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Organisation och verksamhet
Företagets namn: Järfällahus AB
Organisationsnummer: 556059-1835
Postadress: Box 197,177 24 Järfälla
Besöksadress: Drabantvägen 2
Telefon: 08-580 836 00
E-post: jhab@jarfallahus.se
VD: Jennie Sahlsten
Miljöstrateg: Susan Hanserkers
Järfällahus är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs till 100 procent av Järfälla kommun.
Bolaget har genom bolagsordning och ägardirektiv uppdrag att inom Järfälla kommun
huvudsakligen förvärva, bygga och förvalta fastigheter med bostäder och kommersiella
lokaler. Verksamheten ska bedrivas enligt högt ställda affärsmässiga grunder med iakttagande
av de särskilda regler som gäller för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Järfällahus verksamhet är miljöcertifierat enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Miljöledningssystemet omfattar Järfällahus kärnverksamhet samt tillhörande stödfunktioner
där kärnverksamhet är förvaltning. Stödfunktionerna utgörs av kund och marknad, teknik och
projektutveckling, ekonomi, HR samt VD-stab.
Ledningssystemets omfattning och utformning baseras på identifiering av och värdering av
miljöaspekter. Bolagets betydande miljöaspekter ligger till grund för våra miljömål och är i
fokus i vårt fortsatta miljöarbete. Vi arbetar systematiskt för att främja långsiktig hållbarhet
och minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet.
Järfällahus verksamhetsstyrningsmodell utgår ifrån de tre aspekterna av hållbarhet; ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet.
2018 tog Järfällahus och Järfällahus styrelse beslut om att stå bakom Allmännyttans
Klimatinitiativ som initieras av Sveriges allmännytta, och Fossilfritt Sverige som är ett
regeringsinitiativ. Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast 2030
samt 30 % minskning av allmännyttans energiförbrukning per m2 Atemp jämfört med år 2007.

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som siktar på att Sverige ska vara det första fossilfria
välfärdslandet i världen.

Miljöpolicy
Järfällahus följer Järfälla kommuns miljöpolicy vilken är en del av kommunens miljöplan som
antogs av kommunfullmäktige 3 oktober 2016.

Miljöpolicy för Järfälla kommun:
Järfälla kommun präglas av miljöengagemang och strävar efter ständiga förbättringar inom
miljöområdet. Järfälla ska vara en föregängskommun inom hållbar utveckling genom att skapa
balans mellan ekologiska, sociala, ekonomiska och rumsliga värden. Syftet är att lämna över
ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta.
Järfälla kommun uppnår detta genom att:
•

arbeta med ekologisk hållbarhet utifrån de regionalt prioriterade miljömålen

•

eftersträva en hög kunskapsnivå inom miljöområdet och uppfylla krav i gällande
miljölagstiftning

•

stärka och utveckla samarbetet med andra kommuner, näringsliv och andra aktörer
inom miljöområdet

•

ställa relevanta miljökrav vid upphandling

•

miljöanpassa resor och transporter

•

arbeta för en effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning

•

hushålla med mark, vatten och naturresurser

•

utveckla kretsloppshantering för att minska miljöbelastningen och förebygga
spridning av föroreningar

•

underlätta för alla som vistas och verkar i Järfälla att agera miljösmart

•

beakta miljökonsekvenser vid alla relevanta beslut

•

redovisa och informera om miljöarbetet

Miljöpåverkan
Järfällahus största miljöpåverkan är
•

Fastigheternas energiförbrukning

•

Hyresgästernas vattenförbrukning

•

Hyresgästernas mat- och restavfall

•

Fossila bränslen, utsläpp av C02

•

Miljökrav vid upphandlingar och inköp

•

Materialval vid renovering, nyproduktion samt om- och tillbyggnad

•

Rivningsavfall

Otrygghet och utanförskap i våra bostadsområden
Andra viktiga miljöfrågor är
•

Beredskap för klimatförändringar

•

Farligt avfall

GenomPörda miljöförbättringar 2021
Energi och vatten
2016 startade ett projekt på Tallbohov omfattande bland annat yttre underhåll och
ventilationsåtgärder. Målet är bland annat att minska områdets energiförbrukning. Vid
årsskiftet kvarstod arbete med fönsterbyte, utbyte av utfackningsväggar och tilläggsisolering
av vindar i en byggnad. Åtgärderna har lett till att områdets fjärrvärmeförbrukning har
minskat med 16% och elförbrukningen med 26% från 2016 till 2021.
På Frihetsvägen har belysningen i allmänna utrymmen bytts ut till LED.

AvFall
Under 2021 infördes matavfallsinsamling för 197 lägenheter, vilket motsvarar 3% av
lägenhetsbeståndet. Totalt har nu 8% av lägenheterna tillgång till matavfallsinsamling.
För att minska mängden felaktigt sorterat avfall har antalet behörigheter till Posthusets
källsorteringsrum rensats från 1200 till 30.

Transporter
För att minska våra fossila utsläpp 13 servicebilar ersatts med elbilar. Sedan tidigare finns 6
mindre elbilar, sk Melex.

Inköp av varor och tjänster
I alla upphandlingar ställs krav på miljöledningssystem hos leverantören.
Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument används vid behovsanalys och framtagande av
kravspecifikation för samtliga upphandlingar.

Miljöutbildning
Energi- och miljöstrateg samt säkerhetsansvarig har under 2021 gått utbildning om farligt
avfall och farligt gods.

Socialt ansvarstagande
Järfällahus samverkar med flera aktörer, bland annat kommunen, polisen och räddningstjänst.

Från i januari 2021 finns miljövärdar på plats i våra områden. Satsningen är ett samarbete med
kommunens arbetsmarknadsenhet som ska hjälpa personer att komma närmre
arbetsmarknaden. Miljövärdarna ser till att det är snyggt och rent våra bostadsområden och
miljöhus och hjälper våra hyresgäster sortera sitt avfall på rätt sätt.
Vi har påbörjat ett arbete med att bygga upp plattformar där hyresgäster ska få möjligheten att
påverka sina områden i form av aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder. Hyresgäster ska
också få möjligheter att välja aktiviteter inom ramen för kunskap och kreativitet som
exempelvis läxhjälp, skapa musik, konst med mera.
Vi har förändrat strukturen och arbetet vad gäller ronderingar för fastighetsskötare och
miljövärdar för att säkerställa att alla jobbar enhetligt. Målet är bland annat att förbättra rent,
snyggt och tryggt som alla har sin utgångspunkt i NKI (Nöjd Kund Index).

Verksamhetens övriga miljöpåverkan
Den nya fastigheten Riddaren har under certifierats Miljöbyggnad Silver.
Under 2021 har möjlighet att ladda elbilar införts i fyra bostadsområden: Engelbrekt,
Sångvägen, Dackehöjden och Tallen.

Miljöprestanda
Energi
Atemp* III

Basår 2007

2019

2020

2021

683 807

629 431

629431

636388

Köpt energi
fjärrvärme, GWh,
normalårskorrigerat

78,7

68,8

67,8

68,6

Köpt energi el för
uppvärmning, GWh,
normalårskorrigerat

U2

1,2

i,4

1,2

Köpt energi el övrigt,
GWh

16,1

10,2

9,6

9,8

115,1

109,3

107,8

107,9

1,8

b9

2,2

1,8

Köpt energi
fjärrvärme, kWh/m2
Atempj
normalårskorrigerat
Köpt energi el för
uppvärmning,
kWh/m2 Atemp,
normalårskorrigerat

Köpt energi el övrigt,

23,5

16,3

15,2

15,5

140,4

127,4

125,1

125,1*

0%

100%

100%

100%

kWh/m2 Atemp
Köpt energi totalt,
kWh/m2 Atemp,
normalårskorrigerat
Andel miljömärkt el

*Minskning med 11% jämfört med basåret 2007 (Allmännyttans klimatinitiativ mål -30% till 2030).

Vatten
^
Vattenförbrukning
m3

A-teinp?

2018

2021

2020

2019

629431

629431

629431

636388

856 963

819 796

839 981

816 640

1,36

1,30

1,33

1,28

V attenförbrukning
mVm2 Atemp

Avfall
Antal lägenheter
Antal lägenheter med
matavfallsinsamling
Andel lägenheter med
matavfallsinsamling

2018

Kemikalier
Antal
märkningspliktiga
produkter/kemikalier
Antal kemikalier utan
SundaHus bedömning
Antal produkter som
innehåller
utfasningsämnen **
Antal produkter som
innehåller
riskminskningsämnen
**

2018

2019

2021

2020

5617

5618

5 618

5 750

132

132

281

478

2%

2

%

5%

8%

2020

2019
*

*

*

*

*

*

*

*

2021
238

IOO

194

36

21

14

77

27

*Siffror inte framtagna för 2018 och 2019.
** Av de produkter som är bedömda i SundaHus

Transporter
Antal fordon,
tjänstebilar
Varav el
Varav el, typ Melex
Varav elhybrid
Varav etanol/bensin

2018

2020

2019
30

23

2021
21

35
13

9

7

7

6

I
I

1

1

1

Varav diesel
Antal mil privata bilar
Etanolförbrukning, liter
Dieselförbrukning, liter
Bensinförbrukning,
liter
HVO diesel
förbrukning, liter
Socialt
ansvarstagande
Serviceindex NKI
Trygghetsindex NKI

20
6216
37
9 538

15
5723
0
7888

14
3145
0
8 069

8897

624

459

397

532

0

73

127

0

2018

2019

73,4%
68,4%

2020
*
*

14
7851
0

2021

72,5%
68,9%

70,7%
69,5%

*Ingen NKI-undersökning gjordes 2019

Tidigare genomförda miljöförbättringar
Järfällahus har tagit beslut att stå bakom Allmännyttans Klimatinitiativ och Fossilfritt Sverige,
två deklarationer för klimatet. Klimatinitiativets övergripande mål är 30 % minskning av
allmän-nyttans energiförbrukning jämfört med år 2007 och en fossilfri allmännytta senast
2030. Järfällahus och Järfälla kommun siktar på att vara fossilfri redan 2025. Fossilfritt Sverige
är ett regeringsinitiativ som siktar pä att Sverige ska vara ett av de första fossilfria
välfärdsländerna i världen. Som ytterligare led i miljöarbetet går alla anställda på Järfällahus
en grundläggande miljöutbildning. Vi ställer också miljökrav i våra upphandlingar och arbetar
för att möjliggöra bra miljöval och energieffektiviserar vårt bestånd.
Vi har många år av hållbarhetsarbete bakom oss, nedan är ett axplock av insatser för miljön
under åren:
•

2005-2006 byggdes 18 källsorteringshus på Söderhöjden, Tallbohov, Dackevägen, Dområdet och Magnusvägen 1. Totalt 2276 lägenheter får förutsättningar för att
källsortera sitt avfall hushållsnära.

•

2008-2013 inventeras och saneras PCB i Järfällahus fastigheter.

•

Sedan 2010 köper Järfällahus el märkt Bra miljöval från förnybara källor.

•

2010 MIBB, miljöinventering i befintlig bebyggelse, utförs i samtliga bostadsområden.

•

2012 infördes matavfallsinsamling för 132 lägenheter och 2020 för ytterligare 281
lägenheter i vårt bestånd.

•

2013-2017 genomförs byte av ventiler samt injustering av värme och ventilation för
minskad energiförbrukning i D-området, Sångvägen, Nibblevägen, Tomasvägen och
, Vasavägen.

•

Från och med 2015 köps endast ekologiskt kaffe, mjölk och frukt in.

•

2016 bytes fläktarna på Tomas- och Vasavägen till nya moderna och mer
energieffektiva. Detta gav en sänkning av fastighetselen med 38 % för september 2016
jämfört med september 2014.

2018 byttes gamla fläktar ut på Sångvägen och Frihetsvägen, vilket gav en sänkning av
fastighetselen med 30 % på Sångvägen och 10 % på Frihetsvägen 37-51.
•

Sen 2018 har Järfällahus tagit beslut att stå bakom Allmännyttans Klimatinitiativ och
Fossilfritt Sverige.

•

Sen 2019 erbjuds möjligheten att ladda elbilar vid åtta laddplatser på Söderhöjden. För
laddningsplatserna har Järfällahus fått klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverkets
Klimatklivet.

®

Under 2020 färdigställdes vår nyproduktion Riddaren med 132 lägenheter i
Jakobsberg centrum. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad silver.
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