Miljöbedömning vid investeringar, utrustning (yttre miljöpåverkan)
Resultatenhet/verksamhet: ______________________________________________

Blankett i LSF:s miljöledningssystem
Kontaktperson och tfn: ____________________________________________

Investering:_________________________________________________________
1. Är investeringen en miljöinvestering, dvs. en
investering som enbart syftar till att minska
negativ miljöpåverkan?

Nej
Ja

(0 p)
(7 p)

Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras.
2. Har andra alternativ till investeringen beaktats?

Ja

Nej

Om ej bästa alternativ, kort förklaring till varför?
_______________________________________

Bästa alternativ
Alternativen likvärdiga
Ej bästa alternativ
Miljöperspektivet har ej
beaktats

(1 p)
(0 p)
(-1 p)
(-2 p)

Nej
Ja, ombyggnad
Ja, nybyggnad

4. Hur påverkar investeringen energianvändningen?

Minskar
Oförändrad
Ökar

(1 p)
(0 p)
(-1 p)

Ja
Nej

(1p)
(-1p)

9. Innebär investeringen att miljösituationen totalt
sett i samhället förbättras eller försämras?

Förbättras
Oförändrad
Försämras

(1 p)
(0 p)
(-1 p)

Minskar
Oförändrad
Ökar

(1 p)
(0 p)
(-1 p)

___________ poäng

Användarinstruktioner

Kommentar:

Kommentar:
6. Hur påverkar investeringen utsläppen till miljön?

8. Kommer hänsyn att tas till om utrustningen kan
återanvändas/återvinnas när den är uttjänt?

Resultat av miljöbedömningen:

3. Innebär investeringen lokalanpassningar?

5. Hur påverkar investeringen resursanvändningen
exkl. energianvändning (t ex vatten,
engångsmaterial, kemikalier vid drift osv)?

(1p)
(-1p)

Om nej, vilka ämnen kan inte undvikas?

Om nej, kort förklaring till varför?
_____________________________________________________________________
Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt?

Ja
Nej

7. Kommer miljö- och hälsofarliga ämnen att
undvikas i apparatur och tillhörande
förbrukningsmaterial (t ex tungmetaller, PVC
eller andra ämnen i Kemikalieinspektionens
Prioriteringsguide, PRIO)?

Syftet med denna frågelista är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen. Frågelistan ska användas i samband med objektsbeskrivningar för specificerade
objekt inom maskin och inventarier. Vid frågor kring miljöbedömningen kontakta SLL:s
Miljöavdelning, tfn 08-737 38 02.
Alla frågor ska besvaras. Varje poänggivande fråga som ej besvaras ger -1p.
Poäng 0-7: investeringen är positiv ur miljösynpunkt.
Poäng (-3)-(-1): investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.

Minskar
Oförändrade
Ökar

(1 p)
(0 p)
(-1 p)

Poäng (-8)- (-4): investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot
andra aspekter såsom pris, funktion m m.

Kommentar:

Underskrift, ansvarig chef_________________________________
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