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Bostaden är en plats där vi tillbringar mycket tid och 
där vi ska trivas och umgås. Miljöfrågan har blivit 
allt viktigare i världen, alla måste hjälpa till för att 
bidra till en bättre miljö. Hemmet står för en stor del 
av de miljöproblem som vi har idag. Bland annat 
går 40 procent av all producerad energi i Sverige 
åt i våra bostäder och hälften av allt avfall kommer 
från bostaden. Med ganska enkla medel går det att 
göra stora förbättringar, såväl på miljön som i din 
plånbok. Vi vill därför ge dig lite tips och goda råd 
på vägen. Allt kanske inte är möjligt att genomföra, 
men du hittar säkert några åtgärder i broschyren 
som gör att du är med och bidrar till en bättre miljö. 

Lycka till!

ingen kan göra allt, 
men alla kan göra lite

SkandiaMäklarna vill ta en aktiv del i utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle. I utförandet av mäklartjänster orsakar vi miljöproblem 
såsom utsläpp av växthusgaser och förbrukning av pappersprodukter. 
SkandiaMäklarna har en unik möjlighet att påverka köparna av 
mäklade fastigheter till att fatta kloka miljöbeslut.

SkandiaMäklarna åtar sig att följa den lagstiftning som finns samt att 
ständigt arbeta för att förbättra sina miljöprestanda. Detta genom att 
vara lyhörda för goda idéer från medarbetare, kunder och omvärlden. 
Arbetsmetoderna att utföra mäklartjänsterna ska kontinuerligt 
utvärderas ur ett miljöperspektiv.

SkandiaMäklarna ska ha ett aktivt miljöarbete som eftersträvar:

 aktiv dialog med de nya fastighetsägarna

 ökat användande av miljöfordon och miljöbränslen

 miljöanpassade mäklarkontor

 material i kretslopp

 alla medarbetares delaktighet 

Lidingö den 23 mars 2009

Björn Edstrand
VD SkandiaMäklarna

MILJÖPOLICY

SkandiaMäklarnas egna miljöpolicy 



Uppvärmning och isolering
När du köpt din bostad ska du få en energideklaration 

för fastigheten. I den finns ett avsnitt som beskriver vilka 

kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder man kan göra 

i just din fastighet. I ett svenskt genomsnittshus försvinner 

ungefär 15 procent av värmen ut genom taket och 35 procent 

genom fönster och dörrar. Nedan finns ett antal åtgärder som 

minskar din energiförbrukning. 

Värmesystem
• Vid byte av husets uppvärmningssystem finns möjlighet att 

välja ett förnybart energislag. Det är i de flesta fall en bra 

investering för miljön och ger lägre energikostnader. Vad 

som passar just dig beror på hur din bostad ser ut.

• Att värma upp sitt hus med eldningsolja är dyrt och ger 

stora utsläpp av koldioxid. De senaste 10 åren har priset för 

eldningsolja mer än tredubblats. 

• Om du lägger in golvvärme i golv mot mark eller i källaren 

måste du ha minst 250 mm isolering under golvet. I annat 

fall värmer du marken istället för rummet. 

• Med ett vattenburet radiatorsystem får du en flexibel 

anläggning och kan byta energislag när bränslepriserna 

ändras. Du kan även få bidrag om du konverterar från 

direktverkande elvärme. Ansök om stöd hos Länsstyrelsen 

i det län där fastigheten är belägen. Vänd dig även dit om du 

har frågor om stöden. Boverket har ansökningsblanketter 

och information om bidraget för direktverkande el.

• Solpaneler kan stå för upp till 20 % av ditt värmebehov 

och bl a stå för hela uppvärmningen av varmvatten under 

sommarmånaderna. Du kan få bidrag för att installera 

solvärme. Storleken på bidraget bestäms efter solfångarnas 

beräknade årliga produktion. Boverket har mer information 

om stödet men ansökan skickar du till 

Länsstyrelsen.

temperatur inomhus
• Termostater på radiatorerna gör att du 

kan anpassa temperaturen separat i varje 

rum. För bästa funktion bör du byta ut 

termostaterna efter 10-15 år eller när de går 

sönder. Det finns även bra styrsystem för 

elradiatorer.

• För varje grad du sänker inomhustempe-

raturen minskar energiåtgången för upp-

värmning med cirka fem procent. 

• I rum som sällan används kan temperaturen 

vara lägre än i övriga hushållet. 

• När du reser bort kan du sänka tempera-

turen inne till cirka 15 grader. Då minskar du 

energikostnaderna kraftigt samtidigt som 

det går snabbt att värma upp huset när du 

kommer tillbaka.

• Ställ inte möbler för nära radiatorerna efter-

som värmen då får svårt att nå ut till resten 

av rummet.

isolering
• Att isolera sitt hus är ofta ett av de bästa sätten att spara 

pengar och du bidrar samtidigt till en bättre miljö. Läs 

i din fastighets energideklaration om någon form av 

tilläggsisolering är lönsam.

• Om isoleringens tjocklek på vinden ökas från 20 till 50 

visste du att... du kan få bidrag från läns-
styrelsen om du konverterar från direktverkande 
elvärme till vattenburet radiotorsystem och även 
för att installera solvärme. ansökan sker till 
länsstyrelsen, men vänd dig till boverket  om du 
vill ha  mer information om stöden.



centimeter minskar värmeförlusterna genom taket med två 

tredjedelar. Det innebär en årlig besparing på cirka 1600 

kWh per år, vid en vindsyta på 100 kvadratmeter. 

Fönster/Dörrar
• Ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut är att täta 

dragiga fönster och ytterdörrar.

• När du vädrar, gör det under kort tid men med fullt tvär-

drag. Då byter du ut inomhusluften utan att märkbart kyla 

ned väggar, tak och möbler som annars behöver värmas upp 

igen. Tänk på att stänga av radiatorn under fönstret. 

• Nya energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredje-

del värme jämfört med äldre tvåglasfönster. 

• I stället för att byta ut fönster kan man sätta in en extra 

ruta i de gamla, eller byta ut en av rutorna mot till exempel 

en ädelgasfylld isolerruta eller en ruta av så kallad lågemis-

sionstyp som kan monteras in i den befintliga fönsterbågen. 

• Om du fäller ner persiennerna på natten så stannar värmen 

inomhus. Ett alternativ är att dra för gardinerna.

• Om du har för varmt inomhus på somrarna 

är bästa sättet att sätta upp markiser. Att dra 

för gardiner och persienner gör enbart att 

värmen hamnar inomhus ändå. 

Belysning
Av all el som förbrukas i ett hushåll står 

belysningen för cirka 20 procent.

• Lågenergilampor och kompakt-

lysrör har 80 procent lägre ener-

gianvändning och cirka tio gång-

er längre livslängd än vanliga 

glödlampor. 

• Genom att byta ut tio av de glöd-

lampor som lyser under längst tid 

mot lågenergilampor eller kompakt-

lysrör kan du spara cirka 500 kWh per år.

• En del lågenergilampor har inbyggd ljussensor och tänds 

när det blir mörkt. Dessa lampor kan vara lämpliga att 

använda som belysning utomhus.

• Belysning som kräver transformatorer, t ex halogenlampor, 

drar ström även när de är släckta. Dra ut kontakten när du 

släcker lampan eller koppla den till vägguttaget via ett gren-

uttag med strömbrytare.

visste du att... eu har beslutat att fasa ut alla 

glödlampor. Först ut att tas bort är alla matta 

glödlampor samt 100-wattare. De får inte importeras 

efter september 2009. glödlampor ersätts initialt av 

bland annat lågenergilampor. när glödlampan ska 

ersättas ökar också möjligheterna att utveckla 

andra alternativ, till exempel halogenlampor och 

så kallade led-lampor. 



• Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver och det är 

därför viktigt att de lämnas in för miljöåtervinning. 

• Lysrörsarmatur med T5-lysrör har lång livslängd och ett 

högt ljusutbyte. Sett till ljusutbytet är T5-lysrören också den 

mest energieffektiva ljuskällan och ur kostnadssynpunkt ett 

bra val.

• De nya diodlamporna som kommer på marknaden är ett bra 

miljöalternativ. De drar mycket lite el och har en extremt 

lång brinntid (vanlig glödlampa 1000 timmar, lågenergi-

lampa 10 000 timmar, diodlampa upp till 100 000 timmar). 

Dessutom innehåller de ingen kvicksilver.

hUshållsel
I ett hushåll på fyra personer går cirka 6 200 kWh åt till 

hushållsel.

Kyl och Frys
• En 15 år gammal kyl/frys drar el motsvarande 600 kronor 

per år, medan en ny i energiklass A++  enbart drar en tredje-

del så mycket. När du ska köpa en ny kyl eller frys välj en 

som är energimärkt med A, eller A+ eller A++, det lönar sig.

• Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekom-

menderas +5 grader och i frysen -18 grader. Varje extra grad 

kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent. 

• Frosta av frysen när det börjar bli mycket is i den, det 

förbättrar driften. Det är också bra att torka baksidan 

på kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. 

Dammet lägger sig annars som en isolering som gör att 

elanvändningen ökar. 

• Se till att kylen och frysen har hela tätningslister på dörrarna. 

Byt gummilisterna om de går sönder. 

liVsmeDel
• Köp inte mer mat än vad ni behöver. Att producera livs-

medel innebär stor miljöpåverkan avseende övergödning, 

användning av kemikalier och utsläpp av växthusgaser. I 

det perspektivet känns det onödigt att genomsnittshushållet 

slänger ca 20% av all inköpt mat i soporna.

• Olika livsmedel har olika miljöpåverkan och frågan är 

minst sagt komplicerad eftersom livsmedel fraktas fram 

och tillbaka över världen. Några principer kan man dock 

hålla sig till. Närodlat är oftast bättre än långväga odlat. 

Livsmedel producerat i Sverige har oftast mindre kemikalier 

och bättre djurskydd. Kött har mycket högre 

miljöbelastning än vegetabiliska livsmedel. 

Ekologiskt odlade märken som KRAV, 

garanterar att livsmelen producerats utan 

handelsgödsel och bekämpningsmedel.

• Många fiskbestånd är hotade idag medan 

andra är livskraftiga. Världsnaturfonden 

har tagit fram en lista över fiskarter man 

kan äta och de man ska undvika. De finns 

på deras hemsida www.wwf.se.

• Dricker ni mycket kolsyrat vatten kan 

en kolsyrningsapparat i hemmet spara 

miljö, ekonomi och rygg.

matlagning
• Att värma vatten görs energieffektivast 

i en vattenkokare. 

• Små mängder mat och vätska värms 

energieffektivast i en mikrovågsugn. 

tips! välj mat efter årstid. Genom att välja mat 
efter vår svenska säsong, hellre än långväga 
importerat,  bidrar du till lägre klimatpåverkan.

klimatmärkning av mat. ett projekt som tittar 
på möjligheterna att klimatmärka mat startades 
2007. projektet drivs av krav och ip sigill.



• Använd kastruller och stekpannor med plana bottnar och 

som passar till plattans storlek. 

• Sätt lock på kastrullen när du kokar mat eller vatten. 

• Man kan spara energi genom att tina fryst mat i kylen, räkna 

dock med att det tar längre tid. 

• Keramikhäll, induktionsspis och varmluftsugn sparar 

energi. Varma ugnsluckor och panel tyder på bristfällig 

teknisk lösning vilket leder till energiförluster

DisK
• Anslut diskmaskinen till kallvattnet, då värmer diskmaski-

nen själv upp vattnet. 

• Du sparar energi på att diska i maskin jämfört med för hand. 

Under förutsättning att du skrapar av matresterna istället 

för att skölja bort dem med varmt vatten innan du sätter 

disken i maskinen. 

• Diskmaskinen ska helst vara fylld innan den körs och om 

det går kan torkfunktionen stängas av för att spara energi. 

• När du diskar för hand går det åt mindre vatten om du 

sköljer disken i en diskbalja än under rinnande vatten.

hemelektronik
Hemelektronik och övrig småutrustning uppskattas stå för 

cirka 17 procent av hushållselen. Andelen ökar med allt fler 

datorer, laddare, skrivare, digitalboxar och annan utrustning 

i våra hem.

tV-apparater
• Stäng av både TV:n och datorn med strömbrytaren och dra 

ur batteriladdaren när den inte används. Apparater som 

står i standby-läge kan utgöra upp till 10 procent av din för-

brukning av hushållsel. 

• Fråga efter energiförbrukningen när du köper ny TV. En 32" 

LCD- eller plasma-TV drar inte så mycket mer än en vanlig 

TV i motsvarande storlek, men ofta kostar man på sig en lite 

större TV när man ändå ska köpa en ny. En 40" kan dra så 

mycket som 300 W.

• En del digital-tv-boxar använder nästan lika mycket energi 

tips! apparater som står i standby-läge kan utgöra 
upp till 10 procent av din förbrukning av hushållsel. 
En enkel och energisparande lösning är att stänga 
av både dator och tv med strömbrytaren. att dra 
ur batteriladdaren när den inte används är ett 
annat enkelt miljötips!



oavsett om de är påslagna eller avstängda. En TV med 

inbyggd digitalbox är i regel mer energieffektiv än en TV 

med en fristående box eftersom många fristående boxar 

har en onödigt hög standby-effekt och vissa saknar helt 

avstängningsknapp. Har man flera boxar hemma kan det 

röra sig om flera hundra kronor per år. 

Datorer
• Det finns speciella grenkontakter som stänger av all kring-

utrustning när din dator går ner i viloläge eller du stänger av 

TV:n. På så sätt står inte kringutrustningen och drar onödig 

standby-el. 

• Platta bildskärmar, LCD-skärmar, drar mindre energi och 

strålar mindre än traditionella bildskärmar med bildrör. 

• Du kan själv ställa in att din dator ska stänga av skärmen när 

du inte har använt den på en stund. Inställningen brukar 

heta "viloläge". 

tvätt och vatten
En femtedel av villahushållets energi används till varmvatten. 

I lägenheter är andelen ännu högre.

Kranar och Duschar
• Byter du ut tre av hushållets alla kranar mot resurssnåla 

kan du sänka energianvändningen för varmvatten med upp 

till 40 procent. 

• Det går åt mindre vatten när du duschar än när du badar i 

ett badkar. 

• Om en kran börjar droppa är det bra att byta packning 

direkt så att inte vatten står och rinner i onödan. 

• Om du duschar fem minuter om dagen och har ett gammalt 

duschmunstycke (som ofta förbrukar cirka 12 liter vatten/

minut) betyder det 1 000 kWh energi på ett år. Med ett snål-

spolande duschmunstycke halverar du kostnaden.

tVätt
• Det är energieffektivare att lufttorka tvätten, gärna utom-

hus, istället för att använda torkskåp eller torktumlare. 

• Du sparar el genom att tvätta först när tvätten fyller 

maskinen och använda tvättmaskinens sparprogram utan 

förtvätt. 

• Det går i normalfallet åt tre gånger så mycket energi för att 

torka kläderna som att tvätta dem. Välj en tvättmaskin med 

bra centrifugering, det sparar både tid och energi. 

• Om du inte har möjlighet att hängtorka dina kläder finns det 

energieffektiva torktumlare som drar cirka hälften så mycket 

energi som en vanlig torktumlare. De få torktumlarmodeller 

som finns i den bästa energiklassen är kondenstumlare med 

värmepump.

el
Svensk el produceras från vattenfall, kärnkraft, vindkraft samt 

tips! med ett snålspolande duschmunstycke 
halverar du kostnaden.



eldning av biobränslen, avfall, kol, olja och naturgas. De olika 

produktionssätten har olika miljöpåverkan. Bäst för miljön är 

vattenkraft, vindkraft och biobränslen. Det går att köpa in el 

från dessa produktionskällor separat. Hör med din elleverantör. 

avfall & återvinning
I snitt producerar vi i Sverige 500 kilo hushållsavfall per per-

son och år. Förr slängde man allt avfall på tippar som växte 

och växte, idag eldas det mesta upp. I det vanliga hushållsav-

fallet finns mycket som kan återvinnas! Sopor som sorterats 

kan antingen materialåtervinnas eller eldas upp och ge energi. 

Genom detta sparas naturresurser och man skonar miljön. 

Komposterbart aVFall
Ungefär hälften av allt avfall som kommer ifrån ditt hushåll 

går att kompostera. Grundregeln är att allt du kan äta också 

kan komposteras - plus teblad och kaffesump. Dina matrester 

förvandlas då till den allra finaste, näringsrikaste jord, utan att 

du behöver anstränga dig ett dugg. Det finns många komposter 

att välja mellan på marknaden. Glöm inte att höra med din 

kommun om du behöver tillstånd för att använda den.

papper 
Pappersfibern går att återvinna 5-7 gånger och återvinning ger en 

betydande energibesparing. Den elenergi som sparas är störst vid 

tillverkningen av tidningspapper baserat på returfiber, bespa-

ringen är ca 70% jämfört med färskfiberbaserad tillverkning. 

Allt insamlat tidningspapper återvinns till tillverkning av nytt 

tidningspapper eller till framställning av mjukpapper.

Alla insamlade pappersförpackningar levereras till kartongbruk 

som tillverkar material till nya förpackningar, t.ex. nya cornfla-

kes- och vällingpaket eller kartong för gipsskivor.

glas
Glas ger inget energitillskott alls i en förbränning, däremot blir 

det en energivinst om man materialåtervinner.

Skillnaden mellan att göra glas av jungfrulig råvara och glas-

produkter av återvunnen råvara är en energivinst på 20%. Vid 

tillverkning av grönt glas används t.ex. 90 % krossglas. Allt 

insamlat glas används till nytt glas och till isoleringsmaterial 



såsom glasull eller microfiller inom betongindustrin.

aluminium 
Man sparar 95% av energin om man gör aluminium av åter-

vunnet material jämfört med om man gör det av jungfruligt. Om 

varje svensk källsorterar ytterligare ett halvt kilo alumi-

nium (kaviartuber, matformar etc) så skulle det innebära att 

4300 ton mer aluminium jämfört med idag skulle återvinnas. 

Miljönyttan av detta innebär en energibesparing motsvarande ca 

25 000 kubikmeter eldningsolja per år och det räcker till en 

uppvärmning av 10 000 småhus under ett 

år. Aluminium går att återvinna hur många 

gånger som helst.

stål & plåt 
Man sparar 75% av energin om man gör 

stål från återvunnet material jämfört med 

om man gör det från malm. Ungefär hälf-

ten av allt stål som produceras i världen 

kommer från återvunnet järnskrot. Om 

vi källsorterar alla metallförpackningar 

av stål blir den energi som sparas så 

stor att den kan värma upp ca 5400 

småhus per år. Stål är världens 

mest återvunna material. Om var-

je svensk lämnar in alla sina kapsy-

ler till återvinning räcker stålet till 

2200 nya personbilar.

plast 
För varje kilo hårdplast som 

materialåtervinns sparar vi en liter 

olja. Av den plast som återvinns 

tillverkas alltifrån blomkrukor, 

kontorsstolar till diskborstar och 

bärkassar.

Farligt aVFall
I genomsnitt lämnar vi in 2,9 kg 

farligt avfall per person. Exempel på farligt avfall är batterier, 

målarfärg, kemikalier, lågenergilampor, lysrör.  Samtidigt finns 

beräkningar som visar att mellan 4 000 och 6 000 ton farligt 

avfall slängs i hushållssoporna varje år. Detta utgör en stor 

miljörisk i och med att farliga kemikalier och metaller sprids i 

naturen. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall 

utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.

eleKtroniKsKrot
Allt som drivs på el, anslutningskabel eller batteri, lämnas på 

återvinningscentralerna. För radio- och TV-apparater, video, 

bandspelare, högtalare, klockradio och andra varor som säljs i 

radio- och tevehandeln, gäller även att de kan lämnas i butiken 

vid köp av motsvarande ny vara. Elektronikskrot innehåller 

många farliga kemikalier och metaller som antingen destrueras 

eller återvinns.



•	 Se	till	att	kylen	och	frysen	har	hela	tätningslister	på	dörrarna.	Byt	gummi-
listerna	om	de	går	sönder.

•	 Det	går	i	normalfallet	åt	tre	gånger	så	mycket	energi	för	att	torka	kläderna	
som	att	tvätta	dem.	Välj	en	tvättmaskin	med	bra	centrifugering,	det	sparar	
både	tid	och	energi.

•	 Dricker	ni	mycket	kolsyrat	vatten	kan	en	kolsyrningsapparat	i	hemmet	spara	
miljö,	ekonomi	och	rygg.

•	 Att	värma	vatten	görs	energieffektivast	i	en	vattenkokare.

•	 Genom	att	byta	ut	tio	av	de	glödlampor	som	lyser	under	längst	tid	mot	
lågenergilampor	eller	kompaktlysrör	kan	du	spara	cirka	500	kWh	per	år.

•	 Många	 fiskbestånd	 är	 hotade	 idag	 medan	 andra	 är	 livskraftiga.	
Världsnaturfonden	har	tagit	fram	en	lista	över	de	fiskarter	man	kan	äta	och	
de	man	ska	undvika.	läs	mer	på	www.wwf.se.

•	 För	varje	kilo	hårdplast	som	materialåtervinns	sparar	vi	en	liter	olja.	Av	
den	plast	som	återvinns	tillverkas	alltifrån	blomkrukor,	kontorsstolar	
till	diskborstar	och	bärkassar.

•	 Allt	som	drivs	på	el,	anslutningskabel	eller	batteri,	lämnas	på	återvinnings-
centralerna.

några enkla miljötips på vägen



SkandiaMäklarna grundades 1980 och är ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med 
cirka 400 medarbetare på 70-talet kontor. SkandiaMäklarnas vision är att vara den ledande 
kvalitetsmäklaren med fokus på trygghet, ansvar och förmåga. SkandiaMäklarna är en del av 
Danske Bank och kan därför erbjuda förmånliga banktjänster i samband med din bostadsaffär.

Välkommen hem.
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