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Vår verksamhet 
INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt lösningar 

för bättre ventilation med stor energibesparing och bättre inomhusklimat. Vi utför större och mindre 

entreprenader, uppdrag med projektledning, konsultation/utredningar, mätningar, injusteringar och 

OVK besiktningar. Då elpriserna ständigt stiger och energikostnaderna motsvarar ca 70 % av 

kostnaderna för fastighetsägaren är det viktigt att se över möjligheterna till både bättre 

inomhusmiljö och hög energieffektivisering. Inair arbetar med att ständigt minska vår negativa 

miljöpåverkan, resursanvändning och att vi har ett kontinuerligt förbättringsarbete för 

arbetsmiljöfrågor. År 2010 miljödiplomerades Inair vilket var ett naturligt steg i vår ambition att hela 

tiden bli bättre och bättre inom vårt område. 

 
Vår organisationsstruktur framgår av nedanstående bild: 

 

       
 

Vår Miljöpåverkan 
En miljöutredning av Inairs verksamhet är gjord för att identifiera våra miljöaspekter, det vill säga 

våra aktiviteter, produkter eller tjänster som kan påverka energianvändningen och därigenom miljön.  

Inairs breda bas av Leverantörer och Underentreprenörer utvecklas ständigt och följs upp 

kontinuerligt med avseende på Miljö- och Arbetsmiljöarbete. 

För att minska vår egen verksamhets negativa miljöpåverkan går vi nu årligen igenom företagets 

miljöaspekter och omvärderar dessa kontinuerligt. Detta görs i samband med att de satta målen följs 
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upp och revideras. Mål görs för de betydande miljöaspekterna, det vill säga de miljöaspekter som har 

eller skulle kunna ha en betydande miljöpåverkan. 

Inairs betydande miljöaspekter är arbetet med att kunna påverka valet av energieffektiva 

tekniklösningar, miljöanpassade transporter, korrekt avfallshantering, förbrukning av resurser med 

miljöfokus, miljöanpassade inköp och kunskap kring Miljö & Arbetsmiljö. 

 

Vår Miljöpolicy 
Vår Miljöpolicy är en del av vår policy där vi visar på vår balans, inte bara inom miljö, utan även inom 

arbetsmiljö och kvalitet. Inairs policy inom Miljö, Arbetsmiljö och kvalitet finns att läsa på vår 

hemsida. 

Genömfö rdä Miljö fö rbä ttringär & Miljö rutiner 

Dokumentation inom Miljöområdet 
Arbete mot ett godkännande enligt Miljödiplomering inleddes i början av 2010. Inair godkändes i 

slutet av 2010 enligt svensk Miljöbas 

Energi 
Inairs ventilationslösningar har starkt fokus på energibesparingar. Inair tillhandahåller kalkylunderlag 

på besparingar och följer upp installationers prestanda. Underlag från uppmätningar, grafer 

dokumenteras eller monitoreras i förekommande fall i realtid med ”on-line” lösningar. 

Avfall 
För alla typer av avfall tillämpas källsortering utifrån kommunala riktlinjer. Rutiner och riktlinjer för 

hantering av avfall/farligt avfall är framtagning och implementerade. Samarbete är etablerat för 

bortfrakt och hantering av avfall, mätning och redovisning av bortforslat avfall per fraktion är infört. 

Under 2013 förfinades rapportmodellen för att kunna fungera som ett grafiskt gränssnitt. 

Transporter 
Inair har idag bara Miljöklassade fordon, vid framtida inköp av fordon skall miljöaspekter beaktas och 

miljöfordon väljas där så är möjligt. 
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Leverantörer 
Under 2010 infördes dokumenterade leverantörsbedömningar innefattande krav på eget 

miljöarbete. Förteckning har upprättats för godkända leverantörer. 

Utbildning och Information 
Intern utbildning har genomfördes i samband med Miljödiplomeringsarbetet som inleddes under 

början av 2010. I samband med detta arbete infördes även en lagkravsförteckning som en del av 

Ledningssystemet där det tydliggörs vilka lagkrav som specifikt gäller Inair. 

Utbildning Arbetsmiljö 
Inairs VD har genomgått utbildning och är godkända Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-U och BAS-

P och SAM Systematisk arbetsmiljöutbildning. Detta innebär att Inair AB har grundläggande 

arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen 

och vissa föreskrifter där byggnads- och anläggningsarbete är de centrala. 

Utbildning Arbetsmiljö 
Inair har genomgått utbildning i BAM - Bättre Arbetsmiljö. BAM ger kunskaper om lagar och 

bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Utbildningen ger större förståelse för arbetsmiljöns 

betydelse för individ, företag och samhälle. Ett viktigt område är hur det är möjligt att påverka sin 

egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda 

arbetsförhållanden. 

Specifika miljörutiner & instruktioner, som en del av eller utöver verksamhetens Ledningssystem, 

finns idag för: 

 Miljöutredning 

 Miljö- och Arbetsmiljöberättelse 

 Rutin för hantering av farligt avfall 

 Procedur för framtagning av kalkyler på energibesparing i projekt 

 Miljölagkravförteckning 

 Minimikrav på Miljö och Arbetsmiljöarbete 
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Vä rä Ö vergripände Miljö mä l fö r 2016-2017 
Grunden för Inairs Miljö- och Arbetsmiljöarbete utgår från de beslut som görs på mötena för 

Ledningens genomgång och är kopplade till det som vi definierat som positiva eller negativa 

miljöaspekter. Vid detta tillfälle utvärderas utfallet av tidigare måldefinitioner och nya övergripande 

målområden definieras utifrån nya kravbilder, såsom kund och lagkrav. Ett detaljerat mål och 

handlingsprogram för miljö och arbetsmiljö finns i verksamhetens ledningssystem. 

Detta är de områden vi kommer fortsätta att arbeta med under 2016 – 2017. 

 Avfallshantering. Att avfalls hantering sker på ett miljösäkert sätt är ett av våra viktiga 

fokusområden. Det grafiskt gränssnitt som sedan 2013 arbetats fram för att kunna identifiera 

trender i hanteringen och på ett proaktivare sätt kunna anpassa vårt sätt att hantera avfall 

samt miljöfarligt avfall är fortfarande en del av våra övergripande miljömål. 

 Leverantörernas och Underentreprenörernas Miljö & Arbetsmiljöarbete. Målet är att alla 

Inairs Leverantörer och Underentreprenörer (UE) skall bedriva ett Miljö- och 

Arbetsmiljöarbete enligt Inairs minimikrav enligt instruktioner på vår hemsida via inloggning.   

 Energibesparing. Inair har genomgående fått mycket bra beröm för sitt analys- och 

kalkylarbete med rekommenderade tekniklösningar samt inte minst uppföljningen av utförda 

installationer. Vi fortsätter vårt arbete med att bli ännu bättre på att visa potentialen i nya 

miljöanpassade och energieffektiva ventilationslösningar. Inväntar sammanställning på 

genomförda ombyggnader och effekter från Stockholms Stad. 

 Miljöfarliga ämnen. Kemikaliedeklarera våra ventilationslösningar och under 2017 kommer 

vi att fortsätta i samma anda. 

 Utbildning. Stärka våra UE genom internutbildning med Sustema, genomfördes hösten 2016. 

 Leverantör. Att påverka vår största leverantör Ventronic på tekniklösningar så de levererar 

så energisnåla systemlösningar som möjligt. 

 Medverkan. Fortsatt medverkan i Svensk Ventilations grupp, bostads och OVK. Kommer att 

medverka vid fastighetsmässan/BRF mässan, fördelarna med FTX installation och 

energibesparingar som följd. 

 Medverkan. Vintern 2016 blev Inair AB uppringd av Statens Tekniska Forskningsinstitut för 

att utveckla och medverka angående den obligatoriska ventilationskontrollen för att 

förbättra inomhusmiljön och minska energianvändning i byggnader. Detta är finansierat av 

energimyndigheten för att få en samlad bild av obligatorisk ventilationskontroll OVK. 

 Energi. Uppföljning av utförda projekt. Sänkning av energi och koldioxidutsläpp med 

miljömedvetna tekniklösningar. 
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 Samarbete. Inair samarbetar med Stockholms största kommunala fastighetsbolag har stärkts 

2016 genom dokumenterade förslagna åtgärder som bidragit stora energibesparingar. 

Driftledare Harald Liebler för Stockholms innerstad har därmed fortsatt förstärkt sin 

topposition för uppnådda miljömål inom Stockholms Stad genom våra gemensamma projekt 

bl.a. 

 Inair AB arbetar aktivt med miljöfrågor och med denna miljöberättelse vill vi visa både 

kunder, leverantörer och andra intressenter att vårt miljöarbete är en grundsten i Inairs 

verksamhet.  

 Under 2017 kommer Inair AB införskaffa två stycken elcyklar för att ytterligare minska 

utsläppet. 

 

Stockholm 2016.12.15 

Joakim Ekwall, VD Inair AB 
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Uppfö ljning äv händlingsprögräm miljö  & 
ärbetsmiljö  2016-2017 

Miljömål – Avfallshantering vid arbetsplatserna 

Arbetet med att sammanställa redovisade bortfraktade fraktioner har fortsatt under året. 

Fortfarande sker detta arbete manuellt men precisionen i överblicken av sorteringsgraden i procent 

per fraktion har förbättrats. Målet för 2016 var att fortsätta trender på ett grafiskt sätt och vi arbetar 

nu med ett verktyg i excellformat där vi enkelt kan överföra rapporterade fraktioner manuellt och på 

detta sätt ge en överblick i grafisk form. 

Ansvar: Miljöansvarig 

Utfall: Entydlig samlad bild är nu på plats och ger en bra översikt över verksamhetens 

fraktionshantering. 
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Miljö & Arbetsmiljömål  

Alla Inairs Leverantörer och Underentreprenörer (UE) skall bedriva ett Miljö- och Arbetsmiljöarbete 

enligt Inairs minimikrav. 

 Alla Inairs Leverantörer/UE skall ha en ansvarig person för Miljöarbete 

 Alla Inairs Leverantörer/UE skall uppfylla Inairs 6-punktskrav för Arbetsmiljöarbete 

 Det arbete som inletts med att kartlägga leverantörernas Miljö- och Arbetsmiljöarbete skall 

fortsätta dels genom mer information men också genom att mera konkreta krav skall ställas på 

vad som sker i praktiskt mening- 

Ansvar: Miljöansvarig (se resp. område) 

Ansvar: Arbetsmiljöansvarig (se resp. område) 
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Sorterbart avfall 2,76

Fragmenteringsbart skrot 3,11

Flytande medium R13/D15
(Glykol)

Asbest

Isolering Deponi Kovik

Deponi blandat avfall 0,16 0,23

Fraktioner 2016
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Utfall: Inairs minimikrav på leverantörer är oförändrat gällande Miljöarbete och är idag 82 

% och Arbetsmiljöarbete 72 %. Vår numera största grossist för ventilationsmaterial Bahab 

har miljödiplomerats då de har hört om förfarande hos oss. 

 

Inairs Leverantörs och Underentreprenörsbas skall ha goda kunskaper i Miljö- och Arbetsmiljöfrågor 

och en bra kunskapsplattform som utgör grunden för deras fortsatta arbete inom områdena. 

Inair har haft som mål 2016 att bli ännu bättre på att kommunicera ut riktlinjer och krav för miljö & 

arbetsmiljö till våra leverantörer genom vår Loginsida. Detta är en aktivitet som sker i samverkan 

med föregående måls linje – mer konkret uppföljning men även möjlighet till mer information som 

ges genom hemsidan. 

Ansvar: Miljöansvarig (se resp. område) 

Ansvar: Arbetsmiljöansvarig (se resp. område) 

Utfall: Antalet besökare på Leverantörernas egen Loginsida har varit drygt 265 sedan förra 

årets mätning vilket är mer mot tidigare år och vi får ständigt positiv feedback och löpande 

frågeställningar vilket resulterat i mera enkel information adderats till såsom t.ex. 

videofilmer som berör aktuella områden. 

Miljömål – Energibesparingar  

Inair har under flera år utfört entreprenader inom ventilation med extremt goda utnyttjandegrader 

och stora energibesparingar som följd. Inair har som mål att bli ännu bättre på att visa sina Kunder de 

mycket stor energibesparingar som kan göras med rätt insatser och tekniklösningar, dels för att detta 

är ett område som direkt har inverkan på energibehov och miljöpåverkan men även då detta är en 

stark konkurrensfördel för oss som företag. genomgående fått mycket bra beröm för sitt analys- och 

kalkylarbete, rekommenderade tekniklösningar samt inte minst uppföljningen av utförda 

installationer. Inair hade som mål att 2015 bli ännu bättre på att visa potentialen i ny Miljöanpassad 

och energieffektiva ventilationslösningar. 

Ansvar: VD 
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Utfall: Under 2016 har Inair AB fortsätter sitt engagemang i förbättringsarbete som Svensk 

Ventilation arrangerar, detta har bl.a. resulterat i att Inair fått möjligheten att i olika 

forum redovisat några av sina framgångsprojekt med fokus på energireducering.  Inair AB 

är numera involverade i två stycken styrgrupper inom lokalföreningen Svenska Ventilation 

med mål att sänka energin i byggnader och informera om tekniska lösningar som medför 

energibesparing. Inair AB har medverkan på bl.a.  fastighetsmässan, BRF mässan under 

2016. Hänvisar även till vår branschförenings hemsida www.svenskventilation.se 

 

 

 
Tillä mpbärä nyckeltäl fö r verksämheten 2011 – 2016 

 

 

 År 2011 År 2012 År 2013  År 2014  År 2015  År 2016 

Omsättning (M) 24 24 20 28  21 17(prel.) 

Antal anställda 3 
(1 deltid) 

3 
(1 deltid) 

2  
 

2  
 

2 2 

Utbildnings timmar (grov 
uppskattning) 

120 64 35 5 4 42 

Antal Miljöklassade fordon 2 2 2 2 2 2 

Antal Miljökvalificerade 
leverantörer/under 
entreprenörer enligt 
Inairs minimi krav på UE'n 

6 (11) =  
54% 

9 (14) =  
64% 

9 (11) =  
82% 

9 (11) =  
82% 

9 (11)= 
82% 

9 (11)= 
82% 

Antal 
Arbetsmiljökvalificerade 
leverantörer/under 
entreprenörer enligt 
Inairs minimi krav på UE'n 

6 (11) =  
54% 

7 (14) =  
50% 

8 (11) =  
72% 

8 (11) =  
72% 

8 (11)= 
72% 

8 (11)= 
72% 

Avfallshantering/återvinn
ing (kg) (mätning 
påbörjad 2010.09.01) 

~30 ton ~25 ton ~20 ton ~20 ton ~22,5 
ton 

~ 6,26ton 

Sjukfrånvaro < 1% < 6% < 5% < 5% <0% <0% 

Antal Olyckor och tillbud 1 0 0 0 0 0 


