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REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER 
VERKSAMHETSÅRET 2016 

Fristadbostäder AB:s (härefter FRIBO) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella 
miljöledningsstandarden ISO 14001:2004 och företaget har varit certifierat sedan 2001-05-02. Därefter 
har löpande tredjepartsrevisioner utförts och certifikatet förnyats var tredje år, senast under 2015. 
Under 2016 kommer verksamhetsledningssystemet att revideras för att uppnå kraven i den nya miljö-
standarden ISO 14001:2015. 

MILJÖPÅVERKAN 

FRIBOs verksamhet ger i första hand upphov till miljöpåverkan inom följande nyckelområden: 

• Energiförbrukning (uppvärmning, tappvarmvatten och el för fastighetsdrift och transporter) 
• Vatten och avlopp (förbrukning av rent vatten och utsläpp av spillvatten) 
• Avfall (hyresgästernas hushållsavfall och avfall från företagets egen verksamhet) 
• Kemikaliehantering (inköp, användning, förvaring m.m.) 
• Transporter och trädgårdsskötsel (förbrukning av fossila drivmedel m.m.) 
• Inomhusmiljö (buller, fukt, mögel, radon m.m.) 

Företagets hyresgäster har tillsammans en stor påverkan på miljön genom sitt utnyttjande av 
lägenheterna och sina olika livsstilar. 

MILJÖASPEKTER 

Verksamhetens miljöaspekter finns samlade i ett miljöaspektregister där bedömning och identifiering 
av de betydande miljöaspekterna har gjorts. 

Våra betydande miljöaspekter bedöms vara: 

• Utsläpp av partiklar, koldioxid och kolväten vid transporter och användning av maskiner 
• Projekt och entreprenader 

Miljöaspektsregistret revideras minst en gång årligen och bedöms alltid vid ledningens genomgång. 
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POLICY OCH ORGANISATION 

FRIBO har antagit en miljö- och kvalitetspolicy som uttrycker våra ambitioner med ledningsarbetet. 
Nuvarande policy antogs av styrelsen 2016-05-16 och bedöms årligen i samband med ledningens 
genomgång. 

MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY: 

Fristadbostäder AB är ett allmännyttigt bostads-
bolag som strävar efter det goda boendet. Vi skall 
bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljö-
hänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla 
led, från projektering och produktion till förvalt-
ning och rivning. 
 
Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt 
förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar 
till luft, vatten och mark. 
 
Vi skall hushålla med resurser och använda bästa 
möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart 
så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i 
första hand välja material som inte skadar 
människor, djur eller natur. 
 
Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstift-
ning och övriga relevanta krav som vi berörs av. 
 
Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, 
leverantörers och kunders miljö- och kvalitets-
medvetenhet, inspirera till ett personligt engage-
mang och därigenom gemensamt skapa förut-
sättningar för en miljöanpassad förvaltning med 
god kvalitet. 

Policyn har kommunicerats till samtliga 
anställda, styrelsen samt entreprenörer. Den 
finns tillgänglig på företagets hemsida.  

ORGANISATION  

Företagets VD Kjell-Ove Sethson har det 
övergripande ansvaret för kvalitets- och 
miljöarbetet och ledningssystemet. Tommy 
Czolowski har varit miljöansvarig under året, 
dessutom fungerar Mattias Severinsson som 
miljörevisor. Alla medarbetare förväntas dock 
ta sin del av ansvaret för företagets kvalitets- 
och miljöarbete. 

MILJÖNÄTVERKET SJUHÄRAD  

Vi är en del av Miljönätverket Sjuhärad (7miljö) 
där förutom FRIBO följande företag ingår: 
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Stubo AB, 
Vårgårda Bostäder AB och Tranemobostäder 
AB. 

Vi samarbetar inom nätverket inom en rad 
mängd områden, bl.a. miljö, kvalitet, arbets-
miljö, säkerhet, organisation, kommunikation 
och CSR (socialt ansvarstagande). Många frågor 
drivs antingen som gemensamma projekt eller 
av ett enskilt företag där de övriga medlem-
marna kan tillgodogöra sig utfallet av projektet. 

Eftersom förfrågningar om Miljönätverket har 
ökat i antal under de senaste åre, så har vi 
bestämt oss för att bli bättre på att informera 
om nätverket och våra aktiviteter. Första steget 
i detta har varit att ta fram en logotype (se sista 
sidan) och därefter utöka www.7miljö.se med 
annat innehåll och information - i dagsläget är 
det endast hemvist för vårt gemensamma, 
integrerade verksamhetsledningssystem 
(kräver inloggning), som även innehåller 
FRIBOs egna interna rutiner och hjälp-
dokument. 

Arbetet med den nya hemsidan har startat och 
kommer att slutföras under 2017. 

Miljönätverket träffas vid flera tillfällen i olika 
konstellationer (VD:ar, förvaltare, ekonomer 
etc). Miljöansvariga och miljörevisorer i bolagen 
har regelbundna träffar. 

Interna revisioner utförs av nätverkets 
revisionsgrupp. 

MILJÖPRIS  

FRIBO tilldelades Miljöpartiet Sjuhärads 
Miljöpris 2014. 

http://www.7milj%C3%B6.se/
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INTERNT MILJÖPRIS  

Varje år på Nobeldagen, den 10 december, 
uppmärksammas en smart och innovativ 
lösning på ett stort eller litet miljöproblem inom 
bolaget genom det egeninstiftade: ”Alfred 
Nobels alternativa Miljöpris”. Genom att lyfta 
fram nytänkande och bra saker som vi 
genomför i organisationen skapar vi ett 
engagemang och en stolthet för vad vi 
åstadkommer inom miljöarbetet på FRIBO. 

2016 utdelades priset för ogräsbekämpning 
med hetvatten – effektivt och med mycket liten 
miljöbelastning. 

CSR – SOCIALT ANSVARSTAGANDE 

Förra året blev FRIBO, tillsammans med tre 
andra företag i Miljönätverket, 
medlemmar i den oberoende, 
icke-vinstdriv-ande föreningen 
CSR Västsverige som är Sveriges 
största CSR-nätverk.  

CSR Västsverige fungerar som ett nätverk inom 
hållbarhet för alla typer av organisationer och 
utgör en plattform för lärande, samverkan och 
erfarenhets-utbyte. Stärker medlemmarnas 
förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin 
påverkan på samhälle, miljö och människa, samt 
verkar för positiva synergier mellan affärer och 
samhällsansvar. 

Alla medlemmar kan registrera sina åtgärder i 
kunskapsdatabasen The Good Society, för 
utbyte av erfarenheter. Databasen kan läsas 
även av icke-medlemmar. 

http://csrvastsverige.se/the-good-society/ 

PROJEKT 

Två större 
projekt har 
startats av 
Miljönätverket under 2016 med bidrag från 
Boråsregionen: 

Trähus i Sjuhärad i ett livscykelperspektiv 
I samband med byggnationen av de två trä-
husen i Fristad, gjorde Fristad Bygg en s.k. LCA 
(Livscykelanalys) av dessa hus. LCA:n visar att 
genom att bygga i trä halverar man utsläppen av 
klimatgaser jämfört med att bygga i betong. 

Denna LCA har inte kunnat publiceras eftersom 
den inte har tredjepartsgranskats, men genom 
projektet har SP nu gjort en kritisk granskning 
av LCA:n. 

Granskningen visar att LCA:n håller måttet och 
kan publiceras. Under 2017 kommer vi ta fram 
informationsmaterial som ska publiceras 
tillsammans med analysen och granskningen. 

Vattenprojektet i Sjuhärad 
Projektet är tänkt att utreda hur vi kan höja 
vattnets värde hos bl.a. våra hyresgäster och 
genomförs tillsammans med de fem kommunala 
vattenleverantörerna. 

I Sverige är vi lyckligt lottade eftersom vi har 
mycket god tillgång till ett av världens bästa 
dricksvatten. Problemet är att vi ofta beter oss 
som om vattnet är en gratis, oändlig resurs. Så 
är naturligtvis inte fallet, vilket förmodligen 
kommer att accentueras i samband med 
klimatförändringar. 

Projektets mål är att genom bl.a. informations-
kampanjer synliggöra vattnets värde och 
kunskapen om vatten som en ändlig resurs. 

INFORMATION OCH UTBILDNINGAR 

Under året har flera utbildnings- och 
informationstillfällen ägt rum vid personal- och 
gruppmöten. 

Ledningens genomgång har hållits vid ett till-
fälle under året (2016-04-11). Miljö finns som 
en fast punkt på agendan för alla styrelse-
möten. Personalens genomgång hölls 2016-04-
12.

http://csrvastsverige.se/the-good-society/
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MÅL OCH RESULTAT 

Policyns vision och ledningssystemets krav på ständig förbättring förverkligas genom att företaget 
ställer upp övergripande och detaljerade mål. Målen är även kopplade till de betydande miljö-
aspekterna. Åtgärder som skall säkerställa att målen nås finns samlade i en årlig handlingsplan med 
ansvarsfördelning och tidsangivelser. 

De detaljerade mål som omfattar förbrukningar presenteras i denna miljöredovisning, övriga återfinns 
med avstämningar i dokumentet Detaljerade mål. 

MÅL 

FRIBO skall: 

• medverka till minskade förbruk-
ningar (energi, el och vatten) i alla 
fastigheter 

• förbättra inköps- och upphandlings-
processerna 

• förbättra vår interna och externa 
kommunikation 

• förbättra inomhusmiljön i våra 
lägenheter 

• genom utbildning, information och 
leverantörs- och entreprenörskrav 
öka kunskapen och medvetenheten 

• förbättra bolagets CSR- och 
arbetsmiljöarbete 

ÅTGÄRDER SOM HAR GENOMFÖRTS UNDER ÅRET 

• Blivit medlemmar i CSR Västsverige.   
• Kontinuerligt utbyte av blandare och 

toaletter till snålspolande. 
• Infört ett datorsystem inklusive app 

(EcoOnline) för hantering av faromärkta 
produkter. Innebär att vi slipper 
krånglig hantering av säkerhetsdatablad 
(SDB) och kemikalieförteckning, samt 
att all personal har snabb tillgång till 
SDB via sina smartphones och tablets. 

• Energiutredning av två fastigheter är 
klar och åtgärder har genomförts. 
Utvärderas under 2017. 

• Utbyte av 12 äldre kylskåp till nyare, 
mer eleffektiva, med bättre köldmedia. 

• Renoverat 45 badrum. 
• Uppdaterat fläktar i utvalda ventila-

tionsanläggningar på Prästskogsvägen. 
• Besiktigat badrum i Borgstena. 
• Gjort ny riskanalys och uppdaterat 

internkontrollplanen. 
• Tagit fram nya rutiner och styrdoku-

ment för inköp och informerat om 
dessa. 

• Inventerat utomhusbelysning och yttre 
miljö och utrett hur dessa kan förbättras 
avseende säkerhet och trivsel. 

• Bytt ut trappbelysningen till närvaro-
styrd LED-belysning i ca hälften av 
trappuppgångarna på Prästskogsvägen 

• Skapat en social mötesplats på gräsytan 
mitt emot Åsboplan 7. 

• Installerat fyra laddstationer för elbilar 
ute på fyra av våra områden. 

• Implementering av utrustning för kemi-
kaliefri och effektiv ogräsbekämpning. 

• Inköp av bostadsområdet Karlsberg; 47 
lägenheter och en förskola/lokal. 

• Satt upp offentlig grillplats på Åsboplan. 
• Byggt gärdgårdsstaket/smålandsstaket 

på Stora Vägen 6-10 och i Borgstena. 
• Bytt ut två värmepumpar mot nya på 

Karlsberg. 
• Köpt en ny sandficka för halkbekämp-

ning, som dessutom fått en ny mer 
central placering än tidigare för att 
spara resor och tid i samband med snö- 
och halkbekämpning. 

• Radonmätt drygt 50 lägenheter. 
• Samtliga i personalen har haft 

kostsamtal med dietist, lyssnat på 
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föreläsningar kring hälsa och 
hälsokontroller. 

• Påbörjat övergång till nytt fastighets-
system. 

• Bytt ut 4 datorer. 

• Utbildning/uppdatering kring både 
brandsläckning och HLR för personalen. 

• Påbörjat projektet Trähus i Sjuhärad i ett 
livscykelperspektiv. 

• Påbörjat projektet Vattenprojektet i 
Sjuhärad. 

 

Under året har olika arbetsgrupper inom miljönätverket arbetat med att revidera existerande styr- 
och hjälpdokument, samt ta fram nya för de delar som saknats i ledningssystemet. 

 

AKTUELLT INFÖR NÄSTA ÅR 

• Två interna och en extern miljörevision 
kommer att utföras. 

• Fortsatt arbete med att ständigt 
förbättra vårt ledningssystem. 

• Fortsatt utbyte av kyl/frys/sval till 
nyare, energisnålare modeller. 

• Kontinuerligt utbyte av blandare och 
toaletter till snålspolande. 

• Utreda orsaker och möjliga åtgärder i de 
byggnader som har högst energi- och 
vattenförbrukning. 

• Renovera cirka 90 st badrum avseende 
ytskikten. 

• Nya plåttak på Sik och i Borgstena. 
• Löpande trappbesiktningar. 
• Fortsatt utveckling av utebelysningen. 

• Hålla minst ett möte med våra entre-
prenörer. 

• Byta ut tre värmepumpar på Karlsberg. 
• Plantera träd och buskar vid gamla 

lekplatsen på Sik. 
• Genomföra ett informationstillfälle med 

samtliga inköpsansvariga angående 
inköpspolicy och -rutiner. 

• Renovera bullerskydd/plank vid St. 
Vägen 6-10. 

• Uppdatera till LED-belysning med 
närvarostyrning i resterande trapphus 
på Prästa och Borgstena. 

• Fortsätta arbetet med att fasa ut fossil-
bränsledrivna handredskap mot 
laddbara. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR  

På sikt får vi se mer av det som redan märks idag: mer koncentrerad nederbörd (dvs mer faller under 
kortare tid), varmare vintrar, instabil väderlek (maj 2015 var t.ex. 38% kallare än normalt enligt SMHI:s 
energiindex) och det påverkar naturligtvis våra bestånd. Både positivt, men främst negativt. Några 
frågeställningar som vi bör arbeta med i ett längre perspektiv: 

Ökad nederbörd:  
• dyrare vatten (ökat regnande ger mer urlakning av ämnen ur marken vilket försvårar och 

fördyrar vattenreningen)  
• ökad översvämningsrisk (hur säkrar vi byggnaderna? vad har kommunen för plan? hur planerar 

vi nybebyggelse? hur bygger vi mer klimatsäkert? fler vattenskador etc)  
• större slitage på fasader (det myckna regnandet sliter hårt på våra hus, fler vatten- och 

frostskador, påväxt på byggnader etc) 
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Temperaturförändringar:  
• i och för sig ger högre temperaturer lägre energiförbrukning, men vi får en mer svårplanerad 

variation i värmen. Ekonomiskt ger det förmodligen ingen besparing.  
• om vi behöver mer energi under vår och höst och mindre under vinter, ger det mer och bättre 

utrymme för alternativa energikällor som solceller (el) och solpaneler (värme). 

När det gäller energipriserna ser vi redan idag att de fasta kostnaderna ökar drastiskt, vilket får till följd 
att de insatser vi gör inte leder till ekonomiska besparingar. Alternativet att inte göra något alls leder 
dock till att energikostnaderna skjuter i höjden, så vi måste självfallet fortsätta jobba med 
energibesparingar för att hålla kostnaderna på något sånär samma nivå. 

Samma sak gäller för vattenförbrukningen – höjda avgifter kommer att ge starkt ökande kostnader om 
vi inte fortsätter arbetet med att minska förbrukningarna. 

RESULTAT/AVSTÄMNINGAR 

1998 och 2004 utgjorde referensår för tidigare mål och redovisas därför. 

Förbrukningen för uppvärmning, varmvatten och el redovisas per kvadratmeter uttryckt i Atemp 
(tempererad area). Vattenförbrukningen i BOA+LOA (bostads- och lokalarea). Förbrukningen vid 
värmeproduktion är dessutom energiindexkorrigerad för att jämförelse skall kunna göras år för år. 

I slutet av redovisningen jämförs resultaten med nyckeltal från SABO, SCB och genomsnittet för 
Miljönätverket Sjuhärad (föregående år). 

Vi redovisar inte längre avfall och återvinning eftersom vi dels har mycket liten möjlighet att påverka 
detta, dels har vi för dåligt mätetal (volym). 

 

UTHYRNING  

Eftersom vissa av företagets förbrukningssiffror 
vägs mot uthyrningsbar och uthyrd yta, redovisas 
även dessa uppgifter här. 

För att ge en bra bild av företagets miljöprestanda 
redovisas mätetalen för vatten i förhållande till 
uthyrningsgraden (baserad på antal lägenheter) 
för bostäder under året. 

Lägenheter med kallhyra räknas inte med i arean 
när det gäller uppvärmning och varmvatten. 

Uthyrningsbar yta lägenheter, m² BOA 39 354 
Uthyrningsbar yta lokaler, m² LOA 1 794 
Uthyrningsbar yta totalt, m² BOA+LOA 41 148 
Uthyrningsbar yta totalt, m² Atemp 52 496 
Uthyrningsbar yta totalt exkl kallhyra, m² Atemp 51 624 
Uthyrningsgrad, % (BOA) 99,8% 
Uthyrd yta, m² BOA+LOA 41 069 
Antal lägenheter 610 
Antal lokaler 15 
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ENERGIFÖRBRUKNING, UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN 

Mål 
nr 

Detaljerat mål Mätetal Resultat 

DF1-1 Energiförbrukning för uppvärmning och varm-
vatten ska senast 2020 uppgå till max 100 kWh/m2. 

Energiindexkorrigerad 
förbrukning kWh/m2 (Atemp) 

96 kWh/m2 

 

Vi har nått vårt mål för energiförbrukningen två år i 
rad och kommer att revidera detta mål till max 90 
kWh/m2. 

Den totala energiindexkorrigerade 
energiförbrukningen för uppvärmning och 
varmvattenproduktion har minskat med 451 MWh 
(dvs 8%) under perioden 2009-2016. 

Den förhöjda förbrukningen under 2009 beror främst 
på injusteringsproblem av värmen på Åsboplan efter 
renovering. 

Vi har fortfarande en synnerligen liten del oljeupp-
värmning i Borgstena under 2-3 veckor varje sommar 
(ca 1,3 m3 per år). Vi kommer att utreda om denna kan 
ersättas med annan uppvärmning. 

Energiindex 
Energiindex tar hänsyn till den sammantagna effekten 
av temperatur, sol och vind under ett år. Tack vare 
detta kan man jämföra energiförbrukningen år för  år 

oberoende av hur varmt/kallt året har varit. Det är SMHI som tar fram aktuella energiindex. 

Vi använder Ulricehamn som referensort för energiindexet. 

 

ELFÖRBRUKNING 

 Den totala elförbrukningen har under perioden 2009-2016 
ökat med 186 MWh, vilket motsvarar en ökning med 42%. 

Ökningen under 2016 beror främst på förvärvet av fastig-
heten Karlsberg som inrymmer 12 värmepumpar. 

Vi kan i dagsläget inte särskilja fastighetselen från 
elförbrukningen för uppvärmning. 

Nytt elavtal med Bra Miljöval (dvs inget koldioxidutsläpp från 
elproduktion) gäller från 2014-01-01. 

Tidigare leverantör lade om sin upphandlade el till enbart 
fossilbränslefri  elproduktion (från 2013), vilket sänkte 
koldioxidutsläppen från vår elförbrukning från 119 ton till 
noll. 
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ELPRODUKTION 

Under 2015 färdigställdes renoveringen av Centrumhusets (Tärnavägen 2) yttre skal (väggar och tak, 
samt bl.a. nya balkonger). I samband med takrenoveringen byggdes detta om helt och 260 m2 solceller 
installerades (totalt 33,7 kW märkeffekt) och driftsattes 2015-06-22. Anläggningen förväntas leverera 
ca 32 MWh årligen. Den el som inte används i egen verksamhet säljs på nätet. 

Under 2016 levererade anläggningen 32,1 MWh (varav 21,5 MWh såldes). 

 

Detta är Fristads största solcellsanläggning och den utgörs av 132 st polykristallina paneler. Takets 
lutning är 27 grader i direkt sydlig riktning. Återbetalningstid med nuvarande elpris är ca 10 år med 
statligt bidrag. Den beräknade livslängden är 30-50 år. 

 

Totalt strålar det in 15 000 – 20 000 gånger mer solenergi 
på jorden under ett år än den totala globala 
energianvändningen. 

 Fastigheter står för 40% av världens energiförbrukning 
och 50% av koldioxidutsläppen. En bra motivationsfaktor 
för oss att jobba med solceller! 
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VATTENFÖRBRUKNING 

Mål nr Detaljerat mål Mätetal Resultat 

DF1-2 Minska vattenförbrukningen till max 1 100 
liter/m2 till 2020 

Liter per m2 uthyrd yta 
(BOA+LOA) 

1 097 liter/m2 

 

 Den totala vattenförbrukningen har under perioden 2009-
2016 minskat med 819 m3, vilket motsvarar en minskning 
med 2%. Förvärvet av Karlsberg påverkar denna 
förbrukning. 

Den uthyrningsgradsjusterade förbrukningen har under 
samma period minskat med 235 liter, dvs 18%. 

Minskningen i det längre perspektivet innebär även att 
belastningen på avloppsreningsverk och utsläppen av 
övergödande ämnen till vatten minskat. 

Vi arbetar aktivt för att minska vattenförbrukningen bland 
annat genom ett kontinuerligt utbyte till vattenbesparande 
armaturer, samt utbyte av äldre tvättmaskiner till nyare. 

Vi har uppnått målet två år i rad och kommer under 2017 
att revidera målet till 1 000 liter/m2. 

 

 

KÖLDMEDIER 

Om man jämför med 1998 har den totala 
mängden köldmedier ökat med 11 kg, dvs 
27%. Mängden HCFC har minskat med 
25% under samma period. Användningen 
av CFC avslutades under 2003. Lägenhet-
ernas vitvaror ingår inte i sammanställ-
ningen. Förvärvet av Karlsberg (12 värme-
pumpar) syns i stapeln för 2016. 

Vi har i dagsläget inga större aggregat med 
HCFC som måste bytas ut eller konverteras. 

FRIBO har i dagsläget inga köldmedie-
aggregat som är kontrollpliktiga. Den nya 
lagstiftningen som trädde i kraft 2017-01-
01 innebär att man istället för köldmedie-
mängd låter koldioxidekvivalenter (CO2e) 
styra. Tidigare räknades köldmedier per 
fastighet och bedömdes utifrån total vikt, 
nu bedöms i stället varje aggregat utifrån vilken typ och hur mycket köldmedia det innehåller – detta 
används som grund för att räkna ut CO2e-talet. Aggregat över 5 ton CO2e är kontrollpliktiga. 
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TRANSPORTER OCH MOTORREDSKAP 

Transporter och tjänsteresor 

Förbrukningen av fossilt drivmedel för 
servicebilar (liter per mil) har minskat med 
11% jämfört med 2009. Under 2016 låg vi på 
en genomsnittlig förbrukning av 0,51 liter/ 
mil (fossilt bränsle), vilket är ett lågt värde. 

Det totala antalet körda mil har minskat med 
22% till 3 925 mil jämfört med 2009. 

Bolaget förfogar över fyra tjänstebilar (varav 
en biogasbilar och en elbil). 

 

 

 

 

Drivmedelsförbrukning för maskiner och redskap 

Den totala mängden förbrukade fossila drivmedel 
för maskiner och motorredskap har ökat med 24% 
sedan 2009.  

Bolaget har sex stycken större traktorer och 
trädgårdstraktorer. 

All diesel som används är miljödiesel. 

VÅra handredskap drivs främst av el. 

FRIBO sköter alla grönytor i egen regi. 
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FOSSILFRIA TRANSPORTER OCH REDSKAP 

I samband med ombyggnationen av Centrumhuset installerades en semisnabb laddstation för elbilar 
(s.k. laddstolpe) vid FRIBOS parkering. Laddstolpen kan ladda två elbilar samtidigt och är fri att 
använda för alla FRIBOs hyresgäster, besökare eller anställda. Varje uttag på laddstolpen är på 7,4 kW 
och 32 A. 

 

Under sommaren 2015 inköptes 
en elbil för fastighetsskötsel 
(Nissan E-NV200). Bilen har ett 
batteri på 22 kWh vilket ger en 
räckvidd på upp mot 17 mil på 
en laddning. Med 32 A laddning 
tar det 4 timmar att ladda upp ett 
tomt batteri fullt. 

När den laddas med FRIBOs 
egenproducerade solel kan den 
alltså köras på 100% förnyelse-
bar el helt utan några utsläpp. 

Under 2016 har vi låtit uppföra 
ytterligare fyra laddstolpar (åtta 
laddpunkter), som har rests i 

fyra av våra områden. Stolparna har delfinansierats genom det statliga bidraget Klimatklivet och är 
offentliga. Vår drivkraft är att man ska kunna bo hos FRIBO och äga en elbil. 

 

 

2014 påbörjades arbetet med att byta ut samtliga handredskap för arbete med utemiljö från bensin-
drivna till eldrivna (laddbara). Då inköptes en uppsättning batterier samt trimmer och häcksax. Sedan 
dess har även laddbar motorsåg och lövblås köpts in. 

Det handlar om 36 V Li-ion-batterier 
av märket Husqvarna. Batteriernas 
laddtid är ca 20 min och drifttiden är 
sedan upp emot 45 min kontinuerlig 
drift. Mindre buller och vibrationer, 
mer eller mindre servicefria, men 
framförallt – helt utan utsläpp eller 
avgaser. 
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JÄMFÖRELSE OCH ANALYS 

 

Atemp för energi & el, 
BOA+LOA för vatten. År 

Energi 
(kWh/m2) 

Fastighetsel 
(kWh/m2) 

Vatten 
(liter/m2) 

Koldioxid 
(kg/lgh) 

Sabo (Skåneinitiativet) 2015 109  17  1 413   
SCB/Energimyndigheten 2015 135    1 866   
Miljönätverket 2015 103  16  1 279  267  
Fribo 2015 100  10  1 081  214  
Fribo 2016 96  12  1 097  204  

 

Som framgår av siffrorna ovan, så ligger FRIBO på låga eller mycket låga nivåer när det gäller samtliga 
förbrukningar. 

Energiförbrukningarna är energiindexkorrigerade (gäller ej elen). Vattenuppgiften från SCB är från 
2011 (de samman-ställer vart femte år). 

 

 

KOLDIOXIDUTSLÄPP 

 

Våra koldioxidutsläpp går stadigt nedåt! 

Mellan 2009 och 2016 har vi minskat vi vårt 
totala, årliga koldioxidutsläpp med 157 ton (56%). 

Den stora nedgången under 2013 beror till största 
delen på att vår upphandlade el from 2013 
produceras fossilbränslefritt. 

2014 övergick vi till miljödiesel i våra bilar och 
traktorer, vilket har sänkt CO2-utsläppen från 
transporter och maskiner med ca 20%. 

Anledningen till den höga siffran under 2014, är 
att Borås Energi fick ett haveri på en av sina 
brikettpannor under höst/vinter 2014. Detta 
medförde en längre period då delar av 
anläggningen fick stöttas med olja. 
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KLIMATSMART BYGGANDE 

Med trähusen på Åsbovägen ville FRIBO visa 
att det går att bygga stort med en mycket hög 
grad av förnyelsebara material. FRIBO ville 
inspirera andra att välja material med liten 
miljöpåverkan när det ska byggas 
flerbostadshus. 

Husen på Åsbovägen binder minst 900 ton 
koldioxid för minst 100 år framåt. Det 
motsvarar lika mycket koldioxid som 
normalbilen i Sverige släpper ut på 6,4 
miljoner km körning vilket är det samma som 
160 varv runt jorden. 

Livcykelberäkningar som är gjorda på 
trähusen på Åsbovägen visar på en halvering 
av koldioxidutsläpp sett över husens livslängd 
jämfört med det traditionella sättet (betong) 
att bygga flerbostadshus på. 

Husen vann Stadsbyggnadspriset i Borås 2015 
och nominerades till årets bygge i Sverige 
2016, samt nominerades som enda svenska 
bidrag till Nordiska Bostadspriset 2016. 
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RAPPORTERADE AVVIKELSER, TILLBUD MM 

 

 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Avvikelser, egen verksamhet 3 17 13 8 14 12 21 2 
Avvikelser, revisioner 17 10 6 8 10 11 17 12 
Tillbud   1   1       1 
Förbättringsförslag       4     1   
Kundklagomål     1   1   1   
Totalt 20 28 20 21 25 23 40 15 

 

Det löpande arbetet med ledningssystemet och ständiga förbättringar är mycket beroende av 
rapporteringen av avvikelser mm. Antalet rapporterade avvikelser har tyvärr minskat drastiskt under 
2016. Under 2017 kommer vi att se över våra rutiner för avvikelserapportering. 

 

LAGKRAV OCH EFTERLEVNAD 

 

Den lagstiftning som berör företagets verksam-
het finns specificerad i nätverkets lagförteck-
ning. Denna uppdateras löpande och en lag-
bevakningstjänst finns att tillgå. Lagförteck-
ningen stäms av mot verksamheten minst en 
gång om året. Företagets verksamhet berörs 
även av lokala, kommunala krav, bransch-
överenskommelser och regionala krav – även 
dessa finns förtecknade och stäms av. 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

FRIBO har för närvarande inga verksamheter 
som är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. 

Riskanalys och internkontrollplan 

Under 2013 infördes riskanalys och intern-
kontrollplan hos FRIBO. Sammanlagt 100 olika 
risker bedömdes och utifrån dessa togs en 
internkontrollplan fram. 

Riskanalysen och internkontrollplanen stäms av 
och revideras löpande och är en fast punkt på 
agendan för sex av årets styrelsemöten. Utöver 
detta tas planen alltid fram när diskussioner på 
mötena tangerar något som finns i intern-
kontrollplanen, dvs hög närvaro av planen i 
styrelserummet och en uppdaterad styrelse. 

 

Kemiska produkter 

FRIBO hanterar ett litet antal kemiska 
produkter och det rör sig i de flesta fall om 
begränsade mängder. Undan för undan har vi 
fasat ut de farligaste produkterna och ersatt 
dem med mindre skadliga, samt minskat det 
totala antalet produkter. 

Köldmedier 

För att förhindra nedbrytningen av det 
skyddande ozonskiktet i atmosfären finns en 
rad lagar och förordningar som reglerar 
hanteringen av köldmedier. FRIBOs fastigheter 
inhyser inga aggregat som är kontrollpliktiga. 

Avfall och producentansvar 

Alla hushåll har tillgång till fastighetsnära 
återvinningsstationer för källsortering. 

FRIBO har tillstånd för egentransport av farligt 
avfall som uppkommit i egen yrkesmässig 
verksamhet. Transportdokument skrivs och 
signeras vid alla transporter av farligt avfall, 
oavsett om transporten utförs i egen regi eller 
inte. 



 

 

19 

 

 

Miljönätverket Sjuhärads miljögrupp 2016-17 (miljöansvariga och revisorer), fr.v. Kjell-Ove Sethson, Jacob 
Andersson, Elisabeth Erkenborn, Michael McCleave, Mattias Severinsson, Annika Björklund-Fagrell, Tina 
Andersson, Tommy Czolowski, Andréa Ekeroth, Anders Eriksson, Tommy Borg och Per Östlund. 

 

FRIBO är stolt medlem av Miljönätverket Sjuhärad (7miljö)! 

 

 

 

 

 

Fristad, 2017-03-03 

Per Östlund 
Verksamhetssamordnare, Miljönätverket Sjuhärad 

0707-20 14 75 
per.ostlund@7miljo.se 

mailto:per.ostlund@7miljo.se


WWW.FRIBO.NU   TEL: 033-22 25 50

Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, både som en naturlig del av vårt 

dagliga arbete men också genom en långsiktig plan.  Vi är sedan 2001 certifierade 

enligt miljöledningsstandarden ISO 14001, vilket årligen ger oss en utomstående 

granskning av vårt miljöarbete. Vi försöker minimera vårt klimatavtryck 
genom att bland annat producerara förnyelsebar el i vår solcellsanläggning och bygga 
bostäder med förnyelsebara material. Vi mäter och följer upp vår miljöpåverkan.

Nu kan man också bo hos oss och äga en elbil. På fyra av våra bostadsområden 
i Fristad finns nu laddstationer som på ett säkert och effektivt sätt laddar bilen. 
Behöver vi säga att elen är 100% förnyelsebar i våra laddstationer?

Läs mer om vårt miljöarbete på fribo.nu

MILJÖN ÄR VIKTIG!
BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR 
FRAMTIDA GENERATION.

FRIBO ÄR:
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