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Förord 
I demia rapport redovisas erfarenheterna från att införa ett miljöledningssystem på tre företag i 
ett nätverksprojekt. Projektet har genomförts på uppdrag av 3 stycken träindustriföretag, 
medlemmar i Träindustrin Sala Heby. Trätek genom Margareta Sterner, har fungerat som 
projektledare och företagens resurspersoner har varit Marie Kilbo och Carita Wiklund, stu
denter på Mälardalens Högskola. 

Bakgrund 
Träindustrin i Sala-Heby har under de senaste två åren visat ett ökande intresse för miljö
arbete och en ökad miljömedvetenhet. Detta har medfört att Trätek, Margareta Sterner enga
gerats vid ett antal tillfallen för att informera om frågor som miljödeklaration av produkter, 
producentansvar, innebörd och innehåll av miljöledningssystemet ISO 14001 samt under 
våren 1999 även informera om miljöbalken. 

De miljöprojekt som nu genomförts har koppling till det projekt för Kundanpassning av pro
dukter/tjänster genom IT-stöd som genomförts med stöd av MDM Management AB, Anders 
Fläcke och TGMC Consulting AB, Tommy Gustavsson. 

Avrapportering av arbetet med att miljödeklarera företagens träprodukter sker genom före
tagsspecifika miljödeklarationer och tillhörande bakgrundsrapport. 

I denna rapport belyses arbetet med och erfarenheterna från att införa miljöledningssystem i 
nätverksform. I nätverket ingår tre företag, Fämqvist inredningar AB, Hagaköket/Scandina-
vian Kitchen AB och Solinge Snickerier AB. Förutom Trätek som drivit och varit ansvarig för 
nätverksträffarna har företagen haft två studenter från Mälardalens Högskola Marie Kilbo och 
Carita Wiklund som resurs för att genomföra de företagsspecifika miljöutredningama samt för 
att utforma den företagsspecifika miljöhandboken efter standarden SS-EN ISO 14 001. 

Kort om Miljöledningssystem ISO 14 001 
Standarden Miljöledningssystem - Kravspecifikation med vägledning för användning är en 
internationell standard, där den gällande svenska versionen har beteckningen SS-EN ISO 
14001:1996. Standardens uppgift är att systematisera och effektivisera ett företags miljö
arbete. Genom att införa miljöledningssystemet säkerställs att företagets miljöarbete leder t i l l 
en ständig förbättring, en miljöanpassning som kontinuerligt minskar företagets totala miljö
belastning. Organisationen ska formulera en miljöpolicy och övergripande miljömål med 
hänsyn ti l l lagkrav och kunskap om betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som organi
sationen kan kontrollera och förväntas kunna påverka ska identifieras. Standarden i sig anger 
dock inte några specifika kriterier för miljöprestanda. 

Kort om träindustrin - miljökunskap 
En utgångspunkt i arbetet med att införa miljöledningssystem är att företagen formulerar en 
miljöpolicy samt att de identifierar sina betydande miljöaspekter. För detta krävs kunskap om 
på vilket sätt industrin påverkar miljön vilket för träindustrin kan sammanfattas: 



Miljöfrågor med inriktning på den yttre miljön i anslutning till produktion är i huvudsak upp
delade på två myndigheter i Sverige, naturvårdsverket och kemikalieinspektionen. 

• Naturvårdsverket sätter upp regler för yttre miljön 
• Kemikalieinspektionen arbetar med riskbedömningar av kemiska ämnen i arbetsmiljön och 

den yttre miljön. 

"De nationella miljömålen beskriver den kvalitet i miljön och det tillstånd för miljö, hälsa och 
naturresurser som krävs i ett samhälle med hållbar utveckling". Formulerade miljömål och 
förslag t i l l åtgärder är utformade med utgångspunkt i dagens kunskap om miljöpåverkan och 
dess effekter. 

Tabell 1: Träindustriföretag som t ex ytbehandlar med lösningsmedelsbaserade system, eldar 
biobränsle i egen pannanläggning och bidrar med buller till omgivningen styrs av följande 
nationella miljömål 

Miljömål Förslag till åtgärd 
Fotokemiska oxidanter/marknära ozon 
Nedfallet av flyktiga organiska ämnen 
begränsas t i l l nivåer som inte skadar 
naturen eller människors hälsa 

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen 
bör minska med 50 % ti l l år 2000 räknat 
från 1988 års nivå. 

Tätorternas luftföroreningar och buller 
Luftkvaliteten skall förbättras så att de 
återstående riskerna för människors hälsa 
till följd av utsläpp av föroreningar från 
trafik, industri och energianläggningar 
undanröjs. 
Buller i tätorter bör minska så att det 
kommer att ligga under naturvårdsverkets 
riktlinjer. 

Vid år 2000 skall haltema av koldioxid, 
kväveoxid, svaveldioxid, sot och partiklar 
underskrida de riktvärden som utarbetats 
av naturvårdsverket. 
Utsläppen av cancerframkallande ämnen 
skall halveras t i l l år 2005. 

Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga 
restprodukter. 
Som riktlinjer för miljöpolitiken skall gälla 
att alla beslut skall vara inriktade mot att 
effektivisera resurshushållningen och 
främja kretsloppssamhället. (Vad som 
utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt 
kunna användas, återanvändas, återvinnas 
eller slutligt omhändertas med minsta 
möjliga resursförbrukning och utan att 
naturen skadas.) 

Källsortering av avfall bör utvecklas så att 
allt avfall som lämnas t i l l slutbehandling 
fr 0 m 1994 sorteras i kategorier som 
möjliggör lämplig hantering och så att 
förbränning och deponering av osorterat 
avfall i allt väsentligt skall ha upphört vid 
utgången av år 1993. 

Giftfri miljö* Organiska ämnen och metallföroreningar 
som skapats i samhället får inte hota 
människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 

* nationella miljömål 1997 



Miljöpåverkan av träindustri 
Träindustri som ytbehandlar med lösningsmedelsbaserade färger, lacker eller med olja inne
hållande lösningsmedel bidrar med utsläpp av flyktiga organiska ämnen t i l l luft, vilket bidrar 
till bildning av marknära ozon och en ökad halt föroreningar i luften. Det är dessutom mycket 
vanligt att träindustrin eldar sitt träspill i egen pannanläggning vilket också medför utsläpp ti l l 
luft av flyktiga organiska ämnen, framförallt vid ofijllständig förbränning samt kväveoxider. 

Ytbehandling, limning, hantering av oljor, smörjfetter etc. medför att en mängd kemikalier 
hanteras på träindustrin. Hantering av kemikalier (ur perspektivet miljöledningssystem) kan 
kopplas både t i l l inköpsrutiner internt på företagen, hantering ur arbetsmiljösynpunkt samt till 
kemikaliemas bidrag ti l l utsläpp av lösningsmedel till luft och förorening av mark och som 
avfall. 

Mål med projektet 
Målet med detta projekt är att utveckla företagens miljökompetens och miljömedvetenhet 
genom att utbilda industrin i kraven enligt standarden för miljöledningssystem ISO 14001 
samt genom nätverksträffama skapa företagsspecifika miljöledningssystem att ha som 
underlag för en fi^amtida certifiering. 

Metod 
I projektet har vi arbetat i nätverksform. En företagsspecifik miljöutredning ligger som grund 
för det fortsatta arbetet. Industrin har utbildats i kraven enligt standarden ISO 14001 och 
standardens/förordningens krav införs av industrin med stöd av Trätek och resurspersonema. 
Vid träffama har standardens punkter redovisats, diskuterats och exempel på formulering av 
rutiner och förklarande texter har delats ut. Företagens agerande under nätverksträffama och 
deras arbete intemt på företagen under mellantiden har varit av avgörande betydelse för hur 
väl kraven enligt ISO 14001 är införda i företagens miljöledningssystem. Företagen har avsatt 
2 -3 personer som deltagit på nätverksträffarna. Dessa har i samarbete med resurspersonema 
arbetat med införandet av miljöledningssystemet på företagen. Tidsåtgången för företagens 
egna arbete har uppskattats till att motsvara minst en halvtidstjänst under införande året. 

Genomförande 
En företagsspecifik miljöutredning med data för 1998 har genomförts '. Fem nätverksträffar 
och en omgång breddutbildning för samtlig personal i miljökunskap och miljöbalken genom
fördes under perioden november 1998 till juni 1999. 

' Miljöutredning på Fämqvists Inredning AB, uppdragsnr 3072 
Miljöutredning på Scandinavian Kitchen AB / Hagaköket, uppdragsnr 3074 
Miljöutredning på Solinge Snickerier Ab, uppdragsnr 3073 



Nätverksträff I 
Denna träff fokuserade på en genomgång av standarden ISO 14 001 och en presentation av 
miljöbaiken. Företagens miljöutredningar diskuterades och för samtliga företag kunde kon
stateras otydligheter beträffande hur företagen uppfyller miljöskyddslagens bestämmelser. 
Företagen fick i uppgift att se t i l l att miljöskyddslagens krav blir uppfyllda samt dokumentera 
samtliga miljöaspekter och arbeta med att identifiera sina betydande miljöaspekter. 

NätverksträfT II 
Företagen redovisade vad som hänt sedan sist. Scandinavian Kitchen /Hagaköket informerade 
om att de med anledning av villkorad prövotid i sitt miljötillstånd haft ett möte med läns
styrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Beckers och Kämers. Fämqvist Inredningar infor
merade om sitt kvalitetssystem enligt ISO 9002. Identifiering och utvärdering av företagens 
miljöaspekter redovisades och företagen påbörjade formulering av sin miljöpolicy. 

Anders Hesselgren från V AF AB, Västmanlands Avfallsaktiebolag, informerade om förord
ningen om farligt avfall, lagen om farligt gods och VAFABs hantering av farligt avfall. Upp
gifter t i l l nästkommande nätverksträff bestod i att formulera övergripande och detaljerade 
miljömål, ett miljöprogram och lägga fast en miljöpolicy. Underlag för en leverantörsför
frågan delades ut med uppmaningen att en förfrågan bör skickas ut för att klarlägga leveran
töremas miljöstatus. 

Förutsättningar för att formulera miljöprogram och miljöpolicy diskuterades. 

Breddutbildningen i miljökunskap planerades in för företagens anställda. 

Breddutbildning i miljökunskap 
Utbildning i miljökunskap genomfördes vid 5 tillfällen för samtlig personal på företagen. Ut
bildningen omfattade två mindre diskussionsuppgifter, allmän miljökunskap med redogörelse 
för de nationella miljömålen kopplade till träindustrin, information om standarden ISO 14001 
samt en översiktlig information om miljöbaiken. Dokumentation delades ut. 

Nätverksträff I II 
Företagen redovisar formulerade miljömål, miljöprogram och miljöpolicy. Förslag t i l l formu
lering av rutiner delades ut. 

Informerade om standardens punkter kommunikation, dokumentation, dokumentstyming och 
verksamhetsstyming. Exempel på rutiner delades ut. 

NätverksträfflV 
Genomgång av kraven för införande och drift av systemet enligt standarden ISO 14 001. Krav 
enligt standarden på dokumentation av miljöledningssystemet, dokumentstyming, verksam
hetsstyming 

Sammanfattning av genomfört arbete på företagen, utbyte av erfarenheter. 



Information av Räddningstjänsten i Sala, räddningschefen Bo Söderlund och informations
ansvarig Dick Söderlund redogjorde för räddningstjänstens syn på vad en träindustri bör tänka 
på vid risk för brand och nödläge. Miljö - och hälsoskyddschefen i Heby kommun Christer 
Johansson redovisade myndighetens syn på träindustrien verksamhet utifrån miljöbalkens 
krav. 

Nätverksträff V 
Vid denna sista nätverksträff i projektet diskuterades rutinen för nödlägesberedskap, avsnittet 
kontroll och korrigerande åtgärder samt krav på ledningens genomgång som bl a innebär att 
miljöledningssystemet utvärderas med fastställda intervall. Information om miljörevision, 
krav på intemrevision samt genomförande av interna miljörevisioner diskuterades och ett 
förslag kom upp innebärande att företagen utför intemrevisioner på varandras företag. 

Företagen framförde som en gemensam ståndpunkt att nätverket skulle finnas kvar, viktigt att 
fortsätta det samarbete som byggts upp under projektet. 

Marie Kilbos och Carita Wiklunds arbete har varit av stor betydelse, utan deras hjälp hade 
företagens miljöledningssystem inte haft den kvalitet de har. 

Företagens miljöledningssystem granskades översiktligt, goda exempel fördes fram samt 
identifierades områden som kräver ytterligare insatser. 

De ytterliggare insatserna redovisas i företagsspecifika dokument för företagen att ha som 
underlag för beslut om att fortsätta mot en miljöcertifiering enligt ISO 14001. 

Resultat och diskussion 
Företagens representanter på nätverksträffama har varit engagerade och förda diskussioner 
har fört arbetet framåt. Nätverksträffama och utbildningstillfallena har genomförts under 
perioden januari t i l l och med juni 1999. Mellan träffarna har resurspersonerna arbetat ute på 
företagen. Deras arbete startade med att genomföra och sammanställa en miljöutredning per 
företag och fortsatte sedan med att i samarbete med ledningen och utsedda miljösamordnare 
utforma företagens miljöledningshandbok. Resurspersonema har varit en viktig länk för 
miljöhandbokens tillkomst och också för att driva miljöarbetet framåt. 

Ett exempel på utformning av en miljöhandbok för företaget AB Träindustri, presenteras i 
bilaga 1. 

För att i någon mån utvärdera hur företagen och de deltagande personema upplevt projekt
formen nätverk och erfarenheten av att få kunskap om och även införa ett miljölednings
system enligt standarden SS- EN ISO 14001 utformades en enkät bilaga 2. 

Inkomna svar visar att företagen upplevt nätverkssamarbetet positivt. Stödet i form av Trätek, 
utdelat material och framförallt den externa hjälpen har fimgerat mycket bra. Möjligheten att 
förstå och uppfylla standardens punkter har inte inneburit några större svårigheter. 

Miljökunskapen ute på företagen har ökat och företagen räknar med att certifiera sig för 
miljöledningssystemet tidigast nästa år. 



Miljöledningssystem för AB Träindustri 
Ledningshandbok Miljö upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Aktuell utgåva Utgåva 1 Reg nr M.H4.0 Sida 1 (1) 

4.0 Aktuell utgåva 
ISO 14001 Flik Datum Aktuell utgåva 
4.0 Aktuell utgåva 0 990701 1 
4.1 Allmänt 1 990701 1 
4.2 Miljöpolicy 2 990701 1 
4.3 Planering 990701 1 
4.3.1 Miljöaspekter 3 990701 1 

Bilaga 1 Lista på miljöaspekter 990701 1 
Bilaga 2 Bedömningskriterier för analysering av 
miljöaspekter 

990701 ' 
Bilaga 3 Träindustrins miljöpåverkan 990701 
Bilaga 4 Flödesschema 990701 1 
Bilaga 5 Miljöaspektanalys 990701 1 

4.3.2 Lagar och andra krav 4 990701 1 
Bilaga 1 Lagar och krav som berör verksamheten 990701 1 

4.3.3 Övergripande miljömål och detaljerade miljömål 5 990701 1 
4.3.4 Miljöledningsprogram 6 990701 1 
4.4 Införande och drift 990701 1 
4.4.1 Organisationsstruktur och ansvar 7 990701 1 
4.4.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens 8 990701 1 

Bilaga 1 Personlig utbildningsstatus 990701 1 
Bilaga 2 Utbildningsplan 990701 1 

4.4.3 Kommunikation 9 990701 1 
Bilaga 1 Vidtagna åtgärder 990701 1 

4.4.4 Dokumentation av miljöledningssystem 10 990701 1 
4.4.5 Dokumentstyming 11 990701 1 
4.4.6 Verksamhetsstyming 12 990701 1 

Bilaga 1 Leverantörsförfrågan 990701 1 
Bilaga 2 Utvärdering av inkomna svar 990701 1 

4.4.7 Nödlägesberedskap 13 990701 1 
Bilaga 1 Nödlägesplan 990701 1 

4.5 Kontroll och korrigerande åtgärder 990701 1 
4.5.1 Övervakning och mätning 14 990701 1 

Bilaga 1 Arsrapport:avfall 990701 1 
Bilaga 2 Ärsrapport:ytbehandling 990701 1 
Bilaga 3 Årsrapport: energianläggning 990701 1 

4.5.2 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 15 990701 1 
Bilaga 1 Awikelserapport 990701 1 

4.5.3 Redovisande dokument, verifikat 16 990701 1 
4.5.4 Revision av miljöledningssystem 17 990701 1 

Bilaga 1 Revision / avvikelserapport 990701 1 
Bilaga 2 Revisionsplan 990701 1 

4.6 Ledningens genomgång 18 990701 1 



Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Allmänt Utgåva 1 Reg nr M.H4.I Sida 1 (1) 

4.1 Allmänt 

Beskrivning av företaget 

AB Träindustrier har tillverkat träsnickerier för offentlig miljö sedan 1960. 

Företaget har 30 anställda, 6 tjänstemän och 24 kollektivanställda. 
Företaget tillverkar alla typer av special-, köks- och inredningssnickerier. Ingående material i 
produkterna utgörs i huvudsak av trä med detaljer av aluminium, glas och stål. 65% av pro
duktionen säljs på den svenska marknaden. 

AB Träindustri certifierades för kvalitetssystemet ISO 9002 den 1 juli 1997. 

Miljöledningssystem 
För att få möjlighet att styra miljöarbetet har denna miljöhandbok tagits fram. Miljöhand
boken beskriver miljöledningssystemet vid AB Träindustri och har utformats enligt ISO 
14001. Det är vars och ens skyldighet att inom sitt verksamhetsområde följa miljöhandboken. 
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Miljöledningssystem for AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Danim 990701 

Miljöpolicy Utgåva I Reg nr M.H4.2 Sida 1 (2) 

4.2 Miljöpolicy 

Syfte 
Rutinen är t i l l för att säkerställa att policyn är dokimienterad, reviderad och hålls aktuell vid 
förändringar samt att den är kommunicerad till samtliga anställda. 

Miljöpolicyn är det högsta styrande miljödokumentet. 

Ansvar 

VD är ansvarig för att miljöpolicyn är upprätthållen och revideras. 

Miljöpolicyn ska vara undertecknad av VD. 

Miljösamordnaren är ansvarig för att miljöpolicyn är dokumenterad. 

Miljösamordnaren är ansvarig för att miljöpolicyn kommimiceras inom företaget. 

Omfattning 
Samtlig personal omfattas av miljöpolicyn. 

Utförande 

Miljöpolicyn upprättas av miljösamordnaren i samråd med ledningen. 

Miljösamordnaren dokumenterar miljöpolicyn i detta dokument. 
Miljösamordnaren kommunicerar miljöpolicyn så att samtlig personal är väl införstådd med 
dess innehåll och dess betydelse. 

Miljöpolicyn anslås på samtliga anslagstavlor inom företaget och kommimiceras bl.a. extemt 
via företagets produktkatalog. 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö upprättad av Godkänd av Dattim 990701 

Miljöpolicy Utgåva 1 Reg nr M.H4.2 Sida 2(2) 

AB Träindustris miljöpolicy 

AB Träindustri arbetar för att öka träanvändning i olika former. Trä är en förnyelsebar råvara 
och en ökad användning bidrar till utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle. 

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och teknisk utrustning kan vi tillverka snickerier 
och därtill tillhörande komponenter så effektivt och resurssnålt som möjligt, vilket främjar 
såväl en god natumiiljö som ekonomi. 

Gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav är och skall för oss vara minimikrav. 

Genom att styra verksamheten utifrån uppställda miljömål förbättras vårt miljöarbete ständigt. 

Vi ska sträva efter att reducera uppkommen avfallsmängd, verka för en ökad återanvändning/ 
återvirming av material, samt förebygga annan förorening från verksamheten. 

AB Träindustri skall ha en god och öppen kommunikation med anställda, kunder, leverantörer 
och övriga intressenter. 

Vi är med och leder utvecklingen mot ett hållbart samhälle 

VD Rot Lövkrona 



12 

Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Miljöaspekter Utgåva 1 Reg nr M.H 4.3.1 Sida 1 (1) 

4.3.1 Miljöaspekter 

Syfte 
Rutinen är t i l l för att kunna identifiera de miljöaspekter företaget har och vilka av dessa som 
kan ge upphov ti l l betydande miljöpåverkan. 

Ansvar 
Miljösamordnaren är ansvarig för att miljöaspektförteckningen uppdateras löpande. 

Samtliga arbetstagare är skyldiga att meddela miljösamordnaren när en förändring sker som 
påverkar miljöaspektema. 

Ledningen ansvarar för att miljöaspektema värderas, detta utförs i samband med ledningens 
genomgång. 

Omfattning 

Samtliga verksamheter omfattas av denna mtin. 

Utförande 
En förteckning finns upprättad över organisationens samtliga miljöaspekter, se bilaga 1 "Lista 
på Miljöaspekter" MH 4.3.1 
Interna och extema revisioner samt periodiska besiktningar utgör underlag för att identifiera 
nya miljöaspekter vilka införs i "Lista på Miljöaspekter", bilaga 1. 

En bedömning av vilka aspekter som är betydande miljöaspekter sker med hjälp av bilaga 2 
"Bedömningskriterier för analysering av miljöaspekter", bilaga 3 "Träindustrins miljö
påverkan" och bilaga 4 "Flödesschema", samt bilaga 5 "Miljöaspektanalys" 

Miljöaspektförteckningen uppdateras när en förändring sker i verksamheten som berör t ex: 
• produktutveckling 
• införsel av nya material och kemikalier 
• ny produktionsteknik 
• ny lagstiftning 

Regelmässigt uppdateras miljöaspektförteckningen 1 ggr per år. 

Samtliga miljöaspekter är bedömda och finns dokumenterade i bilaga: Miljöaspekter daterade 
99- 07-01 
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Bilaga 1 / Avsnitt 4.3.1 / Datum 990701 /Utgåva 1 / Uppr /Godkänd / Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Lista på miljöaspekter 

miljöaspekt verksamhet^ styra över - normal onormal tillbud 
produkt, tjänst påverka drift drift olyckor 

avfallshantering generell X X 
förbrukning av energi generellt X X 
lokal miljöpåverkan 
(buller, lukt) 

generellt X X 

förbrukning av material administration X 
förbrukning av träråvara träbearbetning X X 
träspill träbearbetning X X 
tomma limkärl limning X 
utsläpp av limtvättvatten limning X X 
förbrukning av lim limning X X 
förbrukning av färg och 
lack 

ytbehandling X X X 

tomma farg och lackfat ytbehandling X 
avfall från sprutboxar ytbehandling X 
kemikaliehantering ytbehandling X X X 
förbrukning av material emballering, 

paketering 
X X 

förbrukning av material montenng X 
intema transporter 
utsläpp ti l l luft av 

in och 
utlastning 

X X 

avgaser 
externa transporter 
utsläpp till luft av 

transport X X 

avgaser 
förbrukning av energi förbränning X X X 
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Bilaga 2 / Avsnitt 4.3.1 / Datum 990701 / Utgåva 1 /Uppr / Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Bedömningskriterier för analysering av miljöaspekter 
Bedömningskriterier 
1. 
Lagstiftning 
förordningar 
föreskrifter 
allmänna råd 

3 poäng 

• Lagar och 
förordningar innehålls 
ej-

• Ämnen upptagna på 
Kemi.s OBS eller 
Begränsningslista. 

2 poäng 

• Aviserade kända 
förändringar som kan 
påverka verksamheten. 

• Villkor eller allmänna 
råd överskrids tillfälligt. 

1 poäng 

• Uppfyller gällande 
lagstiftning. 

• Inga kända förändringar. 

2. 
Resursanvändning 
förnyelsebar resurs, 
icke förnyelsebar resurs 

• Förbrukning av icke 
förnyelsebara resurser 
ingen återvinning. 

• Förbrukning av 
förnyelsebara resurser 
ingen återvinning. 

• Förbrukning av icke 
förnyelsebara resurser 
med återvinning 

• Förbrukning av 
förnyelsebara resurser 
med återvirming. 

3. 
Miljöpåverkan 
miljöeffekter ex. 
växthuseffekten 
ozonuttunning 
fotokemisk oxidantbildning 
försurning av mark o. vatten 
övergödning 
buller och lukt 

• Bidrar i hög grad till 
miljöpåverkan 

• Bidrar till globala 
miljöeffekter. 

• Bidrar i måttlig grad till 
miljöpåverkan. 

• Bidrar till lokala och 
regionala miljöeffekter. 

• Bidrar i liten grad till 
miljöpåverkan. 

4. 
Hälsoeffekter • Kända hälsoeffekter. • Kan under speciella 

förhållanden ge 
hälsoeffekter. 

• Inga kända 
hälsoeffekter. 

5. 
Intressenter • Utsätts för fortlöpande 

kritik. 
Privat-, lokal-
mediakritik. 

• Krav ställs på nya 
skärpta föreskrifter. 

• Inga kända klagomål 
eller kritik. 

6. 
Ekonomi 
kostnad 
tid 
avfall 

• Uppkommer stora 
råvaruförluster. 

• Känd teknik kort 
återbetalning för 
åtgärd. 

• Medför stora 
kostnader. 

• Kända råvaruförluster. 

• Känd teknik hög 
kostnad. 

• Medför kosmader. 

• Nästan inga 
råvaruförluster. 

• Ingen känd teknik 
kostsam åtgärd. 

• Medför ingen kosmad. 

Miljöaspekt som vid bedömning ger 3 poäng for något av kriteriema anses vara betydande. 
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Bilaga 3 / Avsnitt 4.3.1 / Datum990701 / Utgåva 1 /Uppr / Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Träindustrins miljöpåverkan 

Siffrorna anger process eller aktivitet enligt Flödesschema för ett träindustriföretag och t i l l 
verkade produkter. 

Miljö-
\ påverkan 

Miljö- \ v 
aspekt 

exploate
ring av 
mark och 
vatten 

förbrukning 
av icke 
förnyelsebara 
resurser 

förbruk
ning av 
förnyel
sebara 
resurser 

växthus
effekt, 

mark
nära 
ozon 

försur
ning 

farligt 
avfall/ 
annat 
avfall 

återan-
vändning/ 
återvin
ning 

lokal 
påver
kan 
buller 

förbrukning av 
energi 

1, 10 1, 10, 11 1, 10 11 

förbrukning av 
material 

2 , 3 , 5 2,3 5, 10 2 , 3 , 5 , 10 3 2 , 3 , 5 , 10 

bearbetning 6, 8 

utsläpp till luft av 
lösningsmedel 

9 9 9 

utsläpp av 
limtvättvatten 

9 7,9 7 7,9 

utsläpp till luft av 
avgaser 

4, 12, 16 4,12, 
16 

4,12, 
16 

4 

produkten 
demonterbar 

2, 13 2, 13 2, 13 

omhändertagande 
av förbrukad 
produkt 

14 

avfall, oljor, 
metall etc 

15, 16 
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Bilaga 4 / Avsnitt 4.3.1 / Datum 990701 / Utgåva 1 /Uppr /Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Mi l j öledningssy stem 
Bedömningskriterier för analysering av miljöaspekter 

FLÖDESSCHEMA FÖR E T T TRÄINDUSTRIFÖRETAG O C H T I L L V E R K A D E 
P R O D U K T E R — Kopplat till miljöpåverkan 

1. Kontor 
administration 

2. Produktutveckling 
konstruktion 

6. Träbearbetning 

5. Förbrukning av 
förnyelsebara-, 

icke förnyelsebara 
råvaror 

energi: el, värme 

3. Ir iköp 

4. Intransport av 
material 

7. Limning 8. Putsning 9. Ytbehandling 

V 

12. Uttransport av 11. Lager 10. Montering 
produkt 

13. Produktens 14. Omhändertagande 
av förbrukad produkt 

15. Underhåll 0 
livslängd 

14. Omhändertagande 
av förbrukad produkt service 

16. Förbrännings
anläggning 
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Bilaga 5 /Avsnitt 4.3.1 / Datum 990701 / Utgåva 1 /Uppr /Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Miljöaspektanalys 

MILJÖASPEKT Nr. 

Miljöaspekten inträffar i 
följande 
process/aktiviteter: 
se Flödesschema Bilaga 
4 

OMRÅDE MILJÖPÅVERKAN 
Utsläpp ti l l luft 
Utsläpp ti l l vatten 
Avfallshantering 
Markförorening 

1. Lagstiftning .... 4. Hälsoeffekter 
2. Resursanvändning .... 5. Intressenter 
3. Miljöpåverkan .... 6. Ekonomi 

Summa poäng .... 

FÖRKLARING T I L L MILJÖASPEKTER 

FÖRKLARING T I L L MILJOPÄVERKANSOMRÅDEN 

VÄRDERING 

ÅTGÄRD 

Betydande 
Icke betydande 
Enligt målbeskrivning 
Åtgärdas senare 
Ingen åtgärd 
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Miljöledningssystem f5r AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Lagar och andra krav Utgåva 1 Reg nr M.H 4.3.2 Sida 1 (1) 

4.3.2 Lagar och andra krav 

Syfte 
Beskriver de lagar och krav av vikt som verksamheten berörs av. 

Rutinen beskriver hur vi håller oss informerade om nya lagar och andra krav och ändringar i 
befintliga lagar. 

Ansvar 
Miljösamordnaren ansvarar för att varje avdelning informeras om de lagar som gäller gene
rellt för företaget och det som berör respektive avdelning. Avdelningschefen informerar de 
anställda om gällande lagar och regler. Miljösamordnaren ansvarar för att organisationen 
håller sig informerad om nya lagar och förordningar som tillkommer samt att lagar och för
ordningar uppdateras. 

Omfattning 

Alla anställda är skyldiga att följa gällande lagar och krav. 

Utförande 
Miljösamordnaren bevakar vilka förändringar som sker av lagar och förordningar 1 gång/ 
kvartal. De lagar och krav som berör verksamheten hämtas via en intemetadress t ex: 
• rixlex.se 
• notisum.se. 

Bevakning av lagar och krav som berör företaget utförs även av branschorganisationen SNIRI 
som underrättar företaget så fort någon ändring sker. 

Andra intemetadresser som är intressanta gällande miljö är : kemi.se, smelink.se och 
environ.se 

Lagar och krav som berör verksamheten framgår av Bilaga 1. 
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Bilaga 1 / Avsnitt 4.3.2 / Datum 990701 / Utgåva 1 /Uppr /Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Sammanställning: lagar, förordningar, föreskrifter och krav 

Lag, förordning eller föreskrift Tillämplig på del 
av verksamhet 

Förtydligande Ansvar 

Miljöbalken S F S 1998:808 Generellt 
Kap.5 Miljökvalitetsnormer 
Kap.9 Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Anmälningsplikt 

Kap. 14 Kemiska produkter Ytbehandlingen 
Kap. 14 Batterier 
Kap. 15 Renhållningsförordningen Generellt 
Kap. 15 Farligt avfall Ytbehandlingen 

Underhåll och drift 
Kap 15 Producentansvar 
Kap 26 Tillsyn enligt miljöbalken 
Kap 33 Miljöskadeförsäkring och 
saneringsförsäkring 
Skogsvårdslagen 
Förordningar, föreskrifter och allmänna råd i 
anslutning till skogsvårdslagen finns hos 
ansvarig i " Skogsvårdslagen, handbok " 
(Skogsvårdsstyrelsen ) 
Plan- och bygglag ( 1978:10 ) 
Kungörelse med föreskrifter om 
miljörapport för tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter ( SNFS 1993.1 ) 
Kemikalieinspektionens föreskrifter om 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer ( K I F S 1998:8) 

Inköp 
Ytbehandling 
Limning 

Miljösamordnaren 

Föreskrift om varuinformationsblad 
(1994:13 ) 

Ytbehandling Ansvarig 
ytbehandling 

OBS-listan Ytbehandling Inköp 
Begränsningslistan Ytbehandling 
Arbetsmiljölagen Generellt A g - A t 
Arbetsmiljöförordningen Generellt A g - A t 
A F S 1996:6 föreskrifterom intemkontroll 
av arbetsmiljö 

Generellt Ledning + 
skyddskommitté 

A F S 1993:9 Föreskrift om hygieniska 
gränsvärden 
A F S 1985:17 Föreskrift om farliga ämnen 
Räddningstjänstlag ( 1986:1102 ) 
Räddningstjänstförordning 
( 1986:1107 ) 
Lag om brandfarliga och explosiva varor 
(1988:868 ) 
Förordning om brandfarliga och explosiva 
varor 
Lag om transport av farligt gods 
Buller, naturvårdsverkets råd och riktlinjer 
för externt industribuller vid nyetablering 
och för befintlig industri 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Damm 990701 

Övergripande och detaljerade 
miljömål 

Utgåva 1 Reg nr M.H 4.3.3 Sida 1 (3) 

4.3.3 Övergripande och detaljerade miljömål 

Syfte 
För att framgångsrikt kunna styra miljöarbetet och säkerställa att en ständig förbättring av 
miljöarbetet uppnås måste mål finnas att styra emot. Miljömålen formuleras som övergri
pande mål och detaljerade mål. 

Ansvar 
För att ta fram, revidera och följa upp övergripande och detaljerade mål ansvarar miljösam-
ordnaren tillsammans med ledningen. För godkännande av upprättade mål ansvarar VD. 

Omfattning 
Rutinen omfattar hela verksamheten 

Utförande 
Vid upprättande av miljömål tas hänsyn t i l l : 
• företagets miljöpolicy 
• identifierade betydande miljöaspekter 
• lagar och andra krav 
• tekniska- och ekonomiska förutsättningar 
• synpunkter från intressenter 
• resultatet från intema revisioner 
• uppföljning av kontrollprogram 

Miljömålen och handlingsplan för genomförande redovisas i dokumenten, övergripande och 
detaljerade miljömål sid 2-4 

I samband med utvärdering av miljöaspekt som betydande eller ej, med hjälp av Träteks 
verktyg, se MH 4.3.1, avgörs om ett målförslag skall göras i anslutning ti l l den aktuella 
miljöaspekten. Uppfyllda miljömål dokumenteras och förvaras i pärm märkt "redovisande 
dokument". 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Övergripande och detaljerade 
miljömål 

Utgåva 1 Reg nr M.H 4.3.3 Sida 2(3) 

Övergripande miljömål 
Utbytesprincipen " Så långt det är möjligt byta ut miljöfarliga produkter mot i första 
hand icke miljöfarliga och i andra hand mot mindre miljöfarliga" Vi ska arbeta för att 
på våra produkter ha ett så lämpliga ytbehandlingsmetoder som möjligt och därigenom 
minska utsläppen av organiska lösningsmedel till luft. 

Detaljerat miljömål 
Jämföra utsläppen av lösningsmedel på årsbasis med inriktningen att minska förbruk
ningen av lösningsmedelsbaserade farg- och lacksystem. Dokumentera årsförbruk
ningen av farg, lack och lim relaterat t i l l årsomsättningen. 

Miljöaspekt nr: 9 
Uppstår i processen ytbehandling och utgörs av utsläpp av organiska lösningsmedel till 
luft. 

HANDLINGSPLAN för genomförande 
Resurspersoner: Ansvarig: 

Åtgärd : 

Budget: Tidplan: 

Genomfört 

Datum Sign 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Övergripande och detaljerade 
miljömål 

Utgåva 1 Reg nr M.H 4.3.3 Sida 3 (3) 

Övergripande miljömål 
Minimera uppkomst av avfall och så långt det är möjligt återanvända och återvinna det 
avfall som uppstår. 

Detaljerat miljömål 
Ytterligare uppdela sortering av avfall och dokumentera på årsbasis ungefarlig mängd 
och fraktion. 

Miljöaspekt nr: 1-16 
Uppstår generellt i hela processen 

HANDLINGSPLAN för genomförande 
Resurspersoner: Ansvarig: Claes-Göran Fämqvist 

Åtgärd : Ta kontakt men Vafab för ytterligare uppdelning av avfallssorteringen. 

Budget: Tidplan: januari år 2000 

Genomfört 

Datum Sign 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Miljöledningsprogram Utgåva 1 Reg nr M.H 4.3.4 Sida 1(1) 

4.3.4 Miljöledningsprogram 

Syfte 
I miljöledningsprogrammet redovisas hur verksamheten uppnår uppsatta övergripande och 
detaljerade mål och därigenom bidrar till en ständig förbättring av företagets miljöarbete och 
därmed miljön. 

Ansvar 
För att ta fram, revidera och följa upp övergripande och detaljerade mål enligt MH 4.3.3 an
svarar miljösamordnaren. För godkännande ansvarar ledningen. 

Ansvariga för måluppfyllelsen är redovisningsskyldiga till miljösamordnaren som samman
ställer resultaten inför ledningens genomgång. 

Omfattning 
Rutinen omfattar hela verksamheten 

Utförande 
I dokumenten M H 4.3.3 redovisas 
• Vad som ska göras 
• Vilka åtgärder som vidtas 
• Vilka resurser personella, tekniska och ekonomiska som ställs till förfogande 
• Tidplan 
• Datum för när åtgärden genomförts. 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Organisationsstruktur och ansvar Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.1 Sida 1 (1) 

4.4.1 Organisationsstruktur och ansvar 

Syfte 
Syftet med organisationsstrukturen är att klarlägga vem som bär ansvaret och på vilken 
position. 

Organisationsplan beskrivs enligt schema. 

V D 

Inköp Produktion 

Ledningsgrupp 

Kvalitets -
miljösamordnare 

Montering Service 
underhåll 

Administration 
Ekonomi 

Ansvar och befogenheter 

Namn: 
Befattning: VD 

Arbetsuppgifter och 
ansvarsområden: 

Befogenheter: 

Omfattning 
Organisationsplanen omfattar hela verksamheten. 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Utbildning, medvetenhet och 
kompetens 

Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.2 Sida 1 (1) 

4.4.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens 

Syfte 
Denna rutin beskriver hur företaget planerar utbildning och kompetensuppbyggnad hos an
ställd personal, hur nyanställda ska introduceras och de utbildningskrav som ställs på anlitade 
entreprenörer. 

Ansvar 
VD eller produktionschef ansvarar genom miljösamordnaren för att samtliga anställda samt 
inhyrd personal erhåller lämplig utbildning. Miljösamordnaren ansvarar tillsammans med 
avdelningscheferna för att inhämta underställd personals utbildnings- och kompetensbehov. 

Omfattning 
Rutinen gäller all verksamhet som kan påverka eller påverkar miljöarbetet allt från handlägg
ning av order t i l l tillverkning och leverans av färdiga produkter. 

Områden som personal skall utbildas inom är följande: 

Miljö 
Betydelsen av miljöpolicyn, rutinerna och miljöledningssystemet. 
Den betydande miljöpåverkan som arbetet kan ge upphov till och de miljöfördelar som kan 
uppnås genom en förbättrad personlig insats. Handlande vid nödläge. 

Kemikalier 
Områden som entreprenörer skall vara införstådda med: 
Betydelsen av företagets miljöledningssystem och hur det berör dem. 

Utförande 
Samtliga anställdas utbildningsnivå sammanställs i en "personlig utbildningsstatus" bilaga 1. 
Samtlig personal har fatt en utbildning i allmän miljökunskap. 

Utbildnings/kompetensnivån hos nyckelpersoner och personal med arbete som kan ge upphov 
ti l l betydande miljöpåverkan inventeras en gång per år i samband med utvecklingssamtal. En 
utbildningsplan omfattande samtlig personal fastställs varje år. Se bilaga 2 "utbildningsplan". 

Nyanställd personal introduceras inom I månad i miljöledningssystemet så att personen inser 
betydelsen av miljöpolicyn, rutinerna och formulerade miljömål. Kunder m m informeras om 
företagets miljöledningssystem. 
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Bilaga 1 / Avsnitt 4.4.2 / Datum 990701 / Utgåva 1 /Upp /Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

PERSONLIG UTBILDNINGSSTATUS 

Namn: Född: 

Arbetsuppgifter: Anställningsår: 

Utbildning: Examensår 

Folkskola Ja Nej 

Grundskola Ja Nej 

Gymnasium Ja Nej 

Linje på gymnasiet 

Högskola Ja Nej 

Linje på högskola: 

Annan Utbildning Ja Nej 

Kurser mm Internt/externt: 

Övrigt:. 
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Nuvarande befattning: 

Arbetsuppgifter: 

Tidigare arbetsuppgifter hos nuvarande och tidigare arbetsgivare: 

Behov/önskemål om utbildning: 

Allmänna utbildningsområden: 

Yrkesmässiga utbildningsönskemål 

Datum Sign 
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Bilaga 2 / Avsnitt 4.4.2 / Datum 990701 /Utgåva 1 / Upp /Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Mi l j öledningssy stem 

Utbildningsplan 1998-1999 

Allmänt 
För att möta nya marknader, kunders krav och myndigheters lagar och förordningar är det 
viktigt att ha en aktiv och kontinuerlig kompetensutveckling på företaget. 

Planerade aktiviteter 1998-1999 

Utbildning Deltagare När Hur Övrigt 
Miljö, 
grundutbildning 
i samband med 
sikte på ISO 
14000 

Al l personal Februari 1999 1 eftermiddag 

Miljö 
Miljöansvariga 

Nätverk med andra 
träindustriföretag 
våren 1999 

Mot ISO 14000 

Ytbehandling Ytbehandlare 
m f l 

1999 Sniri-kurs 

Hyvling m m Mars 1999 
Lim nya 
produkter samt 
hantering 

Personal 
limning 

April 1999 Besök, 
undervisning och 
information av 
representant från 
limtillverkare 

1 eftermiddag 
ca 2 tim 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Kommunikation Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.3 Sida 1 (1) 

4.4.3 Kommunikation 

Syfte 
Rutinen är till för att styra och säkerställa: 

• Kommunikationen internt samt externt vad det gäller miljöfrågor/ärenden. 
• Att externa intressenters relevanta synpunkter beaktas och tas om hand på ett riktigt sätt. 

Ansvar 
Miljösamordnaren ansvarar för kommunikationen till ledning och övrig personal. Detta inne
bär att miljösamordnaren ska kommunicera ut förändringar och nyheter som har betydelse för 
arbetet. Miljösamordnaren tar emot synpunkter från personalen och besvarar dessa, i de fall 
det behövs ska vidare information sökas för att kunna ge ett fullgott svar. 

Extern kommunikation gällande miljöfrågor ska ske med miljösamordnaren. 

Omfattning 
För att miljöarbetet ska fungera konstruktivt krävs det att all personal nås vid kommunikation. 
Det är viktigt att alla får möjlighet att komma till tals, så att det inte blir en envägskommuni-
kation. 

Kontakt med myndigheter, allmänhet samt övriga interna och externa intressenter ansvarar i 
första hand miljösamordaren för. 

Vi är skyldiga att dokumentera och svara på alla relevanta synpunkter från interna och externa 
intressenter. Detta dokumenteras av mottagaren på blankett "Vidtagna åtgärder" som sparas i 
bilaga 1. 

Utförande 
Vid behov har varje representant från ledningen skyldighet att sammankalla ledningen för att 
klargöra frågeställningar som är oklara eller andra akuta frågor angående miljö. 

Det som tas upp på ledningsmöten ska dokumenteras se MH 4.4.5.1 övrigt kommuniceras 
miljöledningssystemet i samband med ledningens genomgång. 

Kommunikation med anställda kring aktuella miljöfrågor behandlas vid våra informations
möten 2 ggr/vecka. 

Al l relevant kommunikation med interna och externa intressenter t ex (myndigheter, press och 
grannar) ska dokumenteras i "Vidtagna åtgärder", bilaga 1. 
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Bilaga 1 / Avsnitt 4.4.3 / Datum 990701 / Utgåva 1 / Upp /Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Mi l j öledningssy stem 

Vidtagna åtgärder 

Ärende / klagomål: Datum: 
Mottaget av: 
Klagande: 

Beskrivning av den vidtagna åtgärden 

Beslut om åtgärd fattas av: Datum: 

Åtgärd utförd av: Datum: 

Åtgärd utförd och avsedd verkan uppnåtts. Datum Signum 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Dokumentation av 
milj öledningssy stem 

Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.4 Sida 1 (1) 

4.4.4. Dokumentation av miljöledningssystem 
ISO 14001 Flik 
4.0 Aktuell utgåva 0 
4.1 Allmänt 1 
4.2 Miljöpolicy 2 
4.3 Planering 
4.3.1 M i l j ö a s p e k t e r 3 

Bilaga 1 Lista på miljöaspekter 

Bilaga 2 Bedömningskriterier för analysering av miljöaspekter 

Bilaga 3 Träindustrins miljöpåverkan 

Bilaga 4 Flödesschema 

Bilaga 5 Miljöaspektanalys 

4.3.2 Lagar och andra krav 4 
Bilaga 1 Lagar och krav som berör verksamheten 

4.3.3 Ö v e r g r i p a n d e m i l j ö m å l och detaljerade m i l j ö m å l 5 

4.3.4 M i l j ö l e d n i n g s p r o g r a m 6 
4.4 Införande och drift 
4.4.1 Organisationsstruktur och ansvar 7 
4.4.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens 8 

Bilaga 1 Personlig utbildningsstatus 

Bilaga 2 Utbildningsplan 

4.4.3 Kommunikation 9 
Bilaga 1 Vidtagna åtgärder 

4.4.4 Dokumentation av m i l j ö l e d n i n g s s y s t e m 10 
4.4.5 Dokumentstyming 11 
4.4.6 Verksamhetsstyrning 12 

Bilaga 1 Leverantörsförfrågan 

Bilaga 2 Utvärdering av inkomna svar 

4.4.7 N ö d l ä g e s b e r e d s k a p 13 
Bilaga 1 Nödlägesplan 

4.5 Kontroll och korrigerande åtgärder 
4.5.1 Ö v e r v a k n i n g och m ä t n i n g 14 

Bilagal Årsrapport:avfall 

Bilaga 2 Ärsrapport:ytbehandling 

Bilaga 3 Ärsrapport.tranport 

4.5.2 Avvikelser , korrigerande och f ö r e b y g g a n d e åtgärder 15 
Bilaga 1 Avvikelserapport 

4.5.3 Redovisade dokument, verifikat 16 
4.5.4 Revis ion av m i l j ö l e d n i n g s s y s t e m 17 

Bilaga 1 Revision / avvikelserapport 

Bilaga 2 Revisionsplan 

4.6 Ledningens genomgång 18 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Dokumentstyming Utgåva I Reg nr M.H 4.4.5 Sida J (3) 

4.4.5 Dokumentstyrning 

Syfte 
Rutinen är t i l l for att säkerhetsställa framtagning, ändringar och arkivering av befintliga 
dokument på företaget. Med dokument avses alla handlingar som ingår i vår Miljöhandbok. 

Ansvar 
Miljösamordnaren ansvarar för formulering av nya dokument och ändring i befintliga doku
ment. 

VD eller produktionschef granskar och godkänner dokument. Miljösamordnaren är ansvarig 
för att berörda funktioner alltid har aktuell utgåva. 

Omfattning 

Dokumentstyming omfattar alla dokument som ingår i miljöledningssystemet. 

Originaldokument förvaras hos miljösamordnaren. 

Miljöhandboken finns i vårt datasystem. 

Dataansvarig ser t i l l att en backup körs regelbundet för att säkerhetsställa informationen även 
om det sker ett haveri i datasystemet. 

Utförande 
Ett dokument skall ställas upp med följande punkter: 
Syfte 
Ansvar 
Omfattning 
Utförande 

Alla instruktioner ska i möjligaste mån skrivas i punktform för att vara lätt tillgängliga för alla 
berörda. 

Alla dokument och bilagor ska se ut enligt exempel på s 3. 

Alla dokument ska behandlas på följande sätt: 

Upprättande av nya dokument 
Nya dokument tas fram av miljösamordnaren i nära samarbete med berörd 
avdelning/fiinktion. 

Granskning/Godkännande 
Efter upprättande av nytt dokument eller efter ändringar i befintliga dokument ska de granskas 
och godkännas av VD eller produktionschef före distribution t i l l berörd ftinktion. 
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Miljöledningssystem fÖr AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Dokumentstyming Utgåva I Reg nr M.H 4.4.5 Sida 2 (3) 

Distribution 
Miljösamordnaren ansvarar för att alla berörda flinktioner har senaste utgåva av dokument. 
Nya eller ändrade dokument delges alla berörda via informationsmöten. 

Ändringar i befintliga dokument 
I dokumentförteckningen anges vilken utgåva som är den aktuella och utgåvonumret ändras i 
dokumenthuvudet. 

Den senaste ändringen markeras med kursiv text för att lätt kunna urskilja ändringen från tidi
gare utgåva. 

Ogiltiga dokument 
Ett dokument blir ogiltigt när det ersätts av en ny utgåva eller då en rutin försvinner. 

Den ansvariga för dokumentet ska se t i l l att den ogiltiga utgåvan ersätts av en ny eller tas 
bort. 

Ogiltiga dokument skall makuleras. 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Dokumentstyming Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.5 Sida 3(3) 

Alla dokument i handboken förutom bilagor ska ha nedanstående huvud 

Signatur av dokumentupprättaren 

MILJÖHANDBOK 

Datum då dokumentet upprättades / ändrades 

Efter godkännande, signatur av bejhörig 

Miljöledningssystem för AB Träindustri 
1 r 

Dokumentnamn Upprättad av Godkänd av ^ Datum 990701 

Dokumentstyming Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.5 
4 

Sida 3(3) A 

Namn på aktuellt dokument Vilken utgåva som avses Sidnr i dokumei tet 
av totala antalet 
sidor 

Ex M H 4.4.5 hänvisar till 
standarden 

Bilagor ska överst på sidan förses med nedanstående: 

Bilaga 1 / Avsnitt 4.4.5 / Datum 990701 / Utgåva 1 / Upp /Godkänd /Sida 
A B Träindustri 
Miljöledningssystem 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Verksamhetsstyming Utgåva I Reg nr M.H 4.4.6 Sida 1 (4) 

4.4.6 Verksamhetsstyrning 

Rutin för inköp 

Syfte 
Rutinen är t i l l för att styra och säkra inköpen på alla produkter och tjänster mot en minsta 
möjlig negativ miljöpåverkan. Den beskriver inköpsprocessen och vem som gör vad. 

Ansvar 
Miljösamordnaren ansvarar tillsammans med berörd funktion för upprättande och uppföljning 
av rutinen. 

Inköpsansvariga har det övergripande ansvaret vad gäller samtliga inköp med undantag av 
större investeringar som styrelsen ansvarar för. 

Omfattning 

Utförande 
Vid inköp ska vid val av två likvärdiga produkter alltid den som är mest miljöanpassad väljas 
om det är ekonomiskt skäligt. 

Vid inköp av nya kemikalier ska kontroll ske mot KEMLs OBS- och Begränsningslista. 
Alla rengöringsmedel för städning och dylikt måste vara miljömärkta. 

Miljösamordnaren ska tillsammans med inköpsfunktionen skaffa sig kunskap om befintliga 
leverantörers miljöarbete. Våra leverantörer måste minst följa de lagar och krav som deras 
verksamhet berörs av. Bilaga 1 "leverantörsförfrågan" och bilaga 2 "utvärdering av inkomna 
svar". 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Damm 990701 

Verksamhetsstyming Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.6 Sida 2(4) 

Rutin för kemikaliehantering 

Syfte 
Rutinen är t i l l för att styra och säkra kemikaliehanteringen mot en minsta möjlig negativ 
miljöpåverkan. Den beskriver kemikaliehanteringen och vem som gör vad. 

Ansvar 
Miljösamordnaren ansvarar tillsammans med berörd funktion för upprättande och uppföljning 
av rutinen. VD eller produktionschef ansvarar för godkännande av rutinen. 

Omfattning 

De som hanterar kemikalier. 

Utförande 

Vid mottagande av kemikalieleveranser tar den som beställt emot och kontrollerar. 

Transport till ytbehandlingen sker med palltruck för att undvika gnistbildning. 

Färg, lack och förtunning förvaras i separat utrymme . 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Verksamhetsstyming Utgåva I Reg nr M.H 4.4.6 Sida 3(4) 

Rutin för hantering av avfall 

Syfte 
Rutinen är till för att styra och säkra hanteringen av avfall mot en minsta möjlig negativ 
miljöpåverkan. Den beskriver avfallsprocessen och vem som gör vad. 

Ansvar 
Miljösamordnaren ansvarar tillsammans med berörd funktion för upprättande och uppföljning 
av rutinen. VD eller produktionschef ansvarar för godkännande av rutinen. 

Omfattning 

Al l personal som hanterar avfall. 

Utförande 
I varje arbetslokal skall tunnor finnas för separat insamling av avfall. Utanför företaget skall 
container finnas för uppsamlande av de olika fraktionerna som idag består av: 
• Hårdplast 
• Mjukplast 
• Metall 
• Brännbart 
• Wellpapp 

Träspill går t i l l energiutvinning. 

Träspån skall säljas t i l l kommunens energianläggning. 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Verksamhetsstyming Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.6 Sida 4(4) 

Rutin för hantering av farligt avfall 
Syfte 
Rutinen är t i l l för att styra och säkra hanteringen av farligt avfall mot en minsta möjlig nega
tiv miljöpåverkan. Den beskriver avfallsprocessen och vem som gör vad. 

Ansvar 
Miljösamordnaren ansvarar tillsammans med berörd ftinktion för upprättande och uppföljning 
av rutinen. VD eller produktionschef ansvarar för godkännande av rutinen. 

Omfattning 

All personal som hanterar farligt avfall. 

Utförande 
Farligt avfall förvaras i separat utrymme avsett för ändamålet. Max 400 liter får finnas i lager. 
Godkänd transportör anlitas för transport av farligt avfall. På företaget samlas följande 
fraktioner in som farligt avfall: 
• Flytande farg, lack och förtunningsrester. 
• Lysrör 
• Batterier 
• Spillolja 



39 

Bilaga 1 / Avsnitt 4.4.6 / Datum 990701 / Utgåva 1 / Uppr / Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Ort och datum 

Allmän text 

Till företagets leverantörer 

AB Träindustri har för avsikt att påbörja ett miljöarbete där vi vil l öka vår kunskap om före
taget och våra produkter ur ett miljöperspektiv. Med anledning av detta gör vi nu en under
sökning av hur våra leverantörer arbetar i dag vad det gäller kvalitet och miljö. 

Vi hoppas att ni vil l ta Er tid att besvara bifogat frågeformulär så att vi med gemensamma 
krafter kan möta kommande kundkrav och öka vår konkurrenskraft. 

Vi är tacksamma om vi kan erhålla Ert svar senast 

Frågeformulär angående miljö och kvalitetsarbete i ert företag 

Företag: 

Datum: 

Uppgiflslämnare: 

Befattning: 

1 .Vad är företagets affärside? 

2. Har företaget kvalitetssystem enligt ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 eller annat? Om annat, 
vilket? 

Om ja, bifoga certifikat/ intyg, fortsätt med fråga 7 

3. Har företaget någon kvalitetspolicy?. Om ja bifoga gärna policyn 
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4. Hur styrs era processer för att säkerställa att produkterna håller utlovad kvalitet. 

5. Utförs dokumenterad slutkontroll av produktema före leverans? 

6a. Har företaget för avsikt att börja arbeta med kvalitetssystem? 

6b. Om ja, när påbörjas detta arbete? 

7. Har företaget miljöledningssystem enligt ISO 14001/ EMAS eller annat? 
Om annat, vilket? 

Om ja, bifoga certifikat/ intyg, fortsätt med fråga 19 

8. Har företaget någon miljöpolicy?. Om ja, bifoga gäma policyn 

9. Uppfyller företaget miljöskyddslagens bestämmelser, ex tillstånd, anmälan t i l l länsstyrelse 
och kommun? 

10a. Har produktema någon miljömärkning? 

10b. Om ja, vilken miljömärkning? 

11. Kommer träråvaran från skog som är miljömärkt/miljödeklarerad? 

12. Ingår ämnen i produktema som är upptagna på KEMI:s OBS eller begränsningslista? 

13. Vilka utsläpp ti l l luft har företaget? (ex stoft från energianläggning, lösningsmedel från 
ytbehandling, limning) 

14. Har företaget något utsläpp av processavloppsvatten? 

15a. Sorterar företaget sitt avfall? 
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15b. Om ja, i hur många fraktioner? 

16. Är företaget anslutet t i l l REPA? 

17. Hur transporteras företagets varor? (transportsätt, bränsleslag) 

18a. Har företaget för avsikt att börja arbeta med miljöledningssystem? 

18b. Om ja, när påbörjas detta arbete? 

19. Uppfyller företaget föreskriften om Intemkontroll? (Om ja, behöver ni inte svara på fler 
frågor.) 

20a. Har företaget för avsikt att börja arbeta med Intemkontroll? 

20b. Om ja, när påbörjas detta arbete? 

Vi tackar för att ni tagit er tid att besvara våra frågor. 

Med vänlig hälsning 

Underskrift 
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Bilaga 2 / Avsnitt 4.4.6 / Datum 990701 / Utgåva 1 / Uppr / Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Mi l j öledningssy stem 

Förslag till uppföljning och bedömning av inkomna svar: 

Leverantör: 

Datum: 

Kvalitet Miljö Internkontroll 
OK 
Påbörjar arbete 
Kommentar 

Åtgärd 

Fråga Svar från leverantör Företagets kommentar 
Tillstånd meddelat av länsstyrelse 
Tillstånd av MHN i kommunen 
Utsläpp till luft av stoft 
Utsläpp t i l l luft av lösningsmedel 
Utsläpp av processavloppsvatten 
Ämnen upptagna i OBS eller 
Begränsningslista 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Nödlägesberedskap Utgåva 1 Reg nr M.H 4.4.7 Sida 1 (1) 

4.4.7 Nödlägesberedskap 

Syfte 
Rutinen är till för att styra och säkerhetsställa att nödläge i form av brand och kemikalie
olycka förhindras och att planen för nödlägesberedskap är aktuell och fimgerar. 

Ansvar 
Ledningen ansvarar för att nödlägesberedskapsplanen är aktuell och att brandsyn med 
förrättare från räddningstjänsten genomförs. 

Omfattning 
Planen för nödlägesberedskap består av följande dokument: 
• Utrymnings- och nödlägesplan som finns upphängda i arbetslokalerna. 
• Nödlägesplan finns beskriven enligt bilaga 1. 

Följande grundregler för att förhindra brand skall vara kända av alla. 

• Ordning och reda på arbetsplatserna 
• Rökning får endast ske utomhus eller i anvisade rökrum 
• Elektrisk utrustning hanteras så att risk för brand minimeras 
• Brännbara vätskor förvaras på avsedd plats 
• A l l personal skall vara utbildade i "Om brand inträffar". 
• Eltruck får ej användas i ytbehandlingen för att undvika gnistbildning. 

Om brand uppkommer: 
följ anvisningar enligt utrymningsplaner 

Utförande 
Samtliga olyckstillbud med risk för påverkan på den yttre miljön anmäls t i l l närmsta avdel
ningschef som i sin tur anmäler det inträffade t i l l brandskyddsansvarig och miljösamordnaren 
som ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas för att undanröja effektema av tillbudet samt att 
åtgärder vidtas för att minimera risken för ett nytt tillbud. 

Kontakt med myndigheter, allmänhet och övriga intressenter ansvarar i första hand miljö
samordnaren för. 

Miljösamordnaren dokumenterar handlingsförloppet vid ett tillbud att användas som underlag 
för att förhindra fömyat tillbud. Dokumentation av "vidtagna åtgärder" se MH 4.4.3 bilaga 1 
sparas i pärm märkt "redovisande dokument". 

Vidtagna åtgärder kommuniceras till alla anställda, 
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Bilaga 1 / Avsnitt 4.4.7 / Datum 990701 / Utgåva 1 / Upp /Godkänd /Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Nödlägesplan 

Organisations- och Informationsplan 

Utrymningsplan samt nödlägesberedskapsplan finns upphängd i arbetslokalerna. 

Vid olycka / brand ska följande ske: 

• Rädda först dem som är i uppenbar fara 
• Larma räddningstjänst genom telefon 112 
• Varna övriga som hotas av faran 
• Släck branden om det bedöms som möjligt 
• Utrym via utrymningsväg 
• Kontakt tas med VD eller annan ansvarig 

Miljösamordnaren tar kontakt med myndigheter, försäkringsbolag, närliggande företag, press 
o dyl för information vid eventuell olycka. 

Egna resurser 
På företaget finns ett brandlarm installerat som är kopplat till SOS alarmering. Brandslang, 
brandsläckare, branddörrar och eget brandskyddsmaterial finns och finns utmärkta enligt 
nödlägesplan. 

Dagvattenbrunnar finns angivna på nödlägesplanen och material för tätning finns vid ut
gångarna. 

Personal skall utbildas i brandskydd och samtliga ska kunna hantera en brandsläckare. 

Försäkring 
Vid eventuell olycka ska kontakt tas med försäkringsbolaget på tel: 
Extern hjälp 
Räddningstjänsten larmas på tel: 112. 
Länsstyrelsen/Miljö och hälsoskyddskontoret tel:. 

Följande grundregler för att förhindra brand skall vara kända av alla 
• Ordning och reda på arbetsplatserna 
• Rökning far endast ske utomhus eller i anvisade rökrum 
• Elektrisk utrustning hanteras så att risk för brand minimeras 
• Brännbara vätskor förvaras på avsedd plats 
• A l l personal skall vara utbildade i "Om brand inträffar". 
• Eltruck far ej användas i ytbehandlingen för att undvika gnistbildning. 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Övervakning och mäming Utgåva 1 Reg nr M.H 4.5.1 Sida 1 (1) 

4.5.1 Övervakning och mätning 

Syfte 

Rutinen är t i l l för att säkerställa att miljöarbetet ftmgerar och att en ständig förbättring uppnås. 

Ansvar 
Samtliga berörda ansvarar för att joumalblad, se bilaga 1 "Joumalblad", fylls i . 
Miljösamordnaren ansvarar tillsammans med fabrikschefen för att joumalföringen samman
ställs och utvärderas inför ledningens genomgång, se MH 4.6, gentemot uppsatta miljömål 
och generellt. Mätparametrama väljs så att det blir möjligt att följa sambandet mellan vid
tagna åtgärder och uppnått resultat. 

Kontrollprogram följs. 

Vid behov ska awikelserapport enligt MH 4.5.2, bilaga 1, ifyllas. 

Omfattning 

Områden som kan komma att kräva övervakning är följande: 
• avfall och restprodukter 
• kemikalieförbmkning 
• transporter 
• energianvändning 
• buller 
• utsläpp ti l l luft 
• måluppfyllelse 

Utförande 
Joumalblad upprättas för områden där mätning mot måluppfyllelse finns. 
Indikatorer för miljöprestanda formuleras för att mäta mot förbättring av miljöarbetet. 

Område 

Utsläpp till luft av organiska 
lösningsmedel 

Utsläpp till luft från 
ftirbränn ingsan läggn ing 

Indikatorer för miljöprestanda 

Utsläpp av V O C i ton / år 

Utsläpp av stoft, C 0 2 , NOx 
i mg / m^ntg 
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Bilaga 1 / Avsnitt 4.5.1 / Datum 990701 /Utgåva 1 /Upp /Godkänd /Sida 
A B Träindustri 
Miljöledningssystem 

Journalblad 

Avdelning / Process: 
Område: 

Indikator för miljöprestanda 

Ansvarig: .. 

Datum: 

Mätresultat: 
Jämförelse tidigare mätresultat 
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Miljöledningssystem fÖr AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd a v Datum 990701 

Avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder 

Utgåva I Reg nr M.H 4.5.2 Sida 1 (1) 

4.5.2 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 

Syfte 
Rutinen är t i l l för att säkerhetsställa att miljöarbetet fungerar och att en ständig förbättring 
uppnås. Det är viktigt att i god tid fånga upp och rätta t i l l de fel och brister som uppstår i vår 
verksamhet som kan bidra t i l l en miljöpåverkan. 

Ansvar 
Samtliga berörda ansvarar för att avvikelser rapporteras, att awikelserapport fylls i och 
lämnas t i l l miljösamordnaren. 

Miljösamordnaren sammanställer redovisade dokument och rapporterar t i l l ledningen som 
ansvarar för att åtgärder vidtas. 

Omfattning 
Vid upptäckt av avvikelser firån kontrollprogrammet, miljöpolicyn, de mer konkreta miljö
målen eller fastställda rutinerna och instruktionerna skall avvikelsen rapporteras. 

Utförande 
Operatör ska tillsammans med produktionschef eller miljösamordnare fylla i blankett 
"avvikelserapport" se bilaga 1. 

Speciella uppgifter som ska finnas med är: 
Var avvikelsen har upptäckts 
Vem som upptäckt den 

- Vad som kan ha orsakat avvikelsen och vad den består av 
- Vilken åtgärd som vidtagits för att undvika upprepning av avvikelsen 

Vem som beslutat om åtgärd 

Rapporten lämnas t i l l miljösamordnare som använder rapporten för korrigerande åtgärder. 
Rapporten sparas i pärm märkt "redovisande dokument". 
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Bilaga 1 / Avsnitt 4.5.2 / Datum 990701 /Utgåva 1 / Upp /Godkänd / Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Awikelserapport Avdelning: 
Rapporterande: 
Mottaget av: 
Datum: 

Beskrivning av avvikelsen 

Åtgärd: 
Ansvarig 

Klart 

Beskrivning av åtgärd: 
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Miljöledningssystem f5r AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Redovisande dokument Utgåva 1 Reg nr M.H 4.5.3 Sida 1 (1) 

4.5.3 Redovisande dokument 

Dokument Placering Arkiveringstid 
Utbildningsplan 

Ledningens genomgång 

Rapporter intemrevision 

Journaler 

Avvikelserapporter 

Synpunkter från externa intressenter 

Övergripande o detaljerade miljömål 

Sammanställningar av måluppfyllelse 

Lista med miljöaspekter 

Inspektionsrapport 

Besiktningsprotokoll 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Revision av miljöledningssystemet Utgåva 1 Reg nr M.H 4.5.4 Sida 1 (2) 

4.5.4 Revision av miljöledningssystemet 

Syfte 
Syftet med rutinen är att miljöledningssystemet ska revideras periodiskt för att avgöra om 
systemet överensstämmer med den dokumenterade utformningen av miljöledningssystemet 
och standardens krav och om systemet har blivit ordentligt infört och underhållet. 

Ansvar 
Miljösamordnaren upprättar en årsplan för revisionernas genomförande, planen skall 
godkännas av ledningsgruppen. 

Omfattning 
Miljörevisionen omfattar samtliga punkter i miljöledningssystemet 

• Insamling av information', uppfylls de krav som relevanta lagar och förordningar ställer. 
Finns åtaganden om ständig förbättring grundad på policy och utvärdering av verksam
hetens miljöaspekter och hur förebyggs förorening. 

• Utvärdering av den insamlade informationen: kontrollera om miljöpolicy, lagkrav och 
mål är uppfyllda. 

• Formulering av slutsatser: hur systemet fungerar, uppnås ständigt förbättring, miljörisker 
och förhållanden som behöver förbättras. 

Utförande 
Revisionerna utförs av företagets utsedda intemrevisorer, företagets kompetenskrav på dessa 
är kännedom om SS-EN ISO 14001, samt allmänt kunnande i miljöfrågor. 

Intemrevisor får inte revidera den del av verksamheten som han ansvarar för. 

Planering av revisionema görs med utgångspunkt från "revisionsplan" bilaga 2, samt upp
följning av föregående revisionsrapporter. Aktuella funktioner och områden som skall revi
deras informeras en vecka före revisionen om genomförandet. 

Underlag vid revisionen är SS-EN ISO 14001 och företagets miljöhandbok. Avvikelser från 
standardens krav eller företagets egna rutiner dokumenteras på awikelserapport, bilaga 1. 

Efter revisionens genomförande distribueras de dokumenterade awikelsema ti l l miljösam
ordnaren som tillsammans med berörd funktion/medarbetare ger förslag t i l l och gör korri
gerande åtgärd. Den ansvarige revisom skall därefter vid nästa intemrevision genomföra en 
uppföljning för att kontrollera att korrigeringen är genomförd och fått avsedd verkan. Om den 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Damm 990701 

Revision av miljöledningssystemet Utgåva 1 Reg nr M.H 4.5.4 Sida 2(2) 

korrigerande åtgärden tar längre tid i anspråk skall den ansvarige inkomma med en tidsan-
given plan för hur korrigeringen skall genomföras. 

Miljösamordnaren upprättar en revisionsplan baserad på ett år, planen fastställs och godkänns 
av VD. Planen skall innehålla följande: 

• Tidpunkt för revision 
• Vem som är intemrevisor 

Utöver revisioner fastlagda i revisionsplanen kan VD besluta om ytterligare revisioner, detta 
kan vara föranlett av: 
• Organisationsförändringar 
• Processförändringar 

• Miljöaspekter 
• När många avvikelser påträffas vid interna revisioner 

Resultatet från revisionerna dokumenteras på blankett bil 1. När korrigerande åtgärd är 
genomförd och accepterad av revisom arkiveras ett exemplar av rapporten i pärm märkt 
"redovisande dokument". Ett exemplar av rapporten distribueras t i l l VD som underlag ti l l 
företagsledningens genomgång. 
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Bilaga 1 / Avsnitt 4.5.4 / Datum 990701 / Utgåva 1 / Uppr / Godkänd / Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Revision/Awikelserapport - Interna miljörevisioner 

Rev. Nr: Avvik. Nr: Datum: 

Område/Funktion: Intervjuad: Revisor 

Referens: 

Genomförd revision 

Revisor 

Avvikelse 

Revisor 

Korrigerande tågärd 

Ansvarig Datum 

Uppföljning 

Korrigerande åtgärd genomförd 
och avsedd verkan uppnåtts Datum 
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Bilaga 2 / Avsnitt 4.5.4 / Datum 990701 / Utgåva 1 / Uppr / Godkänd / Sida 
AB Träindustri 
Miljöledningssystem 

Revisionsplan 

4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 

Kvartal 1 

Kvartal 2 

Kvartal 3 

Kvartal 4 

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 

Kvartal 1 

Kvartal 2 

Kvartal 3 

Kvartal 4 

4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 

Kvartal 1 

Kvartal 2 

Kvartal 3 

Kvartal 4 
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Miljöledningssystem för AB Träindustri 

Ledningshandbok Miljö Upprättad av Godkänd av Datum 990701 

Ledningens genomgång Utgåva 1 Reg nr M.H 4.6 Sida 1 (1) 

4.6 Ledningens genomgång 

Syfte 
Organisationens ledning bör, med lämpliga tidsintervall, göra en genomgång av miljöled
ningssystemet för att försäkra sig om att det fortfarande är tillämpligt och effektivt. 

Ansvar 
VD ansvarar för att ledningens genomgång utförs, dokumenteras och förvaras som redo
visande dokument. 

Omfattning 

Ledningens genomgång skall omfatta hela miljöledningssystemet. 

Utförande 
Ledningens genomgång skall utföras kvartalsvis med granskning av: 
- Revisionsrapporter 

Besiktningsrapporter 
- Information om i vilken grad övergripande och detaljerade miljömål har uppnåtts 
- Hur lagar och andra krav följs 

Frågor från intressenter, allmänhet 
- Miljöledningssystemets fortsatta tillämplighet med hänsyn till ändrade förhållande och ny 

kunskap 
Formulering av nya eventuella miljömål 

- Genomgång av miljöpolicy för att se om den är ändamålsenlig samt i behov av ändring. 
Följs åtagande om ständig förbättring 

Ledningens genomgång dokumenteras och rapport från ledningens genomgång förvaras i 
pärm märkt "redovisande dokument". 
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é^lnLät tiiiprofeLtet 

.3n^ranJe av nti^öieJnin^ii^iiem i nätverltåform. 

Deltagande företag: 
Fämqvists Inredningar 

Hagaköket/Scandinavian Kitchen 
Solinge Snickerier 

För att fa en uppfatming om vilka erfarenheter, positiva och negativa, deltagande i projektet 
inneburit för Er, ber jag att Ni besvarar nedanstående frågor. 

Svaren lämnas anonymt från samtliga personer som deltagit vid minst tre nätverksträffar inkl 
breddutbildningen i miljökunskap. 

Era svar kommer att redovisas i projektrapporten som en del av diskussionen om positiva och 
negativa erfarenheter av att arbeta med införande av miljöledningssystem i nätverksform som 
småföretagare. 

Deltagit i samtliga träffar inkl breddutbildningen i miljökunskap. 
Deltagit i minst tre av nätverksträffama inkl breddutbildningen i miljökunskap Q 

Tycker Du att det har fungerat att arbeta 
med införande av miljöledningssystem i 
nätverksform Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra 

Kommentar:, 

2. Har Du fått det stöd som Du förväntat dig 
under nätverksträffama, av Trätek och 
övriga deltagare 

I 
Ja nej Vid nej, vad saknar Du: 

Har det interna arbetet med att införa 
miljöledningssystem på företaget fungerat 

Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra 

Kommentar:, 

Utdelat material kring standardens pimkter 
har det uppfattats/fimgerat Q 

Dåligt 
• • 

Mindre bra Bra Mycket bra 

Kommentar: 
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5. Hur har Ni upplevt punktema i standarden 
och möjligheten att uppfylla dem: 
1. Mycket komplicerat, 
2. Komplicerat, 
3. Förståligt, 
4. Tydligt och enkelt 

Kapitel 4.1 Allmänt 
4.1 
Allmänt • 
Kapitel 4.2 Miljöpolicy 
4.2 
Miljöpolicy Q 
Kapitel 4.3 Planering 
4.3.1 
Miljöaspekter 
4.3.2 
Lagar • 
4.3.3 
Övergripande miljömål 
detaljerade miljömål 
4.3.4 
Miljöledningsprogram 
Kapitel 4.4 Införande 
och drift 
4.4.1 
Organisationsstruktur och Q 
ansvar 
4.4.2 
Utbildning, medvetenhet Q] 
och kompetens 
4.4.3 
Kommunikation 
4.4.4 
Dokumentation av 
miljöledningssystem 
4.4.5 
Dokumentstyming 
4.4.6 
Verksamhetsstyming 
4.4.7 

Nödlägesberedskap Q 
Kapitel 4.5 Kontroll och 
korrigerande åtgärder 
4.5.1 
Övervakning och mätning | 
4.5.2 
Avvikelser, korrigerande Q] 
och förebyggande 
åtgärder 
4.5.3 
Redovisande dokument, 
verifikat 
4.5.4 
Revision av 
miljöledningssystem 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Har utbildningen i miljökunskap medfört 
någon ökad aktivitet från de anställda vad 
beträffar deras miljöengagemang 

Har företagets/Din kunskap om 
miljöarbete förbättrats 

Har den extema hjälpen med införandet av 
systemet fungerat som Ni förväntat er 

Har tiden mellan nätverksträffama varit 
tillräcklig för att fa kontroll på vad 
miljöledningssystemet innebär för Er 

Tror Du att företaget kommer att certifiera 
sig för miljöledningssystemet ISO 14001 

Kapitel 4.6 Ledningens 
genomgång 
4.6 
Ledningens genomgång 

• 
Dåligt Mindre bra 

• 
Bra 

Kommentar: 

Kommentar: 

Dåligt Mindre bra Bra 

Kommentar: 

Tillräcklig 

Kommentarer:, 

Snävt tilltagen 

• 
Mycket bra 

• • • • 
Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra 

Mycket bra 

Slutet av 1999 Nästa år I en framtid 

Kommentar: 
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