Falken) och den 
offentliga samnordiska miljomiirkningen "Svanen" stimulerat varandra till viktiga 
framgangar. Dessa tva seriosa miIjomiirken iir allmant accepterade och finns redan fOr ett stort 
antal produkttyper. Genom att som konsument valja en miljomiirkt vara, kan men paskynda 
utvecklingen av miIjoanpassade produkter. 

Motiveringar 

Toalettpapper utgor en vasentlig del av allt papper som anvands. Miljomiirkt toalettpapper 
kan vara tillverkat antingen av returpappers- eller nyfibermassa. For att ett toalettpapper skall 
familjomiirkas kravs att utslappen och energiforbrukningen yid tillverkningen skall vara laga. 
Miljokrav stalls ocksa pa hjalpkemikalier i tillverkningsprocessen. Vidare stalls krav pa att 
fOrpackningsmaterialet inte far vara tillverkat av klorinnehaIlande plast. 

Kopieringspapper och hushalispapper anvands i stora mangder. Pa samma satt som for 
toalettpapper stalls krav pa Iaga utslapp yid tillverkningsprocessen fOr miljomiirkning. 
Miljomiirkt hushaIIspapper kan vara tillverkat av antingen returpapper eller nyfibermassa. 
Kopieringspapper och annat papper av hogre kvalitet iir ofta tillverkat av blekt kemisk 
pappersmassa. Miljomiirkning staller da krav pa klorfri blekning fOr att utslapp av toxiska 
klororganiska amnen till vatten skall elimineras. 

Kemiska amnen fran diskmedel kan Iatt hamna i vattendrag och darfor iir det viktigt att de iir 
sa skonsamma som mojligt. For att ett diskmedel skall fa miIjomiirkas kravs att de tensider de 
innehaIler iir biologiskt nedbrytbara. Vidare stalls krav pa hogsta tillatna halter av vissa miljo
farliga amnen. Forpackningen far inte besta av klorinnehaIlande plast. 

Tvattmedel hamnar, liksom diskmedel, latt i vattendrag. Miljomiirkta tvattmedel far inte 
innehaIla optiska vitmedel eller fiirgamnen och miljokrav stalls bland annat pa tensiderna som 
ingar. 

Kuvert miirkta med namn eller logotyp spelar en speciell roll i miljoarbetet genom att vara ett 
ansikte utat. For kuvert som miljomiirks som atervinningsbara galler att papperet maste 
uppfylla kraven for miIjomiirkning. Eventuellt fonster, lim och tryckfiirg maste vara anpas
sade fOr atervinning. For kuvert som tryckts pa miljomiirkt papper behover endast sjalva 
kuvertpapperet uppfylla kraven fOr miljomiirkning. 
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MILJoMARKNING1 

Endast miljomarkt toalettpapper anvands 2p 
Oftast anvfulds miljomarkt toalettpapper (lp) 

Endast miljomarkta kvaliteter anvfulds av annat mycket inkopt papper2 2p 
Oftast anvfulds sadant miljomarkt papper (lp) 

Endast miljomarkta diskmedel3 anvfulds 2p 
Oftast anvfulds miljomarkta diskmedel (lp) 

Endast miljomarkta tvlittmedel anvfulds 2p 
Oftast anvfulds miljomarkta tvattmedel (lp) 

Endast helt atervinningsanpassade kuvert anvfulds 2p 
Endast kuvert av miljomarkt papper anvfulds (lp) 

1. Bra miljoval, Svanen eller EU-Blornman 
2. kopieringspapper, hushllilspapper etc 
3. handdisk och maskindisk 
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INOMHUSMILJO 

Bakgrund 

Inomhusluften betyder mycket for trivseln. En god inomhusluft ar ocksa viktig ur 
hiilsosynpunkt eftersom vi tillbringar sa mycket tid inomhus. 

Motiveringar 

Rokfritt inomhus fOrbattrar luftkvaliteten avsevart och anses numera oftast som en 
sjalvk1arhet. 

Paifymer och doftamnen kan orsaka problem fOr allergiker och bor anvandas med 
fOrsiktighet. 

Vissa viixter kan orsaka allergiska reaktioner. Inomhusvaxter bor darfor valjas med omsorg. 

Rumstemperaturen spelar stor roll fOr viilbefinnandet och trivselnivan ar hogst individuell. 

Luftfuktigheten ar ocksa viktig fOr trivseln. 

Valfungerande ventilation ar viktig for att fa frisk luft med laga fororeningshalter. Problem 
med kvalsterallergi och radon minskar om ventilationen ar god: Risk finns for tillvaxt av 
mikroorganismer i ventilationssystem, vilket gor att ventilationskanalerna bor kontrolleras 
regelbundet. 

Kontorsmaskiner, som kopiatorer och laserskrivare, kan ge upphov till ozon och andra 
otrevliga luftfororeningar. Avgivning av oonskade luftfororeningar kan ske aven fran datorer 
och annan kontorselektronik. 

Luftintag som ar olampligt placerade, pa lag hojd nara trafik, kan leda till forhojda halter av 
avgaser inomhus. 
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INOMHUSMILJO 

Rolifritt inomhus 2p 

Paifymer och andra doftamnen anvfulds bara om alIa berorda till det Ip 

Inga viixter inomhus som orsakar allergiska problem for nagon Ip 

Mojlighet for alia att avHisa och reglera rumstemperaturen till Ip 
trivselniva 

Mojlighet for alia att reglera luftfuktigheten till trivselniva Ip 

Mojlighet for alia att reglera rumsventilationen till trivselniva Ip 

Ingen behover mot sin onskan ha kontorsmaskiner i sitt rum Ip 

Luftintag arrangeras med hansyn tillluftfororeningar fran fordon och Ip 
trafIk 

Regelbunden kontroll av ventilationssystem Ip 
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LJUDMILJO 

Bakgrund 

Buller och storande ljud kan Hitt orsaka stress och vantrivsel. Speciellt kansligt ar det for dem 
som har nagon form av horselskada. 

Motiveringar 

Trafikbuller och annat buller utifrcm kan ibland vara genOII1trangande och stOrande. Darfor 
bor atgarder vidtas for att sa fa som mojligt skall drabbas. 

Ventilationsoljud kan vara ytterst irriterande, speciellt for den som lider av tinnitus ell er andra 
horselproblem. 

StOlnljud kan uppsta fran bullrande maskiner som inte har vibrationsisolerats mot 
byggnadsstommen. Stomljud kan ledas lang vag och orsaka problem i andra delar av 
byggnaden. 

Starkt bullrande arbeten bor ske pa tider da sa fa manniskor som mojligt vistas pa platsen. 
Tidsplanering och information om tiderna ar viktig. De som har mojlighet och ar extra 
kansliga ges da en chans att haIla sig undan. 

Porlande vatten, fagelsang och andra naturljud uppfattas av manga som avstressande och 
uppiggande. De leder darfor till en trevligare miljo. 
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LJUDMILJO 

Ingen stars av trafikbuller och annat buller utifran 2p 
Endast tillfiilligt stars ett fatal av sadant buller (lp) 

Ingen stars av ventilationsoljud 2p 
Nagon eller nagra stars ibIand av sadant oIjud (lp) 

Maskiner och stora apparater vibrationsisoIeras mot stomljud Ip 

Starkt bullrande arbeten tidsplaneras och information om tider ges Ip 

Musik forekommer endast om alla ar positiva till detta Ip 

AlIa som stars av andras samtaI har mojlighet att avskarma sig Ip 

Vindens sus i tdid och liknande positiva naturljud hors tydligt Ip 

Fagelsang och andra arstidsvarierande positiva naturljud hors tydligt Ip 
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RASTER 

Bakgrund 

Raster iir betydeIsefulla for haIsa och trivseI yid alIa verksamheter och i synnerhet yid 
stillasittande och monotona aktiviteter. Vad rasterna agnas at iir ofta viktigt fOr savaI haIsa 
som miljo. UtOver dagliga raster kan aterkommande organiserade utflykter och fysiska 
aktiviteter ha stor betydelse for miljomedvetande och halsa. 

Motiveringar 

Vara kroppar iir skapade for rorelse. Langvarigt stillasittande yid datorer blir mer acceptabelt 
for kroppen om det avbryts under ett par minuter da och da med korta promenader och kanske 
nagra uppmjuknings- och stretchingrorelser. Lunchrasten iir ett tillfaIle som bor utnyttjas for 
en Iangre utomhuspromenad. 

Motionsaktiviteter bor vaIjas efter fysiologiska overvaganden och efter personlig smak fOr att 
fa bast effekt. Regelbunden motion kan da vara en mycket positiv haIsofaktor. 

Pauser passar ocksa fOr att, kanske gemensamt, tacka vatskebehovet ordentligt. Lattill
gangIigt, vaIsmakande vatten underlattar och kan bidra till att minska slentrianmassigt 
kaffedrickande. Yid de vanligt fOrekommande gemensamma fOr- och eftermiddagspauserna iir 
frukt ett mycket haIsosammarealternativ an niiringsfattiga och kaloririka bullar, kakor och 
tartor. Pa arbetsplatser diir automater finns iir det angeIaget att dessa erbjuder haIsomassigt 
goda alternativ. 

Ur miljosynvinkel iir det positivt om raster och utomhuspromenader pa ett trivsamt satt kan 
kombineras med konstruktiva samtal om niirmiljon. 
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RASTER 

Ingen sitter mer an en timma utan avbrott Ip 

Personer med stillasittande sysselsattning star och gar pa raster Ip 

Lunchrasten for dem som annars mest sitter inkluderar normalt minst Ip 
10 minuters daglig utomhuspromenad 

Aterkommande1 (veckobasis) eller tillfalliga2 arrangemang med fysisk Ip 
aktivitet anordnas pa arbetstid och fritid 

Fysisk aktivitet uppmuntras ekonomiskt3 Ip 

Yid gemensamma pauser erbjuds alltid vatten eller te4 som altemativ Ip 
till kaffe 

Yid gemensamma pauser erbjuds alltid frukt5 som altemativ till Ip 
vetebrod, kakor eller tarta 

I dagligt tal och i program for arrangemang ersatts ord som kafferast Ip 
och fikapaus med paus, fruktpaus, fruktstund, forfriskningar etc 

Yid utomhuspromenader diskuteras narmiIjons biologiska mangfald Ip 
(vilda vaxter, faglar, insekter och andra djur) aterkommande 

Organiserad eller spontan diskussion om milj6jragor6 forekommer Ip 
minst en gang per vecka 

1. t ex bollsporter, promenader och gympa 
2. minst vruje haIvar; t ex svampplockning, ridning, goIfrundor eller cykelutflykter 
3. i form av bidrag till t ex traningskort och sportutrustning 
4. grant te (som tillskrivs speciella positiva hrusoeffekter) eller artte 
5. t ex applen, apeIsiner eller bananer 
6. arbetsmiljan, inomhusmiljan eller utomhusmiljan 
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LIVSMEDEL 

Bakgrund 

God halsa kan betraktas som ett av de viktigaste miljom8.len. Val valda livsmedel ar i sin tur 
en huvudforutsattning fOr halsa. Vara livsmedel har ocksa visat sig orsaka en stor del av 
manniskans miljopaverkan. Obearbetade livsmedel ar ofta nyttigare och mindre miljo
belastande an halvfabrikat. 

Motiveringar 

De utvalda indikatorema har betydelse fOr saval halsa som miljo. De ar formulerade sa att de 
kan tillampas pa saval hush8.ll som matserveringar, och ocksa pa foretag och andra 
verksamheter. A.ven om anstalld personal ater pa ett lunchstalle som ar fristaende fran den 
egna verksamheten finns ofta mojlighet att paverka vad som ingar i lunchen. 

Gronsaker och rotsaker tillmats en allt sWrre betydelse fOr god halsa genom sitt inneh8.ll av 
vitarniner, antioxidanter och andra skyddsamnen. Ur miljosynpunkt ar det angelaget att valja 
livsmedel fran naromradet med hansyn till transporter och producentkontakter. 

Bonor och lirter ar proteinrika inslag i salladen, som delvis ersatter och minskar behovet av 
kott. 

Ekologisk odling tar avstand fran bekampningsmedel och konstgodning. Etik i djurskotseln 
och battre kretslopp inom garden gynnas, liksom mer restriktiv anvandning av antibiotika. 

Fullkomsbrod inneh8.ller viktiga naringsamnen fran groddar och froskal. Rag bedoms vara ett 
halsomassigt sarskilt bra sadesslag. 

Portions!orpackningar ar resursslOsande och staller till med miljoproblem yid bland annat 
kallsortering. 

Frukt bedoms som halsomassigt betydelsefull genom hogt inneh8.l1 av vitarniner, 
antioxidanter, vattenlosliga fibrer och manga andra naringsamnen och skyddsamnen. 
Halsofordelama ar sa stora att aven batimporterad frukt fran fjarran lander bor anvandas, 
sarskilt under var och vinter. Bland sadan frukt kan namnas apelsiner och andra citrusfrukter, 
applen, bananer, kiwi och mango. 

Vatten dricker de fiesta for lite ay. Stora dricksglas kan paverka i ratt riktning. Bordsvatten, 01 
och laskedrycker pa fIaska ar resursslOsande, miljobelastande och halsomassigt tveksamma. 
Den som valjer kommunalt dricksvatten av god kvalitet bor darfor erbjudas en bonus i form 
av lagre pris eller kanske nagon frukt. Detsamma galler den som valjer bort kaffe. 

Vegetarisk mat fOrbrukar i de fiesta fall mycket mindre resurser an animalisk mat, som kott 
och mejeriprodukter. Far och notkreatur kan dock vara viktiga fOr landskapsvard. 
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LIVSMEDEL 

Inhemska gronsaker och rotsaker erbjuds 1 1 p 

Bonor eller mer erbjuds2 Ip 

Inslag av ekologiskt odlade inhemska livsmedel3 Ip 

Fullkomsbrod med nlg erbjuds Ip 

Inga portionsforpackningar for smor eller margarin anvands Ip 

Frukt erbjuds efter huvudmal4 Ip 

Dricksglas st5rre an 30 cl anvands Ip 

Den som vaIjer vatten som dryck erbjuds lagre pris eller extra frukt Ip 

Den som valjer bort kaffe erbjuds lagre pris eller extra frukt Ip 

Helt vegetariska mrutidsaltemativ erbjuds Ip 

1. rivna morotter, sallad, tomater och groddar i forsta hand 
2. t ex groddade mungbonor eller kikarter, grona mer eller kokta sojabonor 
3. KRA V-markning garanterar ekologisk odling 
4. fruktsallad eller t ex applen 
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INFORMATION 

Bakgrund 

VaIfungerande miIjoanpassning forutsatter bra infonnation. Denna behover ocksa haIIas 
aktuell eftersom utvecklingen gar snabbt inom miIjoomnldet. Sarskilt bra fOrutsattningar for 
forbattringar finns om mfmga manniskor inom en verksamhet engagerar sig i och diskuterar 
miIjo- och halsofnlgor. 

Motiveringar 

Diskussion om miIjo- och halsoanpassning kan ske organiserat, men ocksa spontant pa raster 
och yid Iuncher. BesIut om forandringar behover tas gemensamt, sa att alla kanner sig 
infonnerade och deIaktiga. 

Miljotidskrijter ger bra mojligheter att kontinuerligt fOlja skeendet pa miIjoomradet. Pa en 
arbetspIats kan tidskrift vaIjas efter verksamhetens inriktning. MedIemmar i miIjo
organisationer far vanligen automatiskt en tidskrift eller motsvarande material. 

Viixter och djur i narmiljon blir oftast intressanta fOr alIa som oppnat sina ogon och oron fOr 
demo Sedan kan ett breddat intresse fOr narmiIjon och naturmiIjon bIi fOljden. 

Konkreta jorbattringar av inomhusmiljon och overgang till battre miljoanpassade material 
och produkter kan ha stor betydelse bade reellt och symboliskt. AlIa kan bidra till andrings
fOrsIag med egna onskemal, kunskaper och fragestaIIningar. Antalet forandringsmojligheter ar 
nastan obegransat. 

Hiilsotidskrijter som "HaIsa" och "Ma Bra" ger mangder av infonnation och tips fOr en battre 
haIsa. Andra tidningars haIsobilagor fyller en liknande funktion. Pa arbetspIatser kan 
Iampligen nagon haIsotidskrift ligga framme i Iunchrum eller pa rastpIatser. Kosttillskott och 
hiilsomedel tacks vanligen utforligt av haIsotidskrifter. Optimal komplettering av kosten med 
vitaminer, mineraler, antioxidanter och fOrkyIningsmotverkande haIsomedel kan ha stor 
betydeIse fOr manga manmskors haIsa. 

Hiilsomotiverade kostforandringar ar en infonnationsfraga for bade matgaster och ansvariga 
inom fOretag och andra verksamheter. Detsamma galler del vis vad som erbjuds yid raster. 
Aven inom hushaII ar kosten i hog grad en gemensam infonnationsfraga. 

StimuIerande miljOtemadagar eller jorelasningar okar intresset och motivationen fOr miljo
arbetet. Foretag och andra verksamheter, som skoIor eller kommuner, kan latt bjuda in 
gastforelasare eller anordna temadagar med miIjoreIaterade aktiviteter. MedIemmar i ett 
hushaII kan exempelvis besoka nagon miljoutstaIlning eller en vardefull och intressant 
naturmiljo. 
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INFORMATION 

Miljo- och haIsoanpassning av verksamheten diskuteras minst varje lp 
manad i Himpliga grupper 

Motiven for miljorelaterade forandringar redovisas for alia berorda lp 

Atminstone nagon milj5tidskrift flnns Hittillganglig for alia lp 

I grupper diskuterar alia, sarskilt under sommarhalvaret, atminstone lp 
nagra intressanta viixter och djur i utomhusnarmiIjon 

Nagra miljo- och haIsomotiverade forbattringar av inomhusmiljon gors lp 
varje halvar som resultat av gruppdiskussioner 

Nagra miljomotiverade forandringar av produktval gors varje halvar lp 
som resultat av gruppdiskussioner 

Atminstone nagon haIsotidskrift flnns lattillganglig for alia lp 

Nagra bestaende haIsomotiverade forandringar i erbjudna mm och lp 
melianmm gors varje halvar 

Temadagar elier forelasningar om miljo och haIsa anordnas elier besoks lp 
regelbundetl 

Lampliga miljoorganisationer2 st5ds aktivt elier ekonomiskt lp 

1. fOrelasningar vruje manad eller temadagar minst en gang i halvaret 
2. t ex Svenska NaturskyddsfOreningen, Greenpeace, MiIjOforbundet Jordens Vanner, 

Viirldsnaturfonden eller Det Naturliga Steget 
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