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Sammanfattning  
 
Miljöledningssytem som ISO 14001 och EMAS har blivit allt vanligare på svenska företag. På 
grund av ökade krav från myndigheter och kunder samt konkurrenssituationen har fler mindre 
och mellanstora företag valt att arbeta aktivt med miljöfrågor.  
 
Detta arbete ger en insyn i hur en miljöutredning kan genomföras på ett mindre företag, som 
inte tidigare aktivt har arbetat med miljöfrågor. Arbetet identifierar behovet av att en grundlig 
miljöutredning och uppföljning görs, samt åskådliggör de olika delmoment och metoder som 
kan appliceras på utförandet. Arbetet innefattar också ett exempel på en genomförd 
miljöutredning och utbildningsdag. 
 
Den övergripande målsättningen med arbetet var att påbörja införandet av ett 
miljöledningssystem på ett mindre industriellt företag, ”Lastvagnar AB” (*). 
 
För att uppnå målsättningen identifierades följande områden: 

• Vilka positiva och negativa erfarenheter små och medelstora företag har haft av att 
införa ISO 14001 och EMAS.  

• Hur man genomför en inledande miljöutredning vid ett mindre företag. 
• Lastvagnar AB: s miljöaspekter och hur dessa kopplas till företagets processer och 

aktiviteter. 
• Hur miljöutredningen kan användas för att göra företagets miljöarbete effektivare. 
• Miljöutredningens utformning med tanke på införande av ISO 14001. 
• Om ett certifierat miljöledningssystem är lämpligt för Lastvagnar AB.  
• Kommunikationsstrategier för redovisning av miljöutredningen till det aktuella 

företaget. 
 
Litteratur inom miljöledningsområdet granskades för att identifiera olika strukturer av 
miljöledningssystem, erfarenheter från små och medelstora företag vid införandet av 
miljöledningssystem samt att identifiera olika utformningsalternativ för en miljöutredning.  
I litteraturstudien konstaterades det att små och medelstora företag har till stor del en negativ 
syn på miljöledningssystem innan införandet av ett sådant men har positiva erfarenheter efter 
det att införandet har genomförts. 
 
Utformningen av miljöutredningen baserades på Brorson och Larssons (1998) 
miljöutredningsmetodik efter en jämförande studie av andra alternativ. Denna metod är 
anpassningsbar till sin struktur och framtida certifiering med ISO 14001 eller registrering med 
EMAS och därför lämplig för det aktuella företaget.  
 
För att identifiera företagets miljöaspekter genomfördes en anläggningsgenomgång, 
dokumentgenomgång, intervjuer och identifiering av lagar, förordningar och andra krav på 
företaget.  
I miljöutredningsrapporten framställdes företagets miljöaspekter, dess styrkor och svagheter 
samt förslag för vidare utveckling. Dessa sammanfattas i nedanstående tabell: 
 
* - Av sekretesskäl används inte företagets verkliga namn. 
 
 



Miljöaspekt 
Betydelse för 
anläggningen 

Sammanfattad motivering 

Lokalisering Låg Företaget befinner sig i en industriby.  

Mark och grundvatten Hög Utsläpp av förorenat vatten till dagvatten 

Vatten Låg Låg konsumtion av vatten 

Energi Hög 
Energikonsumtionen har ökat med 4000KWh sedan 
2002.  

Råvaror Av intresse En analys av råvarokonsumtionen bör genomföras 

Kemiska produkter Hög 
Kemikalieförrådet och kemikaliehanteringen är av låg 
standard 

Bioteknik Ej relevant - 

Joniserande Strålning Ej relevant - 

Utsläpp till luft Av intresse 
Analyser av utsläppspunkter och mängder bör 
genomföras 

Buller och Vibrationer 
(utomhus) Låg 

Buller sker endast pga. transporter.  

Utsläpp till vatten Av intresse 
Analyser av vad som släpps ut i avloppssystemet bör 
genomföras. 

Avfall Av intresse Nytt källsorteringssystem har införts. 
Brand, spill och onormala 
händelser. Hög 

Ett flertal åtgärder bör genomföras för att uppnå en 
reducerad risk inom anläggningen t.ex. kemikalier.  

Förpackningar Låg Få förpackningar används. Återanvändning sker. 

Produkter Av intresse 
Effekten av produkten som restavfall har inte 
analyserats. 

Transporter Av intresse Transporter sker endast med lastbil. 

Arbetsmiljö Hög 
Ett flertal åtgärder bör genomföras för att uppnå en 
god arbetsmiljö avseende t.ex. arbete på hög höjd. 

Leverantörer och entreprenörer Av intresse 
Miljökrav bör ställas på leverantörer och 
entreprenörer. 

 
För kommunikation av miljöutredningsresultaten genomfördes en utbildningsdag för 
företagsledningen.   
 
Genomförandet av miljöutredningen väckte ett intresse och en ökad motivation för miljöarbete 
på det aktuella företaget.  
Miljöutredningen på Lastvagnar AB är en del av en längre process av införandet av ett 
miljöledningssystem. Miljöutredningen lade dock grunden för ett fungerande och 
välstrukturerat miljöledningssystem och en effektivisering av miljöarbetet på företaget.  
 
Baserat på observationerna i examensarbetet rekommenderar jag att företaget bör i framtiden 
genomgå certifiering för ISO 14001.  
 
 
Sökord: Inledande miljöutredning, miljöledningssystem, miljöaspekter och ISO 14001.  



  

Abstract   
 
Environmental Management Systems (EMS), such as ISO 14001 and EMAS have steadily 
become a common feature in Swedish companies. With increased pressure from governmental 
agencies and larger companies, as well as due to increased competition, an increased number of 
smaller and medium sized enterprises are choosing to work with questions regarding the 
environment.  
 
This report gives an insight into how an Initial Environmental Review can be carried out at a 
small industrial enterprise, which has previously not worked with questions regarding the 
environment. The report identifies the need for the carrying out a detailed Initial 
Environmental Review, and it also explains the various parts and methods that are used in the 
implementation process. The report also includes a case study of an Environmental Review as 
well as an Environmental training day.  
 
The overall aim of this report is to begin the implementation of an EMS at a small industrial 
enterprise: “Lastvagnar AB” (*).  
 
To realise the overall aim of the report the following components have been identified:  

• The experiences of small industrial enterprises, both positive and negative, when 
implementing ISO 14001 and EMAS.  

• How an Initial Environmental Review can be carried out at a small industrial 
enterprise. 

• Lastvagnar AB’s environmental aspects and how these are connected to the 
company’s activities and processes.  

• How the Initial Environmental Review can be used to make the company’s 
environmental affairs more effective. 

• The Initial Environmental Reviews composition in terms of ISO 14001 
implementation. 

• If an EMS such as ISO 14001 or EMAS would be suitable for the named company.  
• Suitable strategies for communicating the Initial Environmental Review to the 

named company.  
 
A review of literature is carried out within such areas as identification of different EMS 
structures, previous experiences of EMS implementation in small to medium sized enterprises, 
as well as an analysis of different methodologies concerning the carrying out of an Initial 
Environmental Review. The literature study shows that small to medium sized enterprises often 
have a negative view of EMS’s prior to implementation, but after implementation they have a 
positive view of the experiences. 
 
The method which is chosen for the Initial Environmental Review is based on Brorson and 
Larsson’s (1998) method. This method is adaptable to a small industrial enterprise in terms of 
its structure, and is also suitable in terms of potential ISO 14001 certification or EMAS 
registration and is therefore suitable for the named company.  
 
So as to identify the named company’s environmental aspects; the works premises where 
examined, interviews and a review of documents where carried out, and relevant legislation was 
identified.  



In the Initial Environmental Review report the environmental aspects of the companies 
operations are identified and strengths, weaknesses as well as suggestions are made for 
improvements. These are summarised in the table below:  
 

Environmental aspect  
Significance for the 
plant 

Comments  

Location  Low The company is located in an industrial area  

Soil and Groundwater High  Discharge of polluted water into nearby watercourse 

Water consumption  Low Relatively small amount of water consumed  

Energy consumption  High  
Energy consumption has increased with 4000 Kwh 
since 2002. 

Raw materials  Of interest  
An analysis of the consumption of raw materials 
could be carried out 

Chemical products High 
The chemical storeroom and the practical use of 
chemicals is of a low standard  

Biotechnology Not relevant - 

Radiation  Not relevant - 

Emissions to air  Of interest  
An analysis of emission points and amounts could be 
carried out  

Noise and vibration (outdoor) Low Only  due to transport to and from the plant 

Emissions to water  Of interest  
Analysis of what is emitted into the sewage system 
could be carried out 

Waste  Of interest  New waste system has been implemented  
Fire, spill and other abnormal 
situations  High 

Several measures should be undertaken to reduce the 
potential risk at the plant, for example chemicals.  

Packaging  Low Not much packaging material is used  

Products  Of interest  
The products effect on the environment as waste has 
not been ascertained. 

Transports Of interest  Transportation is only by lorry.  

Occupational health and safety  High 

Several measures need to be carried out so as to 
ascertain a good level of health and safety in the 
workplace.  

Suppliers and subcontractors Of interest  

The company should require that suppliers and 
subcontractors work actively with questions regarding 
the environment 

So as to communicate the results of the Initial Environmental Review an environmental 
training day was carried out.  
 
The carrying out of the Initial Environmental Review increased the interest and motivation for 
questions regarding the environment at the named company.  
The Initial Environmental Review at Lastvagnar AB is part of the implementation of an EMS 
and therefore of a longer process. The Initial Environmental Review did however build the 
foundation for an effective and well structured EMS, which ultimately will lead to a more 
efficient environmental strategy at the company.  
 
The report recommends that Lastvagnar AB should in the future look to implement ISO 
14001 certification.  
 
Keywords: Initial Environmental Review, Environmental Management System, 
Environmental aspects, and ISO 14001.  
 
* - due to confidentiality the real name of the company is not used in this report 
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1 Introduktion 

1.1 Förutsättningar 
Under de senaste decennierna har miljöarbete ökat i avsevärd omfattning inom större företag. 
De flesta större multinationella företag har någon form av miljöledningssystem och arbetar 
aktivt med att reducera de negativa effekterna deras processer och aktiviteter har på miljön. 
Under de senaste åren har införandet av miljöledningssystem blivit viktigt även för mellanstora 
och mindre företag. Enligt Nutek (2004) fanns det 2600 ISO 14001 certifierade företag i 
Sverige 2002 och nu närmar sig antalet 3500. Antalet certifierade företag har främst ökat bland 
mellanstora företag. Anledningen ar att de större företagen, som de mellanstora företagen 
levererar till, i allt ökande omfattning har ställt krav på sina underleverantörer att uppfylla mer 
stringenta miljökrav.  
 
Ett miljöledningssystem är enligt ISO 14001 (2004) den ”del av en organisations 
ledningssystem som används för att utveckla och införa organisationens miljöpolicy och för att 
hantera dess miljöaspekter”. Det kan även ses som ett administrativt verktyg för att ge 
struktur och möjligheter till att systematisera miljöarbetet inom ett företag, (Persson et al., 
2003). 
 
En miljöutredning utförs i ett tidigt skede i miljöstyrningsprocessen och är ett viktigt 
delmoment vid införandet av ett miljöledningssystem. Enligt Ammenberg (2004) är en 
miljöutrednings huvudsyfte att: ”kartlägga organisationens miljöpåverkan och därmed erhålla 
en bra grund för utformningen av miljöledningssystemet”. Det centrala elementet vid 
kartläggandet är att identifiera organisationens/företagets miljöaspekter. 
Målet med en miljöutredning bör inte enbart vara att identifiera miljöaspekterna och att införa 
ett miljöledningssystem. Det är också ett sätt att identifiera potentiella ekonomiska vinster som 
till exempel en reduktion i energikonsumtion och att presentera nya möjligheter som till 
exempel att använda företagets miljöarbete som ett marknadsföringsverktyg. Men syftet är även 
att identifiera företagets negativa och positiva miljöegenskaper för ledningen och de anställda. 
Syftet med en miljöutredning bör alltså vara att på alla nivåer i företagets dagliga arbete föra 
fram miljöfrågorna.  
 
Mindre företag har ofta inte haft, eller har, kunskap för aktivt miljöarbete och det har inte 
heller satts i fokus. Företagsledningen har arbetat med andra och vad man upplevt som mera 
angelägna frågor medan miljöproblemen har vuxit till en situation som blivit svår att bemästra. 
Införandet av ett miljöledningssystem och främst genomförandet av en miljöutredning kan 
därför fungera som ett grundläggande steg mot en utveckling i miljöarbetet och 
miljökunskapen inom mindre företag/organisationer.  
 
Detta arbete ger en insyn i hur en miljöutredning kan genomföras på ett mindre företag, som 
inte tidigare aktivt har arbetat med miljöfrågor. Arbetet identifierar behovet av att en grundlig 
miljöutredning och uppföljning görs, samt åskådliggör de olika delmoment och metoder som 
kan appliceras på utförandet. Arbetet innefattar också ett exempel på en genomförd 
miljöutredning och utbildningsdag.  

1.2 Problemformulering 
En intention med ett miljöledningssystem är att ge miljöarbetet struktur. Behovet av en 
förbättrad miljöprestanda (Brorson och Larsson, 1998) är en annan viktig faktor. Förbättrad 
miljöprestanda kan företaget uppnå genom att identifiera och förbättra olika miljöaspekter. 
Korrekt inventerade och bedömda miljöaspekter är en förutsättning för förbättrad 
miljöprestanda och ett väl fungerande miljöledningssystem (Henricson et al., 2000) och detta 
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kan exempelvis utföras i form av en miljöutredning utförd på ett sätt som är anpassat till det 
specifika företaget/situationen. 
Att utföra en miljöutredning på ett korrekt sätt och i en form som är anpassad till företaget är 
därför mycket viktigt. Olika processer, aktiviteter och produktionsmetoder gör att 
anpassningen av miljöutredningen kan inverka på hur miljöledningssystemet byggs upp.  

1.3 Syfte 
Målsättningen med detta arbete var att påbörja införandet av ett miljöledningssystem på ett 
mindre industriellt företag.  
För att kunna genomföra denna målsättning har litteratur inom området granskats för att 
identifiera strukturer av miljöledningssystem, identifiera tidigare erfarenheter med 
miljöledningssystem hos både små och medelstora företag samt att påvisa olika 
utformningsalternativ för en miljöutredning. Utifrån litteraturstudien har den 
miljöutredningsmetod som är bäst lämpad för ett mindre industriellt företag identifierats. 
Miljöutredningen har utförts på företaget och en skriftlig rapport har sammanställts. Dessutom 
har det genomförts med företagsledningen en uppföljning i form av utbildning samt 
redovisning av miljöledningssystem och miljöutredningar.  
 
Syftet har uppnåtts genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1.3.1 Forskningsfrågor 

• Vilka positiva och negativa erfarenheter har små och medelstora företag av att 
införa ISO 14001 och Eco Management and Audit Scheme (EMAS)? 

• Vad är en inledande miljöutredning och hur genomför man en sådan vid ett 
mindre företag? 

• Vilka är företagets miljöaspekter och hur kopplas dessa till företagets processer och 
aktiviteter?  

• Hur använder man en miljöutredning för att göra företagets miljöarbete effektivare? 
• Är miljöutredningen enligt den använda metoden utformad så att den ger ett bra 

underlag för att införa ISO 14001? 
• Hur kommunicerar man resultat av miljöutredningen till företaget och hur väcker 

man intresset för ett miljöledningssystem? 
• Är ett certifierat miljöledningssystem lämpligt för det aktuella företaget? 

 

1.4 Sekretessfrågor  
Företaget där miljöutredningen utfördes har krävt anonymitet. Därför ar namn på företag, 
platser och personer ändrade samt vissa sidor, bilder, figurer, tabeller och data från den 
inledande miljöutredningsrapporten borttagna.  
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2 Bakgrund 
 

2.1 Miljöledningssystem 
Ett miljöledningssytem kan definieras som: ”den del av det övergripande ledningssystemet som 
omfattar organisatorisk struktur, handlingsplaner, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser 
för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och upprätthålla miljöpolicyn” (ISO 14001, 1995) 
 
Införandet av certifierade miljöledningssystem har sedan mitten av 1990-talet blivit allt 
vanligare för företag. Miljöledningssystem i sin nuvarande form började växa fram på 1990-
talet och har sedan dess ökat i snabb takt runt om i världen. År 2005 fanns det ca 75000 
miljöcertifierade företag i världen. 
 
De två vanligaste miljöledningssystem i Sverige liksom i världen som helhet är ISO 14001 och 
EMAS.  
 
Det främsta målet med ett miljöledningssystem är att ge företagets miljöarbete struktur. Denna 
struktur kan delas upp i ett flertal olika delar:  
 

• kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan  
• införa styrande rutiner för miljöarbetet  
• sätta upp konkreta miljömål för förbättringar  
• införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål 
• kontrollera att miljöarbetet fungerar  
• kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet  
• gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering  
• få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet 

(www.miljostyrning.se/iso14000/) 
 

2.2 ISO 14001 och EMAS 
Utifrån de åtta punkterna ovan skall företaget sträva mot att i första hand använda 
miljöledningssystemet för att underlätta och effektivisera företagets miljöarbete.  
I ISO 14001 finns fyra specifika aspekter som utgör grunden till standarden:  

• Standarden skall utgöra ett verktyg för att säkerställa att miljöarbetet inom ett 
företag genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt. 

• Standarden skall säkerställa att miljöarbetet genom ständig förbättring leder till en 
miljöanpassning som kontinuerligt minskar företagets totala miljöbelastning. 

• Standarden skall säkerställa att företagets ledning har god kontroll över 
miljöarbetets utveckling både vad avser resultat och kostnader. 

• Standarden ger företaget en möjlighet att både internt och externt påvisa att 
miljöarbetet bedrivs på ett konkret och verifierbart sätt.  

(SIS Miljöforum, 1997) 
ISO 14001 beskrivs översiktligt som: ”standarden anger kraven på ett miljöledningssystem som 
gör att en organisation kan utveckla och införa en miljöpolicy och upprätta mål som tar hänsyn 
till lagkrav och till de betydande miljöaspekterna” (ISO 14001, 2004). Viktigt för små och 
medelstora företag är att ”standarden kan tillämpas på alla organisationer, oberoende av typ 
eller storlek…” (ISO 14001, 2004).  
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EMAS är ar en EU-förordning och utgår från Europeiska Unionens åtgärdsprogram for miljö- 
och hållbarutveckling. I förordningen fastläggs det hur ett företag skall agera för att införa 
EMAS som ett miljöledningssystem.  
Bakgrunden till EMAS kan beskrivas på följande vis: Industrin har själv ansvaret för att 
kontrollera miljöeffekterna av den egna verksamheten. Detta ansvar innebär att företagen bör 
genomföra en miljöutredning, utarbeta en miljöpolicy samt miljömål och miljöprogram och 
införa effektiva miljöstyrningssystem d v s att införa EMAS som ett miljöledningssystem (SIS 
Miljöforum, 1997). Förordningen beskriver även behovet av utbildning, kommunikation och 
miljörevision. EMAS förordningen tar också upp vikten av att ”små och medelstora företag 
deltar i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning och att ett sådant deltagande 
främjas genom att tekniska stödåtgärder organiseras eller stimuleras, så att dessa företag får 
tillgång till den expertis och får den hjälp de behöver” (EMAS förordningen, 2001).  

 
Den största och mest märkbara skillnaden mellan ISO 14001 och EMAS är att EMAS är 
baserat på en frivillig EU förordning medan ISO 14001 är uppbyggt av The International 
Standards Organisation.   
Varken ISO 14001 eller EMAS ger detaljerade anvisningar på hur ett miljöledningssystem ska 
se ut och fungera i praktiken. Anledningen till detta är att företag som inför ett ledningssystem 
skall kunna anpassa systemet till den egna organisationen.  
 
Varken ISO 14001 eller EMAS ställer några specifika krav på företaget med anledning av 
miljöprestanda utöver de åtaganden som företaget själv fastställer i sin miljöpolicy (ISO 14001, 
2004). Detta betyder att både utifrån EMAS och ISO 14001 är det företaget själv som 
fastställer nivån för miljöarbetet utifrån sina miljömål. Detta sker främst utifrån krav från olika 
intressenter som till exempel kunder men också företagets egen miljöpåverkan. Förutom detta 
måste även en ständig förbättring kunna uppvisas av företaget i deras miljöarbete (Ammenberg, 
2004).  
 
Kraven på företaget är i båda systemen, ISO 14001 och EMAS, likartade även om EMAS 
ställer fler/högre krav, som t.ex. att företaget skall publicera en årlig miljöredovisning. Vad som 
är relevant för detta projekt är även att EMAS uttryckligen kräver en miljöutredning innan 
införandet och utvecklingen av ett miljöledningssystem (Ammenberg, 2004). Det kan dock 
noteras att i form av ”best practice” vid införandet av miljöledningssytem använder sig i princip 
alla företag av en inledande miljöutredning även om syftet inte är en EMAS eller ISO 
14001 registrering/certifiering. Miljöutredningen har utvecklats till något av en norm.  
 

2.3 Plan Do Check Act - cykeln 
De två systemen, ISO 14001 och EMAS, är, som beskrivits ovan, baserade på samma struktur 
även om det slutliga resultatet kan varierar något i detalj och utförande. Strukturen som 
kopplar systemet med andra miljöledningssystem är Plan Do Check Act (PDCA) cykeln (på 
svenska Planera, Genomför, Följ upp, Förbättra).  
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Figur 1 - PDCA cykeln som den uttrycks i miljöledningssystemet ISO 14001 – (ISO 14001, 2004). 

PDCA cykelns olika beståndsdelar är:  
• Planera: fastställ vilka mål och processer som krävs för att åstadkomma resultat som 

överensstämmer med organisationens miljöpolicy; 
• Genomför: inför processerna; 
• Följ upp: övervaka och mät processer med utgångspunkt från miljöpolicy, 

övergripande och detaljerade mål, lagar och andra krav och rapportera resultaten; 
• Förbättra: vidta åtgärder för att ständigt förbättra miljöledningssystemets 

prestanda. 
(ISO 14001, 2004) 

PDCA cykeln kopplar ihop de olika momenten till ett miljöledningssystem och ger systemet en 
konkret struktur, främst med syftet att uppnå ständiga revideringar och förbättringar, ett mål 
med ett miljöledningssystem.   

2.4 Miljöutredning 
En miljöutredning är en inledande heltäckande analys av de miljöfrågor, den miljöpåverkan 
och den miljöprestanda som är förknippad med en organisations verksamhet (EMAS – 
Kommissionens Rekommendationer, 2001). Den inkluderar en granskning av alla relevanta 
dokument och dylikt som behövs för att få fram en gap analysis av avståndet mellan dagsläget 
och ett infört miljöledningssystem (Your Organisation - ISO 14001 Guidance Manual, 2004). 
 
Miljöutredningen i detta projektarbete är en inledande miljöutredning, d v s. steget innan en 
miljöpolicy tas fram.  
 
 
 
En miljöutredning är dock inte alltid steget innan miljöpolicyn utan oftast steget efter som en 
del av planeringen enligt PDCA figuren ovan. Detta är möjligt om företaget har god kunskap 
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om sin miljösituation. Om företaget inte har en god kunskap om sin miljösituation måste 
miljöutredningen genomföras först innan miljöpolicyn tas fram. Miljöutredningens position i 
PDCA cykeln beror alltså främst på om miljöarbetet har pågått i företaget innan beslut tagits 
om att arbeta aktivt med ett miljöledningssystem. Ett annat alternativ kan vara att ta fram en 
preliminär miljöpolicy innan den inledande miljöutredningen utförts. Denna miljöpolicy kan 
sedan fastställas då miljöutredningen är utförd (Brorson och Larsson 1998).  
 
En väsentlig del av en miljöutredning är identifieringen av miljöaspekter. Miljöaspekter kan 
beskrivas som: delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster 
som kan påverka miljön (ISO 14001, 2004).   
 
Miljöutredningens tre huvudaktiviteter kan beskrivas som: 
• förberedelser. 
• genomförande. 
• rapportering. 
(Brorson och Larsson, 1998).  
 
Miljöutredningen skall vara välorganiserad. All information skall samlas i dokument, 
mätningar, intervjuer, m.m. Dessa skall sedan sammanställas i en rapport för att belysa 
dagsläget. Detta för att ge företaget en grund till deras framtida miljöarbete och införandet av 
ett miljöledningssystem.  
 

2.4.1 Miljöutredningens utformning  

Det finns ett flertal olika metoder och strukturer för miljöutredningar tillgängliga i litteratur 
och på Internet. Nedan beskrivs olika innehåll/omfattningar av miljöutredningar, metoder 
för insamling av information/data för miljöutredningar och metoder för identifieringen av 
miljöaspekter:  
 

2.4.1.1 Miljöutredningens innehåll/omfattning 

Om man använder sig av Brorson och Larsson (1998) som grund till vad som bör 
inkluderas i en miljöutredning har följande inkluderats:  

• Genomgång av krav enligt lagstiftningen och andra krav 
• Genomgång av företagets miljöaspekter och miljöpåverkan 
• Företagets energihushållning och råvaruhushållning 
• Miljöfrågornas inverkan vid val av produktionsmetoder, förpackningar, transporter 

m.m. 
• Leverantörers och entreprenörers miljöarbete 
• Förebyggande och begränsning av miljöolyckor 
• Granskning av de befintliga rutinerna för styrning av miljöfrågorna 
• Utvärdering av erfarenheterna från tidigare tillbud 
• Analys av möjligheterna till affärsmässiga fördelar och positionering av företaget 
• Analys av synpunkter från intressenter (kunder, anställda m.m.).  

 
Zackrisson et al (2002) har en liknande struktur i sin miljöutredningsmall. De inkluderar 
samma aktiviteter som Brorson och Larsson förutom leverantörer och entreprenörers 
miljöarbete, granskning av befintliga rutiner samt utvärdering av tidigare tillbud. Å andra 
sidan inkluderar Zackrisson et al enkla livscykelanalyser (LCA) på produkterna samt 
rekommenderar att material och energiflödesanalyser genomförs. En annan aspekt är att 
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tidigare olyckor ses som en viktigare del av miljöutredningen än i Brorson och Larssons 
struktur.  
 
EMAS förordningen (2001) ställer tydliga krav på miljöutredningens innehåll, men är dock 
inte lika detaljerat som Brorson och Larsson eller Zackrisson et al. I jämförelse med dessa 
saknar EMAS strukturen bland annat: 

• Kopplingen till kunder, leverantörer m.m. 
• Affärsmässiga fördelar. 

2.4.1.2 Hur och varifrån var får man information? 
Enligt EMAS förordningen är det i den inledande miljöutredningen och den följande 
fortlöpande översynen absolut nödvändigt att en organisation fördomsfritt, opartiskt och 
uttömmande beaktar de särskilda miljöaspekterna av sin verksamhet, sina produkter och sina 
tjänster (EMAS – EU Kommissionens Rekommendationer, 2001).  
Detta uppnås genom att utföra följande:  

• Prata med anställda 
• Gå runt på anläggningen och i grannskapet 
• Prata med intressenter 
• Granska dokument (t.ex. säkerhetsdatablad, licenser) 
• Undersök lagstiftningen (t.ex. materiella rättsregler och tekniska krav, såsom 

obligatorisk övervakning av föroreningar) 
• Granska kriterierna för miljömärkning 
• Kontrollera information från handelskammare och liknande 
• Prata med andra EMAS-företag 
• Undersök materialflöden 
• Granska befintliga indikatorer för miljöprestanda 
• Undersök alla delar av organisationen och dess infrastruktur (t.ex. rörledningar, 

kraftledningar och spår) 
(EMAS – EU Kommissionens Rekommendationer, 2001).  
 
Även om den ovannämnda beskrivningen av hur och var man kan samla in information/data 
vid en miljöutredning är uttömmande så saknar den en lämplig struktur. Behovet av en 
struktur som är lätt att följa är stor eftersom miljöutredaren oftast har en tidsram som måste 
hållas.  
Brorson och Larssons (1998) tillvägagångssätt är baserat på att utredaren identifierar de 
processer och aktiviteter som är förknippade med varje miljöaspekt. Utredaren har därigenom 
klarlagt vilka potentiella miljöaspekter som kan finnas. Detta kan förtydligas genom 
användandet av exempelvis checklistor (Tabell 1). Som tidigare noterats förklarar Brorson och 
Larsson (1998) att det finns tre huvudaktiviteter i en miljöutredning: förberedelser, 
genomförandet och rapportering. Denna struktur ger miljöutredaren en god översikt av vad 
som bör göras och i vilken ordning. Som exempel följer den del som avser genomförandet.  

• Genomgång av dokument, t.ex.: 
o Företagsöversikt d v s processer, produkter m.m. 
o Karta av fabriksområdet 
o Årsrapporter 
o Organisationsschema 
o Tillstånd enligt miljöbalken 
o miljörapporter 
o Manualer  
o Externa källor (t.ex. kunder, myndigheter m.m.). 
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• Anläggningsgenomgång där t.ex. följande bör inspekteras: 
o Produktionslokaler 
o Kemikalieförvaring  
o Avfallshantering 
o Avloppsreningsverk 
o Luftreningsutrustning 
o Panncentralen 
o Fabrikstomten 

• Intervjuer: 
o Intervjuer bör genomföras med t.ex. VD, ekonomiansvarig, miljöansvarig  

• Kartläggning av materialflödet.  
 
I den modell som Zackrisson et al (2002) beskriver saknas ett konkret tillvägagångssätt 
avseende hur man samlar in information/data om de olika potentiella miljöaspekterna. I deras 

miljöutredningsmall följer utredaren de dokument som tagits 
fram. Miljöutredningen sker genom att man fyller i tabeller med 
data om de olika potentiella miljöaspekterna. Strukturen som 
Zackrisson et al (2002) beskriver liknar Brorson och Larssons 
(1998) i det att utredaren söker efter processer eller aktiviteter 
som passar in i de potentiella miljöaspekterna. Men hur detta 
skall genomföras praktiskt diskuteras inte. Zackrisson et al 
rekommenderar till exempel inte en anläggnings- eller 
dokumentgenomgång utan bygger främst sitt tillvägagångssätt 
på intervjuer. 
 

Tabell 1- Lista av potentiella miljöaspekter (Brorson och Larsson, 
1998). 

 
SIS Miljöforum (1997) identifierar liksom Brorson och Larsson 
(1998) ett flertal metoder för insamling av information för en 
miljöutredning. De konstaterar att undersökningen kan 

genomföras med hjälp av anpassade fråge- eller checklistor, intervjuer, besiktning av 
anläggningar, genomgång av dokument samt jämförelser med andra företag. SIS Miljöforum 
rekommenderar dock inte till skillnad Brorson och Larsson någon speciell ordning eller vad 
som kan identifieras med hjälp av de olika undersökningsmetoderna.  

2.4.1.3 Identifieringen av miljöaspekter 
Vid identifieringen av miljöaspekter finns tre övergripande metoder. Den första metoden följer 
produktionsflödet, och vid lämpliga punkter längst flödet identifieras olika miljöaspekter. Den 
andra metoden utgår från en lista av potentiella miljöaspekter, där miljöutredaren successivt går 
genom anläggningen där miljöutredningen sker. Den tredje metoden ser hela anläggningen 
som ett flöde och klassificerar både miljöaspekter och processer/aktiviteter under definierade 
kategorier.  
Skillnaden mellan dessa metoder ses främst i utövandet men även i resultaten enligt följande:  
 
Identifiering av miljöaspekterna inom produktionsflödet.  
Om man ser på metoden i sin övergripande form identifieras miljöaspekterna på den plats och 
inom det flödet där de sker. Andrews och Amaral (2003) följer denna struktur som kan kopplas 
till nordamerikanska miljöutredningar där miljöaspekterna identifieras av att miljöutredaren 
följer produktionsflödet. Detta är en metod som även tar del av materialflödet samt analyser av 
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detsamma. Resultatet är ett flertal flödesschema av olika produktionsflöden som visar var de 
olika miljöaspekterna finns.  
 
Identifieringen av aktiviteter/processer utifrån möjliga miljöaspekter.  
Identifieringen av miljöaspekter sker genom att miljöutredaren inte enbart koncentrerar sig på 
produktionsflödet utan verksamheten i sin helhet d v s dokument, intervjuer, aktiviteter och 
processer som till exempel beskrivs i Brorson och Larssons miljöutredningsmetod (ovan). 
Miljöutredaren utför en genomgång av dessa och på så vis identifierar miljöaspekterna. 
Resultatet av denna form av miljöaspektsidentifiering är att de olika aktiviteterna eller 
processerna sammanställs under de olika miljöaspekterna vilket är omvänt mot Andrews och 
Amarals version där miljöaspekterna sammanställs under processerna/aktiviteterna.  
 
Environmental Performance Assessment (EPA). 
EPA som tagits fram av Piper (2001), identifierar en annan form av miljöaspektsidentifiering 
baserat på produktionsflöde. Piper tar processen ett steg längre än ovan nämnda metoder och 
ser anläggningen i sin helhet som ett produktionsflöde. Utredaren identifierar sedan 

miljöaspekter och aktiviteter kopplade till 9 identifierade 
huvudgrupper (tabell 2). Denna metod kan ses som en 
kompromiss mellan de båda ovannämnda metoderna eftersom 
både miljöaspekter och processer/aktiviteter sammanställs under 
de 9 huvudgrupperna.  
 

Tabell 2 - De 13 huvudgrupperna (Piper, 2001). 

 
I EPA metoden använder man sig till stor del av mätningar. Detta främst för att ha en fast 
grund för bedömning av miljöaspekter och uppföljning av företagets miljömål. I likhet med 
den metod som används av Zackrisson et al (2002) blir resultatet tabeller och flödesschema.  

2.4.1.4 Miljöutredningens struktur 

De tre delarna av en miljöutredning som beskrivits ovan, d v s innehåll/omfattning av 
miljöutredningen, hur man samlar in information/data till miljöutredningen och metoder för 
identifieringen av miljöaspekter, påverkar hur miljöutredningen skall utformas. En 
miljöutredning utan struktur kan leda till att hela miljöledningssystemet misslyckas eftersom 
miljöutredningen agerar som grunden till miljöledningssystemet i form av till exempel fakta 
eller data om anläggningens miljöaspekter.  
En miljöutredning bör inkludera den information som behövs för att miljöutredningen skall 
vara en god grund för miljöledningssystemet, speciellt om certifiering eftersträvas i form av till 
exempel ISO 14001.  
För att miljöutredningen skall bli framgångsrik är det framförallt viktigt att utredaren följer en 
klar struktur. För att välja struktur bör man beakta följande tre faktorer:  

• Att en klar struktur finns för utförandet av miljöutredningen, d v s vad krävs för att 
miljöutredningen skall uppnå sitt syfte.  

• En vägledning avseende hur man kan samla in information/data. Exempelvis kan 
utredaren för att identifiera potentiella miljöaspekter i kemikaliehanteringen besiktiga 
kemikalieförrådet, granska säkerhetsblad och intervjua de anställda som arbetar med 
kemikalier. Det är även i ett sådant fall väsentligt att det finns en lista som utredaren 
kan använda för att identifiera olika miljöaspekter som utsläpp till vatten, utsläpp till 
luft, buller, kemikaliehantering och avfall (tabell 1).  
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• Ett beslut avseende hur identifieringen av miljöaspekter skall ske. Skall man identifiera 
miljöaspekterna utifrån en lista av potentiella miljöaspekter, skall man följa 
produktionsflödet eller använda hela anläggningen som ett flöde? 

 

2.5 Små och medelstora företags erfarenheter med ISO 14001 och 
EMAS 

Miljöarbete har ökat kraftigt inom små till medelstora företag, främst i form av att företagen 
arbetar med någon form av miljömål. Enligt Nutek (2003) arbetar nästan en tredjedel av 
svenska små till medelstora företag med miljömål.  Vad som är mycket relevant för detta arbete 
är att 60 % av företagen med samma eller liknande mängd anställda som Lastvagnar AB arbetar 
med någon form av miljömål.  
 
Certifiering med ISO 14001 eller registrering med EMAS har också blivit allt vanligare. I 
Sverige var 2675 företag ISO 14001 certifierade och 275 EMAS registrerade 2003 (Procopé 
och Axelsson, 2003). Men bara 36 % (639 små företag) av företagen med ISO 14001-certifikat 
hade mindre än 50 anställda. Detta innebär att det är vanligare att stora eller medelstora företag 
är certifierat enligt ISO 14001 (Nutek, 2003) än små företag. Enligt Nutek (2003) är det 
företag inom tillverkningsbranscher (som det aktuella företaget) som oftast är ISO 14001 
certifierade (1138 företag).  
 
Mindre företag har ofta inte de ekonomiska eller personella resurser som krävs för att kunna 
göra framgångsrika miljöanalyser på egen hand (Nutek, 2004). Enligt Procopé och Axelsson 
(2003) är det på företag med fler än 200 anställda som ett miljöledningssystem fungerar som 
bäst. Detta främst pga. att dessa företag har den miljökompetens inom organisationen som 
behövs för att integrera och arbeta med ett miljöledningssystem. För mindre företag är det 
därför viktigare med externa rådgivare, dessa spelar en viktig roll i att bistå småföretag med 
expertkompetens (Nutek, 2004).  
 
Små och medelstora företag ser, enligt granskade studier, införandet av miljöledningssystem 
som ett komplicerat åtagande. Enligt Naturvårdsverket (2003) upplever mindre företag 
miljöledningssystem, innan det att de arbetat med dessa system, som byråkratiska, tidskrävande 
samt storföretagsanpassade. Efter införandet av ett miljöledningssystem är situationen en 
annan. ”Småföretag som använder formaliserade verktyg (t.ex. ISO 14001 eller EMAS) i sitt 
miljöarbete växer snabbare än andra småföretag som arbetar aktivt med att sätta upp miljömål”. 
(Nutek, 2004). Företagen som har infört ett miljöledningssystem förbättrar sitt ekonomiska 
läge.  
 
Även om det finns en positiv trend när det gäller införandet av miljöledningssystem så är 
situationen sådan att få små och medelstora företag gör eller har möjlighet att göra interna 
besparingar i den storleksordning som miljöledningssystemet kostar (Löfqvist et al, 2000). Det 
är dock tveksamt om kortsiktiga ekonomiska mål bör vara den viktigaste drivkraften vid 
införandet av ett miljöledningssytem för små till medelstora företag. Långsiktiga 
resursbesparingar kan till exempel anses vara mera relevanta drivkrafter för miljöarbete.  
 
Nutek rapporten (2003) visar att 44 % av företag i samma storlek som det aktuella företaget 
anser att kundkraven är den viktigaste anledningen till att införa ett miljöledningssystem. 39 % 
anser att konkurrensen är den viktigaste anledningen. Enligt rapporten är det dock eget 
engagemang och minskad resursåtgång som är det viktigaste skälet om man ser till alla storlekar 
av de små företag som granskats.  
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För små och medelstora företag identifierar Nutek rapporten (2003) två specifika hinder vid 
införandet av ett miljöledningssystem: Ett av dessa hinder är att kostnaderna för att certifiera 
sig enligt till exempel miljöledningssystemet ISO 14001 är relativt sett betydligt högre än för 
stora företag samtidigt som småföretagets resurser och kunskaper på miljöområdet i allmänhet 
är betydligt mer begränsade. Många små och medelstora företag anger även bristande 
motivation som skäl för avsaknaden av ett miljöledningssystem eller aktivt miljöarbete. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att erfarenheterna från de företag som är certifierade är 
till stor del positiva. Detta skiljer sig från vad företagen angivit innan det ett aktivt miljöarbete 
har påbörjats.  
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3 Metodik 
 
Olika metoder har använts i olika delar av detta arbete främst eftersom arbetet är uppdelat i en 
praktisk miljöutredning och en litteraturstudie: 
 

1. Vilka positiva och negativa erfarenheter har små och medelstora företag av att införa 
ISO 14001 och EMAS. 
Metod: En granskning av rapporter och annan litteratur angående små och medelstora 
företags erfarenheter av miljöledningssystem. 

2. Vad är en inledande miljöutredning och hur genomför man en sådan vid ett mindre 
företag? 
Metod: En granskning av olika miljöutredningars utformning i litteratur samt tidigare 
utförda miljöutredningar.  

3. Vilka är företagets miljöaspekter och hur kopplas dessa till företagets processer och 
aktiviteter? 
Metod: Genomförandet av en miljöutredning genom insamling och analys av data. 

4. Hur använder man miljöutredningen för att göra företagets miljöarbete effektivare? 
Metod: Genomförandet av en miljöutredning, utbildningsdag samt fortsatt arbete med 
miljöledningssystemets uppbyggnad.  

5. Är miljöutredningen enligt den använda metoden utformad så att den ger ett bra 
underlag för att införa ISO 14001? 
Metod: En granskning av ISO 14001 dokument samt miljöutredningsmetoden  för att 
identifiera kopplingar mellan dessa.  

6. Hur kommunicerar man resultatet av en miljöutredning till ett företag och hur väcker 
man intresse för miljöledningssystem? 
Metod: Genomförande av en utbildningsdag på företaget.  

7. Är ett certifierat miljöledningssystem lämpligt för det aktuella företaget? 
Metod: En granskning av exempel från liknande industrier.  
 
 

Dessa metoder beskrivs i det följande kapitlet efter en diskussion om det vetenskapliga 
förhållningssättet.  

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Detta arbete är uppdelat i en litteraturbaserad undersökning samt en fallstudie. Detta har lett 
till att ett flertal olika vetenskapliga förhållningssätt har använts. För att definiera vilka av dessa 
vetenskapliga förhållningssätt som har använts följer en diskussion om, och förklaring av, dessa:  
 
Positivism och hermeneutiks.  
Positivism kopplas främst till naturvetenskapliga undersökningar (Comstedt, 2004). 
Inriktningen kan ses som att formulera lagar.  
Hermeneutiks kopplas till den samhällsorienterade läran (Comstedt, 2004). Förhållningssättet 
handlar främst om att undersökaren tolkar en viss aspekt (Sohlberg, P. och B. 2001).  
I detta arbete utgörs undersökningarna i fallstudien av positivism då analyser av t.ex. 
materialanvändning, eller energikonsumtion utförs. Då litteratur granskats i den inledande 
delen av arbetet eller då dokument granskats i fallstudien är det vetenskapliga förhållningssättet 
till stor del hermeneutiks.  
 
Kvantitativt och kvalitativt förhållningssätt. 
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Kvalitativt och kvantitativt förhållningssätt kan, något förenklat, sägas syfta till hur man väljer 
att bearbeta och analysera den information som samlats in. Med kvantitativ forskning avses 
forskning som använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder och med kvalitativ 
avses forskning som använder sig av verbala analysmetoder. Det som är avgörande för valet av 
förhållningssätt är hur undersökningsproblemet är formulerat. Om man i huvudsak är 
intresserad av att svara på frågor som rör Var?, Hur?, Vilka är skillnaderna? eller Vilka är 
relationerna? bör man använda sig av ett kvantitativt förhållningssätt. Om problemet däremot 
handlar om att förstå människors upplevelser eller om man vill ha svar på frågor som rör Vad är 
detta?, Vilka är de underliggande mönstren? så är ett kvalitativt förhållningssätt att föredra 
(Patel och Davidsson, 1994).  
Till stor del används en kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningar i detta 
arbete. I själva miljöutredningen utförs till exempel intervjuer som är av en kvalitativ 
undersöknings form medan kvantitativa undersökningar utförs då till exempel energidata 
sammanställs. Det kan dock även anses att insamlingen av energidata är kvalitativ då utredaren 
ställer frågan: varför används denna mängd energi?  
 
Induktion och deduktion 
Både induktion och deduktion är vetenskapliga förhållningssätt baserade på rationella 
resonemang.  
Enligt Schylander (2004) beskriver Graziano och Raulin induktion som då undersökningen 
börjar med en empirisk observation, som sedan kopplas till en teori eller modell. Deduktion är 
då undersökningen är baserad på en teori eller modell som sedan används för att förutspå 
specifika vetenskapliga observationer.  
Både induktion och deduktion används i detta arbete. Alvesson och Sköldberg (1994) kallar 
denna form av undersökning abduktion. 
Eftersom Brorsson och Larssons’ (1998) modell för miljöutredningar används som grunden i 
detta arbete kan man främst koppla det till deduktion. Men, eftersom målet med arbetet är att 
för ett mindre industriellt företag påbörja anpassningen till ett miljöledningssytem genom en 
inledande miljöutredning, så blir även induktion relevant. Kombinationen av dessa, är d v s att 
arbetet är baserat på en modell där sedan mätningar och analyser utförts som sedan kopplats 
tillbaka till modellen som i sin tur leder till en anpassning av företaget till ett 
miljöledningssystem visar på abduktion som förhållningssätt.   
 
Tvärvetenskap. 
De förhållningssätt som beskrivs ovan används i hela den vetenskapliga bredden d v s i 
naturvetenskap som i samhällsvetenskap. Slutsatsen av denna genomgång är att detta arbete är 
till en stor del tvärvetenskapligt, framför allt eftersom undersökningarna som utförs 
representerar olika vetenskapliga förhållningssätt.  
Avsikten med detta arbete är inte att förhålla sig till ett enskilt vetenskapligt område utan att 
identifiera och utföra en miljöutredning på ett mindre industriellt företag som leder till att det 
sker en anpassning till ett miljöledningssystem.  

3.2 Metoder för granskning av dokument, litteratur m.m.  
För att identifiera vilka positiva och negativa erfarenheter små och medelstora företag har haft 
vid införandet av ISO 14001 och EMAS samt om certifiering var lämpligt för det aktuella 
företaget genomfördes en granskning av rapporter samt litteratur. Litteraturgranskningen 
utgick från nya rapporter för att få en god översikt av dagsläget.  
En detaljerad granskning av liknande företag till det aktuella företaget hade givit en bättre 
förståelse för hur det aktuella företaget skulle kunna påverkas av införandet av ISO 14001 eller 
EMAS. Denna form av undersökning genomfördes inte pga. tidsbegränsningar.  
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För att konstatera om miljöutredningsmetoden som användes i arbetet är utformad så att den 
ger en god bakgrund till ISO 14001 certifiering genomfördes en granskning av ISO 14001 
(2004) samt metoden som beskrivits i Brorson och Larsson (1998). Strukturen och upplägget 
av metoden samt ISO 14001 jämfördes och bakgrunden till metoden granskades för att 
identifiera kopplingar till ISO 14001. Detta var av vikt eftersom metoden riktade sig mot den 
äldre versionen av miljöledningssystemet: ISO 14001 (1995) och inte den nya reviderade 
utgåvan av ISO 14001 (2004).   
 

3.3 Miljöutredningens utformning 
För att identifiera en lämplig utformning av miljöutredningen studerades olika metoder och 
strukturer i facklitteratur samt tidigare utförda miljöutredningar. Målet var att identifiera en 
metod och struktur som lätt kunde användas såväl på fabriksområdet under 
informationssamlandet men även under sammanställningen av rapporten.  
En signifikant aspekt i valet av metod och struktur för miljöutredning var att ha en god metod 
för identifieringen av miljöaspekter. Detta gjordes främst genom en granskning av litteratur för 
att finna olika former av miljöaspektsidentifiering.  
 
Ett alternativt sätt att identifiera en lämplig metod och struktur för miljöutredningen kan ha 
varit att praktiskt tillämpa olika metoder och strukturer under den tiden då miljöutredningen 
utfördes. Detta valdes bort främst pga. tidsbrist. Dessutom så kan det vara svårt att genomföra 
denna form av analys på ett objektivt sätt eftersom det kan medföra att miljöutredaren redan 
känner till vissa miljöaspekterna från ett tidigare använt förfaringssätt.  
 
Baserat på litteraturgranskningen valdes därför Brorson och Larsson (1998) som den 
lämpligaste strukturen för en miljöutredning.  
 

3.4 Metoder för miljöutredningen 
Innan miljöutredningen utfördes på företaget diskuterades dess utformning, tidschema och 
avgränsningar med företagsledningen. För att nå ut till hela företaget informerades all personal 
om miljöutredningen i form av skriftlig information.  

3.4.1 Innehåll 
För att identifiera och klarlägga företagets miljöarbete, miljöaspekter samt förslag på 
förändringar inkluderade miljöutredningsrapporten följande delar:  

• Bakgrundsinformation om företaget samt identifieringen av befintliga 
miljöledningsrutiner/miljöarbete. 

• En genomgång av relevant miljölagstiftning samt andra krav.  
• En heltäckande sammanställning av miljöaspekter inklusive upplysningar om styrkor, 

svagheter och förslag.  
• Identifiering av relevanta steg för företaget vid framtida införandet av ISO 14001. 
 

3.4.2 Bakgrundsinformation 
För att bygga en grund i miljöutredningen gjordes en förberedande intervju med den 
miljöansvarige på företaget, detta främst för att identifiera företagets arbetssätt, position på 
marknaden, etc. Bakgrundsinformation om företaget sammanställdes även från relevanta 
dokument i form av broschyrer, datablad och företagets hemsida.  
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Den förberedande intervjun användes även för en första identifiering av befintliga 
miljöledningsrutiner. Detta genomfördes även under dokumentgenomgången.   
 

3.4.3 Miljölagstiftning samt andra krav  
För att kunna identifiera miljöaspekter samt ge företaget en översikt av den relevanta 
miljölagstiftningen sammanställdes en förteckning av lagar, förordningar, och andra krav. 
Informationen inhämtades främst från relevanta Internet sidor t.ex. www.riksdagen.se och 
www.naturvardsverket.se samt litteratur som t.ex. Miljöbalken - Den nya miljörätten 
(Rubenson, 1999).  
En brist i denna form av informationsinsamling var dock att vad som skulle senare visa sig vara 
relevant lagstiftning utelämnades eftersom alla miljöaspekter inte var identifierade. Detta gäller 
framför allt sådana krav som endast är relevanta för företagets egna produktionsformer t.ex. 
hantering av ämnen som skadar ozonskiktet. Ett flertal lagar och liknande fick därför 
identifieras under senare skede, exempelvis under dokument genomgången.  

3.4.4 Identifieringen av miljöaspekter 
Vid identifieringen av miljöaspekterna användes den metod som beskrivits i Brorson och 
Larsson (1998). De potentiella miljöaspekter som söktes är listade i tabell 1. För att identifiera 
miljöaspekterna gjordes en genomgång av olika dokument, anläggningen samt ett flertal 
intervjuer utfördes. De processer och aktiviteter som var relevanta för de potentiella 
miljöaspekterna identifierades. 
 
Genomgång av dokument 
Genomgången av dokument gjordes för att sammanställa data och undersöka vilka styrande 
och redovisande dokument som fanns på företaget. Med denna information kunde såväl 
miljöaspekter som de miljöaspekter som behövdes förstärkas identifieras. Exempel på detta var 
mängden vatten och el som förbrukades av företaget. Denna typ av data inhämtades från 
fakturor och sammanställdes i form av diagram.  
Dokumentgenomgången var tidskrävande och det visade sig ofta att de sammanställda data 
inte var komplett. Detta medförde att statistiska beräkningar fick användas för att komplettera 
informationen. Även om detta inte var en perfekt lösning så var det den enda praktiska utvägen 
i de fall då exempelvis fakturor saknades.  
Andra dokument som granskades var arbetsmiljörapporter, årsredovisningar, 
tillståndshandlingar och liknande.  
 
 
Genomgång av anläggningen 
Genomgången av företagets anläggning utfördes under en tvådagarsperiod då insidan av 
anläggningen undersöktes metodiskt från söder till norr. Detta följdes sedan av att det 
omkringliggande området undersöktes. Målet med anläggningsgenomgången var att identifiera 
miljöaspekter samt att få en god förståelse av företagets aktiviteter och processer. 
Baserat på metoden som valdes ut för miljöaspektsidentifieringen gjordes en noggrann 
granskning av alla de aktiviteter och processer som kunde medföra en effekt på miljön (både 
positiva och negativa).  
Under genomgången intervjuades även ett flertal av de anställda för att ge en bättre förståelse 
av de processer som de arbetade med.  
Fotografering av relevanta objekt gjordes för att illustrera och konkretisera specifika 
förhållanden i rapporten.  
 
Intervjuer 
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Målet med intervjuerna var att inhämta information på ett opartiskt vis, samt att ifrågasätta 
eller konkretisera data som identifierats under dokument- och anläggningsgenomgången. 
Intervjumomentet blev tidsmässigt en större del än förväntat, detta framför allt på grund av att 
intervjuer fick ersätta informationsinsamling när dokumentation saknades.  
Intervjuer utfördes med följande personer på företaget:  

• VD 
• Ekonomiansvarig 
• Produktionsteknikansvarig 
• Kvalitets-/miljöansvarig. 
• Logistikansvarig. 
• Produktion-, Service- och eftermarknadsansvarig. 

En intervjumall togs fram för att förenkla intervjumomentet. Denna inkluderade frågor för 
olika befattningshavare, baserat på Brorson och Larsson (1998), samt uppföljningsfrågor om 
aspekter som identifierats under dokument- och anläggningsgenomgången (Bilaga 1).  

3.4.5 Inledande Miljöutredningsrapport 
Då miljöutredningens praktiska moment var genomförda, sammanställdes all information i en 
rapport – Inledande miljöutredningsrapport – Lastvagnar AB (kapitel 4). Rapporten 
strukturerades på samma sätt som miljöutredningen, d v s runt de potentiella miljöaspekterna. 
Rapportens övergripande struktur var baserad på Brorson och Larsson (1998).  
Miljöutredningsrapporten följdes sedan upp med en miljödag på företaget då utredningen 
vidareutvecklades i form av en redovisning av miljöutredningen, identifieringen av betydande 
miljöaspekter, m.m.  
 

3.5 Metod för framtagande av Miljöpolicy 
Miljöpolicyn (Bilaga 2) för det aktuella företaget togs fram efter det att miljöutredningen var 
slutförd. Miljöpolicyns struktur baserades på de riktlinjer som anges i ISO 14001 (2004).  

3.6 Metoder för utbildningsdag 
Målet med utbildningsdagen för företagsledningen var: 

• Att ge företagsledningen en översikt av ett miljöledningssystems delmoment och 
uppbyggnad 

• Att redovisa den inledande miljöutredningen och koppla denna till 
miljöledningssystemets struktur.  

• Att konkretisera identifieringen av de olika miljöaspekterna med en rundvandring 
på anläggningen 

• Att identifiera de betydande miljöaspekterna  
• Att ge en grund för företagets fortsatta arbete med miljöledningssystemet samt 

potentiell ISO 14001 certifiering.  
 
Utbildningen (Bilaga 3) framfördes i form av ett seminarium med företagsledningen. 
  
För att ge företagsledningen en generell bakgrund till miljöledningssytem och dess positiva 
aspekter användes Brorson och Larsson’ (1998) Miljöledningstrappa (Figur 2). De olika 
delmomenten diskuterades och kopplades till företagets nuvarande situation. Fakta och data 
om miljöledningssystem och dess positiva aspekter togs fram, främst från rapporter samt 
litteratur.   
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Figur 2 - Miljöledningstrappan (Brorson och Larsson, 1998) 

 
Redovisningen av den inledande miljöutredningen utfördes i form av ett seminarium. De olika 
miljöaspekterna, åtgärder samt kopplingar till miljöledningssystem diskuterades.  
För att tydliggöra miljöutredningens resultat användes text, bilder samt diagram. Detta följdes 
upp med en rundvandring på företagets anläggning för att vidare konkretisera miljöaspekterna 
och få en bättre förståelse av styrkorna, svagheterna och förslagen i miljöutredningsrapporten.  
 
Identifieringen av de betydande miljöaspekterna genomfördes med användning av blanketter 
(Bilaga 4) samt värderingsmetoder baserat på Brorson och Larsson (1998). Potentiellt 
betydande miljöaspekter identifierades och dess förhållande beskrevs. För att motivera valet av 
de betydande miljöaspekterna samt för att kunna värdera miljöaspekten togs det fram 
beskrivningar av miljöpåverkan och drivkrafter. Värderingar utfördes av miljöpåverkan och 
drivkrafter för att identifiera om en miljöaspekt var en betydande miljöaspekt.  
Ledningsgruppen fick sedan en kort utbildning om hur man kan arbeta fram miljömål 
baserade på de betydande miljöaspekterna samt miljöpolicyn (Bilaga 2). Denna var baserat på 
Brorson och Larsson’ (1998) metodik.  
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4  Resultat – Inledande miljöutredningsrapport 
 

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Syftet med miljöutredningen vid Lastvagnar AB:s anläggning i Stadby var att identifiera 
företagets styrkor och svagheter med tanke på den nuvarande miljösituationen. Målet med 
miljöutredningen var att lägga en grund för framtida miljöarbete enligt kraven i 
miljöledningsstandarden ISO 14001.  
 
Lagar och andra krav.  
Anläggningen är ej tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta fastställdes i ett 
skriftligt meddelande från Stadby kommun år 2000. Verksamheten påverkar dock miljön på 
flera olika sätt och viktiga delar av miljöbalken berör Lastvagnar AB: s verksamhet. Exempel på 
sådana områden är egenkontroll, lagring och hantering av kemiska produkter, import av 
kemiska produkter, utsläpp av tvättvatten till närliggande vattendrag och rapportering enligt 
köldmediekungörelsen.  
Förbättringar kan göras avseende den generella kunskapen och översikten av lagkraven, t ex bör 
en skriftlig översikt av vilka lagkrav som berör verksamheten tas fram.  
 
Miljöaspekter. 
Företagets anläggning och produkter kan påverka såväl miljön som människors hälsa. 
Nedanstående miljöaspekter undersöktes som del av miljöutredningen. Lastvagnar AB bör nu 
ta del av rapporten och identifiera vilka steg som bör tas för att uppnå den nivån av miljöarbete 
som företaget eftersträvar.  
 

Miljöaspekt Betydelse för anläggningen Sammanfattad motivering 

Lokalisering Låg Företaget befinner sig i en industriby.  

Mark och grundvatten Hög 
Utsläpp av förorenat vatten till 
dagvatten 

Vatten Låg Låg konsumtion av vatten 

Energi Hög 
Energikonsumtionen har ökat med 
4000KWh sedan 2002.  

Råvaror Av intresse 
En analys av råvarokonsumtionen 
bör genomföras 

Kemiska produkter Hög 

Kemikalieförrådet och 
kemikaliehanteringen är av låg 
standard 

Bioteknik Ej relevant - 

Joniserande Strålning Ej relevant - 

Utsläpp till luft Av intresse 
Analyser av utsläppspunkter och 
mängder bör genomföras 

Buller och Vibrationer (utomhus) Låg Buller sker endast pga. transporter.  

Utsläpp till vatten Av intresse 
Analyser av vad som släpps ut i 
avloppssystemet bör genomföras. 

Avfall Av intresse Nytt källsorteringssystem har införts. 

Brand, spill och onormala 
händelser. Hög 

Ett flertal åtgärder bör genomföras 
för att uppnå en reducerad risk inom 
anläggningen t.ex. kemikalier.  

Förpackningar Låg 
Få förpackningar används. 
Återanvändning sker. 

Produkter Av intresse 
Effekten av produkten som restavfall 
har inte analyserats. 
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Transporter Av intresse Transporter sker endast med lastbil. 

Arbetsmiljö Hög 

Ett flertal åtgärder bör genomföras 
för att uppnå en god arbetsmiljö 
avseende t.ex. arbete på hög höjd. 

Leverantörer och entreprenörer Av intresse 
Miljökrav bör ställas på leverantörer 
och entreprenörer. 

Tabell 3 – Miljöaspekter 

 
Nuvarande miljöledningssystem 
Miljöarbetet är organiserat på ett informellt sätt. För tillfället finns inget miljöledningssystem 
på företaget. Det finns ingen miljöpolicy eller handböcker för anställda.  
 

4.1  Bakgrund 

4.1.1 Introduktion 

4.1.1.1 Syfte med miljöutredningen 
Syftet med miljöutredningen på Lastvagnar AB:s anläggning i Stadby var att identifiera 
företagets styrkor och svagheter avseende relevanta miljöaspekter.  
Syftet var också att lägga en grund för det framtida miljöarbetet, genom att ta fram en 
miljöpolicy, införa ett miljöledningssystem på anläggningen och för hela företaget i olika delar 
av Sverige.  
Miljöutredningen identifierar också de aspekter som krävs för certifiering enligt ISO 14001. 
Miljöutredningsrapporten skall ses som en översikt men inom de områden där det krävs 
åtgärder av Lastvagnar AB har mer detaljerad information inkluderats. Varje del av 
miljöutredningsrapporten innehåller därför Styrkor, Svagheter och Förslag. 

4.1.1.2 Avgränsningar 
Miljöutredningen utfördes enbart på Lastvagnar AB: s anläggning i Stadby (företagets 
verksamheter i Storstad och Mellanstad var ej inkluderade). Alla aspekter inkluderades i 
miljöutredningen, byggnader, omkringliggande tomt, aktiviteter i form av produktion, m.m.  
 
Kontaktperson på anläggningen för miljöutredningen var konfidentiell, Produktionsteknik, 
kvalitet- och miljöansvarig.  
Kontakt information för anläggningen var: konfidentiell. 

4.1.2 Metod 
Miljöutredningens praktiska moment utfördes under en tvåveckorsperiod. Följande aktiviteter 
genomfördes: 

• Genomgång av anläggningen. 
• Genomgång av dokument. 
• Intervjuer. 
• Kartläggning av energianvändning m.m.  
• Identifiering av miljöaspekter m.m. 
• Jämförelse av hur det nuvarande miljöarbetet är organiserat med kraven i ISO 14001. 

4.1.2.1 Genomgång av anläggningen 
Beskrivs i kapitel 3.3.4 
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4.1.2.2 Genomgång av dokument  
Dokumentgenomgången utfördes löpande under hela miljöutredningsperioden. Dokument 
som granskades var:  

• Pärmar: 
o Lastvagnar Gasförbrukning sammanställning. 
o Lastvagnar Fastighet 
o Lastvagnar Lokaler/Avtal 
o Lastvagnar Skyddskommitté  
o Lastvagnar Ventilation 
o Lastvagnar Arbetsmiljö/Varuinformation 
o Lastvagnar Arbetsmiljö yrkesinspektionen 

• Fakturor: 
o Statoil (diesel/bensin) 
o Stadby Värme AB (fjärrvärme) 
o SAAT (icke-farligt avfall efter 2005-01-01) 
o SOPOR (farligt avfall) 
o Energiföretaget AB  (diesel/bensin) 
o Elleverantörerna AB (el) 
o ACE Frakt (icke-farligt avfall – innan 2005-01-01) 
o Stadby kommun (vatten/avlopp).  

• Företagsinformation, reklamblad m.m.  
o Lastvagnar Service AB Serviceprogram 
o Lastbilar AB Kallvagn (reklamblad om produkt). 
o Lastvagnar AB Organisationsschema 
o Karta av källsorteringskärl  

• Övriga dokument: 
o Varuinformationsblad som ej fanns i pärmar 
o Kartor av avlopp m.m. (Stadby kommun) 
o Karta av anläggningen (Stadby kommun) 
o Tillståndshandlingar enligt Miljöbalken (Stadby kommun) 
o Relevant lagstiftning 

4.1.2.3 Intervjuer 
Beskrivs i kapitel 3.3.4 

4.1.2.4 Kartläggning av konsumtion  
För att identifiera styrkor och svagheter avseende de potentiella miljöaspekterna: vatten, energi 
och avfall gjordes en översikt/kartläggning av energiflödet, vattenkonsumtionen och 
avfallsmängder. Detta gjordes med användning av arkiverade fakturor. Data sammanställdes i 
diagramform.  

4.1.2.5 Identifiering av miljöaspekter 
Information sammanställdes genom olika datainsamlingsmetoder. Styrkor, svagheter och 
förslag togs fram för varje miljöaspekt. Baserat på den insamlade informationen och dess effekt 
på miljö och hälsa kunde sedan översiktligt preliminärt fastställas miljöaspekternas betydelse för 
företaget (tabell 3).  

4.1.3 Beskrivning av företaget 
Lastvagnar AB är lokaliserat till Stadby kommun. Företaget har sedan 19** försett den svenska 
marknaden med kyl- och fryskarosser för lastbilar. Under denna period har det skett ägarbyten 
och omorganiseringar. Förutom anläggningen i Stadby finns flera andra enheter i Sverige. 
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Lastvagnar AB har ett samarbetsavtal med Lastbilar AB. Avtalet gäller marknadsföring av 
Lastbilar AB:s produkter samt att producera lastbilsskåp. 
 
Produktionsprocesserna vid anläggningen omfattar huvudsakligen montering av lastbilsskåp. 
Denna process inkluderar exempelvis svetsning, plastning och limning. På anläggningen finns 
en mindre serviceenhet som reparerar skåp, kylanläggningar m.m.  Årligen produceras cirka 
**** skåp. Dessutom genomförs cirka **** reparationer och servicegenomgångar. 
 
Anläggningen byggdes 19** och har sedan dess undergått viss modernisering och påbyggnad, 
framför allt 19**. Byggnaden är uppförd i stål och betong. Exteriört finns områden för 
parkering av lastvagnar, ett temporärt påbyggt tält, skåp som används till förvaring av arkiv och 
annat liknande material, m.m. Kartan av anläggningen (Figur 4) visar följande aspekter som är 
intressanta ur miljösynpunkt: 

• Sortering av avfall. 
• Sortering av farligt avfall. 
• Parkering av lastbilsskåp. 
• Produktionshallar. 
• Tält. 
• Kemikalieförråd. 
• Den norra delen av anläggningen som innehåller kontor, toaletter, omklädningsrum, 

matrum, m.m.  
• Område med arkiv, andra skåp, område för förvaring av överblivet material.  
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4.1.3.1 Organisationsstruktur och ansvar 
Cirka **** personer är anställda på anläggningen i Stadby. VD för företaget är konfidentiellt. 
VD för Lastvagnar Service AB är konfidentiellt som även är platsansvarig i Stadby. Konfidentiellt 
är ansvarig för produktionsteknik, kvalitet och miljö. 
 

 
Figur 3 - Organisationsschema Lastvagnar AB. 

 

4.2 Miljöpolicy 
 
Lastvagnar AB är inte certifierat enligt några miljö- eller arbetsmiljöstandarder. Företaget har 
inte någon miljöpolicy. Målsättningen är att fastställa en miljöpolicy efter det att 
miljöutredningen är slutförd. 
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4.3 Lagar och andra krav  

4.3.1 Miljölagar och förordningar.  
 
De viktigaste miljölagarna som är relevanta för Lastvagnar AB är: 

• Miljöbalken (SFS 1998:808). 
• Förordningen (SFS 1998:899) om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bör 

kontrolleras med tanke på t ex. kemikaliehantering och tvättning av lastbilar. 
o I samband med denna förordning finns ett flertal andra förordningar m.m. som 

bör kontrolleras om företaget blir tillståndspliktigt.  
• Förordningen (SFS 1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 
• Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). 
• Kemikalieinspektionens föreskrifter (SFS 1998:8) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer. 
• Naturvårdsverkets föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska 

lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (SNFS 2001:11). 
• Naturvårdsverket allmänna råd om egenkontroll (SNFS 2001:2). 
• Naturvårdverkets köldmediekungörelse (SNFS 1992:16, samt ändringar SNFS 

2003:11). 
• Förordningen (SFS 2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet.  
• Lag om teknisk kontroll (SFS 1992:1119).   
• Europaparlamentets och -rådets förordning (EG 2037/2000) om ämnen som bryter 

ned ozonskiktet.  
• Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
• Förordningen (AFS 2001:1) om Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
• Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 2000:22) med föreskrifter om tryckprovning.  
• Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 

luftföroreningar (AFS 2000:3). 
• Förordningen (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker. 
• Räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102). 
• Förordningen (SFS 1988:868) om explosiv och brandfarlig vara. 
• Förordningen (AFS 1996:4) om härdplaster (isocyanater).  
• Förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

 

4.3.2 Andra krav m.m.  
 

• Krav från kunder.  
• Frivilliga åtagande.  
• Krav på produkten.  

 
Styrkor 

• Verksamheten är ej tillståndspliktig enligt Förordningen (SFS 1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (enligt Stadby Kommun). Huruvida detta är 
en styrka eller svaghet är ej klart. Att genomföra en tillståndsansökan eller anmäla 
verksamheten leder ofta till att miljöarbetet måste struktureras och förbättras. 
Eftersom Lastvagnar AB inte är tillståndspliktig betyder detta även att enligt SFS 
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1998:899 påverkar företaget inte miljön på ett såpass negativt sätt att tillstånd 
behövs. 

• Företaget har tagit steg för att förbättra kunskaperna om miljölagstiftning och 
arbetar aktivt för att uppnå kundkrav.  

 
Svagheter 

• Den generella kunskapen om miljölagstiftning är låg. 
• Det finns på företaget ingen översikt av gällande miljölagkrav. 
• Företaget agerar inte i förebyggande syfte avseende lagstiftning, lagkrav, m.m.  

 
Förslag 
Företaget bör introducera rutiner för att agera i ett förebyggande syfte med tanke på lagkrav m.m., 
exempelvis:  

• Företaget bör se över vilka lagar och krav som gäller för verksamheten samt se till att 
relevanta lagar är dokumenterade. Viktiga områden är kemikaliehantering, import av 
kemikalier, köldmediekungörelsen och utsläpp av avloppsvatten.  

o Det finns ett flertal konsultföretag som arbetar med att identifiera och uppdaterar 
den relevanta lagstiftningen.  

• Främst bör företaget se över Miljöbalken (SFS 1998:808), t ex. kap 26.§19 om 
verksamhetens egenkontroll.  

• Utbildning inom miljölagstiftningen och andra krav för företagets anställda.  
• Införa ett egenkontrollprogram enligt ovannämnda lag. 
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4.4 Miljöaspekter 

4.4.1 Lokalisering 
 
Lastvagnar AB:s anläggning ligger i den norra delen av Stadby i en industriby. Norr och väster 
om anläggningen finns andra mindre industrier. Öster om anläggningen finns en oanvänd 
tomt som ägs av kommunen. Söder om anläggningen finns en mindre vegetationsridå som 
skyddar området från väg *** (mot Störrestad). Denna väg är med hänsyn till sin storlek 
mycket trafikerad. Inom en radie av 300 meter från anläggningen finns inga bostadsområden 
eller liknande.  
 
Anläggningen byggdes 19**, sedan dess har ett flertal tillbyggnader gjorts. Anläggningen är på 
cirka 2000 m2. Tidigare har delar av byggnaden använts som måleri annars har anläggningen 
använts för samma typ av arbete som i nuläget. Nedan finns en översiktskarta över 
anläggningen (figur 4).  
 

 
Figur 4 - Karta över anläggningen. 

Styrkor 
• Anläggningen är generellt sätt inte med hänsyn till utseende, buller och lukt störande 

för omkringliggande områden.  
• Området störs inte av omkringliggande industrier eller andra verksamheter.  
• Företaget känner inte till några framtida expansionsplaner från omkringliggande 

verksamheter eller möjlig bostadsbebyggelse.  
• Lastvagnar AB har möjlighet att utvidga sin verksamhet om så skulle behövas genom att 

få tillgång till den oanvända granntomten ägd av kommunen.  
• Inga dokumenterade klagomål från grannar har framkommit. 
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Svagheter 
• På grund av arbetet med styren kan anläggningen vid vissa tidsperioder och 

vädersituationer anses vara något störande med tanke på lukt. Detta gäller dock endast i 
närheten av anläggningen inom en radie av 100 meter.  

• På grund av hanteringen av nybyggda lastvagnar samt skrotat material kan området 
upplevas som rörigt. Detta gäller dock endast för omkringliggande industri.  

 
Förslag 

• En förbättrad hushållning av överblivet material, f.d. oljefat, m.m. behövs i de södra 
samt nordöstra områdena av anläggningen. 

 

4.4.2 Mark och grundvatten 
 
Baserat på tomtens och omkringliggande områdens topografi är det med största sannolikhet så 
att grundvattnet rör sig åt söder mot omkringliggande vattenområden såsom bäckar. 
Området var åkermark innan 19**. Hela tomten är asfalterad utom tomtgränserna som är gräs- 
eller vegetationsbelagda. Det främsta hotet mot mark- och grundvatten är mindre oljespill och 
kemikalieläckage. På anläggningen finns inga markförlagda eller underjordiska tankar. Det 
finns dock på ett flertal ställen oanvända fat med olika innehåll. Ett flertal av dessa är i dåligt 
skick och innehåller fortfarande rester av kemikalier. Förvaring av fat på detta vis är 
oacceptabelt enligt Miljöbalken (1998:808). Om en förorening av mark eller vatten skulle ske 
pga. denna form av förvaring kan det leda till miljösanktionsavgift (från 5000 kronor och upp 
till 2 års fängelse) enligt Miljöbalken (1998:808) kapitel 29 och 30 om Straffbestämmelser och 
Miljösanktionsavgifter.  
Företaget har begränsade kunskaper om områdets mark- och grundvattenkaraktär.  
 
Styrkor 

• - 
 
Svagheter 

• Utsläpp av dieselolja skedde på 19**-talet. Ingen dokumenterad uppföljning av denna 
händelse finns. Utsläppet ledde till djurdöd i en lokal bäck.  

• Ingen uppföljning av tidigare utsläpp eller spill har gjorts.  
• Varken ur ekonomisk eller praktisk synvinkel har alla rimliga åtgärder genomförts eller 

kartlagts för att förhindra nya utsläpp eller spill.  
• Det finns stora risker för förorening av mark- och grundvatten på området. Främst från 

kemikalieförrådet (då ingen invallning finns), lastbilsdelar täckta med olja som ligger 
utomhus, möjligt förorenat släckvatten (inga skyddslock för brunnar finns), samt 
dieselpåfyllning av truckar från lastbil.  
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Förslag 
• Alla fat (gamla som nya) och förorenade motordelar bör samlas på ett ställe inom en 

invallning för att reducera risken av läckage, förorening och dess följder. 
• Kemikalieförrådet bör ha en invallning som kan 

hantera läckage från minst 5 fat samt kontaminerat 
släckvatten vid brand.  

• Hantering av förorenat släckvatten vid brand bör ses 
över med t ex. skyddslock för brunnar.  

• Kartläggning av möjliga utsläppskällor bör 
genomföras. 

• En ekonomisk utredning av konsekvenserna angående 
sanering bör genomföras.  

 

Bild 1 - Gammalt fat som kan börja läcka pga. rost. Fatet innehåller 
fortfarande kemikalier. 

 
 
 
 

 

4.4.3 Vatten 
 
Anläggningen är försedd med vatten och avlopp från Stadby kommun. Lastvagnar AB för 
ingen statistik över vattenförbrukningen utan registrerar enbart kostnaden. Anläggningen 
använder inte grundvatten och det finns inga brunnar på området. Vatten används enbart för 
sanitära ändamål, städning inomhus och för tvättning av lastbilar utomhus (ca. 5-6 lastbilar 
tvättas per vecka). Baserat på statistik från Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen 
använder uppskattningsvis varje anställd ca. 50 l vatten per dag (0,05 m3). Detta betyder att 
den största delen av vattenkonsumtionen hänförs till sanitära ändamål och för 
matlagning/dryck (de ljusa kolumnerna i nedanstående figur). Åren 2002-2004 användes 
nedanstående mängd vatten: 
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Figur 5 - Vattenkonsumtionen 2002-2004 (kubikmeter – m3). 
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Styrkor 

• Vattenanvändningen är relativt begränsad. 
 

Svagheter 
• Det finns ingen översikt avseende mängden 

vatten som används. Dessutom är det möjligt att 
de data som finns för konsumtion av vatten 
underskattar den verkliga konsumtionen med 
tanke på hur ofta lastbilar tvättas och hur mycket 
personalen använder vatten sanitärt.  

• Vattnet som används vid tvättning av lastbilar är 
förorenat med rengöringsmedel. Detta vatten 
rinner direkt till dagvattenbrunnar och sedan till 
närliggande vattendrag (figur 4).  

 
Bild 2 - Tvättning av lastvagnar sker 5 till 6 gånger i veckan. 
 
Förslag 

• En årlig översikt av vattenkonsumtionen både ur ekonomisk och mängdmässig 
synvinkel bör genomföras.  

• Tvättningen av lastbilar bör ses över med tanke på mängden vatten och vilket 
rengöringsmedel som används. Ett biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel bör 
användas. 

 

Figur 6 – Tvättvatten släpps till dagvattenbrunnar då lastbilarna tvättas (svart visar vattenspill). 
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4.4.4 Energi 
 
Lastvagnar AB använder el och fjärrvärme. Leverantörer av el har varit Elleverantörerna AB och 
när det gäller fjärrvärme Stadby Värme AB. Nedanstående information sammanfattar 
fjärrvärme- och elkonsumtionen 2002-2004. (För exakta siffror se bilaga 1, notera även att 
siffror för elkonsumtion finns endast per år och att år 2002 är baserat på en uppskattning 
utifrån perioden augusti till december).  
En ekonomisk översikt av energikonsumtionen finns, dock inte mängden energi som 
konsumerats.  
Företaget har nyligen bytt elleverantör från Elleverantörerna AB till Energiföretaget AB. Detta 
enbart av ekonomiska skäl. Företaget har inte gjort någon form av energianalys av de stora 
energislukarna i verksamheten, någon energibalans eller jämförande studier med andra 
liknande företag. Företaget har dock en god översikt av villkor och taxor från 
energileverantörer.   
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Figur 7- Elkonsumtionen (KWh) 2002-2004. 
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Figur 8 - Konsumtionen av fjärrvärme (KWh) 2002-2004. 
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Figur 9 - Lastvagnar AB Energikonsumtion 2002-2004 (KWh). 

 
Styrkor 

• Användningen av fjärrvärme har reducerat energikostnaden för uppvärmning avsevärt.  
 

Svagheter 
• Översikten av konsumerad el (KWh) tidigare än 2004 är mycket tveksam, främst pga. 

brister i informationen från leverantören (Elleverantörerna).   
• Ingen översikt av fjärrvärme- eller elanvändning i form av KWh.  
• Inga steg har tagits för att reducera konsumtionen av el i verksamheten sedan 

införandet av fjärrvärme. 
• Konsumtionen av el har ökat kraftigt sedan 2002.  
• Saknad av isolering i taket, stora portar som öppnas ofta och värmeproduktionen i 

tältet (värme släpps ut i takhöjd) orsakar en ökad energikostnad.  
 

Förslag 
• Bättre dokumentering av energikonsumtionen.  
• Analyser av konsumtionen samt kartläggning och genomförande av möjliga 

besparingar.  
 

4.4.5 Råvaror  
 
Företagets vanligaste råvaror inkluderar isoleringsmaterial, kemikalier och oljor. Leveranser av 
råvaror kan ske på både den östra och västra sidan av anläggningen. En skriftlig översikt av 
vilka råvaror som används samt mängden av dessa finns inte. Analyser med tanke på 
miljöaspekterna av användningen av råvaror har inte gjorts.  
 
Styrkor 

• - 
 
 
 

Svagheter 
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• Framtagande av plast sker genom blandning av kemikalier. Detta sker på anläggningen. 
Utsläpp av till exempel isocyanater sker.  

• Översikt avseende mängden råvaror saknas.  
• Miljökonsekvenserna av råvarorna har inte analyserats. 
• Företaget för inte en dialog med leverantörer angående 

miljörisker.  
 
Förslag 

• Förbättra översikten av råvaruanvändningen.  Analysera 
mängden som köps in och jämför mot vad som används 
i slutprodukten (massbalans). 

• Introducera miljöaspekter i företagets dialog med 
leverantörer.  

 

Bild 3 - Isoleringsmaterial. 

 

4.4.6 Kemiska Produkter 
De mest använda kemiska produkterna med potentiella hälso- och miljöfarliga egenskaper som 
används på anläggningen är aceton, oljor, polyester, lim, skärvätskor och härdare.  
En uppdaterad lista på farliga ämnen saknas. Det finns pärmar med varuinformations- och 
säkerhetsblad. Enbart en av de fyra pärmarna var uppdaterad. I denna saknas dock exempelvis 
polylite (flytande plast). Eftersom företaget arbetar med kylaggregat förvaras även kemikalier 
som finns på nationella och internationella avvecklingslistor, om än i små mängder. Det finns 
ingen förteckning på var de olika kemikalierna förvaras. Förvaringen av kemikalier sker på ett 
flertal platser, dock främst i den södra delen av anläggningen i ett påbyggt f.d. lastbilsskåp. 
Förvaringen sker i fat samt ett flertal andra behållare. Det finns ingen invallning och eftersom 
det finns en springa i väggen vid golvet kan det uppstå läckage. Läckage från faten sker, främst 
genom att två av dessa är liggande och inte tillräckligt tillförslutna. Med hänsyn till Stadby 
kommuns brev daterat 2000-12-08 med formuleringen ”…uppsamlingsmöjligheter, såsom 

invallning eller dylikt saknas och bör 
åtgärdas” är behovet av åtgärder 
mycket angeläget.  
 

Bild 4 - Kemikalieförrådet. 

 
Lukten i kemikalieförrådet är markant 
även om ventilationsutrustning är 
installerad. Ett flertal av kemikalierna 
som används är tyngre än luft medan 
det finns ventilation enbart i takhöjd. 
Detta kan i en extrem situation 
medföra explosionsrisk. 
 
Det saknas kunskaper om eventuell 

förekomst av PCB i elektrisk utrustning samt asbest i byggnaden. Eftersom anläggningen 
byggdes på tidigt 19**-tal bör inte möjligheten att det kan förekomma asbest och PCB i 
byggnaden ignoreras.  
 



 32

Företaget är också återförsäljare av produkter (kemikalier). Det är möjligt att företaget kan vara 
anmälningspliktigt för införande av kemikalier till Sverige enligt kap 14. Miljöbalken samt 
förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Även en anmälan 
till produktregistret bör ske. Säkerhetsblad för produkterna bör vara på svenska.  
  
Styrkor 

• - 
 
Svagheter 

• Uppdaterade listor på alla kemikalier saknas. 
• Kartläggning av kemikalieförvaringen saknas. 
• Uppdaterade varuinformationsblad / säkerhetsblad i alla pärmar samt vid 

kemikalieförvaringen saknas eller är svårlästa / svåråtkomliga. 
• Säkerhetsåtgärder vid brand, spill (figur 9) eller andra incidenter saknas eller är inte 

tillräckliga.  
o Invallning saknas   
o Brandutrustning saknas 

• Ventilationen är otillräcklig. 
• Skyltning på dörrarna till kemikalieförvaringen saknas. 
• Kemikaliebehållare (fat, dunkar, m.m.) står öppna.  
• Vissa kemikaliebehållare (fat, dunkar m.m.) har tveksam eller felaktig 

innehållsförteckning.  
• Läckage från fat. 
• Saknad kunskap om PCB och asbest i byggnaden.  
• Inga instruktioner om kemikaliehantering finns för anställda i form av en handbok eller 

liknande.  
• Det finns inget program för att avveckla farliga kemikalier på företaget.  

 
Förslag 

• Uppdatera och organisera listor på farliga kemikalier samt de kemikalier som finns på 
nationella avvecklingslistor.  

• Kartlägg förvaringen av kemikalier. 
• Se till att säkerhetsblad finns tillgängliga (synligt och enkelt att komma åt) vid 

förvaringsplatserna samt i pärmar.  
• Installera en invallning runt kemikalieförrådet som kan hantera läckage från minst fem 

fat, samt kontaminerat släckvatten.  
• Förbättra förvaringsprocedurerna (såsom inga öppna behållare, tydlig märkning av vad 

som ska stå var, tydliga innehållsförtäckningar på behållare, förbättra ventilationen och 
inga läckage).  

• Förbättra brandutrustningen (se Brand, spill och andra onormala händelser sid. 34).  
• Ta fram en handbok för de anställda med instruktioner om kemikaliehantering.  
• Se över rutinerna vid blandning och användning av plast.  
• Se över återförsäljningen av kemiska produkter.  
• Undersök om det finns PCB och asbest i byggnaden.  
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Figur 10 - Karta av potentiellt kemikalieläckage till dagvattenbrunnar om inte invallning finns 
(mörkgrå visar potentiellt kemikalieläckage). 

4.4.7 Bioteknik 
 
Denna miljöaspekt är inte relevant för Lastvagnar AB. 
 

4.4.8 Joniserande strålning 
 
Denna miljöaspekt är inte relevant för Lastvagnar AB. 
 

4.4.9 Utsläpp till luft  
 
Anläggningen behöver inget tillstånd enligt Miljöbalken (1998:808) avseende luftutsläpp 
(enligt Stadby kommun). De främsta luftutsläppen sker i samband med slipning i form av stoft 
/damm/VOC samt vid användningen av kemikalier vid härdning av plast i form av isocyanater. 
Eftersom företaget arbetar med kylaggregat hanteras även utrustningar innehållande CFC, 
HCFC och HFC. Företaget är ackrediterat för hanteringen av CFC, HCFC och HFC av 
SWEDAC.  Det finns en årlig sammanställning av inköp, förbrukning och återlämning av 
dessa svartlistade ämnen. Denna information rapporteras till SWEDAC. Innan 
miljöutredningen fanns det inte någon översikt som täckte en längre period avseende dessa 
(miljöutredarens översikt visas nedan).  
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Årtal och 
hanterings 
åtgärd 

Typ av köldmedier (CFC, HCFC m.m.) samt mängd (Kg).  
- markerade tal visar förbjudna CFC och HCFC enligt förordningen EG 2037/2000 
om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 

 R12 R502 R22 R134a R404a R413a R403b R408a R409a R507 R407D 
1999            

inköpt    42 54,5  13,5   9,5 26
förbrukat   19,5 38,7 62,3  13,8 2  2,2 17
återlämnat 29,5 43,1    14,5    2  
            

2000            
inköpt   14 70 60      39
förbrukat   34,5 81,5 55  15,5    34,75
återlämnat 14    3,5  3     
            

2001            
inköpt   28 42 50      13
förbrukat   27 25,5 66,1  24,3    22,3
återlämnat 14 6   7,5  6     
            

2002            
inköpt    28 90  13,5    28
förbrukat   10,5 34,5 85,5  11,5    19,5
återlämnat 15           
            

2003            
inköpt    84 80       
förbrukat    67,3 87,5      1,5
återlämnat       10,5     
            

2004            
inköpt    38,5 84,85      26
förbrukat    43 71,5      15
återlämnat            

Tabell 4 - CFC, HCFC och HFC inköpta, förbrukade och återlämnade av Lastvagnar AB Stadby. 
(Dataöversikt framtagen av miljöutredare 2005-03) 

 
Företaget har anlitat en arbetsmiljökonsult som har utfört mätningar av aceton och styren i 
inomhusluften (se nedan). Några andra mätningar av utsläpp till luft har inte utförts. 
 
Reparation av dörrsida till 
lastvagnsskåp  

Enhet Andningszonen Stationärt Gränsvärde

Styren (mg/m3 
luft)  

78 11 90 

Aceton (mg/m3 
luft) 

6 <1 600 

 
Tabell 5 – Utsläpp till luft. Mätningar utförda i arbetsmiljösyfte - aceton och styren av DGA AB 2004-
12-21 
 
Styrkor 

• Köldmediehanteringen är ackrediterad av SWEDAC. Uppföljning av mängder CFC, 
HCFC och HFC köldmedier som köpts in, förbrukats och återlämnats registreras.  

• Företaget har kartlagt all ventilationsutrustning samt luftreningsutrustning.  
• Luftmätningar har genomförts i syfte att kontrollera medarbetarnas exponering för 

aceton och styren i arbetsmiljön. Halterna är under gällande gränsvärde men 
mätningen visade på förhållandevis höga koncentrationer av styren i andningszonen. 
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• Antalet förbjudna CFC, HCFC och HFC som köpts in, förbrukats eller återlämnats 
har minskat.  

 
Svagheter 

• Företaget har ingen skriftlig översikt eller kartläggning av de mest betydande 
utsläppspunkterna för luftföroreningar. 

• Företaget har ingen översikt avseende utsläpp från luktande processer som t.ex. styren 
eller förvaring av kemikalier.  

• Det förefaller som om företaget inte årligen rapporterar köldmedieförbrukningen till 
kommunen.  

• Det finns ingen dokumentation av mängden läckage från köldmedier, eller om det har 
skett.  

• Utsläppsmätningar har inte utförts (förutom i arbetsmiljön). Det kan dock diskuteras 
om mätningar är nödvändiga. En enkel massbalansberäkning kan visa hur stora 
utsläppen av styren, aceton och andra ämnen är.  

 
Förslag 

• Kontrollera om rapportering av köldmedier skall ske till kommunen. 
• Kartlägg de mest betydande utsläppspunkterna.  
• Ta fram en översikt avseende utsläpp. 
• Kartlägg förvaringen av svartlistade ämnen.  
 

4.4.10 Buller och vibrationer (utomhus) 

 
Bullerstörningar sker främst på grund av transporter till och från anläggningen samt från 
truckar. Företaget har inte gjort några bullermätningar.  
 
Styrkor 

• Med tanke på företagets lokalisering medför inte företagets verksamhet några större 
bullerstörningar för omgivningen. 

• Buller från inne i anläggningen reduceras genom att dörrarna hålls stängda.  
 
Svagheter 

• Den äldre större trucken (för förflyttning av lastbilsskåp) kan medföra bullerstörning 
för närliggande verksamheter. Vid ett flertal tillfällen under utredarens besök stod 
trucken på tomgång, samt användes till att utföra mindre arbeten som kunde ha utförts 
med den mindre, tystare trucken.  

 
Förslag 

• Reducera användning av den äldre trucken till de tillfällen när den verkligen behövs.  
 
 
 

4.4.11 Utsläpp till vatten 
 
Avloppsvatten från anläggningen inkluderar sanitärt avloppsvatten samt vatten från städning 
och tvättning av lastbilsskåp. Recipienten är avloppsreningsverket i Stadby kommun.   
Företaget har inga kunskaper om mängden utsläpp av vatten eller var avloppsledningar och 
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dagvattensbrunnar leder. Skyddslock för dagvattensbrunnar finns ej. Kunskap om vilka ämnen 
som släpps ut i avloppsvattnet i samband med rengöring, städning, sanitärtavloppsvatten och 
från ytor och lokaler där kemikalier förvaras finns inte. Företaget saknar även en översikt av 
vilken effekt de kemikalier som förvaras inom anläggningen kan ha på avloppsvattnet (notera 
informationen från säkerhetsdatablad tabell 4). Ett tillstånd enligt Miljöbalken (1998:808) kap. 
9 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd behövs ej för 
tvättningen av lastvagnar eftersom företaget inte överskrider 1000 tvättar av lastvagnar per år. 
Dock, vattnet från tvättningen samt rengöringsmedlet rinner via dagvattenbrunnar direkt till 
en närliggande bäck. Detta är en allvarlig situation som bör tas på allvar med tanke på utsläpp 
av diesel i samma vattendrag tidigare. Nedan en sammanställning av de rengöringsmedel som 
används vid tvättning av lastvagnar. 
 

Typ av rengöringsmedel Miljöfarliga egenskaper 
Reno Rex Grön – Grovrengöring 
Citco Kemi AB.  
 

• Irriterande 

Bio Clean 600g 
Veidec AB.  
 

• Irriterande 
• Undvik utsläpp i 

dricksvattenreservoar, 
avloppsvatten eller mark. 

 

Tabell 6 - Rengöringsmedel som används vid tvättningen av lastvagnar. 

Styrkor 
• - 
 

Svagheter 
• Skyddslock för dagvattensbrunnar bör finnas, främst i närheten av 

kemikalieförvaringen 
• Utsläpp av rengöringsmedel från tvättningen av lastbilar.  
• Ingen översikt när det gäller vart vattnet från städningen av anläggningen rinner och 

vad det innehåller.  
• Risk att kontaminerat släckvatten från en brand rinner ner i dagvattenbrunnarna.  

 
Förslag 

• Företaget bör se över vilka ämnen som används vid tvättning av lastvagnar.  
• Installera skyddslock till dagvattenbrunnar. 

 
 
 
 
 
 
 

4.4.12 Avfall 
 
Avfallet har tidigare hämtats av två entreprenörer nämligen SOPOR Kemi AB och ACE Frakt. 
Nu hanteras avfallshanteringen av SOPOR Kemi AB samt SAAT. Icke farligt avfall togs 
tidigare till deponi. Nu hanteras detta som antingen brännbart, trä, eller sorterat material. 
Avfallshanteringen på anläggningen har nyligen förbättrats med införandet av sorteringskärl, 
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efterhanteringen av avfall har också förbättrats genom entreprenörbytet vid årsskiftet. Nedan en 
sammanställning av typerna och mängden avfall som genererats på anläggningen.  

La st v a gna r  AB -  Av f a l l  ha nt e r a t  a v  S OP OR AB
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Figur 11- Farligt avfall 1999-2004. 
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Figur 12 - Icke farligt avfall hanterat av ACE Frakt 2003-2004. 

Styrkor 
• Införandet av ett källsorteringssystem.  
• Skyltar finns till viss del för att visa placeringen av sopsorteringskärl t ex. lysrör. 

o De nya sopsorteringskärlen är markerade med vad de ska innehålla.   
• Kartläggning av sopsorteringskärl på anläggningen. Kartläggningen borde dock även 

innefatta alla 
sopsorteringskärl inomhus.  

• Översikt av mängden farligt 
avfall (dock ej helt 
tillfredställande – se nedan 
svagheter). 

• Översikt av kostnaderna av 
avfall.  
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Bild 5 - Nya sopsorteringskärl. 

 
Svagheter 

• Statistik från SOPOR Kemi AB saknas för 2002.  
• Ingen statistik finns på vem som tog hand om det farliga avfallet lim (både ej 

dispergerbart och isocyanater) åren 1999, samt 2001 till 2004 (se figur 11).  
• Det finns ett flertal kärl som används som soptunnor (inomhus). Det slängs sopor i 

dessa som borde ha källsorterats i de nya kärlen.  
• Hanteringen av överblivet material och gamla fat m.m. på gården (främst södra och 

nordöstra delen). (Se bild 6).  
• Ett flertal av de utplacerade sopsorteringskärlen innehåller felsorterat material.  
• Placeringen av sopsorteringskärlen är till viss del mindre bra. I hall 1 finns kärlen 

välorganiserat samlade på ett ställe, i de andra hallarna är kärlen utspridda och 
oorganiserat placerade.  

 

Bild 6 - Ordningen på gårdsplanen bör förbättras. 

Förslag 
• Förbättra hanteringen av 

gamla fat, överblivet material, 
samt annat material som 
ligger på gården.  

• För in instruktioner för 
sopsorteringen i en handbok 
för anställda, där även en 
karta av kärlens placering 
finns med.  

• Enbart de nya 
sopsorteringskärlen bör 
användas för sopor. 

 

4.4.13  Brand, spill och andra 
onormala händelser 

Risker vid anläggningen kan sammanfattas som: 
- Brand (brandfarliga ämnen, lättantända material, m.m.). 
- Spill (kemikalier samt oljor). 
- Arbetsolyckor. 

 
Inspektioner utförs årligen av Sveriges Räddningstjänstförbund, det senaste besöket som 
finns dokumenterat utfördes 2004-01-13. Nedan beskrivs de åtgärder som inspektören 
rekommenderade.  
 
Område Åtgärd Åtgärdat ja/nej, 

datum och av 
vem.  

Utrymningsskyltar  De genomlysta skyltarna på kontorsavdelningen 
skall funktionskontrolleras.  

JA (2005-01-23) 

Gasflaskor Alla gasflaskor och svetsverk skall vara placerade 
så att de är lättåtkomliga. En lösning kan vara 
utmärkta med linjer på golvet och skyltar som visar 

NEJ (2005-04-27) 
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var flaskorna skall vara placerade. Portarna skall 
vara utmärkta med varningsskyltar på utsidan.  
Efter avslutad arbetsdag eller när de inte används 
skall flaskorna vara placerade vid stationerna.  

Truckladdningsstation  Afs 1988:4 innehåller föreskrifter om laddning av 
batterier. 
Laddning och underhåll av batterier skall utföras på 
laddningsplats. Denna skall utgöras av ett speciellt 
rum eller en plats speciellt avsedd för laddning. 
Avstånd till brännbart material är 1,5m. 
Förbudsskylt skall finnas ang. rökning och öppen 
eld, utrustning för ögonspolning skall finnas 
tillgänglig. 
Brandsläckningsutrustning skall finnas lätt 
tillgänglig.  

NEJ (2005-04-27) 

Brandskyddsutbildning  Personalen bör regelbundet brandskyddsutbildas. NEJ (2005-04-27) 

Tabell 7 - Inspektion av Sveriges Räddningstjänstförbund 

 
Styrkor 

• Årliga inspektioner av anläggningen görs 
av räddningstjänsten. 

• En anställd är utbildad inom 
brandbekämpning.  

 
Svagheter 

• Riskanalyser har inte genomförts avseende 
att identifiera ämnen eller processer som 
vid brand eller spill skulle kunna orsaka 
skada på miljö eller människor.  

 
 

Bild 7 – Brandsläckningsutrustning blockeras av 
batteriladdningsutrustning. 

 
 
• En sammanfattande översikt avseende 

brandskyddsåtgärder finns inte. 
• Produktionshallarna har inte sprinklers.  
• Kartläggning av farliga ämnen samt deras 

förvaringsplats har inte genomförts 
• Företaget saknar en katastrofplan. 
• Lättantända material förvaras i närheten av brandfarliga ämnen. 
• Brandsläckare m.m. är i vissa områden blockerade eller svåråtkomliga.  
• Gastuber förvaras på ett flertal ställen och inte på ett organiserat vis – vid brand är detta 

en stor explosionsrisk.  
• Invallningar runt kemikalieförrådet finns inte.  
• Svetsning sker i närheten av brandfarliga ämnen (t ex. Oljor och smörjmedel). 
• Mycket material, maskiner m.m. förvaras i hallarna och runt arbetsområdet. Detta ökar 

risken för skador på människor vid brand eller annan olycka.  
• Skyddslock vid spill eller släckvatten finns ej för dagvattenbrunnar. 
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Bild 8 - Gastuber är placerade på 
ett flertal ställen på anläggningen. 

 
 
Förslag 

• Ta fram en 
katastrofplan. 

• Information om 
evakuering, 
brandbekämpning 
m.m. bör finnas i en 
handbok för anställda.  

• Man bör inte förvara 
brandfarliga ämnen i närheten av lättantändliga material. 

• Förvaring av brandfarliga ämnen, gastuber m.m. bör enbart ske på designerade platser.  
• Se över brandutrustning och se till att de inte är blockerade. Speciella stationer med 

brand- och spillutrustning samt instruktioner bör installeras.   
• Reducera risken av brand i samband med t ex. svetsning genom att introducera ”best-

practice” metoder.  
• Kartlägg brandskyddsåtgärder samt förvaringen av farliga ämnen. Dessa tillsammans 

kan reducera och identifiera möjliga risker. Gör i samband med detta en riskanalys. 
• Installera en invallning runt kemikalieförrådet som kan hantera läckage från minst fem 

fat, samt kontaminerat släckvatten.  
• Installera skyddslock för dagvattenbrunnar.  

 

4.4.14 Förpackningar 
 
Den största delen av råvaror som företaget använder har inget förpackningsmaterial pga. dess 
storlek. Mindre förpackningar är främst av plast, papp samt papper. Även träpallar används. 
Utgående produkter har inte heller något förpackningsmaterial pga. dess storlek. Reservdelar är 
dock ompaketerade, men detta sker till största del genom återanvändning av annat 
förpackningsmaterial.  
 
 
Styrkor 

• Återanvändning av förpackningsmaterial. 
• Inte återanvänt material går till återvinning fr.o.m. januari 2005 (främst papp- och 

plastemballage). 
 
Svagheter 

• - 
 

Förslag 
• Fortsätt med återanvändningen och återvinningen av förpackningsmaterial.  
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4.4.15 Produkter 
 
Företagets huvudsakliga produkter är frys- och kylvagnar för lastbilar. Delarna köps in från 
svenska leverantörer eller importeras till Sverige från övriga Europa. Delarna sammansätts på 
anläggningen i Stadby. Ingen storskalig målning sker på anläggningen däremot används en 
mycket plast och lim i produktionen. Väggar och dörrar m.m. för skåpen är till viss del 
producerade av återvunnet material. Företagets kunder finns främst inom transportbranschen. 
Vid en granskning av liknande företag hade ett flertal av dessa miljödeklarationer som del av 
deras marknadsföring och försäljning av lastvagnar. Miljödeklarationerna inkluderade 
miljöpolicy, en beskrivning av företagets miljöarbete, vilka material som ingår i produktionen, 
förslag till resthantering, etc. 
 
Styrkor 

• Företaget använder återvunnet material i produktionen i form av isolering i 
lastvagnssidor (dock återvunnet och producerat av leverantörer dvs. Lastbilar AB).  

• Kunder ställer krav på att företaget skall kunna redovisa deras miljöarbete i form av t 
ex. en miljöpolicy eller liknande dokumentation.  

 
Svagheter 

• Företaget har ingen kunskap om hur deras produkter påverkar miljön. 
• Företaget ger ingen information till kunderna om hur produkten skall hanteras när den 

blir avfall. Med tanke på producentansvaret (Miljöbalken 1998:808) är detta av vikt.  
• Företaget ger inte kunderna tillräcklig information om produktens påverkan på hälsa 

och miljö. I den tekniska informationen som medföljer produkter finns dock viss 
säkerhetsinformation inkluderad.  

 
Förslag 

• Företaget bör ta fram material för att kunna redovisa deras miljöarbete för kunder t ex. 
i form av en miljödeklaration.  

• Företaget bör ta fram material för att kunna redovisa hur produkten skall hanteras när 
den blir avfall t ex. i form av en miljödeklaration.  

• Företaget kan använda sig av sin kunskap om sina lastvagnars prestanda, vikt, 
energibesparing m.m. i marknadsförings- eller miljösyfte, t ex. om deras lastvagnar 
väger mindre än deras konkurrenters. 

 

4.4.16 Transporter 
 
All transport av färdiga produkter samt leverans av delar sker med lastbil. Transporter på 
anläggningen sker med truck. Med tanke på att företaget agerar som leverantör till 
transportsektorn bör en översikt av transporters effekt på miljön analyseras. Detta kan t ex. vara 
en analys av vilken effekt företagets produkter har på lastbilars bränsleförbrukning när de drar 
företagets vagnar.  
 
Styrkor 

• - 
 
Svagheter 

• Företaget tar ingen hänsyn till miljöpåverkan vid val av transportsätt.  
• Företaget ställer inga miljökrav vid inköp av fordon.  
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• Företaget har inte analyserat miljörisker eller miljöpåverkan i samband med transporter.  
 
Förslag 

•  Ta fram en översikt av effekter som transporter har på miljön.  
 

4.4.17 Arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljörisker på anläggningen är följande: 

- exponering för dammpartiklar. 
- exponering för kemikaliekontaminerad luft (ex aceton, styren, isocyanater). 
- olyckor i samband med maskiner och verktyg. 
- olycksfallsrisker.   
- stänk mot hud och ögon. 
- buller. 
- tunga lyft t ex. förflyttning av gastuber.  
- saknad av viss brandutrustning 
- utrymningsinformation saknas 
- explosionsrisk i samband med kemikalieanvändning.  

 
Information om olyckor på anläggningen finns dokumenterat i en pärm. En sammanställning 
av olyckor finns dock inte t ex. olyckor per år. En skyddskommitté finns som håller 
regelbundna möten. En arbetsmiljökonsult från DGA AB har anlitats för att förbättra 
arbetsmiljön på företaget. Ett flertal av konsultens rekommendationer har genomförts eller ska 
bli genomförda (Tabell 8). En återkommande kommentar från personal är att ”…alla arbetar 
lite med allt möjligt”. Mer konkreta arbetsuppgifter kan leda till att personal blir bättre på att 
arbeta med miljöfrågor i samband med deras dagliga uppgifter.  
 
 
Avdelning Nuvarande Förhållande  Åtgärdsförslag Åtgärdas 

Datum / Av 
Hall 1 Pallställningar och julgranar ej 

säkrade i golv. 
Säkra pallställningen och 
förvaringsanordningen i golv.  

Ej åtgärdat (2005-
04-27) 

 Vid tillverkning av överliggare 
saknas möjlighet att använda 
punktutsug 

Skapa möjlighet att använda 
punktutsug vid svetsning både 
vid tillverkning av överliggare och 
vid svetsning i skåp.  

Ej åtgärdat (2005-
04-27) 

 Rutiner saknas för fortlöpande 
tillsyn av utrustning till 
gasverk. T ex. skall 
backslagsspärrar kontrolleras 
regelbundet 

Skapa lämpliga rutiner för 
fortlöpande tillsyn av denna 
utrustning.  

Ej åtgärdat (2005-
04-27) 

 Fastsättningsdon på 
aluminiumsåg är defekt vilket 
kan medföra skaderisk (går ej 
att förankra material) 

Översyn Åtgärdat  
(2005-03-20) 

Lager 
(tält) 

Pallställningar är ej säkrade Säkra pallställningarna Ej åtgärdat (2005-
04-27) 

 Verktygslådor osäkrade på 
pall på översta lastplan i 
pallställ 

Spänna fast last på pallar som 
förvaras högt.  

Ej åtgärdat (2005-
04-27) 

 Lyftok (till kylare som förvaras 
på pall) är inte uppmärkta med 
maxlast. 

Kontrollberäkning av maxlast 
samt uppmärkning av respektive 
lyftok.  

Åtgärdat (2005-02) 
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 Utrustning förvaras framför 
batteriskåp vilket leder till 
svårigheter att snabbt 
agera/reagera om 
batteriexplosion skulle inträffa. 

Tillse att utrymme framför 
laddningsplats/skåp alltid är fri.  

Ej åtgärdat (2005-
04-27) 

Hall 2 Lyftanordning för dörrpaket är 
utrustad med vajer för lyft av 
dörrpaketen. Om vajer brister 
kan klämskaderisker uppstå. 

Förse lyftanordningen med 
någon form av 
säkerhetsanordning så att 
klämrisker elimineras. 

Vet ej 

 Lyftställning är konstruerad 
med benställning och hjul. När 
ett dörrpaket förflyttas/lyftes 
med lyftanordningen krävs 
liten lutning i sidled för att total 
tyngdpunkt skall komma 
utanför stödyta. I så fall välter 
anordningen och allvarlig 
olycksfallsrisk kan uppstå.  

Översyn av lyftanordning 
avseende benställning och 
tyngdpunkt.  

Ej åtgärdat (2005-
04-27) 

Hall 3 Egentillverkad lyftok användes 
för lyft av skåpsida. Lyftoket är 
ej uppmärkt med maxlast och 
genomgår ej 
egenkontroll/fortlöpande 
tillsyn.  

Beräkning av maxlast samt 
uppmärkning av lyftok. Skapa 
rutin för tillverkning av lyftok och 
egenkontroll/fortlöpande tillsyn.  

Ej åtgärdat (2005-
04-27) 

 Plastning av golv medför 
användning av cirka **** l 
polyester (påföres på stor yta, 
vilket medför risk för att större 
delen 
lösningsmedelsmängden 
avdunstar koncentrerat). 
Aceton för 
utspädning/rengöring m.m. 
användes också (mycket 
brandfarlig kemi). Personalen 
framför synpunkter kring 
exponering och säkerhet.  

Viktigt att bevaka så att halter av 
lösningsmedel i luft inte skapas 
som faller inom resp. 
lösningsmedels 
explosionsområde.  
Noggranna instruktioner och 
förebyggande åtgärder som t ex. 
punktutsug, undvikande av 
statisk elektricitet m.m. en 
nödvändighet för att undvika risk 
för explosionsartad brand.  

Åtgärdat till viss 
del. Halter har 
blivit uppmätta 
(2005-01-23) 

 Tabell 8 - Arbetsmiljörond av DGA AB 2004-12-17 

 
Hälsoundersökningar på personal har genomförts för att säkerställa att personalen har god 
fysiskhälsa för att arbeta med polyester vid plastning av t ex. golv.  
 
Styrkor 

• En arbetsmiljökonsult har anlitats.  
• En skyddskommitté finns. 
• Hälsoundersökningar har gjorts på personal. 
• En person är avdelad att arbeta med köldmedier. Detta reducerar risker i samband med 

arbetet.   
 
Svagheter 

• Riskinventeringar av arbetsmiljön har inte gjorts förutom det arbete som sker inom 
skyddskommittén samt de analyser gjorda av arbetsmiljökonsulten.   

• Personalens exponering mot kemikaliekontaminerad luft, dammpartiklar samt buller.  
• Arbete på hög höjd utan säkerhetsanordningar samt risken av fallande verktyg m.m.  
• Personalhandbok saknas. 
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• En handbok om arbetsmiljörutiner finns men används inte.  
• Brandutrustning som är blockerad samt saknad av tydlig utrymningsinformation.  
• Arbete med svetsning i närheten av brandfarliga ämnen vilket skapar en brandrisk.  

 
Förslag 

• Reducera exponeringen till farliga ångor, damm m.m. genom att införa instruktioner 
och ”best practice” metoder.  

• Inför en personalhandbok. 
• Reducera risk genom att ha goda utrymningsinstruktioner samt att brandutrustning 

och förstahjälpen stationer ej är blockerad. 
• Inför utbildning för personal som hanterar eller arbetar med viktiga miljöaspekter.  
 

4.4.18 Leverantörer och entreprenörer  
 
Styrkor 

• - 
 
Svagheter 

• Företaget ställer inga miljökrav på leverantörer eller entreprenörer.  
 
Förslag 

• Introducera miljöaspekter när företaget anlitar leverantörer och entreprenörer.  
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4.5 Utbildningsdag på Lastvagnar AB   
 
Utbildningsdagen skedde på plats i Stadby och tog cirka 4 timmar. Utbildningen utfördes till 
stor del med hjälp av en PowerPoint presentation (Bilaga 3).  
 
Mål 1: Att ge företagsledningen en översikt av ett miljöledningssystems delmoment och 
uppbyggnad. 
Resultat: Enligt företagsledningen fick de en generell och strukturerad insikt i hur ett 
miljöledningssystem är uppbyggt. Företagsledningen ansåg det var viktigt att få en förståelse för 
hur mycket arbete och vilka kostnader samt resurser som behövs för att fortsätta arbetet. 
Företagsledningen fick en bättre förståelse för andra företags erfarenheter inom 
miljöledningsarbetet, och kände även att de fick en ökad motivation för att fortsätta arbetet.  
 
Mål 2: Att redovisa den inledande miljöutredningen och koppla denna till 
miljöledningssystemets struktur.  
Resultat: Resultatet av detta arbete redovisades för företagsledningen. Diskussioner om de 
olika aspekterna ledde till att företagsledningen fick en bättre och mer konkret förståelse av de 
olika miljöaspekterna och dess miljöpåverkan.  
 
Mål 3: Att konkretisera identifieringen av de olika miljöaspekterna genom en rundvandring på 
anläggningen 
Resultat: Vid rundvandringen identifierades de olika miljöaspekterna på plats. Diskussioner 
om potentiella betydande miljöaspekter samt miljömål, och möjliga åtgärder gav 
företagsledningen en vidare och bättre förståelse för miljöledningsarbetet.  
 
Mål 4: Att identifiera de betydande miljöaspekterna  
Resultat: Utbildningen avseende betydande miljöaspekter gav företagsledningen en god grund 
för fortsatt arbete. Metodiken för värdering och identifiering av betydande miljöaspekter togs 
fram i form av en blankett (bilaga 4), och ett exempel granskades. På grund av tidsbrist kunde 
inte identifieringen av alla betydande miljöaspekter genomgås. En tid för detta fastställdes.  
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5 Diskussion/Analys  

5.1 Arbetets frågeställningar 
Arbetets syfte var uppdelat i sju forskningsfrågor. Målet med forskningsfrågorna var att ge en 
god struktur för arbetet, från att identifiera lämplig litteratur och metodik till att utföra de 
praktiska aspekterna i form av en miljöutredning och miljöutbildning.   
 
Forskningsfrågorna var följande:  
 

• Vilka positiva och negativa erfarenheter har små och medelstora företag av att 
införa ISO 14001 och Eco Management and Audit Scheme (EMAS)? 

• Vad är en inledande miljöutredning och hur genomför man en sådan vid ett 
mindre företag..  

• Vilka är företagets miljöaspekter och hur kopplas dessa till företagets processer, 
aktiviteter m.m.?  

• Hur använder man miljöutredningen för att göra företagets miljöarbete effektivare? 
• Är miljöutredningen enligt den använda metoden utformad så att den ger god 

bakgrund för att införa ISO 14001? 
• Hur kommunicerar man resultat av miljöutredningen till företaget och hur väcker 

man intresse för miljöledningssystem? 
• Är ett certifierat miljöledningssystem lämpligt för det aktuella företaget? 

 
 

5.2 Miljöledningssystem – erfarenheter i små och medelstora 
företag 

Baserat på litteratur om små och medelstora företag identifierades olika erfarenheter vid 
införandet av ett miljöledningssystem. Detta gjordes för att påvisa dagsläget och för att ta fram 
olika positiva och negativa situationer som kan framkomma vid införandet av ett 
miljöledningssystem i små till medelstora företag samt att koppla detta till Lastvagnar AB.   
 
Generellt kunde det konstateras att erfarenheterna av införandet av miljöledningssystem från de 
företag som är certifierade med ISO 14001 eller EMAS var till stor del positiva. Detta till 
skillnad från de skäl som företagen angav innan det aktiva miljöarbete påbörjats.  
 
Ett flertal rapporter identifierade negativa aspekter vid införandet av miljöledningssystem i små 
till medelstora företag. Till stor del handlade dessa om ekonomiska hinder, som t.ex. kostnaden 
att införa ett miljöledningssystem jämfört med de besparingar som kunde uppnås. Dock, 
rapporterna inkluderade ofta enbart de direkta besparingarna, till exempel en reduktion i 
energikonsumtion, och inte de ”gömda” besparingarna som till exempel att inte bli bestraffad 
enligt miljöbalken. Dessa är självklart svårare att kvantifiera men viktiga att beakta.  
 
Baserat på den statistik som framkom i litteraturen, till exempel antalet företag som är ISO 
certifierade inom tillverkningsbranschen, bör ett certifierat miljöledningssystem vara lämpligt 
för Lastvagnar AB.  Eftersom 32 % av de certifierade företagen (Nutek, 2003) inom samma 
region som Lastvagnar AB och inom tillverkningsbranschen är certifierade, kan det konstateras 
att Lastvagnar AB skulle kunna uppnå en konkurrensfördel genom att vara certifierad. Att ett 
flertal av Lastvagnar AB:s kunder ställer krav på miljöarbete är en ytterligare förstärkning av 
detta argument. En anledning till at företaget inte borde certifiera sig är de kortsiktiga, direkta 
ekonomiska implikationerna.  
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Certifiering kan ses av företaget som en framtida fråga men även om så är fallet bör 
miljöledningssystemet struktureras så att certifiering kan ske i framtiden.  

5.3 Miljöutredningens utformning  
Analysen av de olika utformningsalternativen för miljöutredningar visade att 
innehållet/omfattning är likartade. En orsak till detta kan vara att enbart utformningsalternativ 
som var anpassade till ISO 14001 och EMAS granskades, eftersom avsikten var att lägga grund 
till en framtida certifiering. Ett fåtal skillnader fanns och de flesta av alternativen skulle i sin 
helhet kunna användas på ett mindre industriellt företag. Hade utformningsalternativ som inte 
är kopplade till ISO 14001 eller EMAS granskats hade troligen andra resultat uppstått.  
 
Då insamling av information/data för en miljöutredning granskades framkom stora skillnader 
mellan alternativen. En klar struktur saknades i EMAS – EU Kommissionens 
Rekommendationer (2001).De aspekter som bör utföras vid miljöutredningen är framställda i 
en lista som saknar ordning, de kan därför tolkas som ometodiska.  
Vad som är av vikt är dock att i EMAS – EU Kommissionens Rekommendationer (2001) finns 
det fler aspekter avseende insamling av information som inte är inkluderade i de andra 
alternativen. Med Brorson och Larssons (1998) informationsinsamlingsstruktur skulle dessa 
aspekter potentiellt kunna ignoreras som till exempel att granska kriterierna för miljömärkning 
eller att kontrollera information från handelskammare. Med Zackrisson et al (2002) metoden 
kan en oerfaren utredare potentiellt också missa information/data eftersom instruktioner 
saknades. Zackrisson el al metoden kan därför var lämplig för till exempel en miljöutredare 
som är anställd på eller känner till en organisation väl, och som då också har en god insikt i hur 
miljöarbetet och produktionsmetoderna sker på företaget. 
Brorson och Larssons metoder för insamling av data är generellt detsamma som SIS 
Miljöforums (1997) d v s de beskriver hur och var man kan hitta information/data och till 
vilken miljöaspekt detta kan kopplas. Det bör dock noteras att möjligheten att utföra 
strukturen i den ordning som Brorson och Larsson beskriver kan vara svårt, då hinder som till 
exempel saknade dokument, låsta arkiv och sjukskrivna anställda kan uppstå. Men, eftersom 
det finns en struktur definierad finns det alltid möjligheten att justera densamma och fortsätta 
utredningen. 
 
Vid granskningen av metoder för identifieringen av miljöaspekter identifierades tre alternativ. 
Andrews och Amarals (2003) metod är baserad på produktionsflödet, Brorson och Larssons 
(1998) är baserad på framtagna potentiella miljöaspekter medan Piper (2001) baserar sin 
metod på att hela anläggningen ses som ett flöde.  
Den förstnämnda metoden fungerar enbart då ett tydligt produktionsflöde finns, som till 
exempel vid massproduktion av bilar. Ett potentiellt problem med denna metod är också att 
miljöutredaren lätt kan förbise de miljöaspekter som inte direkt är kopplade till 
produktionsflödet.  
Brorson och Larssons metod omfattar hela anläggningen där miljöutredningen utförs, på så vis 
bör alla miljöaspekter kunna identifieras. Ett potentiellt problem är dock att vid större 
anläggningar kan miljöutredaren få svårt att definiera alla olika aspekter på grund av det stora 
antalet och därmed missa någon aspekt. Detta potentiella problem är dock inte betydelsefull 
vid identifieringen av miljöaspekter på ett mindre industriellt företag.  
Pipers metod ger utredaren en klar koppling mellan identifieringen av miljöaspekter och var de 
betydande miljöaspekterna identifieras. En god förståelse av organisationen där utredningen 
utförs är dock av stor vikt för att denna form av miljöaspektsidentifiering skall fungera. För en 
utomstående miljöutredare kan detta vara behäftat med svårigheter.  
 
För miljöutredningen på Lastvagnar AB konstaterades det att en klar struktur och en metodisk 
utformning var av vikt. Brorson och Larssons metod valdes därför i sin helhet. Även om 
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möjligheter fanns att inkorporera andra metoder och utformningar valdes detta bort eftersom 
syftet inte var att utforma en ny miljöutredningsstruktur utan att hitta den som var lämpligast 
till ett mindre industrielltföretag. En kombination av olika metoder skulle antagligen ha styrt 
utformning av arbetet mot ett mera komplicerat genomförande. Detta hade med stor 
sannolikhet inte medfört någon fördel vare sig för arbetet eller Lastvagnar AB.  

5.4 Inledande miljöutredning - Lastvagnar AB  
Om miljöutredningen genomfördes på ett korrekt vis eller inte kan man inte helt säkert 
fastställa förrän senare i miljöarbetsprocessen när det har varit möjligt att utvärdera arbetet.  De 
faktiska resultaten framgår först när det miljöledningssystemet som baserats på 
miljöutredningen byggts upp. Därav följer att den inledande miljöutredningen för Lastvagnar 
AB är fortfarande ett pågående arbete. Med tanke på att ISO 14001 stipulerar att en ständig 
förbättring kan man dessutom notera att miljöutredningen bör vara del av denna förbättring. 
Utförandet av miljöutredningen var baserat på Brorson och Larssons miljöutredningsstruktur. 
Strukturen och utförandet av miljöutredningen fungerade i sin helhet. Nedan diskuteras några 
av de aspekter som framkommit pga. miljöutredningen.  
 
Lastvagnar AB är ett mindre industriellt företag, som inte tidigare aktivt arbetat med 
miljöfrågor. Miljöutredningen visar klart på att företagets avsaknad av miljöarbete gör att 
Lastvagnar AB behöver utföra ett flertal steg för att uppnå den standard av miljöarbete som de 
har som målsättning att uppnå. 
 
Lastvagnar AB:s främsta anledning till att utföra en miljöutredning samt arbeta aktivt med att 
införa ett miljöledningssystem var kundkrav. Ledningen hade tidigare noterat att företagets 
miljöarbete var av låg kvalitet men detta hade varit en pågående situation över en längre period 
och inte medfört någon åtgärd. 
Om företaget hade agerat vid ett tidigare skede är det mycket troligt att ekonomiska 
besparingar och/eller reducerande effekter på miljön hade uppnåtts. Främst eftersom den 
negativa miljöpåverkan som till exempel kemikaliehanteringen har skulle ha reducerats och 
kontrollerats vid ett tidigare skede. Det långvariga utsläppet av till exempel isocyanater skulle 
därför ha reducerats.  
Med hänsyn till att miljöfrågor har debatterats och diskuterats i den allmänna debatten kan det 
synas rimligt att ledningen, eller kunderna, borde ha sett till att det fanns ett fungerande 
miljöarbete. Det är även överraskande att företaget inte agerat tidigare med hänsyn till att det 
skett olyckor i form av läckage.  
 
 
 

5.5 Att kommunicera resultaten av miljöutredningen till företaget 
 
Att kommunicera resultaten av en miljöutredning till företaget är en viktig del av arbetet med 
att införa ett miljöledningssystem för att, först och främst, få företaget att förstå hur deras 
situation ser utifrån en miljöarbetes synvinkel. I första hand är det av vikt att kommunicera 
denna information till VD och miljöansvarig, så att de som är ansvariga (juridiskt och 
praktiskt) för verksamheten i sin helhet och inom miljöområdet har en god förståelse för 
resultaten och tillvägagångssättet i miljöutredningen. I detta arbete genomfördes detta i form av 
en skriftlig rapport. Det är den metod som oftast används för detta ändamål.   
 
Efter det att företagsledningen har haft möjlighet att granska miljöutredningen för att 
identifiera felaktigheter från deras synsätt kan en muntlig redovisning och utbildning ske. Att 
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kommunicera resultaten av miljöutredningen samt att identifiera de olika delmomenten av ett 
miljöledningssystem är viktigt för det fortsatta arbetet, eftersom en företagsledning utan den 
kunskapen har sämre möjligheter till att bedöma hur ett fungerande miljöledningssystem ska se 
ut.  
 
Anledningen till att ha en miljödag med företagsledningen var att kunna redovisa och diskutera 
alla de aspekter som var viktigt för det fortsatta miljöledningsarbetet. Att genomföra detta på 
ett pedagogiskt vis och att informationsförmedlingen var på rätt kunskapsnivå var viktigt för 
planeringen av miljödagen. I utbildningen gjordes kopplingar mellan miljöaspekterna, 
miljöpåverkan och lagkrav för att ta fram en översiktlig bild av vad miljöaspekterna är, vad som 
kan ske och vad resultatet av detta kan vara.  
 
Att genomföra en rundvandring på anläggningen gjorde att företagsledningen fick på ett 
konkret sätt se miljöaspekterna och diskutera potentiella problem och lösningar. Detta 
pedagogiska genomförandet medförde att företagsledningen kände att de hade en god förståelse 
för framtida steg vid införandet av ett miljöledningssystem. 
 
Kommunikation av resultaten bör dock inte sluta med företagsledningen. Det är viktigt att alla 
anställda får en generell förståelse för hur miljöarbetet sker på företaget. Främst eftersom det är 
de anställda som dagligen ska arbeta med miljöledningssystemet då det är infört. 
Kommunikation i form av utbildning för anställda, miljöanslagstavlor m.m. bör genomföras 
och detta diskuterades med företagsledningen.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att en miljöutredning som inte kommuniceras på ett 
lämpligt vis eller där ingen miljöutbildning sker är i sig ingenting värt för företaget eftersom en 
viss kompetens och förståelse av miljöfrågorna behövs för att se nyttan av en miljöutredning 
och dess koppling till ett miljöledningssystem.   
 

5.6 Införandet av ett miljöledningssytem – Lastvagnar AB  
I den inledande miljöutredningsrapporten för Lastvagnar AB identifierades styrkor, svagheter 
och förslag till förbättring inom de olika miljöaspekterna. Målet för Lastvagnar AB bör nu vara 
att fortsätta miljöarbetet med att införa ett miljöledningssystem för att effektivisera 
miljöarbetet.  
Som tidigare noterats finns ett flertal val inom detta område t.ex. ISO 14001, EMAS, eller ett 
eget miljöledningssystem. För att kunna identifiera de steg som bör tas för att detta skall 
förverkligas sammanfattas de viktigaste målen nedan. Beskrivningen är grundad på att 
Lastvagnar AB har valt att införa ISO 14001.  
 

5.6.1 Generella krav: 
Det viktigaste målet efter att miljöutredningen har utförts och miljöaspekterna har identifierats 
är att införa ett miljöledningssystem. Detta skall inte enbart införas men även dokumenteras, 
underhållas och ständigt förbättras (ISO 14001, 2004). 
 

5.6.2 Miljöpolicy: 
Innan miljöutredningen utfördes, skrevs en provisorisk miljöpolicy för Lastvagnar AB, som 
efter miljöutredningens fullbordan skall fastläggas. Lastvagnar AB:s ledningsgrupp ser detta 
som den viktigaste aspekten i miljöarbetet eftersom miljöpolicyn kan användas i 
marknadsföringssyfte. Miljöpolicyn blir grundläggande i miljöledningsarbetet, eftersom 
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miljöledningssystemet är ett viktigt hjälpmedel för att genomföra företagets miljöpolicy 
(Brorson och Larsson, 1998). Med tanke på de svagheter som företaget har inom deras 
miljöarbete som t.ex. kemikaliehantering, är det av vikt att de kommer att arbeta aktivt med ett 
miljöledningssytem eftersom annars så kommer miljöpolicyn inte att uppnås. 
 

5.6.3 Miljöaspekter 
Enligt ISO 14001 (2004) måste miljöaspekter identifieras. Detta har uppnåtts genom 
miljöutredningen. Vad som är av vikt efter det att miljöutredningen är slutförd är att företaget 
identifierar de betydande miljöaspekterna d v s de miljöaspekter som har eller kan ha en 
betydande miljöpåverkan (Ammenberg, 2004).  
 

5.6.4 Lagar och krav 
De lagar och krav som listades i miljöutredningen för Lastvagnar AB är enbart korrekta så länge 
inga lagändringar genomförs. Det är dock vanligt att lagar och förordningar ändras så det är av 
vikt för Lastvagnar AB är de upprättar, inför och underhåller rutiner för att identifiera lagkrav 
(ISO 14001, 2004). 
 

5.6.5 Miljömål 
Enligt ISO 14001 (2004) skall övergripande och detaljerade miljömål för relevanta funktioner 
införas, dokumenteras och underhållas. Miljömålen skall vara utformade på så sätt att de leder 
till förbättringar i företagets miljöarbete. När dessa miljömål införs är det av särskild vikt att 
företaget tar hänsyn till lagar, betydande miljöaspekter och att miljömålen uppnår den 
miljöpolicy som tidigare antagits. Där är alltså en klar koppling mellan de olika delarna av 
miljöledningssystemet (Brorson och Larsson, 1998).   
 

5.6.6 Vidare utveckling av ett miljöledningssystem 
Förutom de ovannämnda punkterna bör Lastvagnar AB genomföra följande för att ett 
miljöledningssystem skall fungera: 
 
Lastvagnar AB bör definiera en klar struktur i deras miljöarbete. Företaget har t.ex. fastställt en 
skyddskommitté samt har de en anställd som är miljöansvarig. Behovet av att dessa roller 
dokumenteras och kommuniceras är av vikt. Att alla anställda som arbetar med betydande 
miljöaspekter har definierade roller leder till en konkret struktur i företaget. Vem som skall 
hantera köldmedier eller kemikalier är exempel på sådana roller. 
 
Vidare behöver företaget ta steg mot att identifiera vilka miljöutbildningsbehov som finns. 
Dessa ska vara kopplade till miljöaspekterna, miljömålen och miljöledningssystemet i sin helhet 
(ISO 14001, 2004). Miljöutredningen är grunden för detta. Ett flertal av de förslag som ges i 
miljöutredningen är kopplade till utbildning eller kompetens utveckling. Information om 
evakuering och brandbekämpning är ett exempel på detta.   
 
Internkommunikation som till exempel utbildning är viktigt vid införandet av ett 
miljöledningssystem. I miljöutredningsrapporten för Lastvagnar AB identifieras ett flertal olika 
moment som kan förbättras med olika former av kommunikation.  
 
Kommunikation är till stor del kopplad till dokumenteringen av miljöarbetet. Enkla åtgärder 
som miljöanslagstavlor kan leda till bra kommunikationsresultat. För att uppnå ISO 14001 
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certifiering skall dokumentationen på företaget uppnå en god standard. Dokumenteringen av 
miljöledningssystemet, och kommunikationen av detta till de anställda, är betydelsefullt vid 
införandet av ett ledningssystem.  
 
Lastvagnar AB har redan en hel del av de dokument som bör inkluderas i dokumentstyrning 
enligt ISO 14001 (2004). Problemet är dock att en övergripande struktur för miljöarbetet inte 
finns på företaget och därför finns det inte heller någon dokumentstyrning. Ett exempel är att 
Lastvagnar AB har ett flertal rutiner för aktiviteter som hantering av köldmedier. Dessa rutiner 
är dock inte dokumenterade. Som tidigare nämnts är strukturen i miljöarbetet av stor vikt: I 
dokumentstyrningen på Lastvagnar AB visar detta sig tydligt, eftersom rutinerna inte fungerar. 
 
Utan ett fungerande dokumentstyrningssystem fungerar inte heller verksamhetsstyrningen som 
är ett skallkrav inom ISO 14001 (2004). I miljöutredningen identifieras t.ex. behovet av 
fungerande rutiner för avfall, kemikaliehantering och olyckor. Dessa är övergripande för hela 
verksamheten och utan skriftliga och dokumenterade rutiner kan avvikelser från företagets 
miljöpolicy och miljömål ske.  
 
Behovet av ett miljöledningssystem stort för Lastvagnar AB utifrån de miljöaspekter som 
identifierats i miljöutredningen. Miljöutredningen utgör grunden för det pågående arbetet som 
inkluderar det som diskuterats ovan. Som del av införandet av ett miljöledningssystem, som 
ISO 14001, bör Lastvagnar AB även införa rutiner för beredskap och nödlägen, övervakning 
och mätning samt rutiner för att implementera korrigerande och förebyggande åtgärder.  
Andra viktiga åtgärder är att genom dokumentation och internrevisioner fastställa de 
resultat som har uppnåtts på företaget. Detta för att organisationen skall säkerställa att 
miljöledningssystemet överensstämmer med de planerade målen samt att systemet har 
underhållits och införts på rätt sätt (ISO 14001, 2004).  

5.6.7 Miljöutredningen som grund till miljöledningssystemet 
Genomförandet av miljöutredningen bör ha givit Lastvagnar AB en konkret grund för fortsatt 
arbete.  
Om miljöutredningen är sådan att företaget efter genomförandet enkelt kan införa ett 
ledningssytem är en frågeställning. Ett mål med metodikvalet, som diskuterats ovan, var att 
välja ett utformningsalternativ för en miljöutredning som skulle vara anpassad till företaget. 
Eftersom de flesta metoder är utformade så att de är anpassningsbara till olika situationer var 
valet av metod baserad på vilken struktur som den gav miljöutredningen och inte enbart om 
miljöutredningens struktur passade just detta företag. Om valet av metod var korrekt kan i sin 
helhet enbart ses då miljöledningssystemet har införts i sin helhet och företaget har gjort en 
intern revision.  
Indikationerna från företagsledningen efter redovisningen av miljöutredningen styrker dock 
hypotesen att miljöutredningen utgör en grund för införandet av ett miljöledningssystem. 
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6  Slutsatser 

 
Arbetets syfte var baserat på sju forskningsfrågor som har lagt grunden och strukturen för 
arbetet.  
 
För att identifiera vilka positiva och negativa erfarenheter små och medelstora företag har haft 
av införandet av ISO 14001 och EMAS genomfördes en granskning av litteratur. I litteraturen 
redovisades i allmänhet positiva resultat vid införandet av ett miljöledningssystem med 
kostnader för införandet som den huvudsakliga negativa faktorn. 
 
Det kunde dock konstateras att många företag innan de börjar arbeta med miljöfrågor 
förbinder miljöledningssystem med negativa faktorer, till exempel att miljöledningssystem är 
byråkratiska och kostsamma, anpassade till stora företag och tidskrävande. Efter 
miljöledningssystemet har införts har däremot de flesta företag en positiv syn på detsamma. De 
vanligaste positiva faktorerna är att företaget växer snabbare och att företaget får en struktur på 
deras miljöarbete 
De negativa faktorer som företag identifierade efter det att ett miljöledningssystem hade införts 
var främst att kostnaderna för certifiering och införandet av miljöledningssystem var större än 
besparingarna. 
Det kunde också i litteraturstudien konstateras att de vanligaste anledningarna till att företag 
inom samma branschområde som Lastvagnar AB väljer att certifiera organisationen med ISO 
14001 eller EMAS är krav från kunder och konkurrenssituationen. 
 
För att definiera vad en inledande miljöutredning är samt hur man genomför en sådan på ett 
mindre företag genomfördes en granskning av litteratur och en analys av olika 
utformningsalternativ av miljöutredningar. Målet var att ta fram en miljöutredningsmall som 
var anpassad till ett mindre industriellt företag och därmed anpassningsbar till Lastvagnar AB. 
Resultatet var val av en mall från Brorson och Larsson (1998).  
Miljöutredningens miljöaspektsidentifiering gjordes enligt denna miljöutredningsmall och 
följde därmed inte produktionsflödet utan såg till anläggningen i sin helhet. Detta fungerade 
eftersom Lastvagnar AB saknar ett definierat produktionsflöde.  

 
Efter val av miljöutredningsmall genomfördes en miljöutredning på Lastvagnar AB: s 
anläggning i Stadby. Företagets miljöaspekter identifierades och dessa kopplades till företagets 
processer och aktiviteter.  
Utförandet av miljöutredningen på Lastvagnar AB resulterade i en uttömmande skriftlig 
rapport där företagets styrkor och svagheter med tanke på miljöaspekterna beskrevs. Förslag till 
förbättring samt framtida steg/mål definierades för den tidpunkt då Lastvagnar AB väljer att 
ISO 14001 certifieras.  
Det konstaterades att de slutliga effekten av miljöutredningsrapporten kan först ses då 
Lastvagnar AB har tagit steg mot ett fungerande miljöledningssystem, d v s utförandet av en 
miljöutredning leder inte till ett färdigt resultat utan är starten för ett ständigt pågående arbete 
av förbättringar.  
 
Genomförandet av miljöutredningen på Lastvagnar AB väckte ett intresse och en ökad 
motivation för miljöarbete på företaget. Detta märktes främst när utbildningen och 
redovisningen av miljöutredningsrapport ägde rum. En ökad motivation och intresse för 
miljöarbete är viktigt för att arbetet med ett miljöledningssystem skall fungera.  
Miljöutredningen har också på så vis lagt en grund för det fortsatta arbetet med ett 
miljöledningssystem. För att miljöarbetet nu skall bli mer effektivt på företaget är det viktigt att 
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de förslag och synpunkter som miljöutredningen har identifierats även genomförs. Det bör 
dock noteras att om en miljöutredning skall effektivisera miljöarbetet på ett företag måste den 
vara väl genomförd och ha följt en klar struktur som är lätt att förstå och följa, främst för de 
som inte har specialkompetens inom miljöfrågor. Den viktigaste aspekten i effektiviseringen av 
miljöarbetet på företaget är att få ett fungerande och väl strukturerat miljöledningssystem, 
miljöutredningen lägger grunden för detta.  
 
Miljöutredningsmetoden som valdes är utformad för att lägga grunden till införandet av ISO 
14001. Detta var en av de aspekter som diskuterades då valet av miljöutredningsmetod 
genomfördes. I arbetet med miljöutredningen, framtagandet av miljöpolicy, genomförandet av 
miljöutbildning samt framtagandet av den framtida miljöledningsstrukturen var införandet av 
ISO 14001 en framstående och viktig aspekt. Vid alla delmoment i arbetet noterades 
kopplingar till ISO 14001, detta för att förenkla för företaget vid en certifiering i framtiden.  
 
För att kommunicerar resultaten av miljöutredningen till företaget och för att väcka ett intresse 
för ett miljöledningssystem skrevs en inledande miljöutredningsrapport samt genomfördes en 
utbildningsdag. Utbildningsdagen kopplade miljöutredningen till framtida moment och gav 
företagsledningen en klar struktur till fortsatt arbete.  
Utbildningsdagen visade att verbal kommunikation i kombination med en skriftlig rapport är 
viktig för att företagsledningen, som saknar special miljökompetens, skall ha en god förståelse 
för företagets miljöpåverkan samt miljöarbete.  
Behovet av att kommunicera miljöutredningens resultat till alla anställda på företaget 
fastställdes. Denna typ av kommunikation skall också ske verbalt och skriftligt. Att 
kommunicera resultaten till alla anställda på företaget måste ske om ett miljöledningssystem 
skall fungera. 

 
För att identifiera om ett certifierat miljöledningssystem är lämpligt för Lastvagnar AB 
granskades litteratur för att definiera liknande företags miljöarbete och deras erfarenheter med 
miljöledningssystem. Generellt var erfarenheterna positiva och det fastställdes att företag inom 
samma bransch och storlek som Lastvagnar AB var mycket aktiva med införandet av 
miljöledningssytem samt arbetet med miljömål.  
Detta arbete rekommenderar därför att för att förbättra företagets konkurrensmöjligheter samt 
för att ha möjlighet till tredjeparts miljögranskning bör Lastvagnar AB efter det att ett 
miljöledningssystem har införts ansöka om certifiering i form av ISO 14001.  
 
Det är ytterst viktigt att konstatera att detta arbete har varit en del av en längre process av att 
införa ett miljöledningssystem. Möjligheter till att fortsätta med detta arbete är stort. De 
kommande delmomenten av införandet av ett miljöledningssystem måste genomföras och 
miljöledningssystemet måste på sikt underhållas. Detta kommer att utföras av miljöutredaren i 
samband med Lastvagnar AB i form av ett flertal uppdrag.  
 
Målet för detta arbete har varit att ta de första stegen mot ISO 14001 certifiering och inte att 
uppnå ett färdigt resultat i form av ett miljöledningssystem. Kvalitén på miljöutredningen kan 
inte fastställas vid detta skede, det kan inte påvisas förrän i framtiden då Lastvagnar AB har ett 
fungerande miljöledningssystem. Det kan dock slutligen konstateras att en välutförd 
miljöutredning är en viktig nyckel till ett lyckat miljöledningssystem.  
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Bilaga 1 
Frågeställning 
Generella frågor ang. företaget / anläggningen VD 
... vilka tillstånd m.m. har Lastvagnar AB? 
… mängd färdiga produkter 2004? 
…Vad är relationen med Lastbilar AB? 
…vem har ansvar för miljöfrågor på företaget? 
…vilka tillstånd har ni för import och återförsäljning av produkter?  
 
Lokalisering – Nulägesanalys VD 
… hur gammal är byggnaden? 
... påverkar eller stör anläggningen omgivningen (ex. buller, lukter, 
lösningsmedelsutsläpp)? 
... kan anläggningen uppfattas störande genom t. ex. skyltar och reklam, luftledningar, 
vanprydande byggnader, allmän oreda? 
... förekommer klagomål från grannar, myndigheter eller annan industri? 
... störs er verksamhet av närliggande industri eller andra aktiviteter? 
... kan företaget utvidga verksamheten på den nuvarande tomten? 
... finns det delar av tomten som inte går att utnyttja  
(ex. beroende på tidigare markförorening)? 
... känner ni till om det finns risk att bostadsbebyggelse i framtiden kommer att 
etableras nära anläggningen? 
... känner ni till närliggande industriers expansionsplaner? 
- Kan dessa komma i konflikt med er verksamhet? 
 
Grundvatten och mark – Nulägesanalys  
 
…finns tidigare kartor / flygfoton av området? 
…vad fanns på området innan anläggningen byggdes? 
…har det alltid varit samma typ av företaget i byggnaden? 
... finns det kunskaper om följande förhållanden: 
– vad marken består av? 
– hur djupt grundvatten ytan ligger? 
– hur grundvattnet rör sig? 
... har det utförts kemiska analyser av eventuell förorening av mark och grundvatten? 

... har ni kännedom om var på fabriksområdet utsläpp eller spill har skett i det 
förflutna (ex. platser där bränslen och kemikalier har hanterats)? 

-  har alla ”historiska” mark- och grundvattenskador åtgärdats? 
Finns detta dokumenterat? 
... är alla nuvarande möjliga källor till förorening av mark- och 
grundvatten kartlagda: 
– förekomsten av underjordiska tankar? 
– rör och ledningar under mark (ex. avloppsledningar)? 
– spill och läckage från upplagsplatser för lösningsmedel, kemi- 
kalier och avfall? 
– risker för spill och läckage i samband med lastning och lossning av kemikalier? 

– risker för spill och läckage i samband med påfyllning av 
oljetankar? 
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– risker för spill och läckage i samband med nödsituationer (ex. 
förorenat släckvatten från en brand)? 
... har alla rimliga åtgärder (tekniska och organisatoriska) vidtagits 
för att förhindra markförorening? 
... har de ekonomiska konsekvenserna utretts avseende sanering av 
kända föroreningar av mark och grundvatten?  
 
Vatten – Nulägesanalys      
... utnyttjas grundvatten från egna borrhål? 
... finns de grundläggande geohydrologiska förhållandena för 
fabriksområdet och kringliggande områden dokumenterade? 
... är antal, placering och djup för borrhål och brunnar för grundvatten 
dokumenterade? 
... är förbrukningen av grundvatten känd? 
... följer företaget upp grundvattnets kvalitet? 
... finns det en översikt över: 
– den totala förbrukningen av kommunalt vatten inom anläggningen?  

– förbrukningen för olika avdelningar och tillverknings- 
processer?  
– vattenförbrukningen under de senaste 5 åren?  
... finns det en översikt över alla tappställen för kommunalt vatten? 
... följer företaget upp det kommunala vattnets kvalitet? 
 
Energi – Nulägesanalys     
... finns det en översikt över: 
– energiförbrukningen under de senaste åren (t. ex. olja, elektricitet, naturgas, 
fjärrvärme)? 
– energiförbrukningen över längre tid (> 5 år) med hänsyn tagen 
till produktionens omfattning och klimatförhållandena? 
– energikostnaden under de senaste åren? 
– energiförbrukningen för stora energislukare i verksamheten? 
– finns en sammanställning gjord i form av en energibalans 
för företaget eller lämpliga avsnitt? 
– villkor och taxor med energileverantörer? 
– energiförbrukningen jämförd med förbrukningen hos liknande 
företag, eller jämförbara enheter inom det egna företaget? 
 
Råvaror – Nulägesanalys  
…finns det en översikt över: 
- vilka råvaror som används? Vilka är dessa? 
- isoleringsmaterial? 
- trä? 
- metall? 
- oljor? 
...har en analys av konsumtionen av råvaror gjorts? 
 
 
Kemiska produkter – Nulägesanalys  
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... finns det en förteckning över de kemiska produkter som hanteras och förvaras 
inom anläggningen (lösningsmedel, laboratoriekemikalier, produktionskemikalier 
etc)? 
... har företaget kartlagt materialflödet för de ur miljösynpunkt 
viktigaste kemiska produkterna (hur mycket köps in, hur mycket 
går in i produkterna, vart tar resten vägen etc, dvs en massbalans)?  

... finns det en förteckning över kemiska produkter som förekommer vid 
anläggningen och som är speciellt farliga ur hälso- och miljösynpunkt?  

... finns det exempelvis ämnen med nedanstående egenskaper: 
– mycket brandfarliga ämnen? 
– mycket reaktiva/explosiva ämnen? 
– mycket giftiga ämnen? 
– cancerframkallande ämnen? 
– reproduktionsstörande ämnen? 
– sensibiliserande ämnen (allergiframkallande ämnen)? 
– ämnen med kända miljörisker (t. ex. biologiskt svårnedbrytbara ämnen, ämnen som 
orsakar växthuseffekt, ämnen som är 
giftiga för vattenorganismer)? 
... förekommer det vid anläggningen kemiska produkter som finns 
angivna på nationella och internationella avvecklingslistor? 
– rengöringsmedel och desinfektionsmedel? 
... finns det en förteckning över andra ”farliga ämnen” som förekommer vid 
anläggningen? 
– tekniska oljor (smörjoljor, skärvätskor, hydrauloljor, 
transformatoroljor, oljor i kylsystem, oljekylda markkablar)? 
– tillsatsämnen till de tekniska oljorna? 
– pesticider (t. ex. ogräsbekämpning, råttgift)? 
– CFC och haloner (i luftkonditioneringsutrustningar, brandbekämpning etc)? 

– PCB i elektrisk utrustning? 
– asbest i byggnader och ventilationssystem? 
-  byggnadsmaterial som avger radongas? 
… finns det säkerthetsblad? Var? 
 
Utsläpp till luft – Nulägesanalys   
... finns det en översikt över utsläppen av lösningsmedel (VOC) 
från anläggningen som omfattar: 
– en lista över lösningsmedel (klorerade och icke klorerade) som 
används inom anläggningen med angivande av årliga inköps- 
mängder? LARS 
– kartläggning av alla mera betydande utsläppspunkter? ÄVEN MARKUS 
– klarläggande av vilka processteg eller aktiviteter som kan or- 
saka utsläppstoppar? ÄVEN MARKUS 
– resultat från emissionsmätningar?  
... finns det en översikt över stoftutsläppen från anläggningen: 
– en kartläggning av alla mera betydande utsläppspunkter? 
– resultat från stoftmätningar? 
... finns det en översikt över innehavet och utsläppen av CFC, 
HCFC och halon: 
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– är placeringen av utrustningar som innehåller CFC och HCFC 
kartlagd? 
– är mängden CFC och HCFC i respektive utrustning känd? 
– finns det resultat från mätningar och inspektioner av CFC- och 
HCFC-anläggningarna? 
– finns det ett program för förebyggande underhåll av utrust- 
ningar som innehåller CFC och HCFC? 
– är förekomsten av halon kartlagd? 
... finns det en översikt över anläggningens samtliga luftreningsutrustningar (karta 
över placering av utrustningar och beskrivning av utrustningarnas funktion)? 

 
Buller – Nulägesanalys   
... finns det en översikt över: 
– orsaken till och omfattningen av buller och vibrationer inom 
anläggningen? 
– de klagomål som inkommit från grannar och myndigheter? 
... har de bulleralstrande källorna mätts upp? 
... finns det ljudnivåkurvor som beskriver bullrets utbredning? 
... har det gjorts någon undersökning för att fastställa vilka verksamheter som orsakar 
särskilt störande buller för omgivningen? 
 
Utsläpp till vatten – Nulägesanalys  
 
... finns det en översikt över: 
– anläggningens ledningar för processpillvatten, dagvatten, 
sanitärt avloppsvatten och kylvatten (t. ex. aktuella kartor/ 
ritningar)? 
– vilka råvaror, lösningsmedel, farligt avfall och andra kemikalier 
som lagras och hanteras inom området och deras möjliga in 
verkan på avloppsvattnet? 
– aktuella mätdata från avloppsvattenanalyserna? 
... är alla utsläppspunkter för spillvatten från anläggningen kända? 
- vilka är dessa utsläppen?  
... finns det kunskap om hur recipienten påverkas av utsläppen från anläggningen? 

... finns det tillförlitlig information om utsläppen till vatten: 
– i samband med rengöring och städning? 
– sanitärt avloppsvatten från toaletter, matlagning och disk? 
– från ytor och lokaler där kemikalier och farligt avfall förvaras? 
...finns tillstånd för lastbils tvättar? 
- vilket rengöringsmedel används? 
- hur många tvättar per vecka? 
 
Avfall – Nulägesanalys  
... finns det en översikt över ”specialavfallet” (dvs farligt avfall, 
riskavfall och annat specialavfall): 
– hur mycket farligt avfall som uppkommer och vad det består 
av? 
... finns det en översikt över det icke farliga avfallet (”industriavfallet”) 
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– hur mycket blandat industriavfall som uppkommer och vad 
det består av? 
– hur mycket förpackningsavfall som hanteras? 
– hur mycket avfall som källsorteras och vad det består av? 
– hur mycket skrotade utrustningar som uppkommer och hur de 
omhändertas? 
... finns det en översikt över: 
– förvaringen av avfall inom anläggningen? 
– hur avfallet transporteras internt och externt? 
– var och hur deponering sker? 
– hur mycket avfall som återvinns? 
– hur mycket avfall som energiåtervinns? 
– hur mycket avfall som deponeras? 
– hur mycket avfallshanteringen kostar per år? LARS 
 
Brand, spill och andra onormala situationer – Nulägesanalys  
… vem utför inspektioner med tanke på brand, spill m.m.?  
- brandförsvaret? 

- försäkringsbolag? 

... har det genomförts en riskanalys för att identifiera ämnen och 
processer som vid brand, spill eller andra onormala situationer 
skulle kunna åstadkomma stora skador på människor och miljön? 
... har företaget kännedom om följande aspekter: 
– har de ”farligaste ämnena” identifierats? 
– är förvaringsplatserna kartlagda? 
– förvaras ämnen åtskilda som tillsammans skulle kunna åstad- 
komma häftiga reaktioner? 
– sker regelbundna inspektioner av förvaringsplatserna? 
– är brandskyddsåtgärderna kartlagda (och tillräckliga)? 
– är skyddet mot okontrollerade utsläpp tillräckligt? 
- finns information om brand, spill m.m. i en personalhandbok? 
– finns det en katastrofplan? 
– finns ovanstående information tillgänglig i katastrofplanen? 
... finns det förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor: 
– invallningar och möjligheter att kunna ta hand om kontaminerat släckvatten? 

– säkerhetsutrustningar? 
– brandsläckningsutrustningar? 
– material för uppsamling av spill? 
 
Förpackningar – Nulägesanalys  
…finns en dialog med leverantörer om mängden och typen av förpackningsmaterial? 
…arbetar företaget med att reducera eget förpackningsmaterial? 
- vilka material används? 
 
Produkter – Nulägesanalys  
... finns en analys av hur företagets olika produkter påverkar miljön? 
... arbetar man med att samla information för att kunna göra 
livscykelanalyser? 
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... är det ur marknadsförings- och positioneringssynpunkt viktigt för företaget att 
miljöanpassa och miljömärka produkterna? 
... ger företaget relevant information om produkterna, exempelvis: 
– förses kunderna med relevant hälso-, säkerhets- och miljö- 
information (som t. ex. varuinformationsblad)? 
– finns det krav på miljö- och hälsomärkning av företagets pro- 
dukter? (t ex. kunder, lagstiftning m.m.) 
– ger företaget information om hur produkterna skall hanteras 
när de bildar avfall? 
 
Transporter – Nulägesanalys  
... finns det en översikt över följande: 
– inventering av de transportsätt som företaget utnyttjar? 
– energiförbrukning och miljöpåverkan i samband med trans- 
porter? 
– kartläggning av risker i samband med transport av människor 
och material? 
– hur personalen utnyttjar kollektivtrafiken för resor till och 
från arbetet? 
... tar företaget miljöhänsyn i avtal med externa transportbolag 
(exempelvis lastbilsåkerier)? 
... tas miljöhänsyn vid inköp av nya fordon (inklusive tjänstebilar)? 
 
Arbetsmiljö – Nulägesanalys  
... har det utförts en riskinventering som uppmärksammat de 
kemiska och biologiska arbetsmiljöfaktorerna, exempelvis: 
– förekomsten av kemikalier i arbetsmiljön? 
– förekomsten av speciellt farliga ämnen i arbetsmiljön (exempelvis 
allergiframkallande ämnen, cancerframkallande ämnen)? 
... har det utförts en riskinventering som uppmärksammat de 
fysikaliska arbetsmiljöfaktorerna, exempelvis: 
– förekomsten av buller och vibrationer? 
– utvärdering av klimatfaktorerna (värme, strålning, drag)? 
– belysningen i arbetslokalerna? 
... har det utförts en riskinventering som uppmärksammat de 
ergonomiska arbetsmiljöfaktorerna, exempelvis: 
– förekomsten av tunga lyft? 
– förekomsten av repetitivt arbete? 
... har det utförts en riskinventering som uppmärksammat 
olycksfallsriskerna, exempelvis: 
– brand och nödsituationer? 
– stänk mot hud och ögon? 
– hala golv? 
– risker i samband med elektrisk utrustning? 
– risker i samband med transporter och trafik? 
– risker i samband med underhållsarbete? 
– risker i anslutning till maskiner och utrustningar? 
... finns det statistik avseende olyckor och arbetsskador? 
- hur många olyckor har skett de senaste 5 åren? 
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Entreprenörer och Leverantörer – Nulägesanalys  
…ställer företaget krav på entreprenörer / leverantörer ang. miljön? 
- vilka krav är dessa? 
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Bilaga 2 
Lastvagnar AB 

 
Miljöpolicy 

 
 
För Lastvagnar AB, som producerar kyl- och fryskarosser, är miljö och miljöhänsyn en 
framträdande aspekt i det dagliga arbetet. Vi skall arbeta för att bidra till en ständigt förbättrad 
miljö. Detta gör vi genom att:  
 

• Arbeta för att minska miljöbelastningen i vår verksamhet. Särkilt gäller detta 
kemikalieanvändning, utsläpp till luft och vatten, energiförbrukning och restavfall.  

 
• Sträva efter att utveckla och marknadsföra produkter med goda miljöegenskaper.  
 
• Alltid söka efter material, komponenter och lösningar som innebär minsta möjliga 

miljöpåverka utifrån våra tekniska och ekonomiska förutsättningar. 
 

• Efterleva lagar och förordningar inom miljöområdet samt vara lyhörda för krav på 
minskad miljöbelastning från våra kunder och andra intressenter.  

 
• Genom dialog med leverantörer och entreprenörer sträva efter att minimera 

miljöpåverkan, och samtidigt prioritera de aktörer som bedriver ett systematiskt 
miljöförbättringsarbete.  

 
• Öppet redovisa och föra ut till anställda och allmänheten vår miljöpolicy och vårt 

miljöarbete.  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
Lastvagnar AB  Dok. Nr: Utarbetad av: 

B Nilson  
Blankett för värdering av betydande miljöaspekter Datum: 

 
2005-04-20 

Nr: för 
miljöaspekten: 

Miljöaspekt: 
 
Lokalisering 

Förhållanden: 
 
Hanteringen av nybyggda lastvagnar samt 
överblivet material kan utseendemässigt få 
området att se störande ut.  
 

 
Miljöpåverkan: Värdering 

(1-3) 

Påverkan vid normal drift: Utseendemässigt störande  2 

Påverkan vid onormala 
förhållanden: 

Blandning av material inkluderar gamla oljefat, 
kan leda till läckage.  

3 

Påverkan i annan verksamhet 
(ex. kund, leverantör, 
entreprenör, 
avfallsbehandling): 

Kunder kan se det som oorganiserat och en 
negativ koppling till företaget 

2 

Påverkan från tidigare 
verksamhet eller produkter: 

  

Positiv miljöpåverkan:   

Summa av värderingar:  Summa A: 
 
       7 

Drivkrafter: Värdering 
(1-3) 

Lagar, förordningar, villkor, 
myndigheters 
avvecklingslistor etc. 

Miljöbalken: fat måste förvaras inom invallning. 
Material måste källsorteras. Avfall får inte läggas 
på hög. 

3 
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Kundkrav   

Ägare (miljöpolicy, 
koncernstandarder, 
kostnader etc.): 

Bryter mot punkt 1 och 3 i miljöpolicyn 3 

Andra intressenter (anställda, 
grannar, massmedia, 
miljöorganisationer, banker, 
försäkringsbolag etc.) 

Kan ses som negativt av grannar 1 

Övrigt:   

Summa av värderingar:  Summa B: 
 
    7 

Summa av 
värderingar: 

Summa A + Summa B / antal värderingar = Summa av 
värderingar (1-3):  
 
7 + 7 / 6 = 2,3 

Summa:  
 
2,3 

 
Sammanfattning och prioritering: 
 

 
 
Betydande Miljöaspekt                   Prioritet (1-3)            

 
 
 

X 2,3 


