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Sammanfattning  
 

 Salico AB ett livsmedelsföretag beläget i Helsingborg. De har i nuläget inte ISO 14001-

certifierat sig men har som plan att göra detta till hösten 2012 och tog därför hjälp av två 

studenter från Lunds Universitet som har genomfört en inledande miljöutredning av 

verksamheten. I miljöutredningen togs en rad olika miljöaspekter fram som sedan 

värderades för att se vilka som var betydande eller ej. Genomförandet av miljöutredningen 

och den värdering som används grundar sig på ISO 14001 för små och medelstora företag av 

Torbjörn Brorson och Richard Almgren samt standarden ISO 14001: 2004.  De miljöaspekter 

som identifierats och värderats är relaterade till utsläpp till mark och grundvatten, utsläpp till 

luft, transporter, lokalisering, buller, råvaror och produkter. Två av miljöaspekterna 

värderades till icke betydande miljöaspekt med en låg prioritet hos företaget, tio 

miljöaspekter värderades till betydande miljöaspekter med medelhög prioritet hos företaget 

och fem stycken värderades till betydande miljöaspekter med hög prioritet hos företaget. Det 

har tagits fram ett system för värderingarna av miljöaspekterna som företaget kan använda 

sig utav i deras framtida arbete med miljöaspekterna. Det genomfördes även en analys på de 

skallkrav som tillhör huvudkomponenterna Generella krav, Planering och Uppföljning samt 

deras tillhörande systemelement varvid man beskrev hur arbetet med skallkravet hos 

företaget ser ut idag. En sammanställning av de lagar och andra krav som berör företagets 

miljöaspekter har tagits fram för att företaget ska se hur de skulle kunna arbeta med sin 

utvärdering och dokumentation av lagar och andra krav i framtiden. 

 
Abstract 
  

Salico AB is a food company located in Helsingborg. For the moment they lack a certification 

according to the ISO 14001 standard but are planning on getting certified in the fall of 2012. 

By the help of two students from the University of Lund an initial environmental review has 

been made. The implementation of the initial environmental review and the valuation of the 

environmental aspects are based on ISO 14001 “För små och medelstora företag” by 

Torbjörn Brorson and Richard Almgren and the ISO 14001:2004 standards. The 

environmental aspects that were identified and evaluated are related to emissions to the soil 
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and groundwater, emissions to air, transports, localization, noise, raw materials and 

products. Two of the environmental aspects where evaluated as non significant with a low 

priority with the company, ten of the environmental aspects were evaluated as significant 

with a medium high priority with the company and four of the environmental aspects where 

evaluated as significant with a high priority. A model has been made to evaluate the 

environmental aspects, which can be used by the company in the future work with 

evaluating the environmental aspects.  An Analysis of the requirements that belongs to the 

main components General requirements, Planning and Monitoring and their belonging 

system elements has been made to evaluate how the present work look like at the company 

regarding these requirements. The laws and other requirements affecting the company have 

been put together so the company can see how they could work with their evaluation and 

documentation regarding laws and other requirements in the future. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

1.1 Förutsättningar  

För att kunna genomföra miljöutredningen kommer den personal som kan tänkas inneha 

kunskap som är relevant för miljöutredningen att finnas tillgänglig på företaget. En lokal 

kommer att finnas tillgänglig där studenten kan sitta under sitt arbete på företaget så man 

lätt kan kontakta personal på företaget vid frågor och intervjuer.  Man kommer även att få ta 

del av det miljöarbete som redan utförs på företaget och få ta del av den miljöpärm som 

finns.  Vid frågor och vägledning så finns handledaren dvs. Torbjörn Brorson tillgänglig och 

Göran Fries som är miljöansvarig på företaget. Miljöutredningen kommer att genomföras av 

två studenter från Lunds Universitet, Sara Andersson och Mikael Ståhle men två enskilda 

arbeten ska skrivas. Genomförandet av miljöutredningen och den värdering som används vid 

värderingen av miljöaspekterna grundar sig på ISO 14001 för små och medelstora företag av 

Torbjörn Brorson och Richard Almgren samt standarden ISO 14001:2 004. Miljöutredningen 

delats upp så som tabellen nedan beskriver. 

Universitet och miljöutredningen kommer därför delas upp som beskrivet i tabell nedan: 
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Tabell 1. Tabellen nedan beskriver hur uppdelningen av miljöaspekterna samt systemelementen mellan Sara 

och Mikael ser ut.   

Saras 
Miljöaspekter 

Mickes 
miljöaspekter 

Saras 
systemelement 

Mickes 
systemelement 

Lokalisering Kemiska 
produkter 

 Generella krav  Miljöpolicy 

Buller Förpackningar Planering  Införande och 
tillämpningar 

Transporter Vatten Uppföljning  Ledningens 
genomgång 

Avfall Bioteknik Lagar och Krav Egenkontroll 

Emissioner till 
luft 

Energi     

Mark och 
grundvatten 

Risker     

Produkter      

Råvaror       

 
1.2 Problemformulering 

Salicos huvudägare har beslutat att om att samtliga företag som inom gruppen ska 

miljöcertifiera sig.  Företaget kommer att påbörja sitt arbete med att ISO 14001-certfiera sig 

under 2012 och anser det strategiskt viktigt att minska sin miljöpåverkan. 

I nuläget är i Salico AB inte certifierat enligt ISO 14001 standarden men planerar att göra 

detta till hösten 2012. Två studenter har tagits in av Salico AB via Miljöbron för att ta fram en 

miljöutredning av företaget. Det kommer ske en bedömning av nuvarande miljöarbete på 

företaget så de får en överblick på vad som sedan behövs arbetas mer med vid själva ISO 

14001-certfieringen.  
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta fram de miljöaspekter som berör företaget, bedöma om de 

är betydande eller ej och att gå igenom alla olika systemelement med tillhörande skallkrav 

som finns i standarden ISO 14001:2 004. Detta för att företaget ska få tillgång till vilka 

miljöaspekter som berör företaget samt få en överblick på hur de i nuläget jobbar med de 

skallkrav som finns i systemelementen och vad de kan behöva förbättra.  

 
1.4 Frågeställning 
 
Vilka miljöaspekter som berör Salico AB är betydande? 

Vilka systemelement enligt ISO 14001 har företaget uppfyllt och vilka kommer de att behöva 

arbeta med i framtiden? 

 
1.5 Beskrivning av företaget  

Salico AB är en livsmedelsverksamhet som ligger på industriområdet Långeberga i 

Helsingborg. Salico säljer produkter dels med sitt eget varumärke och levererar även till 

andra livsmedelsföretag, konsumenter, industri och storkök i hela Skandinavien. Salico 

använder sig endast av IP1 och GlobalGap- certifierade2 odlare och de produkter som leveras 

är noga kvalitetskontrollerade.(Salico) Verksamheten är indelad i Salico 1 där främst 

förädling av tomater, sallader och äpplen sker. I Salico två sker förädling av grönsaker, kål 

och frukter. I en ytterligare avdelning den så kallade matfabriken så tillverkar man färdiga 

salladsrätter. De huvudprocesser som finns i verksamheten är borttagning av rotstock och 

oönskade växtdelar samt andra processer som skärning, sortering tvättning, centrifugering, 

torkning och förpackning. Verksamhetens produktionskapacitet är 15000 ton per år för 

bearbetning av råvaror och 500 ton för produktionen av salladsrätterna(Intervju med Göran)  

Sedan 2007 så är Salico AB ägt av Norlico Holding som jobbar med att förvärva och utveckla 

företag inom livsmedelssektorn. Här lägger man särskild fokus på färska råvaror. Norlico 

Holding är i sin tur ägt av STC Interfinanse AB genom dotterbolaget STC Greenfood sedan 1 

september 2010 och blir därför även Salicos ägare.(Salico 2) Verksamheten av koncernen är 

                                                 
1
 Integrerad Produktion-certifiering 

2
 Global Good Agricultural Practice 
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indelad i fyra olika områden där STC Greenfood är frukt och grönsaksverksamheten. 

Koncernens struktur ser ut som bilden visar nedan(STC Interfinance). 

Figur 1 Figuren ovan visar hur koncernstrukturen ser ut hos STC Interfinanse AB ägaren till Salico AB(STC 
Interfinance) 

 

 

 

STC Greenfood är sedan i sin tur indelade som följande bild beskriver: 

 Figur 2 Figuren ovan beskriver hur STC Greenfood är indelat i olika verksamheter(STC Greenfood) 

 

 

 

Salico tillhör det affärsområde där man är inriktade på färska måltidslösningar och livsmedel 

som är moderna och innovativa(STC Greenfood). 

Några av de partners som Salico jobbat länge med är Amcor Flexibles som tillverkar film och 

förpackningsmaterial. En annan partner är Pluspack som förser Salico AB med tråg till 

produktionen. Sydgrönt AB förser Salico med råvaror och arbetar främst med 

svenskproducerade grönsaker och frukt. Sydgrönt AB värnar mycket om miljön i sin odling 
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och tillsammans med Salico AB arbetar man med produktionsutveckling, kvalité, 

produktutveckling och miljö. Salico levererar processad och tvättat frukt och grönt till en av 

världens ledande matkedja och samtliga av dess butiker i Skandinavien.  

Salico har ett eget varumärke Eden som de säljer direkt till konsumenter men 

kontrakttillverkar även produkter av frukt och grönt till andra företag(Salico 3). 

För att upprätthålla sin goda kvalitet på produkterna och värna om miljön så arbetar Salico 

med GlobalGap och IP-certifierade odlare. Det görs täta kontroller av grödorna och det finns 

stränga restriktioner gällande användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel 

(Salico). Företaget är certifierade enligt den globala standarden BRC3 och är även certifierade 

av smak för att få producera Krav och EU-ekologiska produkter(Salico 4). Företaget har ett 

eget laboratorium för att hela tiden kunna göra stickprov och få snabba svar, varvid en god 

och jämn kvalitet kan upprätthållas. Stickproven krävs även för att kunna upprätthålla de 

certifieringar som man erhåller. På laboratoriet arbetar man enligt de krav och principer som 

finns i ISO 17025 (Salico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 British Retail Consortium 
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Organisationsansvaret på Salico AB ser ut som följande: 

Figur 3 Figuren beskriver ansvarsfördelningen på Salico AB (Figuren erhölls av Göran.F). 

 

Figur 4 Figuren beskriver hur ansvarsfördelningen ser ut i produktionen(Figuren erhölls av Göran.F). 
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1.6 Företagets Certifiering och dess leverantörers certifieringar 
 
Salico AB har certifierat sig enligt BRC (British Retail Consortium) samt är certifierade att få 

sälja Krav och EU-ekologiska produkter. Företaget använder sig utav odlare som är IP och 

GlobalGap certifierade.(Salico) Eftersom hänsyn kommer att tas till hur företaget i nuläget 

arbetar med miljö i värderingen av miljöaspekterna och eftersom kundkrav kommer att tas 

upp under lagar och andra krav i detta arbete så beskrivs de certifieringar som företaget är 

certifierade inom och de certifieringar som företagets odlare har. 

 

GlobalGap standarden omfattar en del krav som den som vill certifiera sig måste följa. De 

områden som standarden omfattar är sammanlagt 14 stycken och några exempel är 

växtskydd, miljöavfall och föroreningar, spårbarhet av produkter och 

gödselanvändning(smak1). Syftet med Globalgap standarden är att säkra en ökning av 

livsmedelsstandarden och hänsynen till miljön. Detta genom att odlarna måste göra vissa 

åtagande för att certifieras och då de kontrolleras av internationellt erkända 

kontrollorgan(Smak2). IP-certifieringen innehåller krav kring livsmedelssäkerhet som grundar 

sig på svenska lagar(Smak 3). 

BRC Globala standarder för livsmedelsäkerhet är en standard som ska hjälpa företag med en 

effektiv styrning av kvaliteten och hygienen i livsmedelsföretaget. Standarden är 

internationell och intresset har ökat då detaljhandelns krav livsmedelsproducenter har ökat. 

HACCP4 (Hazard Analysis of Critical Control Points) är basen i det arbete som man utför men 

det finns även krav inom processtyrning, lokaler, personal och kvalitetsstyrning(Kiwa 

Aranea). För att följa upp de krav som ställs av certifieringen så genomför företaget interna 

revisioner.  Det sker även en kontroll av företaget så att de följer de krav som ställs gällande 

certifieringen(Intervju med Anna)   

För att få sälja Krav och EU- ekologiska produkter så ska man redovisa vilka mängder av de 

ekologiska råvarorna man köper in samt kunna visa att man inte blandar dessa råvaror med 

icke ekologiska råvaror m.m.(Intervju med Göran) 

                                                 
4
 HACCP(Hazard Analysis of Critical Control Points) är ett system som används för att ta fram säkra livsmedel 

som ska vara ofarliga att konsumera(SLU). 
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Salico auditeras även enligt utökade certifieringar som vissa större kunder har. En av de 

större kunderna till Salico har krav på miljösidan gällande redovisning av miljörelevant 

information och gör även årligen Audits av att Salico följer gällande lagstiftning avseende 

miljö, arbetsmiljö och arbetsrättsliga regler(Intervju med Göran) 

2. Bakgrund 
 
2.1 ISO 14001 
 
Det var näringslivet som inför miljökonferensen i Rio de Janeiro tog initiativet till de 

aktiviteter som sedan utgjorde starten på ISO 14001-serien av miljöledningsstandarder. Detta 

initiativ tog man för att det fanns många miljölarm som skulle kunna komma att hämma 

utvecklingen av industrin. Redan 1996 hade ISO 14001 standarden arbetats fram. Det har 

blivit internationellt accepterat för näringslivet att hantera miljöfrågor baserat på 

miljöledningssystem enligt ISO 14001 och det är det enda internationellt accepterade 

regelsystem på miljöområdet som kan företag i hela världen kan tillämpa på ett likartat sätt.    

 

Att upprätta en miljöpolicy är en viktig komponent i företagets miljöledningssystem. En 

miljöpolicy sammanfattar företagets ambitioner och vilka åtaganden företaget har gjort kring 

miljön och är till viss del bakgrunden för de mål som förtaget ska ta fram.   

Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra är den metodik som Miljöledningsstandarden 

14001 är uppbyggd på. 

 

  Figur 5 visar PDCA modellen som står för Planera, Genomföra, Följa upp och förbättra(ISO14001) 
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Med planering menas att man ska identifiera de miljöfrågor som är viktigast hos 

verksamheten samt att upprätta miljömål och handlingsplaner för att kunna förverkliga 

företagets miljöpolicy. Här tar man fram de miljöaspekter som berör företaget och avgör om 

de är betydande eller ej och tar fram de lagar eller andra krav som kan beröra verksamheten.  

Här kan man genomföra en inledande miljöutredning för att se hur det nuvarande 

miljöarbetet ser ut på företaget och för att få en översikt av de olika miljöfrågorna.  När detta 

är genomfört är det viktigt att man faktiskt att man omsätter det man tagit fram och detta 

gör man i genomförandet. I genomförandet så börjar man organisera miljöarbetet genom att 

ta fram kommunikationsvägar inom företaget, utbilda personal och då även chefer. Här tar 

man även fram olika rutiner och olika instruktioner för att kunna ha en bra kontroll över sitt 

arbete.  Man arbetar även med vilka resurser som kommer finnas, införande av 

dokumentation och rutiner kring dokumentationen, miljörevisioner, hur verksamhetsstyrning 

och ansvarsfördelning ska ske m.m. I uppföljningen är det viktigt att man följer upp de lagar 

och andra krav som ställs på verksamheten samt att man gör uppföljningar genom mätningar, 

övervakning och miljörevisioner för att se hur miljöarbetet ser ut. En viktig del i arbetet med 

sitt miljöledningssystem är att hela tiden förbättras då omvärlden blir mer och mer 

miljömedveten och krav kan komma att ställas från kunder och myndigheter gällande miljön. 

Det är viktigt att ledningen hela tiden fungerar som en pådrivande kraft i miljöarbetet. 

 

Figur 6 visar de fem huvudkomponenterna i ett ISO ledningssystem 14001(ISO14001) 

 

 

 

Ett miljöledningssystem innehåller fem huvudkomponenter och sjutton olika systemelement. 

Huvudkomponenterna är följande: Generella krav, Miljöpolicy, Planering, införande och 



15 

 

tillämpning, Uppföljning och Ledningens genomgång. De sjutton systemelementen är sedan 

uppdelade på huvudkomponenterna i följande ordning:  

 

Miljöpolicy 

Planering 

- Miljöaspekter 

- Legala och andra krav 

- Övergripande miljömål, detaljerade miljömål och handlingsplaner 

Införande och tillämpning  

- Resurser, roller, ansvar och befogenheter  

- Kompetens, utbildning och medvetenhet 

- Kommunikation 

- Dokumentering 

- Dokumentstyrning 

- Verksamhetsstyrning 

- Beredskap och agerande vid nödläge  

Uppföljning  

- Övervakning och mätning 

- Utvärdering av lagar och andra krav  

- Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder 

- Redovisande dokument 

- Intern revision 

Ledningens genomgång(ISO 14001). 
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2.2  Sveriges Miljökvalitetsmål 
 

Det finns 16 miljökvalitetsmål i Sverige som beskriver vilket tillstånd som miljöarbetet ska 

leda till i den svenska miljön. Varje miljömål finns preciserat och denna precisering beskriver 

mer tydligt vad miljömålen innebär och används vid uppföljningarna av miljömålen. Det sker 

en djupare utvärdering av miljömålen varje mandatperiod men varje år så följer man upp 

miljömålen som redovisas i en rapport.(Miljömål). 

De olika miljökvalitetsmål som kan tänkas beröra företaget kommer att ingå i den värdering 

som kommer genomföras huruvida de miljöaspekter som tagits fram är betydande eller ej. 

Nedan presenteras de preciserade miljökvalitetsmål som kan tänkas beröra företaget.  

 
Giftfri Miljö 
 

Miljömålet en giftfri miljö syftar till att inga ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av 

människan ska hota den biologiska mångfalden eller oss människor.  

Det finns en del kemiska ämnen som man vet har en negativ effekt på hälsa och miljö.  Det är 

svårt att begränsa riskerna med kemiska ämnen och detta på grund av att det fortfarande 

saknas kunskap om vilka egenskaper hos kemikalierna och vilka föroreningar som påverkar 

vår hälsa och miljö. Alla ämnen som finns i Sverige är inte kända. Det bildas ämnen oavsiktligt 

i processer inom industrin och det är okänt hur många okända ämnen som kommer in i 

Sverige via importerade varor. 

 Man kan hitta kemiska ämnen i bilar, kläder, byggnadsmaterial och plastmaterial. Det är när 

man producerar olika kemiska produkter och när man skrotar dessa som de kemiska ämnena 

kommer ut i miljön. Det är när detta sker som människors hälsa påverkas och exempel på 

detta är t.ex. att PCB och flamskyddsmedel har funnits i bröstmjölk. Ett annat exempel är att 

ca en miljon svenskar har hälsorelaterade besvär som kopplas till inomhusmiljön. Det finns 

även en mängd områden där marken är förorenad och exempel på dessa områden är där det 

tidigare legat industriområden eller bensinstationer. (Giftfri miljö) 

 

 



17 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljömålet hav i balans samt levande kust och skärgård syftar till att Västerhavet och 

Östersjön långsiktigt ska ha en hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 

ska bevaras. Det ska finnas en hög grad av biologisk mångfald, natur och kulturvärden och 

upplevelsevärden längs vid kust och skärgård. Nyttjande av hav i olika slag ska bedrivas på 

ett sätt som främjar en hållbar utveckling. De områden som är särskilt värdefulla ska skyddas 

mot störningar och ingrepp. Man vill nå miljömålet inom en generation.  

Kust och havsområdens biologiska mångfald kan störas i form av övergödning och 

miljögifter(Hav i balans samt levande kust och skärgård). 

Frisk luft  
 
Miljömålet frisk luft syftar till att luften ska vara så ren att djur, växter, kulturvärden och 

människor inte ska skadas. Målet är att detta miljömål ska nås inom en generation. 

Luftföroreningar kan påverka mänskors hälsa, vår natur och olika sorters material. Vår hälsa 

påverkas på många sätt av luftföroreningar och kan medföra att vår livslängd förkortas med 

månader. När det gäller påverkan på naturen är det ozon som skadar jordbruket och skogar.  

Kulturminnen och material som gummi, plast m.m. bryts ner snabbare av luftföroreningar 

och på så sätt skadas byggnadskonstruktioner och våra värdefulla kulturminnen.  De partiklar 

som går att andas in, ozon och en del organiska kolväten är farliga för vår hälsa.  Utsläppen av 

dessa kommer främst från trafiken och lokal uppvärmning med ved men även 

arbetsmaskiner som gräsklippare m.m. bidrar med stora mängder. Luftföroreningar kan 

transporteras långa avstånd och därför samarbetar man inom EU för att begränsa dessa 

transporter och uppkomsten av marknära ozon. (Frisk luft) 

Skyddande ozonskikt  

Syftet med miljömålet ett skyddande ozonskikt är att ozonskiktet ska ha en utveckling så att 

det kan ge ett skydd mot skadlig UV- strålning. 

Genom att filtrera bort den skadliga UV-strålningen från solen så skyddar ozonskiktet allt liv 

på jorden. Ozonskiktet tunnas ut på grund av att ozonnedbrytande ämnen släpps ut i 
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atmosfären. Ämnen som bryter ner ozonskiktet är t.ex. klorerande lösningsmedel och 

klorfluorväten. I Luftkonditionering, skumplast och kylskåp kan man hitta klorfluorväten. 

Ozonskiktet kan även påverkas av partiklar och vattenånga från flygplan på hög 

höjd.(skyddande ozonskikt) 

Grundvatten av god kvalitet  

Miljömålet grundvatten av god kvalitet syftar till grundvattnet ska ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning och även bidra till att växter och djur får en säker livsmiljö i sjöar och 

vattendrag. Det finns problem längs kusterna i Sverige då grundvattnet inte räcker till. Ett sätt 

att göra konstgjort grundvatten är att infiltrera sjövatten i grusåsar. Det är viktigt att bevara 

dessa grusåsar och ett sätt är att minska användningen av naturgrus. Grundvatten är viktigt 

både för oss människor och för växter och djur som lever i ytvattnet. Grundvatten kan 

förorenas av jordbruket i form av nitrater och bekämpningsmedel som används i för 

ogräsbekämpning. En annan källa till förorening är natriumklorid som sprids ut på vägar på 

vintern och tungmetaller som löses ur marken som följd av försurning.(Grundvatten av god 

kvalitet) 

 

God bebyggd miljö  

 Miljömålet god bebyggd miljö syftar till att de städer, tätorter och annan bebyggd miljö som 

finns ska utgöra en hälsosam och god livsmiljö och den ska medverka så att det finns en god 

global och regional miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

sätt som är miljöanpassat så att de främjar en långsiktig och god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser. De natur och kulturvärden som finns ska bevaras och utvecklas. 

Ett miljöproblem med god bebyggd miljö är det buller som kan uppstå på grund av trafik. 

Bebyggelse utgör cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning och för att minska 

koldioxidutsläppen och då även växthuseffekten byggs fjärrvärmesystem ut som är baserade 

på biobränsle. (God bebyggd miljö)  
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Ingen övergödning 

Miljömålet ingen övergödning syftar till att de ämnen som finns i mark eller vatten inte ska 

ha en negativ inverkan på förutsättningar för den biologiska mångfalden, människor hälsa 

eller att man på ett allsidigt sätt ska kunna använda mark och vatten.   

Den miljöpåverkan som kan ske är övergödning som uppkommer av för höga halter av kväve 

och fosfor i marken. Dessa ämnen kan även komma ut i sjöar och vattendrag.  

Övergödningen sker i olika former som tillförsel av ammoniak från jordbruk, utsläpp från 

reningsverk(fosfor) och nedfall från luft i form av kväveoxider från trafik och kraftverk. Till 

följd av övergödning så försvinner de växtarter som trivs i näringsfattig mark då denna 

successivt förändras. I havet orsakar övergödningen stora algblomningar som orsakar 

förändringar som göra att artsammansättningen förändras och ibland att det bli syrebrist på 

bottnen. Sjöar påverkas på ungefär samma sätt som havet. I områden med intensivt 

jordbruk kan grundvattnet påverkas i form av att det innehåller för höga halter av 

nitrat.(Ingen övergödning) 

Begränsad klimatpåverkan 

 

Syftet med miljömålet begränsad miljöpåverkan är att den halt av växthusgaser som finns i 

atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att den påverkan som människan har på 

klimatsystemet inte är farlig. Detta ske i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar. Detta mål ska uppnås i en sådan takt och på ett sådant sätt att 

livsmedelproduktionen säkerhetsställs, den bilologiska mångfalden bli bevarad och så att 

andra mål för hållbar utveckling inte bli äventyrade. Sverige och andra länder har 

tillsammans ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.  

 

EU:s medlemsstater har enats om detta globala miljömål för att inte riskera en farlig 

påverkan på klimatsystemet.  

Det globala miljömålet är att begränsa den ökning som finns av medeltemperaturen till högst 

två grader i jämförelse med förindustriell temperaturnivå.  Det är förbränning av fossila 

bränslen som olja, bensin, diesel, kol och naturgas för uppvärmning och transporter står för 

det största bidraget till växthuseffekten i hela världen. (Begränsad miljöpåverkan) 
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Bara naturlig försurning 

Miljmålet bara naturlig försurning syftar till att den försurande effekt som nedfall och 

markanvändning kan ha ska underskrida den gräns som finns för vad mark och vatten tål. 

Korrosionshastigheten ska inte öka i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 

hällristningar och arkeologiska föremål på grund av nedfall av försurande ämnen.   

Försurningen i Sverige har minskat men ändå så bedöms en tiondel av våra sjöar vara 

försurade. Utsläpp från transporter, industri, jordbruk och energianläggningar är det som 

orsakar försurning. De ämnen som har störst betydelse gällande försurning är svaveldioxid, 

ammoniak och kväveoxider. Det kan även ske en försurning genom själva skogsbruket.(Bara 

naturlig försurning) 

Levande skogar 

Miljömålet levande skogar syftar till att skogens och skogsmarkens värde för den biologiska 

produktionen ska skyddas och att samtidigt ska den biologiska mångfalden, sociala värden 

och kulturmiljövärden värnas om. Miljömålet har som inriktning att nås inom en generation. 

Den biologiska mångfald som finns i skogen samt produktionen av virke påverkas av 

luftföroreningar och klimatförändringar. (Levande skogar) 

3. Metod 

Under arbetets gång kommer fokus läggas på att granska verksamhetens miljöpolicy för att 

se hur denna är upplagt och vilka åtaganden som företaget har gjort. Efter detta kommer de 

miljöaspekter som berör verksamheten tas fram och bedömas om de är betydande eller ej.  

Det kommer även läggas stor vikt vid att hjälpa företaget att få fram ett bra underlag för att 

påbörja sitt arbete med att införa miljöledningssystemet. De skall krav som finns med i 

systemelementen kommer att granskas och jämföras med miljöaspekterna och de dokument 

som finns kring företagets miljöarbete samt de dokument som de fått från myndigheten. 

Granskningen kommer även grunda sig på information som vi fått genom de intervjuer som 

gjorts med personal på företaget. Detta för att se om de redan är uppnådda eller om de 

kommer att behöva uppfyllas av företaget. Företaget kommer att få redovisat vilka krav de i 
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nuläget uppfyller, vilka de har börjat arbete med vilka de kommer att arbete med i framtiden 

för att kunna ISO 14001-certifiera sig.  

 

3.1 Avgränsningar 

Miljöutredningen på Salico kommer att utföras av två studenter från Lunds universitet, Sara 

Andersson och Mikael Ståhle.  Två enskilda examensarbeten ska redovisas till Lunds 

universitet och därför kommer arbetet att delas upp enligt tabell 1 under rubriken 

förutsättningar.  

 

3.2 Litteraturstudie 
 
För att kunna genomföra en miljöutredning av Salico AB så kommer litteratur studeras. 

Litteraturen som kommer att användas är ISO 14001 för små och medelstora företag av 

författarna Torbjörn Broson och Richard Almgren samt Environmental Management av 

författarna Torbjörn Brorson och Gösta Larsson. De dokument som berör företagets 

miljöarbete kommer att gås igenom för att få en överblick och ett underlag för att analysera 

hur företagets nuvarande miljöarbete ser ut. Ytterligare litteratur kommer att studeras i form 

av artiklar och olika hemsidor på internet.   

 

3.3 Intervjuer  
 
Det kommer ställas en rad olika frågor kring företagets miljöarbete till olika personer inom 

företaget som dels tagits fram på egen hand och dels frågor från boken Environmental 

Management.  Det kommer genomföras en mindre enkätundersökning för att få en överblick 

hur personalen i verksamheten tar sig till jobbet. I samband med att frågor om företagets 

miljöarbete ställs till olika personer i verksamheten så diskuteras även allmänt hur företaget 

ser ut för att få en så bra förståelse av verksamheten som möjligt. Svaren som erhålls i 

samband med intervjuerna kommer att finnas med som en del av beskrivningarna av hur 

arbetet på företaget ser ut kring varje enskild miljöaspekt som presenteras.  

 

3.4 Fysisk överblick av verksamheten 

Det kommer ske en rundvandring på verksamheten för att se de olika delar i verksamheten 

som berör de miljöaspekter som granskas. De saker som kommer att kollas på under 
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rundvandringen är den gaspanna som finns, vart avfallet förvaras och skickas iväg, var 

transporterna kommer in och utgår och även andra delar i processen. Vissa av de ställen som 

tillhör miljöaspekterna kommer att fotograferas och detta kommer ske i godkännande av 

företaget.  

 

3.5 Framtagning av Miljöaspekter 

De miljöaspekter som berör företaget kommer att tas fram och beskrivas. När alla 

miljöaspekter har blivit framtagna kommer dessa att utvärderas för att kunna bedöma om de 

är betydande eller inte.  Beskrivningen av miljöaspekterna kommer att ske i löpande text där 

man kan se det nuvarande arbetet i företaget och därefter kommer en bedömning av 

miljöaspekten. För att kunna se en tydlig sammanfattning av bedömningen av miljöaspekten 

kommer en sammanställning presenteras i form av en tabell. I tabellen kan man se vilken 

miljöaspekt som berörs, förhållande, miljöpåverkan, drivkrafter och värdering. Med 

förhållande menar man hur förhållandena för miljöaspekten ser ut. Miljöpåverkan är den 

påverkan på miljön som uppkommer till följd av miljöaspekten och drivkrafter beskriver vad 

som driver företaget kring miljöaspekten som krav från myndigheter, krav från kunder och 

lagkrav.  Under värdering presenterar man om miljöaspekten är betydande eller ej samt hur 

prioriterad den bör vara av företaget.  

 

3.6 Värderingen av miljöaspekt 

Vid bedömning av de olika miljöaspekterna så kommer ett system användas där man tar 

hänsyn till de krav som finns från myndighet, kunder och gällande lagkrav, risk för 

miljöpåverkan, klagomål från intressenter och om det finns åtaganden i miljöpolicyn.  Dessa 

tillsammans kan sedan ligga som grund för bedömningen om miljöaspekten är betydande 

eller ej. I värderingen kommer även en gradering användas på hur prioriterad miljöaspekten 

bör vara för företaget är så att de vet vart de ska lägga ner mer eller mindre arbete. 

Prioriteringen kommer att anges genom skalan låg, medel eller hög prioritet.  

 

Exempel 1: Om det finns en stor risk för miljöpåverkan med miljöaspekten och det finns lag 

krav eller krav från myndighet som inte följs samt att man inte följer de åtagande man gjort i 

sin miljöpolicy så är denna miljöaspekt betydande med hög prioritet.     



23 

 

Exempel 2: Det finnas en risk för miljön med miljöaspekten om det sker en olycka eller om 

man minskar sitt miljöarbete men man följer alla de krav som ställs i form av krav från 

myndighet kunder och lagar. Det finns ett åtagande i miljöpolicyn som man arbetar med. 

Denna miljöaspekt skulle värderas till betydande då det finns en risk för miljön med en 

medelhög prioritet för att man i nuläget gör ett bra arbete men behöver fortsätta med detta 

även i framtiden för att kunna följa upp det åtagande man gjort i miljöpolicyn.  

 

Exempel 3: Det finns ingen risk för miljön och man följer de krav som ställs på en från 

myndighet, lagkrav och från kunder. Det finns inga åtaganden i miljöpolicyn. Denna 

miljöaspekt skulle bedömas som icke betydande då det inte finns någon risk för miljön, alla 

krav som ställs följs och man har inte gjort något åtagande i miljöpolicyn. Prioriteten skulle bli 

låg då företaget inte behöver arbeta för att uppfylla något åtagande i miljöpolicyn och man 

följer redan de lagar och krav som ställs.  

 

Redovisningen av bedömningen kommer ske i flytande text samt i en sammanställning i 

tabellform. Ett exempel av bedömningen i tabellform kan ses i nedan. 

 

Tabell 11. Tabellen beskiver och sammanfattarmiljöaspekten buller, hur förhållandet ser ut just nu, vilken 

miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

 

 

 

Miljöaspekt Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Buller Buller från fläktar och 
transport. 
I nuläget överskrids inte 
de försiktighetsmått 
som myndigheten 
informerar företaget 
om. Bra lokalisering av 
verksamhet långt ifrån 
bostadsområden.  

Störande för 
omgivning. Kan orsaka 
sömnproblem och 
påverka psykiskt.  

Försiktighetsmått 
från myndighet.  
Lagkrav MB 3 § 
Skyddsåtgärder och 
26 kap MB 19§. 

Icke 
betydande 
miljöaspekt 
med låg 
prioritet 
hos 
företaget  
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4. Reslutat och Analys av systemelementen 

I detta arbete kommer de olika systemelement som berör företaget att gås igenom. 

De huvudkomponenter som kommer att tas upp är: generella krav, planering och uppföljning 

samt deras tillhörande systemelement. Resterande huvudkomponenter och systemelement 

tar Mikael upp i sitt examensarbete.  Alla text som beskriver systemelementet och vilka 

skallkrav som finns är tagna ordagrant från standarden ISO 14001: 2004. Efter varje skallkrav 

så finns en analys redovisad.  

 

Under systemelementet miljöaspekter kommer de miljöaspekter som tas upp i detta arbete 

presenteras. Under lagar och andra krav kommer företagets lagar och andra krav från nuläget 

att beskrivas.  När miljöledningssystemet ska införas hade företaget tänkt sätta ihop detta 

med kvalitetssystemet som redan finns på företaget. För att detta ska gå så smidigt som 

möjlig har det nuvarande kvalitetssystemets uppbyggnad gåts igenom. Detta för att se om de 

rutiner man följer kommer att kunna vara tillämpliga att använda när man ska införa de 

rutiner som miljöledningssystemet kräver. Om det finns rutiner i kvalitetssystemet som skulle 

kunna användas på ungefär samma sätt när miljöledningssystemet ska läggas in så kommer 

detta att nämnas under varje enskilt skallkrav. Grunden av det kvalitetskontrollprogram som 

företaget har beskrivs nedan. Företaget har tagit fram en miljöpolicy som även kommer att 

redovisas nedan då man använder sig utav de åtagande som företaget gjort i sin policy vid 

utvärderingen av miljöaspekterna. De skall krav som finns i systemelementen kommer att gås 

igenom för att se vilka man har uppfyllt, börjat arbeta med eller vilka man kommer att arbeta 

med i framtiden.  

 
4.1Miljöpolicy 
 

Salico AB har tagit fram en miljöpolicy som började gälla den 15 januari 2010. De åtaganden 

som företagen gjort i sin miljöpolicy kommer att ingå i den värdering som kommer att 

genomföras av de miljöaspekter som berör företaget. Hur värderingen kommer genomföras 

beskrivs under metod, värdering av miljöaspekter. Nedan presenterad vad en miljöpolicy är 

för något samt vad den bör innehålla. Salicos framtagna miljöpolicy finns presenterad exakt 

så som den är skriven av företaget.  För att få en bedömning av miljöpolicyn gällande innehåll 



25 

 

och vad som kan tänkas förbättras se under systemelement 4.2 i Mikaels examensarbete.  

 

En miljöpolicy är en mycket viktig del i ett miljöledningssystem och utgör de grundläggande 

och övergripande miljömålen. Miljöpolicyn ska visa vad de viktigaste miljöfrågorna hos 

företaget är och det är viktigt att det som man tar upp i miljöpolicyn verkligen följs upp. En 

miljöpolicy innehåller åtaganden om t.ex. att lagar och krav ska följas, förebyggande av 

föroreningar och en strävan till att hela tiden förbättra sitt miljöarbete. Med en miljöpolicy 

blir det lättare att kommunicera både med personal som med omvärlden om vad företaget 

har för syn på miljön och vad som man faktiskt arbetar med för att gynna miljön. Det kan 

alltså vara lämpligt för företaget att informera den personal som arbetar för företaget eller 

på uppdrag för företaget om miljöpolicyn och att göra sin miljöpolicy offentlig.  Några viktiga 

punkter som ett företag ska tänka på när man gör sin miljöpolicy är följande: 

 

 Miljöpolicyn ska vara relevant till vad din verksamhet producerar, din verksamhets 

storlek och hur stor miljöpåverkan som verksamheten har. 

 Det ska finnas ett åtagande om ständig förbättring. 

 Åtaganden om lagkrav, förhindring av föroreningar och att följa upp de detaljerade 

och övergripande miljömålen.  

 Att miljöpolicyn dokumenteras, underhålls och implementeras i företaget. 

 All personal ska ha tillgång till miljöpolicyn och veta vad den innebär.  

 Gärna att miljöpolicyn är tillgänglig för allmänheten.  

Slutligen är det mycket viktigt att kontinuerligt se över sin miljöpolicy så den är 

uppdaterade med verksamheten då lagkrav förändras och man kan behöva göra 

ändringar i sin miljöpolicy så att den stämmer överens med företagets nuvarande 

situation (ISO 14001). 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

4.2 Kvalitetssystem 

 
Salico AB har som plan att slå ihop det kontrollprogram som företaget har och det 

miljöledningssystem enligt ISO 14001 som de ska upprätta till hösten. För att kunna se om 

det finns några rutiner i kontrollprogrammet som kan tänkas användas på samma sätt i 

miljöledningssystemet så har man gått igenom detta. Nedan beskrivs grunderna för hur 

kontrollprogrammet är uppbyggt. 

 

 I nuläget har Salico inget specifikt kontrollprogram utan egenkontrollen är implementerad i 

Policy Salico AB 

 

Salico skalar, ansar, skär, sköljer och packar färska och fräscha frukt- och 

grönsaksblandningar. 

 

Salicos övergripande mål för miljön för följande: 

 

Detta gör vi genom: 

Salicos strävan är att: 

 Välja råvaror som i första hand är odlade i enlighet med GlobalGAP/EurepGAP 

och IP. 

 Ta hänsyn till miljöeffekter vid produktframtagning och val av material. 

 Använda maskiner och produktionsprocesser som ger minsta möjliga 

miljöpåverkan 

 Kontinuerligt analysera ny teknik och där det är miljömässigt och ekonomiskt 

försvarbart att införa densamma 

 

Salico skall: 

 Uppfylla våra kunders förväntningar på oss avseende miljöfrågor. 

 Vi ska bedriva ett ömsesidigt samarbete med myndigheterna och följa lagar och 

förordningar som gäller för verksamheten på miljöområdet. 

 Bedriva ett aktivt miljöarbete och aktivt sträva efter att minimera energi-

förbrukning, vattenförbrukning och därigenom minska våra utsläpp av 

växthusgaser och andra emissioner 

 I samband med upphandling av ny teknik/investeringar skall hänsyn tas till 

investeringsobjektets miljöpåverkan, och energiförbrukning under hela livscykeln. 

 Ställa krav på underleverantörer av processade råvaror att följa Salicos 

miljöpolicy. 
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de olika kvalitetssystem som finns. Basen av kvalitetssystemen består av Good Manufacturing 

Practice, HACCP, Salicos labbrutiner och Krav på anläggningen. En gång i månaden så sker en 

uppföljning av de olika krav som ställs i de olika kvalitetssystemen i form av en kontrollrond 

på företaget.  Tanken med denna kontrollrond är att hela tiden följa upp de krav som ställs 

samt att genom provtagningar kunna redovisa förhållandena på kvalitén regelbundet. Det 

sker en omfattande utbildning av personal varje år gällande hygien. 

 

Salico AB är certifierade enligt BRC för att kunna möta kundkrav och för att vara attraktiva 

för nya partners. Varje år så genomför man en intern revision gentemot kunder där man 

kollar upp så att man uppfyller de krav som ställs på företaget.  Varje år kommer även 

revisorer från certifieringsorgan och kontrollerar företaget så att dokumentation sker på så 

sätt som kraven i certifieringen ställer samt att övriga krav uppfylls(Intervju med Anna). 

 

4.3 Huvudkomponent Generella krav 

 Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt 

förbättra ett miljöledningssystem enligt kraven i denna standard samt bestämma hur 

den skall uppfylla kraven. 

Hur nuläget ser ut: Salico AB har planerat att ISO-certifiera sig till hösten 2012 för att 

ytterliga förbättra sitt miljöarbete inom företaget. Ett första steg har tagits då Salico 

tog in utomstående personer från Lunds Universitet (Sara och Mikael) för att göra en 

miljöutredning av verksamheten. Företaget har alltså påbörjat arbetet med att 

uppfylla skall kravet upprätta ett miljöledningssystem. Även dokumenteringen har 

påbörjats i form av den sammanställning som de utomstående personerna har utfört 

och det ligger i företagets intresse att följa de krav som ställs i standarden och att i 

framtiden hela tiden förbättra miljöledningssystemet.   

 

 Organisationen skall definiera och dokumentera omfattningen av sitt 

miljöledningssystem(ISO 14001:2 004). 

Hur nuläget ser ut: Företaget har påbörjat sitt arbete med detta skallkrav då man 

beslutat att miljöledningssystemet kommer att omfatta själva verksamheten men inte 

deras leverantörer och transporterna men detta har inte dokumenterats. En 
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verksamhet berörs dels av direkta miljöaspekter som är kopplade till verksamheten 

samt en del indirekta miljöaspekter som transporter och leverantörer(ISO 14001). Vid 

denna avgränsning så skulle det kanske vara lämpligt att ändå ta hänsyn till de 

indirekta miljöaspekterna transport och råvaror då de utgör en stor del av företagets 

miljöpåverkan.  För att uppfylla detta skall krav måste även en dokumentation ske av 

den definierade omfattningen.  

4.4 Huvudkomponent Planering 

4.4.1 Systemelement miljöaspekter 

En miljöaspekt är orsaken till att det uppstår en miljöpåverkan alltså är miljöaspekten 

orsaken och miljöpåverkan är en verkan av miljöaspekten. Om man t.ex. kollar på 

miljöaspekten transporter där utsläpp sker till luften som påverkar växthusklimatet 

och som i sin tur orsakar till exempel övergödning då har miljön påverkats av 

miljöaspekten(Miljöledningsguide för statsliga myndigheter)(ISO 14001). 

 

 Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att: 

a) identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom 

miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra, och de 

miljöaspekter som den kan påverka. När detta görs skall organisationen ta hänsyn till 

planerad eller pågående utveckling och nya eller förändrade aktiviteter, produkter 

och tjänster, 

b) avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön (d.v.s. 

betydande miljöaspekter). 

Hur nuläget ser ut: Genom att företaget tog in två studenter från Lunds universitet till 

hjälp för att genomföra denna miljöutredning så har de identifierat vilka 

miljöaspekter som finns samt om de är betydande eller ej. Det finns även beskrivet på 

vilket sätt man har kommit fram till detta så att företaget kan fortsätta detta arbete i 

framtiden.  Företaget måste hela tiden se till att miljöaspekterna omvärderas eller 

uppdateras om det sker några förändringar i verksamheten som är kopplade till 

miljöaspekterna. De miljöaspekter som är framtagna kommer inte att stämma 
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överens med företaget i alla framtid utan måste uppdateras kontinuerligt.  

 

 Organisationen skall hålla denna information dokumenterad och aktuell. 

Hur nuläget ser ut:  

En dokumentation har skett till viss del av den miljöutredning som har utförts men 

det kommer att behövas mer dokumentation i framtiden för att sammanställa det 

fullständiga miljöledningssystemet. Man har alltså påbörjat ett arbete med detta 

skallkrav. Att hålla informationen och dokumentationen aktuell ligger i framtiden hos 

företaget och det är viktigt att någon i verksamheten har ansvaret för att detta skall 

krav verkligen uppfylls. 

 

 Organisationen skall säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna 

när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls. 

Hur ser nuläget ut: Även skallkravet att man ska ta hänsyn till de betydande 

miljöaspekterna när miljöledningssystemet införs kommer att genomföras i 

framtiden. Enligt Göran Fries drifts och miljöansvarig på företaget kommer det att 

tillsättas en deltidstjänst på företaget som ska arbeta med införandet av 

miljöledningssystemet. Detta skallkrav är alltså inte i nuläget uppfyllt. 

4.4.2 De miljöaspekter som tagits fram 

4.4.2.1 Råvaror 
 
Det råmaterial som används i Salico AB är följande sorters grönsaker och frukt: Tomater, 

Isbergssallad, Ruccola, Roman, Lollo Rosso, Batavia, Frise, BIO Lollo Rosso, BIO Frise, BIO 

Rose, BIO Roman, BIO Ruccola, Cherry Tomat, Baby spenat, Tatsoi och Äpple(Intervju med 

Isa). Inköpen görs av Ewerman AB som är Salicos huvudleverantör av råvaror. Råvarorna köps 

in säsongsmässigt i både Sverige och en rad olika länder i Europa. Företagets grundprincip vid 

inköp av råvaror är att råvaran köps in med minsta möjliga miljöpåverkan dvs. att man köper 

alltid in från närmsta möjliga land beroende på odlingssäsong. Detta bidrar till en lägre 

kostnad för företaget då transporterna blir kortare och det blir en mindre miljöpåverkan då 

mindre energi förbrukas i form av bränsle och mindre utsläpp av emissioner. I nuläget har 
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företaget ingen vetskap om hur grundvattenförutsättningarna ser ut på odlingarna. (Intervju 

med Göran). Företaget åker regelbundet ner och träffar deras leverantörer i sammanband 

med besök till mässor m.m. och kollar på vissa av odlingarna samt hur arbetarnas förhållande 

ser ut. Företaget köper endast in råvaror från leverantörer som är Global Gap och IP- 

certifierade och på detta sätt kan de försäkra sig om att de råvaror som köps in är 

miljöanpassade(Intervju med Isa). En certifiering innebär att de odlare man handlar av måste 

uppfylla en viss standard där man ska uppfylla vissa krav inom växtskydd, miljö, avfall, 

föroreningar, gödselanvändning, spårbarhet av produkter, arbetarnas hälsa och deras välfärd 

och säkerhet m.m. Sammanlagt finns det 14 olika punkter som Global GAP standarden 

omfattas av(Certifiering).  Energiförbrukningen när det gäller råmaterial består till störst del 

av transporterna av råmaterialet och till en viss del av de maskiner som används vid skörd 

hos leverantörerna(Intervju med Isa). Den miljöpåverkan som kan uppstå kring utvinningen 

av råvaror är att man gödslar för mycket och bidrar till en övergödning i miljön. Övergödning 

inom jordbruket kan orsaka läckage till av fosfor och kväve till våra sjöar och våra vattendrag. 

Användning av bekämpningsmedel kan påverka andra grödor som ligger i närheten och 

vattenlevande organismer. Denna påverkan kan även orsaka att vattendraget påverkas med 

t.ex. en ökad risk för algblomning och att naturens ekologiska system rubbas. 

Bekämpningsmedel är även en risk för människors hälsa och det är störst risk för de som 

arbetar direkt med bekämpningsmedlen på t.ex. odlingar(Länsstyrelsen i Skåne län). 

Transporterna av råvarorna sker i stort sett bara med lastbilar och lite med båt. Detta bidrar 

till en miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Dock arbetar Salico med att alltid ha så korta 

körsträckor som möjligt för att minska miljöpåverkan och kostnader. I företagets miljöpolicy 

står det att Salico har som strävan att i största möjliga mån välja IP och Global gap 

certifierade odlare . 

 
Tabell 2. Tabellen nedan beskriver hur mycket råvaror som köpts från respektive land under 2011. Vikterna  
baseras i ton.  

Mängder av olika råvaror som köpts in under 2011 

Produkt 

(ton) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

Isberg 344 287 343 364 373 386 431 401 339 350 339 345 4302,07 
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Krav på företaget: Företaget har kundkrav att odlarna ska vara IP och GlobalGap- 

certifierade(Intervju med Göran). 

 

Bedömning: Den miljöpåverkan som finns på odlingar är reglerad då dessa odlare är Global 

gap och IP- certifierade. Dock så finns det ändå en risk att t.ex. någon skulle bryta mot de 

krav som ställs eller att en olycka sker och miljön påverkas då negativt.  Eftersom det finns en 

risk för negativ miljöpåverkan så värderas denna miljöaspekt som betydande men med en 

medelhög prioritet då man ställer krav på sina odlare och då man jobbar för att uppfylla det 

Tomat 61 65 119 96 120 100 130 139 90 97 113 134 1264,200 

Äpple 66 42 45 66 9 73 77 67 53 57 55 58 707,910 

Roman 12 17 23 17 22 29 34 31 16 21 22 21 265,361 

Lollo Roso 5 8 14 10 8 12 11 10 8 7 6 8 107,479 

Batavia 4 4 4 3 5 9 8 9 17 13 8 10 93,526 

BIO Lollo 
Rosso 

1,535 1,500 2,400 3,000 1,500 2,700 2,000 1,700 2 1,300 0 0 19,635 

BIO Frise 1,522 1,700 2,700 2,300 2,300 1,600 1,800 1,500 1,500 1,300 1,500 2 21,722 

BIO Rose 3,386 3,500 5,000 3,500 1,500 1,000 4,000 3,900 3,300 3,500 3 5,000 40,586 

BIO Roman 2,536 1,800 1,600 3,300 2,100 4,300 3,700 1,300 1,700 1,000 1,000 2,500 26,836 

BIO 
Ruccola 

0,704 0,900 1,300 0,900 0,300 0,600 1,000 0,700 0,800 1,100 0,700 1 10,004 

Cherry 
Tomat 

6,600 9 11 13 17 25 18 24 16 17 23 15 194,60 

Ruccola 1 1 1,300 0,800 1,300 1,900 1,300 2,000 0,500 0,500 0,600 0 12,49 

Baby 
Spenat 

1,611 1,500 2,000 2,200 2,200 2,300 2,300 2,200 2,100 2,000 1,50 1,50 23,41 

Tatsoi 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total KG: 521 456 591 600 624 663 739 705 559 584 585 613 7 241 
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åtagande som man gjort i sin miljöpolicy. Det är viktigt för företaget att fortsatta att 

kontrollerar de odlare man handlar från så att det inte blir en ökning av miljöpåverkan. 

Tabell 3. Tabellen nedan beskiver och sammanfattar vilka miljöaspekter det finns kring råvaror, hur 
förhållandet ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad 
miljöaspekten värderades till. 

Miljöaspekt 

Råvaror 

Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Frukt och 

grönsaker 

Inköp av råvaror sker 
enligt säsong och 
företaget handlar endast 
med IP samt global gap 
certifierade leverantörer.  

 Vattenanvändning 
vid odling. 
Bekämpningsmedel, 
övergödning och 
arbetsförhållanden. 
Påverkan på 
grundvatten.  

Krav från kunder 
och det avtal som 
företaget har 
med odlarna.  
Sverige 
miljökvalitetsmål 
Ett rikt 
odlingslandskap 

Betydande 
miljöaspekt 
med en 
medel hög 
prioritet 
hos 
företaget.  
 

Grundvatten och 

vattenförbrukning  

Företaget har idag ingen 
vetskap om 
grundvattenförhållandena 
på de plantager som 
deras odlare använder 
Vattenförbrukningen är 
reglerad i IP- och 
globalgap certifieringen.  

Utsläpp av 
bekämpningsmedel 
och övergödande 
ämnen till 
grundvatten. 
Grundvattenmängd 
minskar på grund av 
för hög 
vattenförbrukning.  

 Sveriges 
Miljökvalitetsmål 
Grundvatten av 
god kvalitet, 
Ingen 
övergödning och 
en giftfri miljö 

Betydande 
miljöaspekt 
med en 
medel hög 
prioritet 
hos 
företaget.  
 

Bekämpningsmedel De odlare som företaget 
handlar med är IP och 
Global gap certifierade. 
Detta innebär att det 
finns krav kring 
bekämpningsmedlen. 

Kan påverka 
grundvatten och 
djurliv kan ta skada.  

Sveriges 
Miljökvalitetsmål 
Grundvatten av 
god kvalitet och 
en giftfri miljö 
Kundkrav 

Betydande 
miljöaspekt 
med en 
medel hög 
prioritet 
hos 
företaget.  
 

 

 

Gödsling  De odlare som företaget 
handlar med är IP och 
Global gap certifierade. 
Detta innebär att det 
finns krav kring 
gödslingen. 

Kan orsaka 
övergödning av 
sjöar och 
vattendrag och 
påverka 
grundvatten.  

Sveriges 
Miljökvalitetsmål, 
Ingen 
övergödning och 
Grundvatten av 
god kvalitet. 
Kundkrav 

Betydande 
miljöaspekt 
med 
medelhög 
prioritet 
hos 
företaget 
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4.4.2.2 Transporter 

Salico AB använder båt och lastbil som transportmedel för import av råvaror och för att 

transportera ut sina produkter. Import sker från en rad olika länder som Sydamerika och olika 

länder i Europa. Företaget har som grundprincip att köpa in råvaror med minsta möjliga 

miljöpåverkan, dvs. att man köper in råvaror från det land som ligger närmast då det är 

möjligt. Tillgången av råvaror styrs av säsonger och på vintern så får man köpa in från länder 

som ligger längre bort medans man på sommaren försöker att köpa in så mycket som möjligt 

från Sverige. Genom att ha denna grundprincip så påverkar företaget miljön mindre och 

sparar pengar(Intervju med Göran). Enligt logistikansvarig Martin Persson så använder 

företaget lastbil som transportsätt till 99.9%. Båt används när man tar in råvaror från 

Marocko och när man transporterar produkter till Finland (Intervju Martin). Tåg används inte 

så mycket då detta tar mycket längre tid än att transportera med lastbil på grund av att 

råvarorna ska lastas om(Göran). Vissa råvaror måste transorteras under särskilt förhållande 

med en temperatur på 2-4 grader. Vid upphandling av transportföretag så tänker man på 

miljön, men då vissa råvaror ska transporterad under särskilda förhållanden så blir urvalet 

begränsat. Företaget vet inte om förarna har någon utbildning inom ”eco driving” men efter 

ett möte med Transportverket så tänker logistikansvarig skicka ut frågor kring just detta till 

olika bolag för att ta reda på mer kring detta. Transportföretaget som Salico använder sig av i 

första heter Lundgrens åkeri och som i sin tur kan ta in andra bolag för transporterna. Dock är 

det Lundgrens åkeri som har ansvaret och som debiteras. Det finns även ett samarbete 

angående transporter med Sydgrönt som ligger i nära anslutning(Intervju med Martin). 

Företaget har inte gjort några åtaganden kring transporter i sin miljöpolicy. Det är 

förbränningen av fossila bränslen som bidrar mest till växthuseffekten i hela världen i form 

av att växthusgaser släpps ut. Transportsektorn är beroende av fossila bränslen och står en 

tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.  De ämnen som frigörs vid 

förbränningen av fossila bränslen kan påverka naturen i form av försurning av mark och 

vattendrag, övergödning av sjöar och hav och bidra till att klimatet förändras genom 

växthuseffekten(Naturvårdsverket 2). De transporter som sker med båt ge utsläpp i form av 

svaveldioxid och resterande transporter i form av lastbil och bil ger utsläpp i form av 

koldioxid, kvävedioxid, aromatiska kolväten och lättflyktiga organiska ämnen . Vid transorter 

kan det även uppstå partiklar till luften.(Luften i Sverige 2009). Flyg bidrar med utsläpp i form 

koldioxid, kolväten och kolmonoxid(Trafikverket). 
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Transporter inom företaget 

Ibland sker det resor med egen bil i tjänst och då är det främst resor till kunder, leverantörer 

och odlare. De företagsfordon som används inom företaget är en lätt lastbil som drar 1.3 liter 

diesel/mil, en tjänstebil som drivs med biogas och en verkstadsbil och en caddy som båda 

drivs med diesel. Den lätta lastbilen används vis extra varutransporter och resterande 

används när de behövs vid mindre ärenden.   

 
Tabell 4. Tabellen beskriver hur många mil respektive fordon har kört per år. 

 

 

  
 
 

 
 

Flyg 

De flygresor som sker utrikes är till Marocko för att göra besök hos odlare, till USA föra att 

träffa kunder och till olika delar av Europa på studiebesök, besök hos leverantörer och 

mässor. Inrikes flygresor sker när man ska träffa kunder i Stockholm. 

 

Tabell 5. Tabellen nedan beskriver antalet resor som skett med flyg utrikes och inrikes. 

Flygresor Inrikes  Utrikes 

Antal  100 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport Egen bil i tjänst Lätt lastbil Tjänstebil Verkstadsbil Caddy 

Mil/år 9000 1500 2000 2000 2200 
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Tabell 6. Tabellen nedan beskriver hur många procent de olika transporterna med lastbil utgör av det totala 
antalet km som körts. Den beskriver även den sammanlagda och enskilda vikten av råvaror för alla länderna 
man köper in av och procenthalten av totalvikten för varje enskilt land. 

*På denna sträcka transporteras råvarorna även med båt men denna sträcka är inte inräknad.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transport till och från jobbet 
 

För att få en överblick hur personalen på Salico tar sig till och från jobbet så delades en enkät 

ut till 20 olika personer inom företaget. Den personal som fick fylla i enkäten jobbade i olika 

delar i företaget dels från processen och dels från kontoret. Sammanställningen av enkäten 

redovisas i nedanstående tabell. Enkäten kan ses som bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport av råvaror med lastbil 

Land  Transport antal km Andel i % av totalt antal 
km 

Spanien 
 

641 1150 76.2 

Tyskland 
 

11 308.5 1.3 

Sverige 
 

19 462 2.3 
 

Marocko* 
 

5 9160 7 

Italien 
 

59 220 7 

Frankrike 
 

38 400 4.6 

Polen 
 

6 030 0.7 

Holland 
 

6 700 0.8 

Totalt 841395.5  100  
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Tabell 7. Tabellen beskriver hur personal på företaget tar sig till jobbet. 
*Om man fyllde i att man tog bilen till jobbet kunde man även ange om man samåkte med någon. Det var två 
stycken som kryssade i att de samåkte. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav på företaget: Företaget har fått ett förläggande från myndighet om att ta fram en 

transportplan se under tabell 16 för mer info och referens till delegationsbeslut. Företaget 

har inte uppfyllt detta krav. 

 

Bedömning: Transport med bilar och lastbilar släpper ut växthusgaser som har en negativ 

påverkan på vår miljö. Av koldioxidutsläppen i Sverige kommer en tredjedel från transporter 

och om man ser på koldioxidutsläppen i hela världen så står transporterna för en sjättedel av 

koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket 2).  Transporterna står för en stor del av företagets 

miljöpåverkan och bedöms därför till en betydande miljöaspekt med en hög prioritet hos 

företaget då företaget inte uppfyllt kravet från myndigheten. 

 

 

 

 

 

Transport 
till jobb 

Antal 

Bil * 
 

18 

Buss 
 

2 

Buss och 
tåg 
 

0 

Cykel 
 

0 

Går till 
jobbet 
 

0 
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Tabell 8. Tabellen beskiver och sammanfattar vilka miljöaspekter det finns kring råvaror transporter, hur 
förhållandet ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad 
miljöaspekten värderades till. 

 

4.4.2.3Produkter 

Salico AB anpassar sina produkter efter vad deras kunder kräver i fråga om hur 

miljöanpassade de ska vara men försöker alltid att hålla en god miljöprofil. Företagets 

produkter är till viss del änglamärkta och en del är ekologiskt certifierade av krav. Kunderna 

blir informerade med relevant information gällande hälsa, säkerhet och miljö. Produkterna är 

Miljöaspekt 

Transport 

Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Lastbilar   Transport sker till 
störst del med 
lastbilar.   

Utsläpp av 
koldioxid, 
kvävedioxid, 
aromatiska kolväten 
och lättflyktiga 
organiska ämnen. 
Övergödning, 
försurning av mark 
och vatten. 

Sveriges 
miljökvalitetsmål 
som Begränsad 
miljöpåverkan, Frisk 
luft och Bara naturlig 
försurning, levande 
skogar . Krav från 
myndighet 

Betydande 
miljöaspekt 
med en hög 
prioritering hos 
företaget 

Bil En del tjänsteresor 
sker med bil. 

Utsläpp av 
koldioxid, 
kvävedioxid, 
aromatiska kolväten 
och lättflyktiga 
organiska ämnen. 
Övergödning och 
försurning av mark 
och vatten. 

Sveriges 
miljökvalitetsmål 
som Begränsad 
miljöpåverkan, Frisk 
luft och Bara naturlig 
försurning, Levande 
skogar, Ingen 
övergödning. Krav 
från myndighet . 

Betydande 
miljöaspekt 
med en hög 
prioritering hos 
företaget 

Båt En mycket liten 
andel av de 
sammanlagda 
transporterna sker 
med båt. De 
båttransporter som 
sker är från 
Marocko 

Utsläpp av 
svaveldioxid och 
andra växthusgaser. 
 

Sveriges 
miljökvalitetsmål 
som Begränsad 
miljöpåverkan, Frisk 
luft och Bara naturlig 
försurning.  

Betydande 
miljöaspekt 
med en 
medelhög 
prioritering hos 
företaget 

Flyg En del av 
tjänsteresorna sker 
med flyg.  
 
 

Utsläpp av koldioxid 
kolmonoxid och 
kolväten.  

Sveriges 
miljökvalitetsmål 
som Begränsad 
miljöpåverkan, Frisk 
luft, Ingen 
övergödning, Bara 
Naturlig försurning 
 

Betydande 
miljöaspekt 
med en hög 
prioritering hos 
företaget 
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märkta med innehållsdeklaration då detta krävs enligt LIVSFS 2004:27 men är inte märkta 

med hur de ska hanteras när de blir avfall. De produkter som av någon anledning inte säljs 

och bli kasserade blir uppdelade och sorterade så inget går till spillo. Salico har en 

dokumenterad översikt gällande relevant nationell och internationell lagstiftning som kan 

tänkas påverka företagets produkter och man har även kunskap gällande nationella och 

internationella märkningssystem som t.ex. ISO 1420 och svanen. 

Salico gör inga livscykelanalyser av de material som används i produktionen men man jobbar 

med att ta bort miljöfarliga komponenter om detta behövs. När man arbetar med 

produktutveckling och gör kvalitetsanalyser så gör man detta i relation med miljöpåverkan. 

Ett exempel är att man försöker att minska vikt och volym på förpackningar. Detta gynnar 

företaget ekonomisk och miljömässigt då det uppstår minde avfall och då vikten påverkar 

kostanden vid transporter. Man använder sig även av ett biologisk nedbrytbart material i 

form av majsstärkelse i delar av sina förpackningar som man kan slänga i komposten.  Det 

finns ingen överblick över hur miljöpåverkan ser ut under olika skeden i produktionen men 

det finns statistik på hur mycket energi som går åt under hela tillverkningsprocessen. 

Företaget har själv ett system för återvinning och vet hur mycket processavfall som uppstår 

men man har ingen vetskap om hur den slutliga förstörelsen av produkten ser ut(Intervju 

med Göran). Företaget har beskrivit i sin miljöpolicy att de strävar efter att ta hänsyn till 

miljöeffekter vid produktframtagning och val av material. 

Miljöpåverkan kring produkterna är omfattande då det dels sker en miljöpåverkan av 

transporten av produkter och råvarorna till produkter och dels den miljöpåverkan som kan 

ske på odlingarna där råvarorna tas fram. För mer info se under miljöaspekt råvaror och 

transporter.  

 

Krav på verksamheten: Produktsäkerhetsförordning 2004:469 samt Produktsäkerhetslag 

2004:451 8,13 §. Företaget är certifierade att få producera krav och EU-ekologiska produkter 

och måste följa de krav som ställs på dem. 

 

Bedömning: Då produkten berör så många områden med miljöpåverkan så värderas 

miljöaspekten som betydande. Då företaget arbetar bra med de krav som ställs på dem av 

kunder och har en strävan i sin miljöpolicy så värderas prioritet hos företaget till medellåg. 

Företaget måste fortsätta att arbeta med denna miljöaspekt då den är så omfattande.   
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Tabell 9. Tabellen beskiver och sammanfattar miljöaspekten produkter, hur förhållandet ser ut just nu, vilken 
miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

 
4.4.2.4 Buller 
 

Enligt ett delegationsbeslut från Miljönämnden i Helsingborgs ska Salico AB följa de 

försiktighetsmått som redovisas i tabell nedan.  

Tabell 10 
Tabellen beskriver de försiktighetsmått som företaget fått från miljönämnden. 

 

 

 

 

 

Miljöaspekt 

Produkter 

Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Råvaror 
frukt och 
grönt 

Företaget är 
certifierade att få 
producera krav 
och EU-
ekologiska 
produkter. 
Märkning sker 
gällande hälsa 
och säkerhet 
men inte hur 
produkten ska 
sorteras som 
avfall. Råvaror till 
produkt odlas av 
IP-certifierade 
odlare.  

Miljöpåverkan vid 
odling av råvaror 
se mer under 
miljöaspekt 
råvaror. 
 

 

Lagkrav. 
Produktsäkerhetsförordning 
2004:469 samt 
Produktsäkerhetslag 
2004:451 8,13 §. Krav för 
certifiering. Sveriges 
miljökvalitetsmål, 
Grundvatten av god 
kvalitet, Giftfri miljö, Ingen 
övergödning, Hav i balans 
samt levande kust och 
skärgård 
 
 
 
 
 

Betydande 
miljöaspekt 
med medelhög 
prioritet hos 
företaget 

Transporter  Utsläpp av fossila 
bränslen vid 
transport av 
produkt. Se mer 
under 
Miljöaspekt 
Transport 

Ren luft, Levande skogar, 
Ingen övergödning Bara 
naturlig försurning 
 
 
 
 
 
 

Betydande 
miljöaspekt 
med hög 
prioritet hos 
företaget 

Bullernivåer 

 Dagtid 
vardag 07-
18 

Kvällstid kl 18-22 
samt dagtid lördag 
söndag och 
helgdag kl 07-18 

Nattetid kl 
22-07 

Momentana 
ljud nattetid 

Värde 
(dBA) 

50 45 40 55 
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Källan till det buller som uppstår är de transporter som går till och från verksamheten och de 

fläktar som finns för reglering av temperaturer. Bullret förekommer både kontinuerligt från 

fläktarna och vid olika tillfällen från transporterna. Omfattningen av produktionen styrs av 

kundens efterfrågan, så produktionstiderna kan variera. På vinterhalvåret sker produktion 

mellan 06:00-15:00 eller 06:00-17:00 och sommartid varierar tiderna mellan 0300-1700.  

Salico AB ligger på ett industriområde beläget på ett avstånd där inga bostadsområden eller 

liknande kan störas av det buller som kan uppstå. Enligt miljöförvaltningen i Helsingborg och 

enligt Salico själva har inga klagomål kommit in från allmänheten. Det finns en äldre 

utredning av buller på verksamheten men denna visade inte på att försiktighetsmåtten från 

miljöförvaltningen överskrids(Intervju med Göran).   

 

Bedömning: Då verksamheten inte har förändrats något sedan utredningen så antar man att 

bullernivån inte har förändrats. Buller är en lokal miljöaspekt som inte har någon anknytning 

till de nationella miljömålen och när man ser till miljöpåverkans omfattning så är denna 

obetydlig. Då inga klagomål kommit in, man har en bra lokalisering av verksamheten samt att 

de försiktighetsmåtten från miljöförvaltningen följs så värderas denna aspekt till en icke 

betydande miljöaspekt med en låg prioritet hos företaget.  

 

Krav på verksamhet: Naturvårdsverkets allmänna råd om begränsning av externt buller från 

industrier och likartad miljöfarlig verksamhet till 2 kap 3,7 § och Miljöbalken 26.kap 19 §. 

Krav från myndighet se tabell 10 eller 16. 

Tabell 11. Tabellen beskiver och sammanfattarmiljöaspekten buller, hur förhållandet ser ut just nu, vilken 

miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

 

Miljöaspekt Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Buller Buller från fläktar och 
transport. 
I nuläget överskrids inte 
de försiktighetsmått 
som myndigheten 
informerar företaget 
om. Bra lokalisering av 
verksamhet långt ifrån 
bostadsområden.  

Störande för 
omgivning. Kan orsaka 
sömnproblem och 
påverka psykiskt.  

Försiktighetsmått 
från myndighet.  
Lagkrav MB 3 § 
Skyddsåtgärder och 
26 kap MB 19§. 
Sveriges 
miljökvalitetsmål 
God bebyggd miljö. 

Icke 
betydande 
miljöaspekt 
med låg 
prioritet 
hos 
företaget  
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4.4.2.5 Lokalisering 

 
Salico AB ligger på ett industriområde kallat Långeberga (Salico). Salico AB hyr lokalerna de 

har sin verksamhet i av Fastighets AB Knut Påls väg 9 som även äger marken. Det har inte 

förekommit några föroreningar i marken som Salico är medvetna om. Om företaget skulle 

vilja expandera så finns det finns möjlighet för detta delvis på innergården. Lokaliseringen av 

industriområdet är bra då det inte ligger i anslutning till något bostadsområde eller någon 

annan som kan störas av verksamheterna belägna i samma område. Det har inte kommit in 

några klagomål till Salico AB från grannar myndigheter eller några av de andra 

verksamheterna. Salico störs inte heller av de omkringliggande verksamheterna(Intervju med 

Göran ). Företaget ligger även i nära anslutning till motorvägen E6 så sträckan som kan tänkas 

störa omgivningen utöver vad motorvägen redan gör är kort och går inte förbi några 

bostadsområden eller liknanden.(Karta) 

 

Salico är medvetna om vem som äger vägar och andra områden som delas med 

grannverksamheterna och det finns en uppdaterad karta över området. Salico anser inte att 

det finns några betydande störningar i form av buller, stoftbildning eller oreda på 

verksamhetsområdet. Det är klargjort vem som är ansvarig för lokaliseringsfrågor inom 

företaget och vid eventuell planering av arbete och byggande så beaktar man miljöfrågor och 

tar hänsyn till miljön. Företaget informerar grannar om förändringar eller störningar i 

verksamheten i den mån som lagen kräver, alltså vid bygglov och liknande(Intervju med 

Göran). 

 

Krav på verksamheten: Val av plats Miljöbalken 2.kap 6 §.  

 

Bedömning: De miljöproblem som kan uppstå i samband med verksamhetens lokalisering är 

att omgivningen störs av buller dels från verksamheten och dels från transporter till och från 

verksamheten. Det buller som kommer från verksamheten är obetydlig och uppfyller de krav 

som ställts från myndigheten. Det har inte heller kommit i några krav från någon 

utomstående som enskilda personer eller andra verksamheter. Då verksamheten ligger i nära 

anslutning till motorvägen E6 så stör inte heller transporterna i någon större omfattning eller 

mer än vad motorvägen redan kan tänkas göra. Företaget tar inte upp lokaliseringen i sin 
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miljöpolicy. Bedömningen blir en icke betydande miljöaspekt med låg prioritet hos företaget.  

 

Tabell 12. Tabellen beskiver och sammanfattar miljöaspekten lokalisering, hur förhållandet ser ut just nu, 
vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

 

4.4.2.6 Avfall 
 
På Salico har man ett väl fungerade system för att återvinna och sortera det avfall som 

uppkommer i hela verksamheten. På varje avdelning har man en container där man slänger 

det avfall som uppkommit. I matfabriken så tar man till vara på den matolja som hamnar på 

golvet och lagrar denna i cisterner för att den senare ska omvandlas till biogas på en 

avfallsanläggning. Containrarna transporters i sin tur ut till en lokal där avfallet förvaras och 

sedan sorteras. NSR är det företag som hanterar allt avfall som uppstår i verksamheten dvs. 

både farligt avfall och vanligt avfall i form av organiska avfall, papper, plast m.m.  

Fraktionerna man sorterar är följande:  

 Organiskt 

 Organiskt orent (kan finnas plast) 

 Brännbart 

 Wellpapp 

 Hornstöd 

 Plast 

Skulle en produkt inte kunna säljas och kasseras av någon anledning så plockar man isär 

denna och sorterar fraktionerna så inget går till spillo. NSR tillhandahåller ett förvaringsskåp 

där det farliga avfallet kan förvaras i verksamheten. Det farliga avfall som uppstår på 

företaget är batterier, lysrör, lampor med kvicksilver, aerosoler, oljefilter, spillolja, 

Miljöaspekt Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Lokalisering Företaget är 
lokaliserat på 
industriområdet 
Långeberga.  

Störningar i form av 
buller från 
transporter till och 
från verksamhet. 

Lagstiftning Val 
av plats MB kap 
2 6 § 
Sveriges 
miljökvalitetsmål 
god bebyggd 
miljö. 

Icke betydande 
miljöaspekt med 
låg prioritet hos 
företaget.  
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lösningsmedel och oljeabsorbenter. Uppkomsten av skrot inom företaget består i stort sett 

endast av utagerade maskindelar som antingen tas om hand av NSR eller lämnas till ett 

metallåtervinningsföretag. Hanteringen av det avfall som uppkommer under ett år kostar 

företaget ca 350 000 kr. Salico AB delar avfallshanteringen med Ewerman, det företag som 

man handlar in en stor del råvaror från och som ligger i samma byggnad.  På grund av detta 

finns det ingen möjlighet för Salico att kunna visa exakt vilka mängder av avfallet som är 

deras. Detta system skulle företaget kanske tänka över då det blir svårt för företaget att följa 

upp sin avfallshantering i det framtida miljöarbetet i miljöledningssystemet där uppföljning 

och är en viktig del. Kostnaden gällande avfallshanteringen delas av båda företagen. 

Företaget har målsättningar för att reducera mängden avfall i form av att man räknar in 

avfallshanteringen i sin budget samt att man följer upp mängden avfall så att man får en 

mätbar överblick och kan se de prestationer som man presterat. Det avfall som kan användas 

till nya material eller som energi är det avfall som är brännbart samt organiskt. Eftersom 

företaget har ett effektivt sorteringssystem är det ytterst lite av avfallet som deponeras. 

Fraktioner som kan tänkas deponeras är byggnadsrester av betong som kan uppkomma vid 

eventuell ombyggnad eller liknande(Intervju med Göran).  De miljöproblem som kan uppstå i 

samband med avfall är då avfall bränns eller lakas ut av vatten. Då kan utsläpp ske av 

dioxiner, tungmetaller och flyktiga organiska ämnen(Miljöpåverkan av avfall). Företaget har 

gjort ett åtagande i sin miljöpolicy att man ska bedriva ett ömsesidigt arbete med 

myndigheterna och följa de krav och lagar som ställs på verksamheten. 

Bedömning: Det finns en risk för miljöpåverkan relaterat till avfall men idag sorterar Salico i 

stort sett det mesta avfall som uppkommer i verksamheten och detta bidrar till att mindre 

avfall deponeras och gynnar ett fungerande kretslopp av material. Salico följer de krav som 

ställs på dem från myndigheten och jobbar med att följa det åtagande de gjort i sin 

miljöpolicy. Dock kan det bli svårt för företaget att kunna följa upp hur mycket avfall de 

använder och göra en utvärdering av detta då man delar avfallshanteringen med Ewerman 

och har idag vårt att få fram vilket avfall som Salico står för. Miljöaspekten bedöms som en 

 
Krav på verksamheten: Miljöbalken 15.kap 9, 25 §, SFS 2011:927 och NFS 2004:4 brännbart 

avfall 9 §. Krav från myndigheten kring hantering av avfall se tabell 16.  
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betydande miljöaspekt med hög prioritering.  

Tabell 13. Tabellen beskiver och sammanfattar miljöaspekten avfall, hur förhållandet ser ut just nu, vilken 
miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

 

4.4.2.7 Utsläpp till luft 

De utsläpp till luft som kan ske i samband med verksamheten är de utsläpp som kommer från 

transporter till och från företaget, från den naturgas som används vid uppvärmning, den 

ammoniak som finns för nedkylning samt av läckage av de två livsmedelgaserna kvävgas och 

koldioxid. Transporterna består till en övervägande del av lastbilar och till en viss del av båt 

och tåg.  Ytterligare utsläpp från transporter är de tjänsteresor som genomförs med flyg och 

bil.( Intervju med Göran) Förbränning av naturgas ger upphov till utsläpp av koldioxid och 

kväveoxider. Dock så är detta ett miljövänligare alternativ än om man skulle använda andra 

fossila bränslen som kol eller olja.(Energigas Sverige) De transporter som sker med båt ge 

utsläpp i form av svaveldioxid och resterande transporter i form av lastbil och bil ger utsläpp i 

form av koldioxid, kvävedioxid, aromatiska kolväten och lättflyktiga organiska ämnen. Vid 

transorter kan det även uppstå partiklar till luften.(Luften i Sverige 2009). 

 

Bedömning: Eftersom transporterna som berör företaget sker till så stor del med lastbil så 

finns det en stor påverkan på miljön och värderas därför till en betydande miljöaspekt. 

Prioriteten hos företaget värderas även till hög då det är viktigt att arbete med transporterna 

för att hela tiden försöka hitta bättre alternativ och ställa krav på de transportföretag som 

Miljöaspekt Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Avfall  Idag transporteras 
allt avfall med NSR 
en transportör som 
har ett erforderligt 
tillstånd. Företaget 
sorterar sitt avfall i 
olika fraktioner och 
ytterst lite 
deponeras.  

Felaktig hantering av 
avfall som leder till 
utsläpp i form av 
lakvatten, Utsläpp i 
form av tungmetaller, 
dioxiner, kväveoxider 
och flyktiga organiska 
ämnen. Förbrukning 
av icke 
återanvändbara 
energiråvaror.  

De lagkrav som ställs 
på verksamheten 
gällande 
avfallshantering.  
 Lag 2006:263 
transport farligt gods 
Krav från myndighet. 
Åtagande i Miljöpolicy. 
Miljömål som Giftfri 
miljö, Begränsad 
miljöpåverkan, Frisk 
luft och Bara naturlig 
försurning.  
 

Betydande 
miljöaspekt 
med hög 
prioritet 
hos 
företaget. 
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anställs. Naturgasen bidrar även till utsläpp av växthusgaser men är ett miljövänligare 

alternativ än andra fossila bränslen. Eftersom naturgasen bidrar till utsläpp av växthusgaser 

som påverkar miljön avsevärt blir även denna miljöaspekt betydande men med 

medelhögprioritet hos företaget. Detta då det är ett miljövänligare alternativ men som man 

bör arbeta med att få ersatt av ett miljöalternativ som inte bidrar till växthuseffekten.  

Krav på verksamheten: Krav från myndighet att ta fram en transportplan och redovisa 
mängde koldioxid som släpps ut se tabell 16 krav från myndighet. 

Tabell 14. Tabellen beskiver och sammanfattar vilka miljöaspekter det finns kring utsläpp till luft, hur 
förhållandet ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad 
miljöaspekten värderades till. 

 

 

 

Miljöaspekt 
Utsläpp 
till luft 

Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Naturgas Företaget 
använder naturgas 
för uppvärmning 
av en del av 
verksamheten. 

 Utsläpp av 
koldioxid, 
kväveoxid.  

Sveriges 
miljökvalitetsmål som 
Begränsad 
miljöpåverkan, Frisk 
luft.  

Betydande 
Miljöaspekt 
med 
medelhög 
prioritet 
hos 
företaget 

Transporter En stor del av det 
utsläpp som sker 
kopplat till 
verksamheten 
består av de 
transporter som 
görs. Till störst del 
används lastbilar för 
transport av råvaror 
men även en liten 
andel med båt. 
Tjänsteresor med 
flyg och bil bidrar 
också till utsläppen. 

Utsläpp av koldioxid, 
svaveldioxid, 
kvävedioxid, 
aromatiska kolväten 
och lättflyktiga 
organiska ämnen. 
Uppkomst av 
partiklar. 
 

Sveriges 
miljökvalitetsmål som 
Begränsad 
miljöpåverkan, Frisk 
luft och Bara naturlig 
försurning. Krav från 
myndighet. 

Betydande 
miljöaspekt 
med hög 
prioritet 
hos 
företaget 

Ammoniak Används i företagets 
kylsystem. 

Utsläpp kan bidra till 
försurning och 
övergödning. Farligt 
för människors 
hälsa. 

Krav från myndighet 
Svenska kvalitetsmål 
som Ingen 
övergödning, Bara 
naturlig försurning. 

Betydande 
miljöaspekt 
med 
medelhög 
prioritet 
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4.4.2.8 Mark och Grundvatten 

Salico har inte utförts någon utredning i det område verksamheten ligger på gällande de 

geologiska förutsättningarna. Geologiska förutsättningar som är releventa att ha kunskap om 

är  vad marken består av, hur djupt grundvattnet ligger och hur grundvattenflödet ser ut. 

Informationen som man kan få ut av en sådan undersökning är bra att ha vid tex. ett läckage 

till marken som kan komma att påverka även grundvattnet. Man har inte heller utfört någon 

kemisk analys på mark och grundvatten. Det har inte funnits någon tidigare verksamhet 

innan Salico på den mark verksamheten ligger. Innan Salicos bygnnad fanns så bestod 

marken av jordbruksmark. Det finns inga cisterner i marken som Salico är medvetna om och 

rören som finns i marken tillhör det kommunala avloppssystemet.  

 

Salico har vidtagit tekniska åtgärder då de förvarar kemikalier i ett kemrum med hårdgjord 

yta, utan brunn och med invallning.Det finns även skriftliga instruktioner för förvaring av 

kemikalier och farligt avfall. De tekniska åtgärder som vitagits av företaget för att förhindra 

utsläpp är procedurer vid ett eventuellt diesellläckage vid lossning och lastning av lastbilar 

där man har skyddsmattor som ska täcka över brunnar. Organistaionsmässigt så har man  

fastställt vem som har ansvaret för skydd mot föroreningar.  

Det har skett ett utsläpp till mark tidigare då det vattnet som skulle gå till det kommunala 

reningsverket rann ut i ett dike. Detta var på grund av ett fel i avlopssytemet och åtgärdades i 

samarbete med myndigheten. Utsläppet skedde alltså på grund av fel i avloppssystemet och 

inte på grund av bristande rutiner hos företaget. Det som rann ut vara rester efter salladsblad 

tillsammans med vatten man regjort med i processen. Då det inte har skett någon förorening 

förutom tidigare nämnd  så har inte Salico dokumenterat något läckage eller tagit fram någon 

bedömning av de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå vid en förorening. Skulle detta 

ske någon gång så kommer företaget att göra en sådan bedömning och regelbundet kolla upp 

hur mark och grundvatten hanteras(Intervju med Göran). De miljöproblem som kan uppstå 

som en följd av föroreningar är att grundvattnets kvalité blir sämre eller skadad så det tar 

långt tid innan den återställs(Stoppa föroreningen). Det kan även ske förorening av mark i 

samband med industrier som kräver mycket jobb och efterbehandling i form av 

sanering(Förorenade områden). 
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Krav på verksamheten: Lagkrav Miljöbalken 2kap. 3 § skyddsåtgärder 

Krav från myndighet hur man ska förvara kemiska produkter se under tabell 16 

 

Bedömning: I nuläget är det en liten risk att något utsläpp ska ske i verksamheten då man 

följer de krav som ställs från myndigheten och det har inte skett något tidigare utsläpp som 

följd efter bristande rutiner i verksamheten. Skulle det ske något utsläpp så skulle detta 

kunna påverka miljön ganska avsevärt och därför så värderas denna miljöaspekt till en 

betydande miljöaspekt men med medelhög prioritet hos företaget då det redan finns bra 

rutiner för att minimera riskerna men som ska underhållas och följas även i framtiden.   

Tabell 15. Tabellen nedan beskiver och sammanfattar vilka miljöaspekter det finns kring mark och 
grundvatten, hur förhållandet ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för 
drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

 

 

Miljöaspekt 
Mark och 
Grundvatten 

Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 

Mark Det finns 
vidtagna 
skyddsåtgärder 
för att undvika 
uppkomst av 
föroreningar 

 Förorening av mark 
som kan leda till 
kostsamma 
saneringsåtgärder 
och skador på djur 
och växtliv i det 
förorenade 
området.  
 

Krav från 
myndighet. 
Lagkrav Miljöbalken 
2.kap  3 § 
skyddsåtgärder 
Sveriges 
miljökvalitetsmål, 
Giftfri miljö 

 
 

Betydande 
miljöaspekt 
med 
medelhög 
prioritering 
hos 
företaget 
 
 
 
 
 

Grundvatten I nuläget används 
kommunalt vatten 
till verksamheten. 

Förorening av 
grundvatten kan 
leda till sämre 
grundvattenkvalitet 
eller otjänligt 
grundvatten. 
Påverkan av djurliv 
och växtliv.  

Krav från 
myndighet. 
Lagkrav Miljöbalken 
2 kap. 3 § 
skyddsåtgärder. 
Sveriges 
miljökvalitetsmål, 
Grundvatten av god 
kvalitet och Giftfri 
miljö 
 

Betydande 
miljöaspekt 
med 
medelhög 
prioritering 
hos 
företaget 
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4.4.3 Systemelement Lagar och andra krav 

 Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att: 

a) identifiera och ha tillgång till tillämpliga lagkrav och andra krav som organisationen 

berörs av och som har samband med organisationens miljöaspekter, 

b) avgöra på vilket sätt kraven är tillämpliga på miljöaspekterna. 

Hur nuläget ser ut: 

Salico är nu en anmälningsskyldig verksamhet och har dragit tillbaka sitt gamla 

tillstånd.  

I nuläget följer Salico de lagar som finns i deras gamla tillstånd samt de krav som ställs 

från myndigheter men man har inte sammanställt och dokumenterat alla lagar eller 

andra krav som kan tänkas beröra företaget. Dock så finns de beslut och de krav som 

myndigheten beslutat inlagda in företagets miljöpärm. Vid införandet av 

miljöledningssystemet ska detta sättas ihop med kvalitetssystemet och har gåtts 

igenom av nämnda skäl under systemelement.  För att hela tiden hålla sig 

uppdaterade på vilka nya lagar som finns prenumererar kvalitetsavdelningen på 

information gällande lagar från Danmark, Finland, Norge och Sverige.  En gång om 

året kollar man så att lagarna verkligen stämmer och om något ändras så lägger man 

in detta i ett enskilt dokument för dokuments ändringar.  För att dela tiden hålla sig 

uppdaterad på vilka lagar som berör företaget skulle man kunna använda sig av 

samma system som redan används i kvalitetssystemet där man genom att använda sig 

av en tjänst där man prenumererar på vilka nya lagar som kommer upp inom 

miljöområdet. Exempel där man kan få information gällande uppdateringar kring lagar 

är konsultföretag eller nyhetsblad från Naturvårdsverket.  Man skulle även kunna följa 

samma rutiner som kvalitetssystemet när det gäller att följa upp så att lagstiftningen 

är uppdaterad och att man plockar bort den lagstiftning som inte gäller längre eller 

som inte har något med verksamheten att göra längre. En sammanställning av 

nuvarande krav och lagar har tagits fram i denna miljöutredning där 

sammanställningen finns dels i tabellform för att man ska få en snabb översikt och 

dels i flytande text där även vissa paragrafer har lagts in. För att ha en god översikt 

gällande lagar och andra krav på miljöområdet i framtiden skulle företaget kunna 

använda sig av samma system som använts i denna miljöutredning. För att det kan ska 
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finnas en lätt tillgång till de lagar som berör företaget kan man lägga in dessa i 

företagets intranät och det finns en tanke från företaget att man ska göra detta när 

miljöledningssystemet ska upprättas.  Arbetet med detta skall krav har påbörjats.  

 

 Organisationen skall säkerställa att hänsyn tas till tillämpliga lagar och andra krav 

som organisationen berörs av, när miljöledningssystemet upprättas, införs och 

underhålls.(ISO 14001:2 004) 

Hur nuläget ser ut:  

Detta skall krav kommer att genomföra efter att miljöledningssystemet har 

upprättats. Efter att ha gått igenom de lagar och andra krav som berör företaget så är 

företagets arbete med att följa de krav som ställs på dem idag bra. Det som kan vara 

bristande är dokumentationen på miljöområdet där det som finns i företagets 

miljöpärm är dåligt uppdaterat.  

 

4.4.4 Sammanställning av företagets nuvarande lagar och andra krav som berör 

företagets miljöaspekter  

 

Under rubriken lagar och andra krav i systemelementen finns det ett skall krav som säger att 

man ska identifiera och ha tillgång till de lagar som man kan koppla till miljöaspekterna 

(miljöledningssystem). Eftersom inte företaget hade något sammanställt dokument så togs 

detta fram under miljöutredningen för att hjälpa företaget inför deras framtida ISO-

certifiering.  Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899 under 

rubriken, anmälningsskyldighet för viss verksamhet kan man se att Salico AB är 

anmälningspliktiga då verksamheten är en C verksamhet.  En anmälan har skickats in och 

blivit godkänd av Miljönämnden i Helsingborg. Miljönämnden har ställt en del krav och 

försiktighetsåtgärder som verksamheten ska uppfylla och detta kommer presenteras i denna 

sammanställning. Det kommer beskrivas vilka krav som ställts från myndigheten och vilka 

som man uppfyllt. Nedan presenteras även de lagar som kan tänkas beröra företaget samt 

vad som förväntas av företaget i samband med lagarna och om man uppfyller dem. Den 

beskrivning som sker i tabellen gällande hur företaget ska uppfylla olika krav grundar sig på 

den lagstiftningen eller krav som är tillhörande. Vad företaget har uppfyllt grundar sig på 
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intervju med Göran eller information från miljöpärmen.  

Tabell 16. Tabellen nedan beskriver vilka lagar som berör verksamheten i nuläget, hur de påverkar 
verksamheten samt om verksamheten efterlever lagstiftningen. Den sammanställer även vilka krav som 
myndigheten har ställt på företaget och om företaget har följt upp kraven.  
 

Lag krav som berör 
företaget.  

Huvudinnehållet i 
lagtexten 
 

Den påverkan lagen 
har på vår 
verksamhet.  

Hur företaget efterlever lagstiftningen 
 

Verksamheten som 
kräver tillstånd eller 
anmälan 
Miljöbalken 9.kap 3 
§  
Förordningen om 
miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 
1998:899 

Regeringen får meddela 
föreskrifter om att det är 
förbjudet att utan tillstånd 
eller utan anmälan bedriva 
eller anlägga vissa slags 
fabriker eller annan 
miljöfarlig verksamhet. 

  Verksamheten är 
anmälningsskyldig 
enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 
1998:899 då detta är en 
C verksamhet.  
 
 

 Företaget har skickats in en anmälan som 
blivit godkänd av miljönämnden i 
Helsingborg genom ett delegationsbeslut 23 
februari 2011 ärendenummer 2011-16 
 

Kunskapskrav 
Miljöbalken 2.kap 2 
§ 
 

Alla som bedriver eller som 
har tänkt bedriva en 
verksamhet ska skaffa sig 
den kunskap som behövs 
med hänsyn till 
verksamheten m.m. för att 
kunna skydda människors 
hälsa och miljö.  

Företaget måste ha den 
kunskap som behövs för 
att bedriva 
verksamheten på ett 
sätt så att människors 
hälsa och miljö skyddas. 

I ett delegationsbeslut från Helsingborgs 
miljönämnd 31 januari 2012 står det att 
tillräckliga kunskaper bedöms finnas hos 
företaget.  
 

Skyddsåtgärder 
m.m. Miljöbalken 
2.kap 3 § 
 

Alla som bedriver eller som 
har tänkt bedriva en 
verksamhet ska vidta de 
säkerhetsåtgärder e eller 
försiktighetsmått som krävs 
för att skydda människors 
hälsa och miljö. Bästa 
möjliga teknik ska 
användas.  

Företaget måste hela 
tiden arbeta med att 
identifiera vilka risker 
som finns i 
verksamheten och ta 
fram säkerhetsåtgärder 
för dessa. Vid nya 
investeringar ska 
företaget köpa in bästa 
möjliga teknik ur 
miljösynpunkt.  

Företaget har tagit fram en riskanalys där 
det beskrivs vad det finns för risk, 
konsekvenserna av risken, hur länge 
produktionen står still när en av riskerna 
sker, och vad man arbetar med kring 
riskerna.  Företaget byter kontinuerligt ut 
den teknik som går i sönder med 
energieffektivare alternativ och har 
miljöpåverkan och energiförbrukning i 
åtanke vid nya investeringar. 
 
 

Val av produkt 
Miljöbalken 2.kap 4 
§ 
 

Alla som bedriver eller som 
har tänkt bedriva en 
verksamhet ska undvika att 
använda eller sälja sådana 
kemiska produkter som kan 
medföra risker för 
människors hälsa eller miljö 
om de kan ersättas av en 
mindre farlig produkt. 

Företaget ska aktivt 
arbeta med att byta ut 
de kemikalier som 
används mot mindre 
farliga kemikalier om 
dessa finns tillgängliga.  

Företaget byter ut de kemikalier som det är 
möjligt att byta ut och när ett nytt mindre 
farligt alternativ kommer ut på marknaden.  

Resurshållning 
Miljöbalken 2.kap § 
5 

Alla som bedriver eller som 
vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och 

Företaget ska hela tiden 
arbeta med att ta fram 
nya lösningar för att 

Den el som företaget köper in ska komma 
från vind och vattenkraft. Företaget har tagit 
fram en energiplan där de beskriver vilka 
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 energi och utnyttja 
möjligheter att återvinna 
och återanvända. 
Förnyelsebara energikällor 
ska i första hand användas.  

spara energi och 
återanvända det 
material som är möjligt 
i produktionen. 
Företaget ska hela tiden 
ha i åtanke att om det 
finns möjlighet använda 
sig utav förnyelsebar 
energi.  

åtgärder som har vidtagits för att dra ner på 
energianvändningen. Exempel är att 
återvinning av energi sker från en ny 
luftkompressor som installerades 2010. Man 
har installerat rörelsestyrda ljussystem i 
delar av verksamheten m.m. I energiplanen 
lan man även se förbrukning och vilka mål 
företaget har satt upp kring elförbrukningen.  

Val av plats 
Miljöbalken 2.kap § 
6 
 

När ett mark eller 
vattenområde tas i anspråk 
ska en plats som en lämplig 
väljas med hänsyn till att 
ändamålet ska uppnås med 
minsta möjliga intrång och 
olägenhet för miljö och 
människors hälsa.  

Företaget måste kunna 
visa att lokaliseringen 
uppfyller de krav som 
ställs. 

Verksamheten är lokaliserad inom ett 
detaljplanerat område. I företagets före 
detta tillståndsbeslut från 2005-11-03  så 
ansåg länsstyrelsen att lokaliseringen inte 
stred mot den gällande detaljplanen och att 
lokaliseringen uppfyller de krav som ställs 
om minsta intrång och olägenhet för miljön 
och människors hälsa. 
 
 

Naturvårdsverkets 
allmänna råd om 
begränsning av 
externt buller från 
industrier och 
likartad miljöfarlig 
verksamhet till 
miljöbalken 2.kap 
3,7 § . 
Miljöbalken 26 kap. 
19 § 

 

 

 

 
 

MB 2.kap 3 § Alla som 
bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet som 
kan vara orsaka olägenhet 
för människor hälsa eller 
miljö ska vidta de åtgärder 
som krävs för att undvika 
detta.  
MB 2.kap 7 § Detta ska 
göras i den mån att det inte 
anses orimligt.  
MB 26.kap 19 § Den som 
bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som 
kan tänkas medföra 
olägenhet på människors 
hälsa eller miljön ska 
kontrollera verksamheten 
för att motverka eller 
förebygga sådan verkan. Ett 
kontrollprogram ska 
lämnas in om 
tillsynsmyndighet kräver 
detta. 
 

Företaget ska vidta det 
åtgärder som krävs för 
att inte orsaka 
olägenhet för 
människors hälsa eller 
på miljön. Företaget ska 
kontrollera 
verksamheten för att 
undvika olägenheter 
och ska lämna in 
kontrollprogram om 
tillsynsmyndigheten 
kräver detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företaget har genomfört en mätning av 
buller sen en längre tid tillbaka men då 
överskreds inte de nivåer som finns i 
naturvårdsverkets allmänna råd om 
begränsning av buller från industrier och 
likartad miljöfarlig verksamhet. 
Verksamheten har inte förändrats i koppling 
till bullret så ingen ny undersökning har 
genomförts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 2003:778 2 kap 
2-3 § skydd mot 
olyckor. 
SRVFS 2003:10 1-2 § 
redogörelse 
 

Lag 2003:778 2 kap 2-3 § 
skydd mot olyckor. 
 Man ska ha bra 
utrustningar för släckning 
av brand eller livräddning 
vid brand för att begränsa 
skador till följd av brand. 

Företaget ska ha en 
beredskap för att kunna 
hindra och begränsa 
skador. Detta kan vara 
utrustning för att kunna 
släcka bränder, ha 
utrymningsvägar, 

Företaget har en person som är ansvarig för 
att kontrollera brandförsvaret, vilket 
ständigt kontrolleras. De har även 
brandövningar för att kunna säkerställa att 
alla på företaget vet vad de ska göra vid 
brand. Det finns även datablad med 
information om vissa ämnen som förvaras i 
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De har även ett krav på att 
de ska kontrollera 
brandskyddet i byggnaden. 
Där redogörelsen ska 
lämnas in till kommunen. 
SRVFS 2003:10 1-2 § 
redogörelse. Här beskrivs 
det att en redogörelse kring 
brandskydd ska lämnas in. 
 

brandceller och 
nödbelysning. En 
skriftlig redogörelse ska 
genomföras kring 
brandskydd. Vid 
överhängande fara ska 
larmning ske. 
 
 
 

lokalerna där man får reda vad man ska göra 
vid läckage eller brand. Relevant utrustning 
för brand finns i företaget så som brandlarm 
och brandsläckare m.m. Företaget har 
lämnat in en skriftlig redogörelse kring 
brandskyddet.  

MB 26 kap. Tillsyn 
19 § 

 Den som bedriver en 
verksamhet som kan 
medföra en olägenhet för 
människor hälsa eller 
påverka miljön ska 
kontrollera sin verksamhet 
för att motverka detta. Det 
som ställs på verksamheten 
är också att de ska vidta 
åtgärder på egen hand där 
man gör undersökningar 
för att se hur de påverkar 
miljön. Den som bedriver 
en verksamhet ska även 
lämna in förslag till ett 
kontroll program eller att 
man förbättrar de förslag 
som tillsynsmyndigheten 
begär. 
 
 
 

Företaget ska 
kontrollera sin 
verksamhet. 
 Företaget ska följa de 
krav som kan ställas av 
myndighet gällande 
kontroll av 
verksamheten. 
Företaget ska 
genomföra 
riskbedömningar, 
klargöra 
ansvarsfördelning 
förteckning av alla 
kemiska produkter och 
genomföra kontroller av 
drift och utrustning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företaget genomför kontinuerligt kontroll av 
verksamheten. I produktionen gör man olika 
tester för att se att se hur bra kvalité det är 
på deras produkter, man kontrollerar även 
och undersöker åtgången på energi, vatten 
och gas som används. Företaget har ett 
egenkontrollprogram där de olika krav som 
ställs i egenkontrollen följs.  

 

SNFS 1994:7 10§ 

Lag 2006:412 om 
allmänna 
vattentjänster 
paragraf 16-24 m. 

SNFS 1994:7 10§ 
Lag 2006:412 om allmänna 
vattentjänster paragraf 16-
24 m.m.  
Det industrispillvatten som 
leds till avloppsverken ska 
undergå sådan rening som 
krävs för att säkerställa att 
reningen inte störs hos 
reningsverket. Samt att de 
ska omhänderta slam på ett 
miljösäkert sätt. De 
huvuddelar som tas upp i 
lagtexten är att man ska 

Företaget ska se till att 
inte avloppsvattnet 
innehåller något som 
kan orsaka att reningen 
störs i reningsverket.  
Företaget ska betala för 
vattnet och följa de 
kriterier som finns för 
vattenanvändningen. 

På företaget ser man till att rena vattnet från 
stora grönsaksbitar för att minska risken för 
stopp och minskning av reningen av hos 
reningsverket. De tar även upp slam som 
matoljor från produktionen och tar hand om 
dessa i kärl som sedan förs vidare till en 
biogasanläggning. Företaget betalar för 
vattnet och följer de kriterier som finns för 
vattenanvändningen.  
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kunna säkerställa en god 
vattenförsörjning och att 
avloppen fungerar, med 
hänsyns till hälsa eller 
miljö. Den tar även upp att 
man har rätt som 
fastighetsägare att använda 
de allmänna vatten och 
avloppsanläggningarna, 
men att man som 
fastighetsägare måste följa 
en del kriterier som att 
betala för tjänsten, och se 
till att skudda människors 
hälsa eller miljön. 

 
 

Miljöbalken 15.kap 
9, 25 § 
SFS 2011:927 
NFS 2004:4 
brännbart avfall 9 §. 

Miljöbalken 15.kap 9, 25 § 
Här finns föreskrifter om 
hantering och transport av 
farligt avfall. 
SFS 2011:927 Förordningen 
innehåller bestämmelser 
kring avfall och hanteringen 
av avfallet. NFS 2004:4 
brännbart avfall 9 §. 
Föreskrifterna innehåller 
bestämmelser om hur 
bland annat sortering av 
brännbart avfall. 
 

Företaget ska förvara 
och transportera det 
brännbara avfallet 
åtskilt från annat avfall. 
Företaget får inte 
blanda farligt avfall med 
annat avfall. Företaget 
ska dokumentera vilka 
mängder av farligt avfall 
som uppstår och vart 
det transporteras. 
Företaget ska bevara 
dokumentationen i tre 
år. Företaget ska 
anmäla till kommunen 
att de har avfall. 
Företaget ska lämna 
bort det farliga avfallet 
som uppstår till ett 
transportföreteg med 
tillstånd eller som är 
anmäld till myndighet. 
Företaget ska 
kontrollera att de som 
transporterar avfallet 
det farliga avfallet har 
tillstånd för detta.  

Företaget har gjort en anmälan till 
kommunen i och med sin anmälningsplikt.  
Brännbart avfall hanteras enskilt från annat 
avfall. Farligt avfall förvaras i ett slutet 
utrymme och hämtas av NSR . Även övrigt 
avfall hämtas av NSR.  Företaget har 
kontrollerat så att NSR har tillstånd att köra 
farligt avfall.  Vilket avfall och vilka mängder 
registreras av NSR i samband med ankomst 
dit och lagras i deras databas. Företaget kan 
logga in via webben och se deras konto och 
lämnad volym.  
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Produktsäkerhetsför
ordning 2004:469 
Produktsäkerhetslag 
2004:451 8,13 § 
 

Produktsäkerhetslag 
2004:451 8,13 §  
Syftet med denna lag är att 
säkerställa att varor eller 
tjänster som tillhandahålls 
konsumenter inte ska 
orsaka skador på personer.  
Produktsäkerhetsförordnin
g 2004:469 har samma  
syfte som 
Produktsäkerhetslag 
2004:451 8,13 § 
 

Företaget ska se till att 
varan är säker. 
Företaget ska se till att 
konsumenten får reda 
på den 
säkerhetsinformation 
som behövs kring varan 
och om man 
tillhandahållit en farlig 
vara ska denna 
återkallas.  

Kunderna blir informerade med relevant 
information gällande hälsa, säkerhet och 
miljö.  

MB 14 kap § 8  
 

Regeringen får meddela om 
föreskrifter som hur de 
hanterar, införsel, utförsel 
av kemiska produkter, med 
särskilda hänvisningar till 
hälso- och 
miljöskyddssynpunkt. De 
kan även förbjuda 
verksamheterna att ta in 
vissa kemikalier. 
 
 

Företaget ska följa de 
krav som myndigheten 
ställer kring hantering 
av kemikalierna.  

Företaget följer myndigheternas krav. Se 
under kundkrav. 

Kundkrav Vilka krav som ställs 
 
 

Har företaget uppfyllt 
kravet? 

Hur företaget uppfyller kravet 

Företaget har krav 
från den BRC 
certifierig de har och 
auditeras även enligt 
utökade 
certifieringar som 
vissa större kunder 
har.  
 

Företaget ska följa de krav 
som finns i BRC 
certifieringen inom 
processtyrning, lokaler, 
personal och 
kvalitetsstyrning m.m.   En 
av de större kunderna till 
Salico har krav på 
miljösidan gällande 
redovisning av 
miljörelevant information 
och gör även årligen Audits 
av att företaget följer 
gällande lagstiftning 
avseende miljö, arbetsmiljö 
och arbetsrättsliga regler. 

Ja Eftersom företaget blir kontrollerade så 
skulle de inte bli godkända om de inte följde 
kraven. Företaget gör även interna revisioner 
för att kontrollera att man följder de krav 
som ställs.  
 

Företaget har även 
från krav från en av 
sina största kunder 
att använda sig utav 
GlopalGap och IP-
certifierade kunder.  

För att göra sin kund nöjd 
så kan företaget gå med på 
kravet. 
 
 
 

Ja Företaget använder sig utav GlobalGap och 
IP-certifierade odlare. 
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Företaget är 
certifierade att få 
sälja krav och EU-
ekologiska varor. 
 
 
 
 

Att redovisa vilka mängder 
av de ekologiska råvarorna 
man köper in samt kunna 
visa att man inte blandar 
dessa råvaror med icke 
ekologiska råvaror. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja Företaget följder de krav som ställs på dem 
gällande dessa certifieringar genom att 
dokumentera mängder m.m. som 
certifieringen kräver. 

Krav från myndighet Vilka krav som ställdes 
 
 

Har företaget uppfyllt 
kravet? 

Hur företaget uppfyllde kravet 

I Delegationsbeslut 
23 februari 2011 
2011-16 så förlägger 
miljönämnden Salico 
AB att iaktta en rad 
olika 
försiktighetsmått 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemiska produkter och 
farligt avfall ska förvaras på 
en yta som är 
ogenomsläpplig och så att 
spill, föroreningar och 
förorenat vatten kan samlas 
upp och omhändertas. Det 
ska finnas utrustning för att 
samla upp eventuellt spill 
och läckage som ska finnas 
tillgängligt där man 
hanterar farligt avfall och 
där lastbilar ställs upp. 
 
 

Ja Företaget förvarar sina kemikalier i ett 
kemrum med hårdgjord yta, utan brunn och 
med invallning.  

 

Buller från verksamheten 
ska begränsas enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer 
så att ljudnivån mätt som 
ekvivalent ljudnivå vid 
närmaste bostadsfastighet 
inte överskrider dessa 
värden. 
 
 

Ja Företaget har genomfört en mätning sedan 
en tid tillbaka där resultatet visade att de 
Naturvårdsverkets riktlinjer kring buller inte 
överskreds. Inga fler mätningar har utförts 
då förhållandena kring buller inte har 
förändrats i verksamheten.  
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De olika slag av avfall som 
uppstår ska sorteras för att 
underlätta för den 
miljömässiga bästa 
vidarebehandlingen.  Det 
avfall som kan dra till sig 
skadedjur ska förvaras i 
slutna kärl eller containers.    
 

Ja Företaget har ett avfallssystem där de 
sorterar i stort allt avfall som uppstår i 
verksamheten. Avfallet slängs i containers på 
varje avdelning som sedan i sin tur 
transporters ut till avfallslagret där de 
sorteras i olika fraktioner i olika containers. 
De containers som innehåller organiskt avfall 
förvaras i slutna.  NSR tar sedan hand om 
avfallet och sorterar sedan även en del av 
fraktionerna. Avfallshanteringen delas med 
Ewerman 

 
Processavloppsvattnet skall 
renas internt med någon 
form av reningsteknik för 
att förhindra att större 
partiklar av växdelar inte 
kommer ut i det 
kommunala spillvattnet. 
 

Ja Företaget har satt in silar i avloppssystemet 
som tar upp de större växtdelar som kan 
tänkas följa med ut i det kommunala 
spillvattnet. 

 

En redovisning där det 
beskrivs vilka möjligheter 
som finns att spara in på 
vattenförbrukning i 
verksamhetens produktion. 
 

 
Ja 

 

Företaget har tagit fram en sådan 
redovisning. 

I samma 
delegationsbeslut 
som ovan förelägger 
miljönämnden i 
Helsingborg även 
företaget att komma 
in med följande 
uppgifter senast den 
1 juli 2011  
 

Företaget ska ta fram en 
transportplan som visar hur 
mycket koldioxidutsläpp 
som släpps ut på varje 
transportkategori. Här ska 
även redovisas hur förtaget 
jobbar med att minska och 
följa upp miljöpåverkan av 
transporterna. Både 
godstransporter och 
persontransporter 
kopplade till verksamheten 
ska redovisas.  
 
 

Nej Företaget har idag inte tagit fram någon 
transportplan. 
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4.4.5 Systemelement övergripande mål, detaljerade mål och 

handlingsplaner  

 Organisationen skall fastställa, införa och underhålla dokumenterade övergripande 

och detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. 

Hur nuläget ser ut: 

I nuläget så har Salico tagit fram miljömål gällande el, gas samt vattenförbrukning. 

Enligt Göran Fries driftsansvarig har dessa mål uppnåtts. Miljömålen finns 

dokumenterade och man har strukturerat upp en text där man kan se vilka miljömål 

som man har och om man uppnådde dessa eller inte från år till år. Arbetet med detta 

skallkrav har påbörjats men måste arbetas mer med för att uppfylla skallkravet då 

beskrivningen av miljömålen var för ofullständig. Se mer under nästa skallkrav. 

Ett analysresultat av 
utgående spillvatten med 
avseende på COD, BOD7, 
pH, kväve, fosfor, svavel 
samt metaller som 
kadmium, kvicksilver, bly, 
krom, nickel, silver, tenn, 
koppar och zink.  
 
 

Ja En analys genomförde av Eurofins och 
resultatet redovisades sedan till 
miljönämnde i Helsingborg 

 

Analysresultat av utgående 
spillvattnets 
nitrifikationshämning med 
20% inblandning av 
verksamhetens spillvatten i 
enlighet med ABVA 
(Allmänna bestämmelser 
för brukande av Skåne 
Nordväst kommuners 
allmänna vatten –och 
avloppsanläggningar) 
Provtagningen ska ske vid 
användning av 
desinfektionsmedel. 
Beskrivning av 
provtagningsmetodiken ska 
framgå av de redovisande 
uppgifterna.  
 
 
 

Ja En analys genomförde av Eurofins och 
resultatet redovisades sedan till 
miljönämnde i Helsingborg 
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 Övergripande och detaljerade miljömål skall vara mätbara där så är praktiskt möjligt 

och vara förenliga med miljöpolicyn, inklusive åtagandena om att förebygga 

förorening, att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av 

och åtagandet om ständig förbättring. 

Hur nuläget ser ut: 

De miljömål som har tagits fram kan kopplas till företagets miljöpolicy och 

kontinuerlig mätning sker av vatten och hur mycket gas som används. De har dock 

inte tagit fram några mer miljömål än så och man kan inte ser någon struktur på vilka 

som är detaljerade eller övergripande. Det finns inte heller någon beskrivning på hur 

man ska uppnå dessa miljömål. I framtiden bör företaget utforma en mer omfattande 

beskrivning av deras miljömål där man redovisar vilka miljömål som är övergripande 

och vilka som är detaljerade.  Man ska även tänka på att man tar hänsyn till de legala 

och andra krav som ställs på verksamheten samt de åtagande man gjort vid 

framtagningen av miljömålen. Det bör finnas ett tydligt samband mellan miljöpolicyn 

och miljömålen. Det kan även vara lämpligt att man på ett tydligt sätt beskriver hur 

man hade tänkt uppnå målen och inom vilka tidsintervall. 

 

 När övergripande och detaljerade miljömål upprättas och ses över, skall 

organisationen ta hänsyn till lagar och andra krav som organisationen berörs av och 

till sina betydande miljöaspekter. 

Hur nuläget ser ut: 

Detta kommer företaget att få göra i framtiden när man tagit fram de övergripande 

och detaljerade miljömål man tänkt jobba med och presenterat dem på ett mer 

utförligt sätt än vad som gjorts i nuläget. Detta skall krav kommer att arbetas med i 

framtiden.  

 

  Organisationen skall också beakta tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och 

affärsmässiga krav samt synpunkter från intressenter. 

Hur nuläget ser ut: 

Företaget arbetar idag aktivt med att uppnå de krav som ställs på dem från kunder 

och försöker att använda sig utav teknik som är miljövänlig i så stor utsträckning som 

det är ekonomiskt försvarbart. Man har hela tiden miljön i åtanke vid nya 
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investeringar och i sitt arbete.  Företaget följer även upp de krav som ställs från 

myndigheten gällande miljön. Eftersom företaget har ett pågående miljöarbete så 

kan de ha detta i åtanke när de tar fram sina miljömål och ser till att man beskriver 

hur man har beaktat vilka möjligheter som finns, ekonomiska faktorer eller om man 

tagit hänsyn till vissa intressenter vid framtagningen.  

 

 Organisationen skall upprätta, införa och underhålla en eller flera handlingsplaner 

för att uppnå sina övergripande och detaljerade miljömål. Handlingsplanerna skall 

innehålla: 

a) ansvarsfördelningen för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål för 

relevanta funktioner och nivåer inom organisationen; 

b) tillvägagångssätt, resurser och tidsplaner för att uppnå målen. 

Hur nuläget ser ut: 

Det finns en framtagen handlingsplan för 2012 där Salico beskriver vad de ska 

åstadkomma under 2012. Det beskrivs även varför man ska göra för förändringarna 

och till viss del hur man ska genomföra dem. Handlingsplanen behöver utvecklas i 

den mån att man beskriver mer utförligt hur man ska genomföra förändringarna. I 

handlingsplanen för övrigt så saknas det vilka resurser man har tillgång till och en mer 

detaljerad tidsplan för att uppnå sina mål och när arbetet med miljömålet bör vara 

avslutat.  Det ska även finnas en beskrivning på vem som ska utföra vad så att man 

kan se en tydligare struktur av ansvarsfördelning. Skallkravet är påbörjat men behöver 

jobbas på mer för att kunna uppfyllas.  

 

4.5 Huvudkomponent Uppföljning 

             4.5.1 Systemelement övervakning och mätning 

 Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att regelbundet 

övervaka och mäta sådant i verksamheten som kan ha betydande miljöpåverkan. 

Rutinerna skall omfatta dokumentering av uppgifter som redovisar organisationens 

miljöprestanda, tillämplig verksamhetsstyrning och överensstämmelse med 

organisationens övergripande och detaljerade miljömål. 
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Hur nuläget ser ut:  

I nuläget så genomför företaget de mätningar som myndigheternas krav ställer på 

gällande miljön samt på de miljömålen kring el, gas och vatten man har tagit fram. 

Mätningsresultaten dokumenteras för att man ska kunna följa upp om man nått 

målen och så att man kan redovisa resultatet till myndighet om de så kräver. Här 

skulle man kunna försöka att använda sig utav samma system som man har i 

kvalitetskontrollprogrammet fast på miljöpåverkan där man använder sig utav dels 

teknisk övervakning t.ex. när man loggar temperaturer i verksamheten samt att 

personal i processen tar prover för att hålla koll på temperaturer m.m.  Här finns de 

också ett tydligt samband med det egenkontrollprogram som företaget har där man 

följer vissa rutiner för att identifiera och mäta parametrar som påverkar miljön.  

 

 Organisationen skall säkerställa att kalibrerad eller verifierad utrustning för 

övervakning och mätning används och att den underhålls. Organisationen skall 

bevara tillhörande redovisande dokument. 

Hur nuläget ser ut:  

I det kvalitetskontrollprogram som företaget hade tänkt slå ihop 

miljöledningssystemet med så finns det rutiner gällande kontroll och kalibrering av 

den utrustning som används. När sammanslagningen sker så kan man i samband med 

den nuvarande kontrollen även gå igenom de mätinstrument som behövs för 

miljöarbetet.  Detta skallkrav kommer man att arbeta med i framtiden.  

 

4.5.2 Systemelement Utvärdering av att lagar och andra krav följs 

 Enligt organisationens åtagande om att följa lagkrav, skall den upprätta, införa och 

underhålla rutiner för att regelbundet utvärdera att tillämpliga lagkrav följs. 

 

 Organisationen skall bevara redovisande dokument från den regelbundna 

utvärderingen. 

Hur nuläget ser ut:  

Företaget bevarar de dokument som de skickat in till myndigheten eller som de fått av 

myndigheten. Detta är dokument som visar företagets gamla före detta tillstånd, 
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företagets anmälan till myndighet, godkännande av anmälan från myndighet och 

tillsynsrapporter från myndigheten.  Tillsynsrapportrena visar om det finns någon 

avvikelse i verksamheten gällande miljö och vad företaget har blivit förelagt att 

genomföra eller åtgärda. Detta är en form av dokumentation som visar hur företaget 

följer upp de krav som ställs från myndigheten.  Dock är detta inte dokumentation av 

någon utvärdering men man kan ha samma tanke när man sedan gör utvärderingen 

att man samlar in sina utvärderingar i sin miljöpärm eller i det elektroniska systemet. 

Detta skall krav kommer man att få arbeta med i framtiden.  

 

 Organisationen skall utvärdera att den följer andra krav som den berörs av. 

Organisationen kan välja att kombinera denna utvärdering med utvärderingen av att 

den följer lagar, enligt 4.5.2.1, eller upprätta en separat rutin för detta. 

 

 Organisationen skall bevara redovisande dokument från den regelbundna 

utvärderingen. 

Hur nuläget ser ut: 

Företaget bevarar de dokument som de skickat in till myndigheten eller som de fått av 

myndigheten. Detta är dokument som visar företagets gamla före detta tillstånd, 

företagets anmälan till myndighet, godkännande av anmälan från myndighet och 

tillsynsrapporter från myndigheten.  Tillsynsrapportrena visar om det finns någon 

avvikelse i verksamheten gällande miljö och vad företaget har blivit förelagt att 

genomföra eller åtgärda. Detta är en form av dokumentation som visar hur företaget 

följer upp de krav som ställs från myndigheten. Dock är detta ingen utvärdering och 

företaget kommer att behöva arbeta med detta skallkrav i framtiden.  

 

4.5.3 Systemelement Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder 

 Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att hantera inträffade 

eller tänkbara avvikelser och för att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. 

Hur nuläget ser ut: 

 I nuläget så har företaget ingen formellt system för hantera avvikelser men företaget 

dokumenterar en gång om året en uppföljning på hur de deras konsumtion har sett 
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ut under året som hur mycket vatten som förbrukats, hur mycket el som förbrukats, 

gasanvändning och volymer man producerat m.m. Företaget gör även kontinuerligt 

uppföljningar på t.ex. hur mycket vatten som används och mycket el man förbrukar 

m.m. Man genomför även kontrollronder i verksamheten för att upptäcka eventuella 

brister som vattenläckage, bristande rutiner i produktion och att all teknisk 

utrustning fungerar som den ska m.m. Man kan säga att företaget har en nuvarande 

rutin och har påbörjat arbetet med detta skallkrav.  

Rutinerna skall ange krav för att: 

a) identifiera och korrigera avvikelser och vidta åtgärder för att mildra deras 

miljöpåverkan; 

b) undersöka avvikelser, identifiera vad som har orsakat avvikelserna och vidta åtgärder 

för att förhindra att avvikelserna upprepas; 

c) utvärdera behov av åtgärder för att förhindra avvikelser och vidta lämpliga åtgärder 

för att förhindra att avvikelserna inträffar; 

d) dokumentera resultaten av korrigerande och förebyggande åtgärder; 

e) granska effekten av korrigerande och förebyggande åtgärder; 

Hur nuläget ser ut: 

 Genom den uppföljning som beskrivs under föregående skallkrav kan företaget se 

om det finns några avvikelser och rätta till problemet som orsakar avvikelsen. När 

avvikelsen har uppdagats så kan företaget snabbt vidta åtgärder och på detta sätt 

mildra den miljöpåverkan som kan uppstå t.ex. överkonsumtion av vatten, läckage 

eller att man använder för mycket el. Företaget har genom detta påbörjat arbetet 

med skallkravet men man måste arbete mer för att uppnå alla punkter som finns 

under detta skallkrav.  

 

 Varje åtgärd skall vara ändamålsenlig i förhållande till problemens storlek och den 

miljöpåverkan som har uppstått. 

Hur nuläget ser ut: 

 I nuläget så är det företaget som avgör detta och kommer vara de som avgör det i 

framtiden. 
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 Organisationen skall säkerställa att varje nödvändig förändring av dokumentationen 

av miljöledningssystemet görs.  

Hur nuläget ser ut:  

Detta skall krav får företaget arbeta med i framtiden.  

 

             4.5.4 Systemelement Redovisande dokument 

 Organisationen skall upprätta och underhålla redovisande dokument i den 

omfattning som behövs för att visa att organisationen uppfyller kraven i sitt 

miljöledningssystem och i denna standard samt för att kunna visa de resultat som har 

uppnåtts. 

Hur nuläget ser ut: 

 I nuläget finns det upprättade dokument som visar vilka miljömål som företaget har 

och om de har uppnått dessa eller inte. Det finns även en dokumenterad 

handlingsplan.  Dessa är inte fullständiga när det gäller utformningen men visar att 

företaget redan till en viss del börjat dokumentera och faktiskt följa upp hur det har 

gått med sina mål. I allmänhet så är dokumentationen på företaget gällande miljö 

begränsad till den miljöpärm som man har. Dokumentationen här är dåligt 

uppdaterad och det skulle behövas mer arbete med rutinerna gällande detta i 

framtiden. Dock så beror nog dessa brister på att driftschefen på företaget har så 

mycket mer åtaganden än miljöarbetet och helt enkelt inte har den tid som behövs 

för att hinna med. Företaget borde bidra med mer resurser med miljöarbetet om 

detta ska fungera och man har tagit ett steg i denna riktning då man ska anställa en 

deltidstjänst som ska jobba med att upprätta miljöledningssystemet. Detta skall krav 

kommer man att behöva arbeta med i framtiden.  

 

 Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera, 

förvara, skydda, återfinna, arkivera och gallra redovisande dokument. 

Hur nuläget ser ut:  

I företagets kvalitetssystem och i de dokument som man tagit fram gällande miljö som 

t.ex. handlingsplan så använder man sig av ett siffersystem där varje dokument 
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numreras för att kunna identifiera och spåra dokumentet.  I kvalitetssystemet så har 

man en årlig genomgång av alla dokumentation för att se så att allt stämmer och vid 

uppdatering av dokument tas de gamla bort när de nya införs och dokument som inte 

är relevanta längre eller som är felaktiga tas bort och noteras i ändrings dokumentet.  

Man förvaras även vissa dokument inlåsta eller så har man begränsningar i intranätet 

gällande tillgång till dokumenten. Detta system som man använder i nuläget kan man 

fortsätta att använda sig utav när man inför ledningssystemet . Arbetet med detta 

skall krav kommer man att få arbeta med när miljöledningssystemet utformas.  

 

 Redovisande dokument skall vara och förbli tydliga, identifierbara och spårbara. 

Hur nuläget ser ut: 

 I företagets kvalitetssystem och i de dokument som man tagit fram gällande miljö 

som t.ex. handlingsplan så använder man sig av ett siffersystem där varje dokument 

numreras för att kunna identifiera och spåra dokumentet.  Detta system kan man 

fortsätta att använda sig utav. Detta skall krav kommer man att få arbeta med men 

det kommer nog att gå lätt eftersom man redan har bra system för detta.  

 

           4.5.5 Systemelement Intern revision 

 Organisationen skall säkerställa att interna revisioner av miljöledningssystemet 

genomförs med planerade intervall för att: 

a) avgöra om miljöledningssystemet 

1) överensstämmer med planerade åtgärder för miljöledning, inklusive kraven i 

denna standard, 

2) har införts och underhållits på ett riktigt sätt, 

b) Ge ledningen information om resultat från revisioner. 

Hur nuläget ser ut: Hur nuläget ser ut: 

 Detta skall krav kommer företaget att få arbete med i framtiden då man upprättar 

miljöledningssystemet. Kolla på nästa skallkrav för att se lite mer om nuläget. 
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 Organisationen skall planera, upprätta, införa och underhålla ett revisionsprogram 

med hänsyn till de berörda verksamheternas och aktiviteternas betydelse för miljön 

och till resultat från tidigare revisioner. 

Hur nuläget ser ut:  

Företaget har idag ingen internrevision när det gäller miljön. Dock har man en 

uppföljning på de miljömål som man har satt upp samt genomför ronder i 

verksamheten för att kunna identifiera avvikelser. Den person som jobbar med 

företagets nuvarande kvalitetssystem och den personen som ska upprätta 

miljöledningssystemet har utbildning inom internrevision. Efter att ha gått igenom 

kvalitetssystemet och dess rutiner så jämfördes detta med de krav som ställs på en 

internrevision i systemelementen.  Detta visade att företaget skulle kunna använda sig 

av samma rutiner som man använder idag. I kvalitetssystemets gör man en årlig 

revision för hela kvalitetsområdet och så gör man revisioner gentemot de kunder man 

har för att de ska bli uppdaterade. 

 

 En revisionsrutin skall upprättas, införas och underhållas. Den skall behandla följande 

frågor: 

- ansvar och krav för att planera och genomföra revisioner, för att rapportera 

resultat och för att bevara tillhörande redovisande dokument; 

- identifiering av revisionskriterier, omfattning, frekvens och metoder. 

Hur nuläget ser ut:  

Detta skall krav kommer företaget att få arbete med i framtiden då man upprättar 

miljöledningssystemet.  

 

 Revisorer skall väljas och revisioner skall genomföras på sådant sätt att objektivitet 

och opartiskhet i revisionsprocessen säkerställs 

Hur nuläget ser ut:  

Detta skall krav kommer företaget att få arbete med i framtiden då man upprättar 

miljöledningssystemet.  
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5. Diskussion och slutsats 

I det stora hela så finns det en god grundtanke hos företaget och en vilja att arbeta med 

miljön. Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetet kring miljön dels för att 

uppfylla kraven de får från myndigheterna och dels för att uppfylla de krav och önskemål som 

deras kunder ställer på dem. Det har redan planerats att en deltidstjänst som ska arbeta med 

upprättandet av miljöledningssystemet ska tillsättas.  Detta är ett stort steg i rätt riktning för 

att verkligen kunna få igång själva arbetet som kräver mycket tid och engagemang.  Företaget 

har påbörjat ett arbete kring en del av skallkraven som finns i standarden ISO 14001: 2004 

och har i stort sätt uppfyllt en stor del av de skallkrav som finns under huvudkomponent 

generella krav och systemelement miljöaspekter. Här har man fått en inledande 

miljöutredning utförd med hjälp utav studenterna som skrivit dessa två arbeten om 

företagets miljöaspekter. Studenterna har även tagit fram ett system som företaget kan 

använda sig utav i framtiden för att hålla sina miljöaspekter uppdaterade och för att kunna 

identifiera sina miljöaspekter. Det har även skett en identifiering av vilka miljöaspekter som 

är betydande eller ej. Generellt så har företaget påbörjat en stor del av de skallkrav som finns 

i standarden.  En grov beskrivning av arbetet företaget arbetar med idag är att man har tagit 

fram handlingsplaner och miljömål som måste utvecklas då de i nuläget inte följer de 

skallkrav som finns. Företaget genomför mätningar, dokumenterar till viss del och gör 

uppföljningar.  De brister som finns är dokumenteringen, uppföljningen av lagstiftning som 

samt till en viss del utvärderingar. Det kommer att behövas en bättre rutin på dessa områden 

i framtiden. I nuläget genomför man inte heller några miljörevisioner. Dock så har den person 

som ska arbeta med upprättandet av miljöledningssystemet utbildning i internrevision vilket 

underlättar att kunna uppfylla skallkraven under systemelement intern revision. Företaget 

kan även använda den metod som man använt i denna miljöutredning där man sammanställt 

den lagstiftning som berör miljöaspekterna och utvärderat om man uppfyllt det krav som 

ställs. På detta sätt får man en god rutin för att upprätthålla och följa upp verksamhetens 

lagar och andra krav. Miljöledningssystemet ska slås ihop med det nuvarande 

kvalitetssystemet på företaget och efter att ha jämfört dessa två så finns det mycket rutiner 

som man skulle kunna använda sig av i miljöledningssystemet och sammanslagningen av 

dessa två tros gå smidigt.  Företaget har mycket att arbeta med i framtiden men många 

grunder finns redan och med denna miljöutredning så har man tagit ett steg i rätt riktning.  



67 

 

6. Tack till! 

Malin Planander för att du hjälpte mig att få möjligheten att få genomföra mitt 

examensarbete på Salico AB och tack för ditt stöd och engagemang. 

Torbjörn Brorson för att du har velat vara min handledare och tack för dina goda tips och ditt 

stöd med vårt examensarbete. Var en ära att få ha en sådan kunnig handledare på området. 

Göran Fries för att du har tagit dig tid att hjälpa oss med information under arbetets gång det 

har varit guld värt.  

Resterande personal på företaget som ställde upp på intervjuer för att hjälpa oss med 

information. 

Salico AB som tog emot oss. 

Karl Ljung som har förmedlat information om vad som krävs i examensarbetet. 
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Anna Görnebrand, Chef på kvalitetsavdelningen 

Referens i text (Intervju med Anna) 

 

Isa Rahmani, Inköp av råvaror 

Referens i text (Intervju med Isa) 
 

Tabellförteckning 

 

Tabell 1: beskriver hur uppdelningen av miljöaspekterna samt systemelementen mellan Sara 

och Mikael ser ut.  

 

Tabell 2: Tabellen nedan beskriver hur mycket råvaror som köpts från respektive land under 

2011. Vikterna baseras i ton.  

Tabell 3: Tabellen nedan beskiver och sammanfattar vilka miljöaspekter det finns kring 

råvaror, hur förhållandet ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns 

för drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

Tabell 4: Tabellen beskriver hur många mil respektive fordon har kört per år. 

 

Tabell 5: Tabellen nedan beskriver antalet resor som skett med flyg utrikes och inrikes. 

 

Tabell 6: Tabellen nedan beskriver hur många procent de olika transporterna med lastbil 

utgör av det totala antalet km som körts. Den beskriver även den sammanlagda och enskilda 

vikten av råvaror för alla länderna man köper in av och procenthalten av totalvikten för varje 

enskilt land. 

*På denna sträcka transporteras råvarorna även med båt men denna sträcka är inte inräknad.  

 

Tabell 7: Tabellen beskriver hur personal på företaget tar sig till jobbet. 

*Om man fyllde i att man tog bilen till jobbet kunde man även ange om man samåkte med 

någon. Det var två stycken som kryssade i att de samåkte. 
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Tabell 8: Tabellen beskiver och sammanfattar vilka miljöaspekter det finns kring råvaror 

transporter, hur förhållandet ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det 

finns för drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

Tabell 9: Tabellen beskiver och sammanfattar miljöaspekten produkter, hur förhållandet ser 

ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad 

miljöaspekten värderades till. 

Tabell 10: Tabellen beskriver de försiktighetsmått som företaget fått från miljönämnden. 

 

Tabell 11: Tabellen beskiver och sammanfattarmiljöaspekten buller, hur förhållandet ser ut 

just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad 

miljöaspekten värderades till. 

Tabell 12: Tabellen beskiver och sammanfattar miljöaspekten lokalisering, hur förhållandet 

ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad 

miljöaspekten värderades till. 

Tabell 13: Tabellen beskiver och sammanfattar miljöaspekten avfall, hur förhållandet ser ut 

just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för drivkrafter och vad 

miljöaspekten värderades till. 

Tabell 14: Tabellen beskiver och sammanfattar vilka miljöaspekter det finns kring utsläpp till 

luft, hur förhållandet ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det finns för 

drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

Tabell 15: Tabellen beskiver och sammanfattar vilka miljöaspekter det finns kring mark och 

grundvatten, hur förhållandet ser ut just nu, vilken miljöpåverkan som kan finnas, vad det 

finns för drivkrafter och vad miljöaspekten värderades till. 

Tabell 16: Tabellen nedan beskriver vilka lagar som berör verksamheten i nuläget, hur de 

påverkar verksamheten samt om verksamheten efterlever lagstiftningen. Den sammanställer 

även vilka krav som myndigheten och kunder har ställt på företaget och om företaget har 

följt upp kraven. 
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Figurförteckning 

Figur 1: Bilden visar hur koncernstrukturen ser ut hos STC Interfinanse AB ägaren till Salico 

AB(STC Interfinance) 

Figur 2: Bilden beskriver hur STC Greenfood är indelat i olika verksamheter(STC Greenfood) 

Figur 7 Figuren beskriver ansvarsfördelningen på Salico AB(Figuren erhölls från Göran Fries) 

Figur 8 Figuren beskriver hur ansvarsfördelningen ser ut i produktionen(Figuren erhölls från 
Göran Fries) 

Figur 9 visar PDCA modellen som står för Planera, Genomföra, Följa upp och förbättra(ISO 
14001) 

Figur 10 visar de fem huvudkomponenterna i ett ISO 14001 ledningssystem(ISO14001) 

 

 

Bilaga 1 frågor som ställts under intervjuer 

Nedanstående frågor han används för att få fram information om hur man arbetar med 
miljön kring de olika miljöaspketerna. Frågorna ställdes till olika personer som jobbade på 
företaget dels genom mail och dels genom intervju.  

 
Frågor kring mark och grundvatten 

 

 Finns det detaljerad information om följande: 

 Vad marken består av?(geologiskt) 

 Hur djupt ligger grundvattnet? 

 Hur grundvattenflödet ser ut? 

 Har någon kemisk analys utförts på mark och gryndvatten? 

 Vet ni vart på området det kan ha förekommit spill eller emissioner? 

 Har eventuella tdigare utsläpp städats upp? Isåfall har detta dokumenterats? 

 Har alla möjliga källor till mark och grunvattenföroreningar blivit identifierade, som:  
 

a) Finns det någon cistern /tank i marken? 
 

b) Rör eller gångar under marken? Tex avlopp 
 

c) Läckage kring de områden där kemikalier, avfall och lösningsmedel hanteras? 
 

d) Risker med spill och läckage vid avlastning och lasting av kemikalier? 
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 Har alla rimliga åtgärder (tekniska, organisatoriska) vidtagits för att förhindra 
förorening av marken?  

  Finns det något register över releventa lagar 
och villkor för att förhinda föroreningar av mark 
och gryndvatten? 

 Finns det något program för att identifiera och 
förebygga förening av mark och grundvatten? 

 Om ja: 
 
a) Har prioriteringar och mål fastställts? 
 
b) Täcker programmet vad som har hänt och 
vad som kan hända I framtiden? Tex om man 
måste flytta verksamheten eller den läggs ner. 
   
c) Har releventa lagar och villkor gällande 
föroreningar förts in i rutiner och instruktioner? 

 

  Finns det skriftliga instruktioner gällande: 
 
a) Förvaring av kemikalier och farligt avfall?  
b) Procedurer som visar hur man ska agera vid 
en markförorening? Tex orsakad av spill m.m.  

 

 Är det någon person som har ansvaret gällande 
skydd mot föroreingar?   

 Följer ni upp, övervakar och dokumenterar 
frågor kring markskydd för att kunna:  

 Se till att lagar och villkor följs? 
 Dokumentera läckage eller andra incidenter? 
 Bedöma ekonomiska konsekvenser vid en    
eventuell förorening? 

 Är bedömningar och uppföljning utförs 
regelbundet om hur företaget hanterar mark-
och grundvatten? 

 
 

Frågor kring avfall 
 

 Vet ni hur mycket av respektive avfalla som 
uppstår? 

 Jobbar ni systematiskt med att köpa in material i 
produktionen som är mer miljövänliga?  

 Hur mycket av avfallet sorteras? 

 Hur mycket avfall i form av skrot uppstår och 
hur hanteras detta? 

 Finns det en översikt av förvaring av avfall? 
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 Hur transporteras avfallet internt och externt?  

 Har ni använd någon form av 
landfyllnadsmaterial i eller utanför 
verksamheten? 

 Vet ni hur mycket av avfallet som uppstår som 
används till nya material respektive till energi? 

 Hur mycket av ert avfall deponeras? 

 Vad är den årliga kostanden för hantering av 
avfall? 

 Finns det skrivna instruktioner på hur 
avfallshanteringen ska se ut? 

 Har ni någon lista över lagar gällande avfall? 
T.ex. Hantering av farligt avfall? Hantering av 
icke farligt avfall? 

 Har ni något avfallsprogram kring minskning av 
avfallet som täcker: 

 Hur man kan undvika uppkomsten av avfall,  
metoder för att reducera mängden avfall, 
mätbara målsättningar och presteringar gällande 
avfall. 
 

 Har lagar och föreskrifter implementerats i 
interna procedurer och instruktioner?  

 Har ni klargjort vem som är ansvarig för 
avfallshanteringen? 
 

 Har ni funderat över följande möjligheter: att 
återanvända lösningsmedel och material I 
verksamheten, utveckla återvinningssystemet, 
samarbeta med leverantörer t.ex. skicka tillbaka 
paketeringsmaterial, tekniska åtgärder för att 
minska mängden avfall, utökad åter, alternativa 
metoder för destruktion (t ex på plats 
förbränning av lösningsmedel såsom en källa 
för energi), god hushållning 
informationskampanjer, att ha en regelbunden 
utvärdering av hur bra avfallshanteringen 
fungerar och om den är tillräcklig, om 
eventuella program gällande avfall fungerar så 
bra som möjligt.  

 

Frågor kring buller 
 

 Har någon bullermätning utförts på buller 
och vibrationer?  

 Går värdena över de försiktighetsmått 
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miljöförvaltningen angett?  

 Vilka tider kan det tänkas uppkomma buller?  

 Vilka tider är produktionen igång? 

  Var kommer bullret ifrån? 

 
Frågor kring luft 
 
 

 Vad är det för gas ni använder i er gaspanna? 

 Mäter ni utsläppen?  

 Vilka åtgärder görs för att minska dem?  

 Har ni haft några klagomål gällande lukten från 
utsläppen?  

 
 ISO standarder 

 

 Har Salico eller något av de företag som köps 
upp av Salico certifierat sig enligt ISO 14001 
standarden innan? 

 

Frågor kring lokalisering 
 

 Har det kommit in några klagomål från grannar 
myndigheter eller andra företag?  

 Störs er verksamhet av andra närliggande 
industrier eller annan aktivitet?  

 Kan företaget expandera på den nuvarande 
marken? 

 Finns det delar av marken som inte kan 
användas på grund av t.ex. tidigare föroreningar 
m.m.? 

 Vet ni om det eventuellt kommer byggas villor I 
närheten av industriområdet i framtiden?  

 Är ni medvetna om eventuella 
expanderingsplaner hos grannverksamheterna? 
Kan dessa komma i konflikt med er verksamhet?  

 Har den rättsliga statusen på fastställts på 
platsen (i enlighet med planering och 
bygglagar)? 

 Är ni medvetna om nuvarande och framtida 
begränsningar som följer av planering och 
bygglagar eller annan relevant lagstiftning? Ja 

 Finns det en uppdaterad karta över området? Ja 

 Är det klart vem som äger marken och vem som 
äger byggnaderna?  Ja 
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 Vem äger marken?  Fastighets AB Knut Påls väg 
9 

 Vem äger byggnaden? Se ovan 

 Vet ni vilka som äger vägar eller andra områden 
som delas med grannverksamheter? Ja 

 Delar ni något med grannverksamheter? T.ex. 
energi, avloppssystem m.m.  

 Är tillgången till plats och ansvar reglerat i ett 
skriftligt avtal?  

 Finns det ett register över lagstiftningen, avtal 
och andra krav som har med bolagets 
lokalisering att göra? 

 
 

 Finns det någon anledning till varför 
lokaliseringsproblem bör kontrolleras på ett 
bättre sätt?  

 Har ni någon vetskap om följande: 
 
a) Klagomål från grannar?  
 
b)Vikten av att informera grannar om tillfälliga 
störningar, ombyggnationer och andra 
förändringar? 
 
c) Miljöaspekter på transporter av råvaror och 
produkter till och från platsen (t.ex. buller)?  
 
d)Transport av anställda till och från arbetet?  
 
e)Vikten av att undvika störningar (buller, 
damm, god ordning på plats, etc.)? Nej 
 

 Finns konkreta mål för ovanstående aktiviteter?   

 Är det rutiner som säkerställer att miljöfrågorna 
beaktas vid byggande och planering arbete?  

 Är det klart vem i företaget som kommer att 
övervaka lokaliseringsfrågor?  

 Informeras grannar rutinmässigt om 
förändringar och störningar i verksamheten?  

 

Frågor kring produkter 
 

 Finns det tillräckligt med information för att 
kunna karakterisera produkten miljömässigt?  

 Är företagets produkter miljöanpassade?  
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 Är det viktigt för företaget att anpassa 
produkterna till miljön när det gäller 
marknadsföring och att märka produkterna som 
miljövänliga?  

 Får kunderna veta relevant information gällande 
hälsa , säkerhet och miljöinformation?  

 Har era produkter några krav på märkningen 
gällande hälsa och miljöinformation? 

 Finns det information på produkterna hur de 
ska hanteras när de blir avfall?  

 Har era kunder frågat om era produkters 
miljömässiga karaktärer?  

 Gör ni någon livscykelanalys av material som 
används?  

 Arbetar ni med eliminering av miljöfarliga 
komponenter?  

 Gör ni någon analys av kvalitetskrav i relation till 
miljökrav?  

 Försöker ni minska vikt och volym hos produkt?   

 Gör ni någon bedömning av den bästa möjliga 
metoden för att hantera avfall?  

 Märker ni produkten så att konsumenten vet 
hur han/hon ska hantera produkten som avfall?  

 Vet nu hur energi och material flöden vid 
tillverkning och användning ser ut? 

 Vet hur miljöpåverkan under olika faser av 
produktens livslängd ser ut?  

 Hur ser produktens effekt på människors hälsa 
ut?  

 Har en analys gjorts av hur konsumenttrender, 
reaktioner och attityder mot de miljömässiga 
egenskaperna hos produkterna kan påverka 
företaget? 

 Har ni någon gång informerat allmänheten om 
resultat av bedömningen gällande 
livscykelanalysen t.ex. I miljöredovisningar eller I 
reklam för era produkter?  

 Är ni förberedda på att hantera klagomål 
gällande miljöaspekterna kring era produkter?  

 

Frågor kring råmaterial 

 Blir det stora miljöförändringar vid utvinningen 
av råmaterialet?  

 Blir det stora förändringar i den naturliga miljön 
som följd av utvinningen av råmaterialet?  
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 Blir det betydande utsläpp av emissioner till 
vatten och luft i samband med råvarorna? Stor 
konsumtion av energi?  

 Finns det risk för människor i samband med 
utvinning av råvaror?  

 Konsumerar transporterna av material mycket 
energi? 

 Utgör transporterna av råvarorna någon speciell 
risk? 

 Använder företaget återanvändbara material i 
produktionen?  

 Kan det bli brist på material på grund av 
miljömässiga anledningar?  

 Genomför företaget miljörevisioner av 
råvaruleverantör?  

 Besöker ni råvaruleverantör? 

 Kollar ni med myndigheterna i de länder ni 
handliar in från så att leverantören uppfyller 
krav och lagar?  

 Finns det något förbättringsprogram för att 
reducera miljöpåverkan av utvinning och 
transport av råmaterialet?  

 Kan man utöka livslängden på produkten? 

 Tar företaget hänsyn till miljön när man väljer 
leverantör och material?  

 Utvärderar ni den miljömässiga situationen hos 
era leverantörer? 

 Gör ni någon livscykelanalys av produkterna? 

 Utförs miljörevisioner, bedömningar och 
uppföljningar regelbundet gällande hur 
företaget hanterar miljöpåverkan av råmaterial? 

  Frågor kring transport 
 

 Hur ofta transporterar ni farligt avfall? 
Transporteras farligt avfall? Hur mycket? 

 Tänker ni på miljön då ni gör nya kontrakt med 
transportföretagen? 

 Har förarna en ”eco driving” utbildning?  

 Vilka transportföretag använder ni?  

 Kan ni tänka er att göra det lättare för de 
anställda att resa kommunalt, eller med cykel. 
Bilpol?  

 Gör ni mycken affärsresor till utlandet?  

  Vad finns det för risker med transporter? 

 Har ni egna tjänstebilar? 
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 Tänker ni på miljön när ni köper in bilar?  

 Vad händer om det skulle bli brist på vissa 
grönsaker i närheten, eller vid någon olycka, tar 
ni då in frukt/grönsaker via flygplan bara för att 
göra era kunder nöjda? Genom att de får in sina 
produkter i tid.  

 Övernattning på området under helger 
förekommer på området, har de förarna tillgång 
till faciliteter hos er under helgen och planerar 
ni för att transporterna genomförs under 
veckan.  

 Hur stor del av transporterna är på lastbilar, tåg, 
båt respektive flyg? 

  Vet ni hur energi konsumtionen ser av 
transporterna?  

 Har ni någon policy kring transportfrågan? Även 
för företagsbilar.  

  Har ni diskuterat med myndigheter om att få 
närmre till tågrälsen? 

 
Bilaga 2 Enkät 

 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Lunds Universitet som gör en 
miljöutredning på Salico AB. Vi tittar på en rad olika 
miljöaspekter som rör företaget och vill nu veta hur ni 
tar er till och från jobbet. Vi hade varit väldigt 
tacksamma om ni ville svara på frågan nedan.  
Med vänliga hälsningar Sara och Mikael. 
 
Transporterar du dig till jobbet med: 
 

o Bil 
Om du kryssade i att du kör bil samåker du då 
med någon? (svara JA/NEJ nedan) 

o Ja  
o Nej 

 
 

o Buss 
o Buss och tåg 
o Cykel 
o Går till jobbet 
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Hello! 
 
We are two students from the University of Lund who 
conduct an environmental review on Salico AB. We look 
at a variety of environmental aspects related to the 
company and want to know how you travel to work. We 
would be very grateful if you could answer the question 
below. With kind regards Sara and Mikael. 
 

 I go to work by: 
 

o Car 
If so, do you travel along with others (carpool)? 
Answer yes or no below: 

o Yes 
o No 

 
o Bus 
o Bus and train 
o Bike 
o Walking 
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