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Micasa Fastigheters Miljöprogram 2015-2020 

 

Ett av Micasas övergripande företagsmål är att säkerställa minskad 

energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Miljöprogrammet tydliggör 

vad företaget behöver göra för att nå bland annat detta mål och hur vi ska 

arbeta med miljöfrågor.  

 

Ett övergripande miljömål har formulerats för att sammanfatta Micasas 

ambitioner för var vi är på väg.  Detta är långsiktigt hållbar 

förvaltning, drift och byggande ska leda till giftfria, 

koldioxidneutrala och resurseffektiva byggnader. 
 

För Micasa innebär det följande:  

Det ska finnas en hög medvetenhet om företagets miljöpåverkan i hela 

organisationen. Alla har ett ansvar för helheten och samtliga avdelningar är 

delaktiga i att nå företagets miljömål.  

 

På sikt ska Micasa bli koldioxidneutrala. Därmed måste vi ständigt minska 

energianvändningen och koldioxidutsläppen från våra fastigheter och 

transporter. Det gör vi med kontinuerliga energieffektiviseringsprojekt och 

driftoptimering. Energibesparingsåtgärder i bygg- och underhållsprojekt 

t.ex. tilläggsisolering, nya fönster, ny ventilation och effektiv belysning ska 

prioriteras. Likaså investeringar i fastigheternas egen energiproduktion och 

alternativa energikällor. Miljöpåverkan från de egna transporterna minskas 

t.ex. genom att åka med kollektiva färdmedel samt öka användandet av 

elbil. 

 

Vi ska ha en effektiv avfallshantering där det ska vara lätt att göra rätt för 

våra hyresgäster. Alla fastigheter ska, utefter sina egna förutsättningar, ha 

möjlighet till matavfallsinsamling och sortera sitt avfall. 

Uppkomsten av avfall vid byggprojekt ska minimeras och det som uppstår 

ska sorteras på bästa möjliga sätt för maximal återvinning. 

 

En minimerad användning av material och produkter med negativ 

miljöpåverkan. Både i byggprojekt och i övrig förvaltning och drift ska bara 
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produkter som är rekommenderade eller accepterade enligt 

Byggvarubedömningen användas. De material och ämnen som redan är 

inbyggda och förorsakar problem ska åtgärdas och saneras. 

 

Vi ska ställa miljökrav på alla tjänster och produkter som upphandlas och vi 

ska även ha en effektiv uppföljning av dessa krav för att få bästa möjliga 

miljöeffekt. 

 

I byggprojekt har vi alltid ambitionen att nå silvernivå enligt miljö-

klassningssystemet Miljöbyggnad för att på så vis även kvalitetssäkra 

byggnaden gällande material, energianvändning och inomhusmiljö. Större 

ombyggnationer och nyproduktion ska certifieras. 

 

En bra inomhusmiljö innebär att våra hyresgäster upplever 

inomhusklimatet som behagligt gällande bl.a. värme och ventilation men 

också att Micasa tar ett extra stort ansvar för att minimera de 

hälsopåverkande ämnen som kan ha en negativ inverkan på boendemiljön.  

 

För att ytterligare minska företagets miljöpåverkan ska samarbetet med 

hyresgästerna förbättras genom att så kallade Gröna avtal tecknas med 

gemensamma åtaganden och mål för t.ex. källsortering, 

matavfallsinsamling och energianvändning. 

 

Micasa ska även aktivt påverka leverantörer och entreprenörer som har en 

stor inverkan på företagets totala miljöpåverkan genom sina 

koldioxidutsläpp, materialval och avgifter.  

 

 
Miljömål för att nå långsiktigt hållbar förvaltning, drift och 
byggande. 
 

I vår strävan mot det övergripande målet har Micasa även formulerat tre 

långsiktiga mätbara miljömål inom de områden som företaget har störst 

inverkan på. Dessa mål arbetar vi mot under perioden 2015-2020. 

 

 Micasa ska minska koldioxidutsläppen med 40 % (jämfört med 

2011) 

  

 Micasa ska erbjuda matavfallsinsamling i 90 % av fastighets-

beståndet. 

 

 90 % av alla produkter och material som används i Micasas 

byggprojekt och drift ska vara rekommenderade eller 

accepterade enligt Byggvarubedömningen. 
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De långsiktiga målen fokuserar på de områden där Micasa har störst 

miljöpåverkan. Det är den energi som används i våra fastigheter, det 

avfall som uppkommer i verksamheter och byggprojekt samt de inköp vi 

gör av entreprenörer, konsulter, material och övriga varor.  

 

För att nå alla övergripande mål finns årliga detaljerade mål, nyckeltal och 

aktiviteter som följs upp i ILS.  

 

Verktyget för att kvalitetssäkra att vi jobbar metodiskt och konsekvent mot 

alla dessa mål är Micasas miljö- och energiledningssystem som är certifierat 

enligt standarden ISO 14001 och ISO 50001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


