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Västfastigheter, område Energi/Miljö DR/nr FAST 2020-00633
Västra Götalandsregionen, 2020

Västra Götalandsregionen vill vara en föregångare i energi- och miljöarbetet. Det innebär att 

Västfastigheter har mycket ambitiösa målsättningar inom området. Genom ett strukturerat 

arbetssätt med utvecklings- och egenkontrollarbete ska risken för negativ miljöpåverkan  

minimeras. 

Vårt arbete i energi- och miljöfrågor syftar till att: 

... bygga och förvalta fastigheter med en mycket låg energianvändning

... bygga och förvalta fastigheter som ger ett så lågt klimatavtryck som möjligt

... bygga och förvalta giftfria miljöer

... bygga och förvalta fastigheter där vi använder material och naturresurser effektivt. 

Västfastigheters Miljöredovisning 2019 innehåller övergripande beskrivningar och resultat av 

Västfastigheters energi- och miljöarbete 2019. Den utgår från de tre fokusområdena: Hälsa och 

välbefinnande, Låg klimatpåverkan samt Effektiv resursanvändning.  

Läsanvisning och upplägg

Varje fokusområde inleds med Västra Götalandsregionens övergripande och långsiktiga miljö- och 

energimål, följt av innebörden för Västfastigheter. Därefter beskrivs Västfastigheters detaljerade mål 

där flertalet är målsatta till 2020, samt ett urval av genomförda aktiviteter 2019. Slutligen redovisas 

resultat och nyckeltal. 

Mer information om vårt energi- och miljöarbete finns på vastfastigheter.se/hallbarhet
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Giftfri miljö, låg klimatpåverkan och en effektiv resursanvändning är tre fokusområden som följs upp i denna 
miljöredovisning. Vilka val av byggvaror vi gör, vilka energislag och vilka energimängder vi använder har visat 
sig vara de enskilt största faktorerna för Västfastigheters miljö- och klimatpåverkan.

I årsredovisningen ser vi en positiv trend i arbetet för en giftfri miljö. Bland annat har ett antal 
fastigheter certifieras som Miljöbyggnad, allt fler projekt registrerar byggvaror i Byggvarubedömningen och 
kemikaliehanteringen i driftverksamheterna är förbättrad. Men trots nuvarande insatser når vi inte helt målet 
om en giftfri miljö år 2020.

Under året minskade också utsläppen av klimatpåverkande gaser. Här följer vi bland annat utvecklingen 
vad gäller transporter, utbyte av fossilolja i produktionsanläggningarna, konvertering av köldmedia och 
energianvändning ur ett klimatperspektiv. För att nå Västra Götalandsregionens tuffa klimatmål är det fortsatt 
nödvändigt med kraftfulla insatser för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, inte minst vad gäller 
den indirekta klimatpåverkan som genereras i samband med byggnation.

Uppföljningen av vår resursanvändning har mestadels gjorts genom att registrera mängd producerad 
solenergi, energiförbrukning och energieffektivitet i fastigheter samt återvinningsgrad av byggavfall. Årets 
resultat visar att uppsatta färdriktningar följs. De senaste åren har mer uppmärksamhet riktats mot att 
materialval, återvinning och avfall har stor betydelse för resursanvändningen. Som en följd av detta har vi 
deltagit i Återbruk i Väst, ett projekt som syftar till att främja cirkulära produktflöden där målet är att skala 
upp återbruk av byggvaror i industriell skala.

Sammanfattning

Övergripande mål Mål 2020 Resultat
Ökad andel byggvaror som är godkända 
och bedömda som ”rekommenderas” eller 
”accepteras” enligt Byggvarubedömningens 
(BVB) kriterier.

• 85 procent av om och nybyggnadsprojekten 
registrerar inbyggda byggvaror i BVB.

• 75 procent av byggvarorna är godkända 
och bedömda som ”rekommenderas” eller 
”accepteras” i BVB.

Minska behov och användning av varor och 
kemiska produkter som innehåller miljö- och 
hälsofarliga ämnen.

100 procent av miljö- och hälsostörande 
kemikalier är registrerade i kemikaliesystemet 
KLARA.

Alla investeringsprojekt över 70 miljoner kronor 
och ombyggnadsprojekt över 100 miljoner 
kronor certifieras enligt Miljöbyggnad.

50 procent av projekten når nivå Silver på 
projekterade värden.

Fastigheterna är oberoende av fossil energi och 
bränsle till 2020.

Koldioxidutsläppen har minskat med 80 
procent från år 2006.

Vårdens utsläpp av lustgas har minskat med  
75 procent år 2020 jämfört med 2009.

Vårdens utsläpp av lustgas har minskat med  
75 procent år 2020 jämfört med 2009.

Miljöanpassat resande i tjänsten (VGR:s Rese- 
och mötespolicy).

Användandet av privat bil i tjänsten har en 
nedåtgående trend.

Halvera energianvändning i egna lokaler till 
2030 jämfört med 1995.

Energianvändningen < 170 kWh/m2 bruttoareal 
(Mål 2019 < 177 kWh/m2).

Öka andelen egenproducerad solel i egna 
fastigheter.

Mål 2030: 3 GWh solel per år.

Minska mängden byggavfall vid ny- och 
ombyggnationer.

Allt matavfall samlas in för produktion av 
biogas och biogödsel.

I alla Västfastigheters fastigheter ska 
förutsättningar finnas för att hyresgästerna ska 
kunna sortera ut sitt matavfall.
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Hälsa och välbefinnande
Övergripande mål: 
År 2020 ska Västra Götalandsregionen leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö.

För Västfastigheter innebär målet att: 
 ■ I större projekt använder vi certifieringen Miljöbyggnad. 
 ■ Miljöinventeringar, egenkontroller, radonmätningar med mera ska genomföras på ett systematiskt sätt.
 ■ Vi ska använda så få miljö- och hälsostörande produkter som möjligt i samband med byggnation, drift- 

och underhåll av fastigheter. 
 ■ Byggvaror registreras i Byggvarubedömningen (BVB) och driftkemikalier registreras i kemikaliesystemet 

KLARA. 

Miljöbyggnad
Mål: Alla investeringsprojekt över 70 miljoner kronor och ombyggnadsprojekt över     

100 miljoner kronor ska certifieras enligt Miljöbyggnad. 

Under året har preliminärt fyra byggnader blivit certifierade med Miljöbyggnad guld och tre byggnader 
preliminärt med Miljöbyggnad silver. Ytterligare fyra projekt har påbörjat en  certifiering.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och finns i tre nivåer; guld, silver eller 
brons. Certifieringen innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part utifrån 
sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material.

Byggnadens energianvändning granskas på flera olika sätt och el och värme ska komma från miljösäkra 
alternativ. Byggnadsmaterialen måste dokumenteras korrekt och de värsta kemikalierna får inte finnas/
användas när man bygger nytt. I samband med renoveringar ska material som inte längre är tillåtna vara 
borttagna.

Inventeringar
För att få kunskap om vilka miljö- och hälsostörande ämnen som finns både i byggnader och mark genomförs 
miljöinventeringar i samband med ny- och ombyggnationer. Sådana inventeringar har även i år möjliggjort att 
rivningsmaterial, mark och jordmassor kunnat hanteras på ett rätt sätt.
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Registrering i Byggvarubedömningen (se figur 1 sidan 6)

Mål: Andelen byggvaror som är godkända och bedömda som ”rekommenderas” eller  

”accepteras” enligt kriterierna i Byggvarubedömningen (BVB) ska öka.

Under året har nyttjandet av BVB ökat och andelen godkända produkter blivit fler. Nio projekt med en 
budget över tio miljoner kronor har följts upp och i dessa var närmare 90 procemt av produkterna klassade 
som godkända. Andelen byggvaror som inte är godkända ligger på en jämn nivå och innehåller ofta ämnen 
som är svåra att ersätta med andra. Andelen i klassen ”ej bedömda byggvaror” minskar dock, vilket är positivt 
eftersom innehållet i dessa inte är känt. I varje projekt är omkring 250 produkter bedömda i BVB.

BVB klassar produkter utifrån dess innehåll av miljöstörande ämnen. Produkterna är klassade som 
rekommenderade (R), accepterade (A), undviks (U) eller ej bedömda (Ej). Västfastigheter bedömer en 
produkt som godkänd om den är rekommenderad (R) eller accepterad (A). Produkten räknas som ej godkänd 
om den är klassad som underkänd (U) eller ej bedömd (ej).

Registrering i KLARA (se figur 2, sidan 6)

Mål: Behovet och användningen av varor och kemiska produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga  

ämnen ska minska.

Internkontroller och inventeringar av driftkemikalier hjälper oss att skapa goda rutiner och ge en bra 
överblick över vilka, och hur mycket kemikalier som hanteras på arbetsplatsen. Registreringen av kemikalierna 
sker i KLARA. Där finns bland annat information och säkerhetsdatablad om kemiska produkter. 

Av de 28 fastighetsobjekt som Västfastigheter äger har 27 registrerat sina drift- och underhållskemikalier i 
systemet. Årets internkontroller visar på tydliga förbättringar sedan inventeringen för 2–3 år sedan. 
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Fördelning klassning av byggvaror

Av byggvaror i Västfastigheters projekt över 

10 miljoner kronor är 89 procent godkända, 

det vill säga bedömda som rekommenderas 

(R) eller accepteras (A) i BVB. Andelen 

”godkända” byggvaror har ökat och målet för 

2020 är nått. Andelen varor bedömda som 

undviks (U) är relativt konstant. I denna grupp 

finns många varor som är svåra att ersätta 

med likvärdiga, godkända produkter. Antalet 

varor i gruppen Ej bedömda minskar, vilket är 

positivt. Byggvaror utgör den enskilt största 

faktorn för Västfastigheters indirekta miljö- 

och klimatpåverkan.
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Mål 2020: 75% R och A

Andel fastighetsobjekt där kemikalier 

är slutredovisade i KLARA 

De senaste åren har det skett en tydlig 

förbättring av hanteringen av drift- och 

underhållskemikalier. Sedan några år tillbaka 

redovisas dessa produkter i KLARA. Målet är 

att alla drift enheter ska slutredovisa i KLARA 

vilket 27 av 28 gjorde 2019. Tidigare år visar 

statistiken resultatet från 16 enheter, därför 

ger diagrammet inte en helt rättvisande bild.
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Figur 1 Registrering i Byggvarubedömningen (BVB)

Figur 2 Registrering i kemikaliehanteringssystemet KLARA
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Låg klimatpåverkan
Övergripande mål: 
Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till 2020 genom att minska 
koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006.

För Västfastigheter innebär målet att: 
 ■ Energianvändningen behöver minska i fastighetsbeståndet.
 ■  Fossila bränslen ersätts med förnybara bränslen.
 ■  Köldmedier med hög klimatpåverkan ersätts med mindre klimatpåverkande sådana.
 ■  Vi kör färre mil med privat bil i tjänsten.
 ■  Byggmaterialet vi använder behöver ha lägre klimatpåverkan.

Energianvändning ur ett klimatperspektiv (se figur 3 och 4 på sidan 10)

Mål: Minska de direkta klimatutsläppen från värme och kyla. 

Egenproducerad värme

Under året har all kvarvarande fossilolja våra egna produktionsanläggningar ersatts med bioolja eller 
värmeumpar. Det innebär att all fossilolja, förutom i reservkraften, är utbytt mot förnybar energi.

Köpt fjärrvärme

Mål: Arbeta för att minska koldioxidutsläppen från levererad fjärrvärme till egna fastigheter. 

De flesta av fjärrvärmeleverantörerna använder fossil energi i sin värmemix och via den utnyttjar vi 
fossilbränsle.  Västfastigheter för en dialog med de större fjärrvärmeleverantörerna om att minska andelen 
fossila bränslen i värmemixen.

El för uppvärmning och verksamhetsel

Mål: Oberoende av fossil energi och bränsle

All den el som Västfastigheter köper kommer från förnybara energikällor och är märkt med ”Bra miljöval”. 
Undantaget är de få tillfällen elen produceras av vår egen reservkraft. Av drifttekniska skäl drivs reservkraften 
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med fossil olja. Den står för cirka 0,5 procent av energianvändningen och omfattas av krav inom ”Det 
robusta sjukhuset”.

Köldmedia

Mål: Lagstiftning

Olika köldmedia har olika stor klimatpåverkan och lagstiftning styr vilka köldmedier som får användas. 
Köldmedier med hög miljöpåverkan byts löpande ut till de med lägre miljöpåverkan. Ett problem är att hitta 
köldmedia som förutom att ha lägre klimatpåverkan även är bra ur hälso-, säkerhets- och övriga miljöaspekter. 

Västfastigheter har cirka 390 aggregat med köldmedia som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter 
och måste anmälas till miljömyndigheten. Under 2019 har flera aggregat som innehåller köldmedia med 
mycket stor klimatpåverkan bytts ut eller skrotats. Dessa åtgärder innebär att Västfastigheter minskade sina 
koldioxidutsläpp med 106 ton under 2019.

Transporter (se figur 5 på sidan 9)

Mål: Användandet av egen bil i tjänsten ska ha en nedåtgående trend. 

Västfastigheter är en förvaltning med personal som reser mycket i tjänsten. Koncernkontoret har under 
året kommunicerat Västra Götalandsregionens resepolicy med förvaltningen. Dess syfte är att resandet ska 
förändras på ett sätt som medför lägre klimatutsläpp. 

Västfastigheters fordonsflotta består av servicebilar, tjänstebilar och förmånsbilar som till största delen är 
gas- eller laddhybridbilar. Under året reste Västfastigheters anställda i snitt 96 mil med privat bil i tjänsten, en 
minskning som innebär att vi väl underskred målet på 120 mil.

Utsläpp av lustgas
Mål: Miljöbelastningen från klimatpåverkande medicinska gaser ska minska.

Västfastigheters uppgift i arbetet med att minska utsläppen av lustgas ligger i att minimera förlusten av gas 
fram till vårdens uttagsventiler. Sedan ett antal år har Västfastigheter även installerat lustgasdestruktorer 
på sjukhus där lustgas används. Idag finns ingen lustgas på sjukhusen i Uddevalla, Strömstad, Lidköping, 
Mariestad eller Kungälv. 

Materialval
Mål: De indirekta klimatutsläppen från byggprocessen ska minska.

Byggmaterial står för Västfastigheters största indirekta klimatpåverkan. För att ta reda på hur stort 
materalets klimatpåverkan är har klimatberäkning utifrån ett livscykelperspektiv genomförts av en nyuppförd 
sjukhusbyggnad i Kungälv. 

Studien visar att byggskedets klimatpåverkan är stor och att produktionen av betong är det som har störst 
påverkan. Resultatet från projektet kommer att vara till stor hjälp vid införandet av ”klimatdeklaration av 
byggnader” enligt kommande lagstiftning som föreslås träda i kraft år 2022.
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Utsläpp av CO2 (kg CO2/m
2 BRA) från 

energi- och elanvändning i de lokaler/

fastigheter som Västfastigheter äger

Koldioxidutsläppen från energi- och 

elanvändningen i de fastigheter 

Västfastigheter äger minskade under 2019. 

Det innebär att utsläppen har minskat med 

62 procent sedan 2006. 

   Målet är att koldioxidutsläppen ska minska 

med 80 procent till år 2020 jämfört med 

2006. För att vi ska kunna minska utsläppen 

ytterligare behöver att vi antingen kopplar 

bort oss från de fjärrvärmeleverantörer som 

har en hög emissionsfaktor eller så behöver 
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Västfastigheter är en förvaltning med ett 

uppdrag som innebär mycket resande i 

tjänsten. För att transporterna ska vara 

fossilfria 2020, och i enlighet med Västra 

Götalandsregionens resepolicy, arbetar 

Västfastigheter för att minska resandet med 

privat bil i tjänsten. Målet är att trenden för 

dessa resor ska vända nedåt, vilket också 

skett. 2019 körde Västfastigheters personal i 

snitt 96 mil med privat bil i tjänsten.
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Mål 2020: 120 mil

Figur 3 Energianvändning ur ett klimatperspektiv

Figur 5 Resstträcka med privat bil i tjänsten (mil per anställd)

Utsläpp av CO2 från energi- och 

elanvändning i de lokaler/fastigheter 

Västfastigheter äger. 

Konverteringen av Västfastigheters egna 

värmeproduktionsanläggningar blev klar 

2019. Det innebär att den egenproducerade 

energin, undantaget reservkraften, nu 

är fossilfri och inte bidrar nämnvärt till 

koldioxidutsläppen (även fossilfri energi bidrar 

till koldioxidutsläpp, dock mycket mindre än 

fossila bränslen). 

   Den största påverkan på koldioxidutsläppen 

kommer från den fossila andelen i levererad 

fjärrvärme. Västra Götalandsregionens mål 
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Figur 4 Energianvändning ur ett klimatperspektiv

att vara oberoende av fossil energi 2020 kommer inte att 

kunna nås bland annat till följd av bränslemixen i den köpta 

fjärrvärmen.

de börjar sälja ”bra miljöval” fjärrvärme. Diagrammet visar 

utsläppen per kvadratmeter bruttoarea (BRA)

Mål 2020: 2 kg CO2/m
2
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Effektiv resursanvändning
Övergripande mål: 
Energianvändningen i regionens lokaler ska halveras till 2030 jämfört med 1995. Både resursanvändning och 
hantering av det avfall som uppkommer ska stödja en hållbar utveckling.

För Västfastigheter innebär målet att: 
 ■ Medvetenheten om energifrågor behöver vara hög och energikompetens finnas med i byggprojektens 

tidiga skeden. Det behöver också finnas särskilt avsatta energioptimerare på plats i drift- och 
serviceorganisationen.

 ■ Våra byggnader ska vara energieffektiva vi ska minimera användningen av energi och framför allt av nytt 
material. 

 ■ Andelen egenproducerad solel, återanvändning och återvinning ska öka.
 ■ Mängden byggavfall ska minska.

Energi (se figur 6 och 7 på sidan 13) 

Mål: Se punktlista nedan:

 ■ Energianvändningen ska minska och i Västfastigheters egna fastigheter ska den totala 
energianvändningen vara högst 177 kWh/kvadratmeter år 2019.

 ■ Andelen egenproducerad solel ska öka.

Minimera energianvändningen

Prognoser i ”Energifärdplan 2030” visar att energikurvan skulle börja vända nedåt under 2019, vilket den 
också gjorde. Energiarbetet är idag väl integrerat i vårt arbete och genomsyrar ofta såväl tidiga projektskeden 
som projektgenomföranden samt drift- och servicearbeten.

”Energifärdplan 2030” uppdaterades under året och är fortsatt ett viktigt planerings- och prioriterings-
verktyg Färdplanen tydliggör vad som krävs på respektive förvaltningsobjekt för att nå det långsiktiga 
energimålet. 

De insatser som görs inom den verksamhetsrelaterade elanvändningen har inneburit att det även blivit ett 
större fokus på beteendefrågor och upphandlingskrav. Under år 2019 genomfördes energideklarationer på 
387 000 kvadratmeter av Västfastigheters fastighetsbestånd om sammanlagt 1 820 000 kvadratmeter. 
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Inriktningsbeslut för energiutformning

En förutsättning för att kunna nå energihalveringsmålet är att energisystemen på fastigheterna är utformade 
så att storskalig värmeåtervinning är möjlig. Västfastigheters ledningsgrupp har under året fattat ett beslut 
som i stora drag innebär att värmeöverskott i en del av en fastighet ska värma de delar av fastigheten som har 
värmeunderskott. Alternativt ska värmeöverskottet lagras för att kunna nyttjas under årets kallare perioder.

Under 2019 har Västfastigheter tagit fram energisystemstrategier för sju sjukhus och på fem av dem har 
förstudier för storskalig värmeåtervinning gjorts. 

En teknik för att lagra energi är genom så kallad borrhållslagring vilket innebär att värme lagras i borrhål i 
berggrunden. Vid Högsbos sjukhus är provborrningar för att lagra energi för värmeåtervinning genomförda 
och i början av 2020 beviljades tillstånd för borrhålslagring.

Öka andelen egenproducerad solel

I dagsläget har Västfastigheter kapacitet att producera 1,66 GWh solel. Med de pågående solcellsprojekten på 
Östra sjukhuset och solcellsparken på NÄL kommer kapaciteten att öka till över 3 GWh.

Västfastigheter har fastställt att det finns en praktiskt tillämplig potential att bygga ut solelproduktionen till 
7 GWh i fastighetsbestånde.

Energiinvesteringar

Inom 2019 års energiinvesteringsram är beslut fattade om 26 energiinvesteringsprojekt. Investeringarna 
avser ventilationsbyten, solenergiinstallationer, möjliggörande av driftoptimering, installation för byggnadsvis 
mätning av energi samt merinvesteringar för att förbättra befintliga byggandsskal, till exempel fönsterbyten 
och tilläggsisolering. Även åtgärder för effektivare belysning i allmänna utrymmen ingår.

Produkter och avfall (se figur 8 på nästa sida)

Mål: Minska mängden byggavfall vid ny- och ombyggnationer.

Byggavfall 

Västfastigheter bygger för två till tre miljarder kronor per år och mängden byggavfall är stort. Under året har 
mängden och återvinningsgraden av byggavfall sammanställts för några av våra pågående byggprojekt. 

Resultatet ger en nulägesbild och visar att de flesta projekt har en återvinningsgrad över 70 procent vilket 
också är EU:s krav. Fokus har legat på att minska avfallsmängderna av rent trä och ren gips eftersom dessa 
fraktioner utgör en direkt ekonomiskt och resursmässig förlust. 

Mängden byggavfall varierar stort mellan olika byggprojekt och arbete med att minska avfallsmängderna 
pågår. Ett led i detta är att Västfastigheter tagit fram Förslag till omhändertagande av byggavfall i egen regi. 

Verksamhetsavfall

Vad gäller verksamheternas matavfall bidrar Västfastigheter till att utforma miljörummen på ett sätt som 
möjliggör att matavfall kan samlas in.

Pilotprojekt: Återbruk i Väst

Tillsammans med Västsveriges experter kring återbruk och klimatsmarta materialval samt större offentliga 
och privata fastighetsaktörer har Västfastigheter deltagit i samverkansprojektet Återbruk i Väst.Projektets 
syfte har varit att utveckla samarbetsformer och arbetssätt för att nå en resurseffektiv hantering av 
byggprodukter inom branschen. Fokus har legat på ett ökat återbruk i ny- och ombyggnadsprojekt där 
Västfastigheter medverkat med två rivningsobjekt från vilka material kunnat återbrukas. 

En slutsats är att mycket mer av materialet skulle kunna återanvändas med andra arbetssätt och om vi ställer 
återbrukskrav vid beställning av tjänster. Med sådana arbetsmetoder går det att i god tid se vilka material som 
har ett värde vid framtida rivning och därmed öka chansen för återbruk.
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Solel producerad i Västfastigheters 

anläggningar (MWh/år)

Västfastigheter producerar solel i fem 

anläggningar. Produktionen ökar varje år 

och totalt är den installerad kapaciteten 

1,66 GWh. Med nuvarande utbyggnadstakt 

kommer målet att producera tre GWh 

egenproducerad solel/år att kunna nås redan 

2020.
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Återvinningsgrad av byggavfall 

I tretton byggprojekt som pågått mellan 2017 

och 2019 har Västfastigheter mätt andelen 

byggavfall som återanvänds. Resultatet visar 

att i nio projekt återvanns mer än 70 procent 

av byggavfallet och i fyra projekt återvanns 

strax under 70 procent av avfallet.

   Västfastigheters mål är att mängden 

byggavfall ska minska och återvinningsgraden 

öka. EU:s krav är att minst 70 procent av 

byggmaterial ska återvinnas.
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Figur 6 Energi- och elanvändning i Västfastigheters lokaler

Figur 8 Återvinningsgrad av byggavfall

Figur 7 Produktion av solel
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Övrigt
Mätningar och saneringar
Radon

En handlingsplan är framtagen som säkerställer att radonmätningar kommer att genomföras i hela 
fastighetsbeståndet. Under året har mätningar utförts enligt denna  plan och där mätningar visat på för höga 
radonhalter har eller kommer åtgärder att vidtas. 

Radonmätningar är utförda på sjukhusen i Falköping, Skövde, Lidköping och Mariestad, Trollhättan, 
Uddevalla, Mölndals (hus C, D, E och plan 6 U1) och Högsbo (Hus 11) samt i vissa fastigheter i Botaniska 
trädgården. Resultaten är analyserade och åtgärder föreslagna och till viss del påbörjade. 

PCB och Asbest

På Östra sjukhuset och Skaraborgs Sjukhus i Skövde finns fortfarande dispens från kravet att ha sanerat klart 
PCB, men det ska göras senast i samband med pågående ombyggnadsprojekt. För asbest är kravet att sanering 
ska genomföras i samband med byggprojekt.

Tillsyn och myndighetshändelser
På flera av sjukhusen har kommunens miljöenhet genomfört tillsyn. Vid dessa tillfällen inspekteras exempelvis 
reservkraft och bassängbad. 

Sjukhus som haft tillsyn av kommunens miljöenhet under 2019 är: Sahlgrenska universitetssjukhuset och 
Östra sjukhuset i Göteborg, Mölndals sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Kungälvs sjukhus, Uddevalla 
sjukhus, Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan, Skaraborgs sjukhus i Skövde samt bassängbadet på Dalslands 
sjukhus.

Tillbud/olyckor
De få miljöolyckor som inträffat under året har varit av mindre karaktär, så som läckande hydraulolja eller 
dieselolja. Tillbud och åtgärder har dokumenterats utifrån fastställda rutiner.

Under året har det skett ett utsläpp från en reservkraftanläggning och ett läckage av xylen, som dock inte 
nått yttre miljön. Miljöenheten på respektive kommun är informerad.
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Miljöutbildning
Närmare 300 av Västfastigheters anställda har genomgått en miljöutbildning ledd av Energi-och miljöenheten.

Västra Götalandsregionens miljömål
Ett intensivt arbete pågår med att ta fram nya miljömål för Västra Götalandsregionen. Målen ska gälla till 
2030 och ersätter den nuvarande miljöplanen som löper ut under 2020. 

Lagar 
Under året har rutiner för lagbevakning tagits fram och fastställts i CANEA VF.

Klimatdeklaration av byggnader

Redan 2018 kom ett lagförslag om att klimatdeklarera fastigheter. Remissen är under behandling och beslut 
beräknas komma under 2020. Klimatdeklarationerna innehåller än så länge inte några kravnivåer utan är 
endast ett redovisningskrav. Syftet med klimatdeklarationer är att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Köldmedia

Utsläpp av köldmedia har stor miljöpåverkan. Köldmedia med GWP-värde högre än 2 500 måste succesivt 
ersättas. Från och med 2020 får inte dessa anläggningar fyllas på med nya köldmedium om de har en 
fyllnadsmängd motsvarande 40 ton koldioxid-ekvivalenter. Totalt har vi cirka 400 aggregat med köldmedia 
som är rapporteringsskyldiga. Elva av dessa aggregat faller inom definitionen för anläggningar som inte få 
fyllas på efter 2020.

Avfall

Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska medlemsstaterna införa avfallsförebyggande program. När det 
gäller avfall från byggsektorn ska EU:s medlemsstater senast år 2020 öka sin återanvändning och återvinning 
till minst 70 viktprocent av ickefarligt byggnads- och rivningsavfall, exklusive energiutvinning. 

Radon

Lagstiftningen för registrering av sammanlagd strålning som arbetstagare blir utsatt för i arbetet har skärpts. 
Gränsvärden för tillåten mängd strålning från radon i fastigheten är oförändrad, men Västfastigheter 
måste säkerställa att dessa värden är aktuella. Vi rapporterar mätresultat till verksamheterna/hyresgästerna 
i fastigheterna. Anmälan ska även göras till Strålsäkerhetsmyndigheten. En rutin för hur detta ska ske är 
upprättad tillsammans med regionens strålsäkerhetsexpert.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. För certifieringen Miljöbyggnad guld är det högsta 
tillåtna årsmedelvärde < 60 Bq/m3.

Hyresvärd är ansvarig för att riktvärdet för radon i inomhusluften inte överstigs (9 kap. 9 § miljöbalken) 
och att radonhalterna är mätta. Hyresvärden ska bekosta radonmätningar och eventuell radonsanering enligt 
Boverket. (Källa: Boverket) 
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