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GENERELLT OM LFM30 OCH DETTA  DOKUMENT
  
LFM30: 
LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och 
anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030 till 2030. 
 
Den nationella färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och 
anläggningssektor som gjorts inom ramen för Fossilfritt Sverige har målet att vi ska uppnå 
klimatneutralitet senast 2045. Branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och 
anläggningssektor i Malmö 2030”, som har en ambition att ligga 15 år före, är ett ambitiöst och bra 
initiativ som vi tror kommer bidra till en positiv utveckling för regionen både när det gäller minskade 
utsläpp och ett konkurrenskraftigt företagsklimat. 
 
Många projekt och aktiviteter ska bli verklighet under kort tid för att lyckas med detta. Den viktigaste 
pusselbiten för ett lyckat resultat är en gedigen lokal förankring. Det starka ägarskapet från 
byggaktörerna och den lokala värdekedjan är ett kvitto på att en sådan stabil förankring redan är på 
plats vilket gör att denna färdplan har potential att inspirera fler städer och aktörer att ta fram lokala 
färdplaner för att bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet. 
 

Detta dokument: 
LFM30: metodik för att beräkna och redovisa anslutnas klimatlöfte består av ett antal olika 
dokument (detta dokument är ett Anvisningsdokument), är godkänt av LFM30:s ledning, och 
publicerad på LFM30:s hemsida. Under 2021 utvecklas metodiken / dokumenten vidare, bl a 
avseende B6, Negativa utsläpp, Byggnader ROT (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) och Anläggning 
Nytt och ROT. 
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 METOD FÖR KLIMATBUDGET STEG 1-5   

 
Metod för klimatbudget steg 1-5: 
LFM30:s metod för att upprätta en klimatbudget baseras på en livscykelanalys (LCA). 
Klimatbudgeten innehåller fem delsteg och arbetsmetoden är användbar både på 
företagsnivå och projektnivå, vilket därmed underlättar arbetet för de som ska 
uppfylla klimatlöftet i lokal färdplan i Malmö (LFM30). Vidare fungerar arbetsmetoden både 
för byggnader och anläggningar, samt befintliga och nyproduktion.  
 

 
 

 

 Klimatbudget 
i fem steg 

Kort beskrivning, samt innehåll i klimatdeklaration 

1 Beräkna En klimatberäkning görs för A Byggskedet och B Användningsskedet. Beräknat LCA 
resultat och kvalitetsrapport kompletteras med ett signerat intyg om riktigheten i 
de uppgifter som lämnas. Notera att för att kunna jobba med klimatförbättringar 
måste beräkningar göras i tidiga skeden som sedan uppdateras vid anbudsskedet 
och slutlig deklaration som beskriver ”såsom det blev”. 

2 Förbättra Olika klimatförbättrande åtgärder som testas och säkerställer att LFM30 
målgränsvärde uppfylls.  

3 < Målgränsvärde  Målgränsvärde skall nås, max utsläpp av växthusgaser, innan nästa steg, 
Klimatbudget steg 4, kan tas: 

• Branschgemensamma målgränsvärden finns framtagna för nyproduktion av 
byggnader, max utsläpp växthusgaser (byggskede A1-A5 samt B6). 

• Där branschgemensamma målgränsvärde ännu inte formulerats, sätts egna 
målgränsvärden (exempelvis för befintliga byggnader och 
befintliga/nyproduktions anläggningar) utifrån principen ”bästa möjliga teknik 
som ej kostar onödigt extra” (BATNEEC; minimum 20% bättre än tänkt 
medelvärde nuläge).  

• LFM30 arbetar löpande med att formulera nya och ompröva existerande 
målgränsvärden (minimumnivåer). 

4 Negativa 
utsläpp 

Återbetalning, i enlighet med långsiktiga trovärdiga kriterier, som dels kan påvisa 
om byggnaden blivit klimatneutral eller klimatpositiv under byggprocessen, samt 
den återbetalning av växthusgaser som löpande behöver göras under en byggnads 
livslängd för att bibehålla den som klimatneutral eller klimatpositiv. 
Återbetalningsnivån ska återspegla ev osäkerheter, om de finns. 

5 Löpande 
kontrollera 

Löpande kontrollsystem för att balansera och redovisa förändringar under 
en byggnads livslängd.   
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LFM30:S KLIMATBUDGET JÄMFÖRT MED NATIONELL 
LAGSTIFTNING: 
 
Lagstiftning om klimatdeklarationer på byggnader (berör ej anläggning), gäller fr om 2022 och 
fokuserar endast på steg 1: De har föreslagit att gå till steg 2 först år 2027. LFM30:s klimatbudget, 
består av fem steg (1-5). 
 
Den LCA-metodik som tillämpas i LFM30 baseras på allmänt accepterade beräkningsregler. Dessa 
beräkningsregler anger hur en LCA ska utföras och har utvecklats som stöd för miljödeklaration för 
byggprodukter (EN 15804) kopplat till byggproduktförordningen, samt deklaration av byggnader (EN 
15978). 
 
LCA-beräkningarna i LFM30 för byggskedet (skede A) förhåller sig till Boverkets anvisningar och den 
kommande klimatdeklarationslagen så att beräkningen ska baseras på klimatsdata från samma 
databas, men istället för konservativa värdet för ett material använda det representativa värdet, så 
att beräkningen kan användas som underlag för det målgränsvärde för maximalt klimatpåverkan per 
m2 som tillämpas för byggnader i LFM30. Den lagstiftade klimatdeklarationen innehåller inte alla 
byggdelar vilket är ett krav i LFM30. För de byggdelar som inte ingår i den lagstadgade 
klimatdeklarationen får man i LFM30 använda färdiga schabloner för. Detta upplägg innebär därför 
ett minimalt extrajobb att ta fram klimatpåverkan för byggskedet i förhållande till den lagstadgade 
klimatdeklarationen 
 
Lagstiftning om klimatdeklarationer för nya byggnader gäller från januari 2022. De obligatoriska 
delarna i den lagstadgade deklarationerna stannar på klimatbudgetens steg 1, med en vision att 
marknaden frivilligt ska arbeta med förbättringar då byggnadens prestanda ska rapporter till en 
publik databas, det vill saga motsvarande klimatbudgetens steg 2. Boverket har i sin färdplan förslagit 
att gå till steg 3 år 2027 i form av minimikrav på klimatpåverkan för bli av med de sämsta 
byggnadslösningarna. I LFM30s klimatbudget steg 3 finns ett målgränsvärde för att styra mot 
byggnader som är bäst i klassen. Detta målgränsvärde för ett enskilt byggprojekt gäller redan nu och 
gör att man måste bygga med en mycket lägre klimatpåverkan än vad genomsnittsbyggnaden har 
idag. På så sätt är ambitionen i LFM30 högre än nu beslutade och planerade åtgärder kopplat till 
klimatdeklarationer av byggnader och där LFM30 är pionjär och kan visa vägen framåt även för 
andra.  

Enligt riksdagens beslut ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och 
därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå målet krävs bland annat ny teknik i form av avskiljning 
och lagring av koldioxid med biogent ursprung så kallad bio-CCS. En annan befintlig teknik är 
kolsänkor. Kolsänkor innebär att koldioxid binds i exempelvis träd som sedan används i byggnader 
eller i marken och därmed minskas i atmosfären. Detta lyfts fram både i IPCC specialrapport om hur 
vi ska kunna nu 1,5 C gradersmålet (IPCC 2019)[1] som en viktig väg för att nå målen i Parisavtalet 
(COP 21). I LFM30 är målet att uppnå klimatneutrala byggnader 2030 och klimatpositiva byggnader 
2035. Sådana negativa utsläpp hanteras i klimatbudgetens steg 4 och följs upp årligen enligt steg 5. 

 

 
[1] IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C 

above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening 

the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty 

[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A.  Pirani,  W.  Moufouma-

Okia,  C.  Péan,  R.  Pidcock,  S.  Connors,  J.B.R.  Matthews,  Y.  Chen,  X.  Zhou,  M.I.  Gomis,  E.  Lonnoy,  

T.  Maycock,  M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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Branschgemensamma målgränsvärden: 
Det är värt att notera att LFM30 är först i världen med att ta fram etablerade 
målgränsvärden för byggnader. Dessa målgränsvärden är (CO2e/ ljus BTA m2): lokaler (270), 
flerbostäder (216), småhus (171). Ambitionen är att fler målgränsvärden kommer att tas 
fram framöver via LFM30.  
 
 

Klimatbudgetens resultaträkning: 
Klimatbudgetens resultaträkning på projektnivå beskrivs i nedan diagram. Nedan bild beskriver en 
klimatbudget för en byggnad eller anläggning, med LCA-perioden 50 år. Klimatutsläppen ovanför X-
axeln (CO2e) ska balanseras ut av negativa utsläpp under X-axeln (-CO2e; negativa utsläpp). När dessa 
utsläpp är lika stora eller mer blir det en klimatneutral byggnad / anläggning och när det blir ett 
signifikant netto negativt summa så är byggnaden / anläggningen klimatpositiv. 
 
Utsläpp (CO2e). Byggprocessen (A1-A5) och Driften (B1-B7) beskrivs i denna – med antagandet att en 
byggnad eller anläggning ej har en teknisk livslängd på bara 50 år, dvs att den ej rivs efter 50 år.  
 
Negativa utsläpp (- CO2e). Det finns två typer av klimatkompensation, där negativa utsläpp, eller 
med andra ord återbetalning, premieras som första hands val av LFM30. Med negativa utsläpp 
menas att CO2e permanent tas bort ur atmosfären, dvs att man återbetalar – att man minskar på 
skulden. Den andra typen av klimatkompensation, att undvika utsläpp, handlar om att förebygga nya 
utsläpp av CO2e till atmosfären, dvs att undvika nya utsläpp – att ej öka skulden.  
 
Balansering. Kunskapsläget gör att det finns en rad osäkerheter och utvecklingsbehov som kan 

komma att medföra justeringar/kompletteringar i LFM30 kriterier. De olika orangea cirklarna 
illustrerar olika projektskeden (byggprocessen (A1-A5), underhåll/utbyte/drift (B2-B4, B6-
B7), och ombyggnad (B5)), där var och en med motsvarande gröna cirklar tydligt behöver 
balanseras och redovisas. 
 
Modell bygger på en dialog, perioden december 2019 till maj 2020, om att definiera och förklara 
begreppet klimatpositiv byggnad, mellan gruppledare i LFM30 AG3 Andreas Holmgren 
(Hållbarhetschef Byggnadsfirman Otto Magnusson; ordförande i LFM30 ledningsgrupp), docent 
Henrik Ny Blekinge Tekniska Högskola (expert inom strategisk hållbar utveckling; fallstudieansvarig 
för klimatpositiva byggnader och byggnadssystem inom projekt Energisamverkan Blekinge), doktor 
Martin Erlandsson IVL/KTH (expert inom LCA; AP-ledare i AG3 LFM30). Underlag kommer från olika 
källor exempelvis: 
 

• Samhällsnivå. Uppsala universitets översättning av Parisavtalet till klimatbudgetar för Sverige 
som helhet samt för regioner och kommuner1.  

• Branschnivå. En färdplan för hur persontransporterana ska kunna leva upp till ett åtagande 
motsvarande en regional klimatbudget.2 

• Företagsnivå och projektnivå. En generell pedagogisk modell för ekonomisk 
investeringsbedömning på projektnivå och portföljhantering på företagsnivå, ej branschspecifik3.  

 
1 Andersson, K et al., 2018, “Koldioxidbudget för Blekinge län 2020-2040; Del I (2018), Klimatledarskapsnoden, Uppsala 

universitet, Sverige. 

Wetterstedt, Martin, 2018, “A guide for a fair implementation of the paris agreement within a swedish municipalities and 

regional governments, Part II”, Uppsala Universitet. 
2 Ny, Henrik et al., 2017, Vägval 2030 Färdplan för snabbomställning till hållbara persontransporter, Blekinge Institute of 

Tehnology, Research Report Nr. 2017:01.  
3 Ny, Henrik, 2006, Föreläsning om hållbar ekonomi och investeringsbedömning på mastersprogrammet i strategiskt 

ledarskap för hållbarhet, Blekinge Tekniska Högskola. 
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• Projektnivå. Delresultat från Vinnova projekt, inom LFM30, AG3, av LFM30 AP-ledare Martin 
Erlandsson4.  

 

 
 
 
 

 
 
  

 
4 Erlandsson M (2020). Byggsektorns redovisningsprinciper för klimatdeklarationer” – version 1.0. LFM30 (Vinnova, 2020). 
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KLIMATBUDGET STEG 2: FÖRBÄTTRINGAR 
 
Beskrivning: Redovisningskriterier för vilka CO2e reduktionsförbättringar som görs. Kan appliceras 
både på företagsnivå och projektnivå.  
 
Redovisning av CO2e reduktionsförbättringar återges på projektnivå, som del av kvalitetsrapport. På 
företagsnivå, som en del av föreslagen förenklad redovisning (se nästa avsnitt) 
 
Syftet är att visa vilken förflyttning som gjorts jämfört med nuläge 2020, samt vilka av LFM30:s 
delstrategier/delmål som adresserats. 
 
 

Exempel på redovisning av CO2e reduktion per projekt i enlighet med LFM30 struktur 

  
 

 
Arbete pågår: Exemplet nedan, P-Malmös mobilitetshus i Segepark 
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KLIMATBUDGET STEG 1-3: NULÄGE, MÅLVÄRDE OCH 
HANDLINGSPLAN 

 
Nedan följer en beskrivning av LFM30:s excel verktyg, som kan användas av en ansluten för att 
göra en förenklad klimatberäkning och redovisning av klimatprestanda.  
 
Verktyget som kan användas för en ansluten att förenklat påvisa sitt nuläge.  

o Nedan bild beskriver utdrag från excelfil, A1-A5, företagsnivå, fastighetsportfölj, 
nyproduktion.  

o Verktyget kan användas per byggnadstyp (småhus, flerbostadshus, lokaler), och 
huvudsaklig typ av materialslag i grund och stomme (byggdel 2-3; betong, stål, trä). 

o Genomsnittliga referensvärden (källa IVL) för hela byggnaden (A1-A5; x kg CO2e/ljus BTA 
m2) anges. Tre alternativ anges, om snabbtorkande traditionell betong, medelsnabb torktid 
traditionell, eller betong enligt förfrågningsunderlag (FFU) används. För materialslag trä, 
anges endast ett alternativ. 

o Byggdel 2-3. Ange nuvärde, samt målvärde och handlingsplan i gult. I gult anger 
byggherre/fastighetsägare (och andra byggaktörer utifrån möjlig tillämpning) genomsnitt 
portfölj andel nuläge (första kolumnen), och aktuellt referensvärde utifrån angiven tabell. I 
exempel har man genomsnittligt byggt 80% i sandwich och 20% i platsgjutet med lätta 
utfackningsväggar, med tillhörande referensvärden. 

o Byggdel 4-9. Ange målvärde och handlingsplan i orange. I orange anger 
byggherre/fastighetsägare (och andra byggaktörer utifrån möjlig tillämpning) en 
sammanfattning, utifrån ert företags handlingsplan, vad ni planerar arbeta med inom 
respektive delstrategi / delmål i LFM30 utöver gult. I exemplet anges några möjliga tips.  

o Se även bilaga 1, scope 1-3, för en anslutens utsläpp av växthusgaser på företagsnivå 
o Signerat intyg, redovisning. Innan midsommar 2021 överlämnas redovisningen med 

signerat intyg, att nuvärdesredovisning, målvärde, och sammanfattningen av företagets 
handlingsplan är rätt - av behörig hos LFM30-ansluten. 

 
 

Översikt – Anslutens redovisning av sitt Klimatlöfte (gult, orange och signatur): 
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Vänster del i redovisningen: 

• Välj schabloner för de byggnader och byggmetoder ni bygger idag (om typ av betong / trä / 

stål) 
 

Byggherrar: Fyll i gult (nuläge och målvärde 2025 med rätt schabloner), och orange (per 
delstrategi; konkreta åtgärdsområden ni ämnar prioritera att arbeta med närmsta tiden).  
Andra byggaktörer: Fyll i gult (ange tal om applicerbart, eller beskriv i kommentar ert nuläge och 
er ambition), och orange (per delstrategi; konkreta åtgärdsområden ni ämnar prioritera att arbeta 
med närmsta tiden). Allt utifrån de förutsättningar som affärsmässighet och rådighet ger er. 
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KLIMATBUDGET STEG 4: NEGATIVA UTSLÄPP 
 
Klimatkompensering, eller återbetalning kan göras först när samtliga kriterier uppfyllts för Klimatbudget steg 1-
3, annars får ej Klimatbudget steg 4 ej åberopas.  
 
Utformning av LFM30 kriterier är en process i att balansera en rad olika överväganden, exempelvis etablerade 
kriterier, trovärdighet, roller och rådighet, samverkan och förankring, tekniska förutsättningar, kunskapsläge 
och affärsmässighet. Genom att LFM30 anslutna samverkar tillsammans i utformning och förankring av 
kriterier, möjliggör det ökad tydlighet i kommunikation med marknadsaktörer och offentliga aktörer, som 
möjliggör erbjudandet av produkter och tjänster i enlighet med LFM30 kriterier. Under 2020 och 2021 pågår en 
process att ta fram kriterier och utvärdera affärserbjudanden, affärsmodeller och återbetalningsalternativ, som 
en del av Vinnova projekt 2020-2021. 
 
Klimatkompensation. Det finns två typer av klimatkompensation, negativa utsläpp och förebyggande av 
utsläpp. Med negativa utsläpp (-CO2e) tas CO2e permanent tas bort ur atmosfären, och CO2e skulden i 
atmosfären därmed minskas, dvs man gör en återbetalning. Med förebyggande av utsläpp, förebyggs det att 
nya CO2e görs till atmosfären, dvs man ökar ej skulden av CO2e till atmosfären, men man tar ej permanent bort 
”gammal” CO2e från atmosfären. 
 
Trovärdighet. LFM30 kriterier utvecklas i enlighet med nationella och internationella överenskommelser, och 
etablerade kriterier, men är mer robust och strikt, i syfte främja ökad trovärdighet. 

• Principen om att förorenaren betalar gäller  
 

• LFM30 vill främja trovärdighet, och vill därför eftersträva en så hög andel klimatkompensation med 
negativa utsläpp som det är tekniskt och affärsmässigt möjligt. Därför är det primära valet vid 
klimatkompensation att välja negativa utsläpp, och det sekundära valet (villkorsstyrt) är förebyggande av 
nya utsläpp.  
 

• Klimatkompensation görs löpande per kalenderår.  
 

• En riktlinje är att minst 50% av klimatkompensationen består av negativa utsläpp som är långsiktigt 
trovärdiga. En annan riktlinje är att minst 50% av klimatkompensationen realiseras innevarande år.  
 

• Klimatkompensation behöver göras så att det finns en trovärdig marginal för klimatneutralitet och 
klimatpositivitet. 

 
Byggherren ansvarar för klimatkompensationen. Det är byggherre/fastighetsägare som utifrån sin rådighet 
har huvudansvar att redovisa och påvisa korrekta beräkningar och redovisning. Själva återbetalningen kan 
byggherre välja att inkludera i sin upphandling, att entreprenören realiserar (ex vid offentlig upphandling).  
 
Negativa utsläpp. Varje klimatkompensations alternativ har sina kriterievillkor, som behöver uppfyllas. 

• Direkt återbetalning. Exempel på negativa utsläpp, som byggherren har direkt rådighet över och långsiktig 
kontroll, är: kolinlagring i byggmaterial; och bio-kol under fastigheten/anläggningen. Notera att man 
endast kan åberopa på 50% av inbyggt kol i byggmaterial. 
 

• Indirekt återbetalning. Exempel på negativa utsläpp, som byggherren har direkt rådighet över men ej 
nödvändigtvis ej långsiktigt full kontroll över, är: bio-kol under mark i egen fastighet eller annans 
geografiskt nära; Träd, buskar, biokol vid yta; Karbonatisering. 
 

• Återbetalning via agent. Exempel på negativa utsläpp, som görs via agent, är: bio-kol som plöjs ned i 
åkermark innevarande år; bio-ccs avtal som realiseras inom fem år, negativa utsläpp fond som realiseras 
inom fem år. 
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Förebyggande av nya CO2e utsläpp till atmosfären. LFM30 särskiljer sig från andra system på marknaden 
genom att den primärt endast godkänner negativa utsläpp, endast sekundärt godkänner förebyggande av 
utsläpp klimatkompensaton (beroende på vissa villkor), och varken godkänner EU ETS handel med 
växthusgaser eller klimatkompensaton via skog (beskogning / återbeskogning / undvika avskogning).  
 
För övergångsperioden 2020-2025 kan en viss mängd klimatkompensation från den andra typen accepteras, 
som undviker/förebygger nya utsläpp, om de negativa utsläpp alternativen ej fullt ut är affärsmässigt möjliga. 
Godkända alternativ är: förnybar energi; energieffektivisering; Förebyggande av CO2e gaser, ex 
metan/lustgas/industrigaser; CCS; CCU. Andra återbetalningsmetoder som följer de metodanvisningar som 
tillämpas här och som kan motiveras och styrkas, är möjliga att föreslå för LFM30. 
 

 
 
Återbetalningsplan / faktisk återbetalning / förebyggande åtgärder. 
För specifika kriterier om återbetalning och återbetalningsplan, se LFM30 dokument: ”LFM30 Checklista 
avisningar: LFM30 Metod för Klimatbudget steg 1-5 , projektnivå, nya byggnader.”  
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KLIMATBUDGET STEG 5: LÖPANDE KONTROLLSYSTEM 
 
Det behövs ett löpande kontrollsystem för att balansera och redovisa förändringar under en 
byggnads/anläggnings livslängd. Därtill hur ansluten minskar sitt eget klimatavtryck i övrig 
verksamhet (se bilaga 1).   
 
Utformning av LFM30 kriterier för Klimatbudget steg 5 är en process i att balansera en rad olika 
överväganden, exempelvis etablerade kriterier, trovärdighet, roller och rådighet, samverkan och 
förankring, tekniska förutsättningar, kunskapsläge och affärsmässighet. 
 
För samtliga LFM30 anslutna aktörer är det obligatoriskt att inför årlig resultatkonferens redovisa 
vilken förflyttning de gjort på företagsnivå sedan föregående år – inom fyra olika indikatorområden 
(A-D, se beskrivning nedan). Redovisningsform, just nu via enkät, kan komma att skilja sig och 
utvecklas från år till år. 
 
 

 
 

• Affärsförflyttning (SEK). Kan beskrivas som X% av projekt en fastighetsportfölj (alternativt 
produktportfölj) eller företagets omsättning som är i enlighet med Klimatbudget steg 1-5. 
.  

• Affärsförflyttning (CO2e).  
o Gapanalys. Kan beskrivas i form av CO2e-resultat, jämfört med om man fortsatt som 

tidigare. Andra byggaktörer och konsulter kan exempelvis beskriva nuläge och 
förflyttning i form av scope 1-3, kompetenser, utbildning, certifieringar och 
referensprojekt. Därtill nivån på investeringar i kompetens eller i utvecklingsprojekt och 
påverkansåtgärder i branschen.  

o Scope 1 +2 + 3. Se Hjälpmedel dokument för hur ni kan redovisa scope 1-3. 
 

• LFM30 delstrategier/delmål. Arbete pågår löpande inom LFM30:s arbetsgrupper att gemensamt 
vidareutveckla, utforma och anta gemensamma indikatorer, som påvisar efterlevelse och 
implementering av varje delstrategi/delmål. 
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• Sammanfattning av egna planerade aktiviteter på företagsnivå. Alla LFM30 anslutna ska 
löpande sammanfattande beskriva sina egna aktiviteter och sin förflyttning i förhållande till sitt 
klimatlöfte i LFM30:s, och sin tidplan i förhållande till LFM30:s gemensamma aktivitetsplan. 
Exempel på områden är: samarbete & partnering; sälj- och kommunikation; referensprojekt; 
kunskapslyft; krav i leverantörskedjan; rutiner och verktyg. 

 
 
Indikatorområde A-B, affärsförflyttning. Arbete pågår:  

• Företagsnivå, redovisning midsommar 2021. En arbetshypotes är att inrapporterade 
redovisningar, från midsommar 2021, av anslutnas nuläge, målvärde och handlingsplan, samt 
löpande uppdatering och avstämning av desamma, transparent kommuniceras via LFM30:s 
teams på anvisad plats.  
 

• Företags och projektnivå, granskning/kommunikation av projektresultat. Ett annat 
utvecklingsområde berör behov, intressentanalys och ev utformning av kontrollsystem per 
anläggning/byggnad för att påvisa att LFM30:s klimatbudget är balanserad över en 
byggnads/anläggnings livscykel.  

o Finns det efterfråga på att klimatdeklarationer per projekt/anläggning rapporteras in till 
LFM30?  

o Finns det efterfråga på 1sta, 2ra, och/eller tredje parts granskning, och att resultat kan 
kommuniceras på särskilt sätt i enlighet med LFM30 metodik/kriterier?  

o Om efterfråga finns, vad är LFM30:s roll (ex franchiseupplägg med externa parter)? 
 
 
 


