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Förord 
Detta dokument har tagits fram som del 2 i Träteks arbete med att ta fram underlag ti l l hjälp 
för träindustrin att införa miljöledningssystem enligt standarden SS-EN ISO 14001. Doku
mentet ska tjäna som informationskälla och ge kunskap om den miljölagstiftning och de andra 
krav som är aktuella för träindustri och sågverk i enlighet med standardens krav. 

För att bli certifierad för SS-EN ISO 14001 ska standardens krav vara uppfyllda, vilket 
innebär att en viss kunskap om de aktuella miljölagarna och andra krav måste finnas hos 
ledningen och hos personal med mer miljöpåverkande arbetsuppgifter. Rutinerna för arbetet 
med lagar och andra krav ska vara dokumenterade. 

Ett stort tack ti l l länsassessor Bengt Josefsson på Länsstyrelsen i Jönköping för en juridisk 
granskning av dokumentet. 

En förteckning på aktuella miljölagar finns i tabell 1. 

Jönköping den 1998-02-05 

Margareta Sterner 



Sammanfattning 
Det är ledningen som har det övergripande ansvaret för att kraven enligt SS-EN ISO 14001 
är uppfyllda vilket bland annat innebär att aktuell lagstiftning och andra krav med miljö
anknytning är kända och dokumenterade. En förutsättning för att bli certifierad för ISO 14001 
är att lagstiftningens krav är uppfyllda. 

Den nationella miljöpolitiken har slagit fast att miljöarbete främst ska syfta t i l l att skydda 
människors hälsa, biologisk mångfald, naturresurser samt värdefulla natur- och kulturland
skap'. Efter hand som miljöarbetet fatt större aktualitet och idag är "vars och ens ansvar" har 
ett antal "miljöprinciper - aktsamhetsregler" formulerats vilka har stor betydelse för dagens 
miljöarbete. 

Oavsett om man väljer att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller miljöstyr
ningssystem enligt EMAS har företag alltid en skyldighet att fortlöpande ha en god känne
dom om den lagstiftning som omfattar den verksamhet man bedriver. 

Hur kraven i standarden SS-EN ISO 14001 om "lagar och andra krav" ska uppfyllas återfinns 
i standardens text under avsnittet, "Planering" punkt 4.3.2 Lagar och andra krav och under 
avsnittet "Kontroll och korrigerande åtgärder" punkt 4.5.1 Övervakning och mätning. 

Begreppet lagar omfattar framför allt gällande lagar med miljöanknytning, dess förordningar, 
föreskrifter och myndigheters allmänna råd. Exempel på "andra krav" kan vara ICC:s (Inter
nationella handelskammarens) näringslivsprogram för en hållbar utveckling och Kemikonto
rets miljöprogram - Ansvar och omsorg (Responsible care). 

En sammanställning av "lagar och andra krav" är ett föränderligt material och måste aktualise
ras och uppdateras regelbundet. Självklart måste lagar och krav kopplas till företagets miljö-
policy, företagets betydande miljöaspekter samt inte minst viktigt t i l l företagets övergripande 
och detaljerade mål. 

För att tillgodose sågverks- och träindustrins behov av information kring "lagar och andra 
krav" finns en sammanställning med för branschen tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter 
och andra dokument i tabell 1. 

Några praktiska råd för att uppfylla standardens lagkrav: 
• Utse en person, lämpligen "miljösamordnaren" att som en uppgift svara för att ett doku

ment upprättas och uppdateras och som redovisar vilken lagstiftning och andra krav som 
verksamheten omfattas av. 

• Ledningsgruppen fattar beslut inom vilka tidsintervall lagar och andra krav ska ses över 
och samtidigt aktualiseras. Ett lämpligt tidsintervall kan vara per halvår. 

• Införskaffa de lagar som har stor betydelse för verksamheten, t ex miljöskyddslagen. 

' Naturvårdsverkets årsredovisning 1994/1995 



Inledning 
Det är ledningen som har det övergripande ansvaret för att kraven enligt SS-EN ISO 14001 
är uppfyllda vilket innefattar att aktuell lagstiftning och andra krav med miljöanknytning är 
kända och dokumenterade. En förutsättning för att bli certifierad för ISO 14001 är att lag
stiftningens krav är uppfyllda. Har organisationen tillstånd enligt miljöskyddslagen för sin 
verksamhet är tillståndet och de villkor som föreskrivs i detta att betrakta som grundnivån för 
företagets miljöarbete. 



Kort om lagar och andra krav 

Miljölagstiftningens ändamål 

Den nationella miljöpolitiken har slagit fast att miljöarbete främst ska syfta t i l l att skydda 
människors hälsa, biologisk mångfald, naturresurser samt värdefulla natur- och kultur
landskap^. 

Efter hand som miljöarbetet fått större aktualitet och idag är "vars och ens ansvar" har ett antal 
"miljöprinciper - aktsamhetsregler" formulerats som är viktiga att känna t i l l och att ha som ut
gångspunkt för miljöarbetet: 

• Kretsloppsprincipen (naturens resurser används utan att förbrukas). 
• Försiktighetsprincipen (avstå från sådant som vi inte vet konsekvenserna av). 
• Substitutionsprincipen (miljöfarliga produkter ska bytas ut mot mindre miljöskadliga). 
• PPP Polluters Pays Principle - (förorenaren betalar de miljöskador han förorsakar). 
• Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT/EVBAT). 
• Principen om hållbar utveckling - miljöskyddet måste vara en integrerad del av 

utvecklingen. 

Miljölagama kan delas in i tre typer^: 
1. Lagar inriktade på skydd mot föroreningar: miljöskyddslagen, lagen om kemiska 

produkter, hälsoskyddslagen och strålskyddslagen. 
2. Lagar som reglerar markanvändningen: naturvårdslagen, naturresurslagen och plan- och 

bygglagen. 
3. Lag för användning av våra vatten: vattenlagen. 

Oavsett om man väljer att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller miljöstyr
ningssystem enligt EMAS har företag alltid en skyldighet att fortlöpande ha god kännedom 
om den lagstiftning som omfattar den verksamhet man bedriver. 

Kort om kommande miljöbalk 

Sveriges rikes lag är uppbyggd av ett antal "balkar" som t ex jordabalken och brottsbalken. 
Under ett par år har ett arbete pågått med att inordna miljölagama, dess förordningar och delar 
av angränsande lagstiftning i en "miljöbalk". Miljöbalksutredningen har presenterat sitt för
slag ti l l miljöbalk, (Miljöbalken, En skärpt och samordnad miljölagstiftning SOU 1996:103) 
och en proposition kan förväntas under 1997. Tanken med en balk är att den svenska miljölag
stiftningen ska bli mer enhetlig. I balken kommer 16 miljölagar att ingå men flera ur miljö
synpunkt viktiga lagar hamnar utanför, bland annat plan- och bygglagen och skogsvårdslagen. 
Balken är uppbyggd kring de ovan nämnda "miljöprincipema - aktsamhetsreglema". En 
utförligare genomgång av effekterna för sågverks- och träindustrin av kommande miljöbalk 
redovisas inte här. 

^ Naturvårdsverkets årsredovisning 1994/1995 
^ Företagarhandboken, Miljö, Fakta Informationsförlag 



Krav enligt ISO 14001^ 

En förutsättning för att bli certifierad enligt ISO 14001 är att verksamheten uppfyller de 
miljömässiga lagkrav som den omfattas av. 

I miljöpolicyn, som är en form av garanti för att miljöarbetet leder t i l l "en ständig förbättring 
av miljöarbetet", finns bl a krav på att miljöpolicyn ska innehålla "ett åtagande om att följa 
tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av". 
Hur kraven i standarden SS-EN ISO 14001 om "lagar och andra krav" ska uppfyllas återfinns 
under avsnittet, "Planering" punkt 4.3.2 Lagar och andra krav och under avsnittet "Kontroll 
och korrigerande åtgärder" punkt 4.5.1 Övervakning och mätning. 

Begreppet lagar omfattar framför allt gällande lagar med miljöanknytning, dess förordningar, 
föreskrifter och myndigheters allmänna råd. Exempel på "andra krav" kan vara ICC:s (Inter
nationella handelskammarens) näringslivsprogram för en hållbar utveckling och Kemikon
torets miljöprogram - Ansvar och omsorg (Responsible care). 

Beslut om att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS^ bör föregås av en 
miljöutredning där nuläget kartläggs avseende bl a processer, lokaliteter, utsläppspunkter och 
typ av utsläpp ti l l luft, vatten och mark, förbrukning av material, kemikalier, oljor, energiför
brukning, bullernivåer i närmiljön och förekomst av köldmedier. Miljöutredningen ger före
taget kunskap om dess miljöpåverkan och kan utnyttjas för att; identifiera verksamhetens 
samtliga miljöaspekter, vilka lagar och andra krav organisationen omfattas av, en utvärdering 
och registrering av de betydande miljöaspekterna, alla befintliga miljöledningsrutiner och 
erfarenheter från tidigare nödsituationer^ och då vidtagna åtgärder. 

Standardtexten enligt SS-EN ISO 14001 beträffande lagar och andra krav 

4.3.2 Lagar och andra krav 
Organisationen skall upprätta och underhålla rutiner för att identifiera och ha tillgång till 
lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som är direkt tillämpliga på 
miljöaspekterna för organisationens aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster. 

4.5.1 Övervakning och mätning 
3:e stycket: Organisationen skall upprätta och underhålla en dokumenterad rutin för att 
regelbundet utvärdera att tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter följs. 

För att tillgodose sågverks- och träindustrins behov av information kring "lagar och andra 
krav" finns en sammanställning med för branschen tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter 
och andra dokument i tabell 1. 

"SS-EN ISO 14001:1996 
' EMAS, Rådets förordning 8EEG) nr 1836/93 om frivilUgt deltagande för industriföretag i gemenskapens 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning 
^ Overhead, SIS certifiering AB, Ewa Otti, 1996-12-05 
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Miljöledningssystemets dokumentation ska innehålla ett register över den miljölagstiftning 
verksamheten omfattas av. Utnyttja tabell 1 som ett underlag för att lägga upp ett företags-
specifikt register för lagar och andra krav. 

Sammanställningen av "lagar och andra krav" är ett föränderligt material och måste aktualise
ras och uppdateras regelbundet. Självklart måste lagar och krav kopplas t i l l företagets miljö-
policy, företagets betydande miljöaspekter samt inte minst viktigt till företagets övergripande 
och detaljerade mål. 

Det centrala ansvaret för att en uppdatering av lagar och krav fungerar och att information om 
förändringar vidarebefordras t i l l samtliga berörda, kan uppdras t i l l den av ledningen utsedda 
miljösamordnaren. Inom företagets olika verksamheter kan sedan en person tilldelas uppgiften 
att ha kontroll över lagkrav och andra krav som är centrala för den speciella verksamheten 
med skyldighet att rapportera till miljösamordnaren. 

En checklista med förutsättningar och möjligheter för att uppfylla standardens lagkrav 

• De företag som har någon mer betydande påverkan på miljön har i de flesta fall sina större 
anläggningar prövade enligt miljöskyddslagen och har i och med detta många av kraven 
samlade i tillståndet för anläggningen^ 

• Dokumentationen om miljöledningssystemet ska bl a innefatta ett register över den aktu
ella miljölagstiftningen. Dokumentera de lagar och andra krav som berör verksamheten. 

• Se ti l l att ha kunskap om myndigheters allmänna råd, branschkrav och eventuella överens
kommelser med departement eller myndigheter. 

• Se ti l l att ha kontroll över och kunskap om samtliga kemikalier som förbrukas. Kontrollera 
att varuinformationsblad finns för samtliga kemikalier och att dessa är aktuella. 

• Kontrollera med räddningstjänsten vad som gäller för räddnings beredskap. 
• En möjlighet att ha kontroll över vilka lagkrav som gäller för olika verksamheter är att 

uppdra åt någon, för varje enskild verksamhet, att som sin arbetsuppgift hålla reda på och 
dokumentera tillämpliga lagar och andra viktiga krav. 

• Ett sätt att uppfylla kravet enligt punkten 4.5.1 i standarden är att organisationen tar beslut 
om att de varje halvår ska se över att tillämpliga lagar och andra krav uppdateras - ansvaret 
för detta kan lämpligen ligga på miljösamordnaren. 

• Lagstiftningen ska knytas t i l l organisationens miljöaspekter. För att tydliggöra sambandet, 
lagstiftning - betydande miljöaspekter kan detta illustreras med ett flödesschema för verk
samheten. Se exempel i bilaga 3 och 4. 

• Utnyttja standarden ISO 14004 som är en hjälpstandard till ISO 14001 och innehåller 
förslag t i l l tolkning med förklarande text och förslag till hur standardens krav kan 
tillgodoses. 

• Både myndigheter och privata företag erbjuder prenumerationer på lagstiftningsdokument 
med tillhörande revideringar. 

^ Miljöskyddshandboken 1993, Industriförbundet 



Några praktiska råd 

• Utse en person, lämpligen "miljösamordnaren" att som en uppgift svara för att ett doku
ment upprättas och uppdateras och som redovisar vilken lagstiftning och andra krav som 
verksamheten omfattas av. 

• Ledningsgruppen fattar beslut om med vilka tidsintervall lagar och andra krav ska ses över 
och samtidigt aktualiseras. Ett lämpligt tidsintervall kan vara per halvår. 

• Införskaffa de lagar som har stor betydelse för verksamheten, t ex miljöskyddslagen. 
• Är verksamheten av mindre omfattning är det möjligt att upprätta ett samarbete med t ex 

branschorganisation eller företagshälsovård om att de har tillgång ti l l aktuell lagstiftning 
och följer upp förändringar för området. I rutinen hänvisas till denna lösning. 

• Utse en person per avdelning att följa upp för avdelningen gällande lagområden och se t i l l 
att myndighetskontakter tas när behov uppkommer. 

• Lista de lagar och krav som är akmella för verksamheten och om det är möjligt ange ti l l 
vilka/en miljöaspekt/er de är kopplade. 

• Ange i ett flödesschema för verksamheten, kopplingen mellan lagstiftning, olika avdel
ningar och betydande miljöaspekter. 

• Prenumerera på miljölagar med revideringar, finns som pärmsystem och på CD-rom. 

Väsentlig lagstiftning med anknytning till sågverk och träindustri 
Följande sammanställning av lagar och andra dokument kan utgöra en kunskapsbas för 
sågverks- och träindustrin att uppdatera sig på vilka lagar och andra krav som är aktuella för 
deras verksamhet. 

Vid osäkerhet om vilka lagar och andra krav som verksamheten omfattas av kontakta miljö-
och hälsoskyddsnämnden på orten eller länsstyrelsen (tillsynsmyndigheter) för att få 
vägledning. 

I bilaga /^. "Översikt över miljöförfattningar och berörd miljökvalitetsaspekt" erhålls en 
överblick över sambandet mellan lagstiftning och vilken huvudsaklig miljöpåverkan den ska 
skydda mot. 

Kort information om begrepp och funktioner i aktuella lagar och krav 

Skogsvårdslagen 
För information om vilka krav skogsbruket omfattas av hänvisas till "Skogsvårdslagen -
handbok", Skogsstyrelsens förlag. I denna finns en sammanställning av skogsvårdslagen, 
skogsvårdsförordningen samt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd t i l l skogs
vårdslagen. 

Lag om hushållning med naturresurser m m (1987:12) eller "naturresurslagen" 
Denna lag är en paraplylag som ger gemensamma hushållningsregler för en rad olika lagar, 
bl a miljöskyddslagen, vattenlagen, naturvårdslagen och plan- och bygglagen. 

Bilagan är tagen ur Miljöskyddshandbok 1993, Industriförbundet 
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Alla har att beakta att marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt, används så att en 
från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas. 

Plan- och bygglagen (1987:10) 
I plan- och bygglagen finns bestämmelser som reglerar kommunemas planarbete och lokali
sering av bebyggelse. De som driver industriell verksamhet bör hålla sig informerad om den 
kommunala planeringsprocessen så att inte en framtida utbyggnad eller förändring av den 
industriella verksamheten försvåras. 

Vattenlagen 
Vattenlagen reglerar vattenföretag, som t ex "muddring, tippning och invallning" av vatten
område, bort- eller tillförsel av grundvatten och markavvattning. Tillstånd för vattenföretag 
lämnas av vattendomstol. Att ta ut värme ur vatten med vattenpump kan också kräva vatten
dom. 

Miljöskyddslagen 
Miljöskyddslagen syftar till att förebygga vatten- och luftföroreningar, buller och andra stör
ningar i den yttre miljön. I lagen regleras: krav för att miljöfarlig verksamhet ska få bedrivas, 
tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, anmälan t i l l kommunal nämnd av miljöfarlig 
verksamhet, tillståndsbeslut, möjligheten att ställa enskilda anspråk på grund av miljöfarlig 
verksamhet, tillsyn och kontroll, utkrävande av miljöskyddsavgift och reglering av miljö
skadeförsäkring. 

Grunden för prövningsplikten återfinns i 10§ och 17§ miljöskyddslagen. I bilaga till miljö
skyddsförordningen, se nedan, listas de industrityper och andra anläggningar som inte far 
nybyggas eller ändras utan tillstånd. 

Hur en tillståndsprövning går till och vad en ansökan om tillstånd ska innehålla regleras i 
miljöskyddslagen. Tidsmässigt kan det ta runt ett år att tillståndspröva en anläggning enligt 
miljöskyddslagens bestämmelser, från den första kontakten med myndigheten tills "T i l l 
ståndet för miljöfarlig verksamhet" vunnit laga kraft. 

Störande externt industribuller 
Industriell verksamhet med tillstånd t i l l miljöfarlig verksamhet har ofta villkor som reglerar 
hur mycket externt industribuller företaget far bidra med till den omgivande miljön. 

Inom industrier alstras buller från olika källor såsom fläktar, kompressorer, transportfordon 
och vid hantering av gods. Ofta är det fråga om ett stort antal mindre bullerkällor som t i l l 
sammans ger upphov till den totala ljudnivån. En praxis finns, som anger hur mycket en 
anläggning far bullra, denna finns återgiven i Statens Naturvårdsverks Råd och Riktlinjer för 
externt industribuller. Utomhusriktvärden för extemt industribuller är uppdelade dels på 
nyetablering och befintlig industri, dels på olika typer av områden som blir utsatta för buller
påverkan. Bullerstörningen från en befintlig industri får som exempel under dagtid kl 07-18 
vid närmaste bostäder uppgå t i l l 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och under kvällstid kl 18 -22 
uppgå t i l l 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
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Luktolägenheter 
Luktolägenheter kan uppkomma från en mängd olika verksamheter som process- och ventila
tionsluft, avfallsupplag, avloppsanläggningar etc. Utsläpp av organiska lösningsmedel kan 
orsaka besvärande lukt, i "Bättre plats för arbete"' rekommenderas därför ett skyddsavstånd 
mellan industri och bostäder på 200 -700 m . 

Miljöskyddsförordningen 

I miljöskyddsförordningens bilaga anges om en verksamhet eller en åtgärd kräver tillstånd 
eller anmälan enligt miljöskyddslagen. 

Följande nedanstående punkter i miljöskyddsförordningens bilaga kan vara aktuella för 
sågverks- och träindustrin. I bilagan ti l l miljöskyddsförordningen anges med A, B och C hos 
vilken myndighet tillstånd skall sökas eller anmälan göras. 

"För miljöfarlig verksamhet för vilken tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet gäller: 
A: tillstånd söks hos koncessionsnämnden för miljöskydd 
B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen 
C: anmälan skall göras till den kommunala nämnden, ofta miljö- och hälsoskyddsnämnden." 

3 Tillverkning 
33 Trävarutillverkning 
33.01 sågverk samt snickeri eller hyvleri med dimensionssågning för framställning av 
33.01.01 B - mer än 30 000 kubikmeter trävaror per år 
33.01.02 C - mer än 5000 men högst 30 000 kubikmeter trävaror per år 
33.02 B plywood- eller spånskivefabrik 
33.03 anläggning för lagring av timmer på land med begjutning av vatten eller anläggning för 
lagring av timmer i vatten om lagerkapaciteten 
33.03.01 B - överstiger 5000 kubikmeter 
33.03.02 C - uppgår till mer än 500 men högst 5000 kubikmeter 
33.04 B anläggning för träskyddsbehandling genom tryck - eller vacuumimpregnering eller 
doppning. 

34 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 
34.03 A fabrik för framställning av fiberskivor 

35 Tillverkning mm av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi och plastvaror 
35.24 C anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsle
produkt baserad på torv, skogsprodukt eller jordbruksprodukt 

39 Annan tillverkning 
39,01 anläggning för ytbehandling med farg eller lack eller där limning sker där 

Bättre plats för arbete, Boverkets Allmänna råd 95:5 
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39.01.01 B - mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel (inklusive lösningsmedel i 
färg, lack och lim) förbrukas per år. 
39.01.02 B - mer än 10 ton andra organiska lösningsmedel (inklusive lösningsmedel i farg, 
lack och lim) förbrukas per år. 
39.01.03 C - mer än 1 ton men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel (inklusive 
lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år. 
39.01.04 C - mer än 3 ton men högst 10 ton andra organiska lösningsmedel (inklusive lös
ningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år. 
39.01.05 C - lackering sker med mer än 10 ton pulver per år. 

4 El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 
41.02 anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
41.02.02 B - mer än 10 MW men högst 200 MW. 
41.02.03 C - mer än 500 kW men högst 10 MW som är avsedd för annat bränsle än enbart 
eldningsolja eller bränslegas. 
41.03 C stationär förbränningsmotor med en total installerad, tillförd effekt av mer än 500 kW 
men högst 10 MW, som är avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat vid 
elbortfall. 
41.08 C anläggning där mer än 5000 ton kol, torv, bränsleflis eller annat trädbränlse lagras. 

Kungörelse med föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
I denna kungörelse regleras bl a vad en miljörapport ska innehålla och att den ska lämnas t i l l 
tillsynsmyndigheten senast den 31 mars följande år. 

Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier 
Hur vattenprov för kontroll av miljöparametrar ska tas ut och hanteras regleras i denna 
kungörelse. 

Lag om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider från energiproduktion 
Det som avgör om en panna är avgiftsskyldig med avseende på utsläpp av kväveoxider (NO^) 
är hur mycket nyttiggjord energi som producerats under året. Avgiftgränsen för producerad 
energi sänks den I jan 1997 från 40 GWh till 25 GWh (gigawattimmar). 

Lag om kemiska produkter 
Kemikalier och deras hantering regleras i flera lagar men grundläggande är lagen om kemiska 
produkter. Denna reglerar skyldighet vid hantering, import och export av kemiska ämnen och 
beredningar (kemiska produkter). Syftet med lagen är att förebygga att skador på människors 
hälsa eller i miljön förorsakas av kemiska ämnens inneboende egenskaper. 

I 5§ behandlas den s k "substitutionsprincipen" eller utbytesregeln. Den innebär en skyldighet 
att ersätta kemiska produkter med mindre farliga produkter när sådana finns tillgängliga. 

Naturvårdsverket och kemikalieinspektionen har listat ett antal kemikalier och miljöfarliga 
ämnen som på sikt ska fasas ut ur samhället. Dessa är upptagna i OBS-listan och Begräns-
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ningslistan. Andra viktiga kemikalieförfattningar är bl a förordningen om kadmium, bly, 
kvicksilverhaltiga varor, PCB och miljöfarliga batterier. Syftet med dessa förordningar är att 
förhindra fortsatt utsläpp till miljön av t ex PCB som är en klorerad organisk förening och bly, 
kadmium och kvicksilver alla s k tungmetaller. Effekter i miljön och hälsoeffekter beror av att 
ämnena är svåmedbrytbara och/eller fettlösliga, vilket i sin tur medför att de lagras i närings
kedjorna och kan orsaka skador på bl a fortplantningsorgan och nervsystem. 

Förordningen om CFC och halon m m har som syfte att förebygga skador på atmosfärens 
ozonskikt. 
CFC, HCFC, HFC (olika s k "fi-eoner") och haloner (organiska bromföreningar) återfinns 
idag företrädesvis i kyl-, värme- och klimatanläggningar samt för haloner även i brandsläck-
ningsanordningar. 

I den s k "Köldmediekungörelsen " regleras konstruktion, tillverkning, installation, ombygg
nad, innehav, brukande, underhåll och kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar inne
hållande köldmedier och/eller köldbärare som utgörs av CFC-, HCFC- och HFC-föreningar 
samt hur köldmedier och köldbärare får hanteras. Kungörelsen ställer kompetenskrav på 
personal som arbetar med kylanläggningar och krav på rapporteringsskyldighet. 

En ny förordning om "Farligt avfall" SFS 1996:971 
Denna trädde i kraft den 1 januari 1997 och samtidigt upphörde då förordningen om miljö
farligt avfall att gälla. Begreppet farligt avfall omfattar fler "avfallsslag" än det tidigare 
begreppet "miljöfarligt avfall". Kontakta den lokala miljömyndigheten för mer information 
om förordningen och hur den ska tillämpas. Under en övergångstid är det lämpligt att paral
lellt ha kunskap om Förordningen om miljöfarligt avfall, i vilken regleras att: 

• miljöfarligt avfall får slutligt omhändertas, behandlas eller mellanlagras yrkesmässigt 
endast av den som har särskilt tillstånd som prövas av länsstyrelsen. 

• som miljöfarligt avfall räknas fast eller flytande avfall som t ex: 
- oljeavfall 
- lösningsmedelsavfall 
- fårg- eller lackavfall 
- limavfall 
- avfall som innehåller PCB 

Förordning om spillolja 
Spillolja definieras som begagnade mineraloljebaserade eller syntetiska produkter inklusive 
emulsioner, som varit avsedda att användas som smörjmedel eller för annat industriellt ända
mål, men som inte längre är tillåtna eller lämpliga att använda för sitt ursprungliga ändamål. 
Med spillolja avses också rester av eldningsolja och drivmedel som förvarats i cistem samt 
annat oljehaltigt avfall som uppkommit efter rengöring. Hantering av spillolja regleras i ior-
ordningen om spillolja och förbränning av spillolja är endast tillåten i anläggning med en 
tillförd effekt av 10 MW eller mer och under förutsättning av en reglerad förbehandling. 
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Separat rening av industriavloppsvatten 
Ett avtal bör tecknas med kommunen om att fa släppa industriellt processavloppsvatten ti l l 
kommunens dagvatten- och/eller avloppsvattennät. 

Hälsoskyddslagens centrala begrepp är sanitär olägenhet. Med hälsoskydd avses åtgärder för 
att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet och åtgärder för att undanröja sådan olägenhet. 
Med sanitär olägenhet avses en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som 
inte är ringa eller helt tillfällig. Kommunal nämnd, ofta Miljö- och hälsoskyddsnämnd, är t i l l 
synsmyndighet enligt hälsoskyddslagen. 

1 renhållningslagen regleras hantering av avfall. "Med hushållsavfall avses avfall och oren-
lighet som härrör från hushåll och därmed jämförligt avfall". I lagen är numera inskrivet ett 
krav att avfallshanteringen ska ske på sådant sätt att åtgärder som underlättar återanvändning 
och återvinning av avfallet främjas, om det behövs för att spara råvaror eller energi eller med 
hänsyn till miljövården. 

I lagen föreskrivs också ett krav att det i varje kommun ska finnas en renhållningsordning som 
bl a innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. 

Vad beträffar den kommunala renhållningsskyldigheten pågår diskussioner kring avfallsfrå
gorna som ett led i införandet av producentansvar för olika produkter. Idag finns ett lagstadgat 
producentansvar för returpapper, förpackningar (aluminium, papp, papper, kartong, wellpapp, 
plast, stålplåt, glas) och däck. Ett framtida "generellt producentansvar" för produkter disku
teras inom Kretsloppsdelegationen'". 

A r bet sm iljölagen 
Viktigt inom arbetsmiljöområdet är krav på införande av system för intemkontroll ett led
ningssystem för arbetsmiljön. Systemuppbyggnaden för intemkontroll kan hanteras på likartat 
sätt som systemen för kvalitetssäkring enligt ISO 9000 och miljöledning enligt ISO 14001. 

Räddningstjänstlag och förordning 
Kunskaper om denna lag är väsentlig för arbetet med att identifiera och upprätthålla en bered
skap för olyckor och nödsituationer. En dialog med den kommunala räddningstjänsten bör 
upprätthållas. 

"* Muntlig genomgång kretsloppsdelegationen 
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Hur man finner mer kunskap om miljöpåverkan 
och förslag på åtgärder 
Naturvårdsverkets Allmänna råd och riktlinjer och Branschfaktablad kan med fördel utnyttjas 
för att skaffa sig mer kunskap om en verksamhets bidrag ti l l effekterna i miljön och vad man 
kan vidta för åtgärder för att minska påverkan. 

Naturvårdsverkets Allmänna råd och riktlinjer 
I serien ingår bl a: 
Externt industribuller - allmänna råd *RR 78:5 
Miljöfarligt avfall **AR 85:7 
Fastbränsleeldade anläggningar AR 87:2 
Kylanläggningar och värmepumpar med CFC. AR 88:5 
Anläggningskontroll enligt miljöskyddslagen AR 89:2 
Provtagning av avloppsvatten vid utsläppskontroll AR 90:1 
Skorstenshöj d - beräkningsmetod AR 90:3 
Prövning enligt miljöskyddslagen AR90:10 
Skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor - kungörelse och allmänna råd. 
AR 90:17 
Mätning av svavel- och kväveoxider vid utsläppskontroll vid förbränninganläggningar AR 91:6 
Kvalitetssäkrad miljökontroll AR 92:1 
Miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöskyddslagen AR 94:1 
VattenrecipientkontroU vid skogsindustrier AR 94:2 
Bättre plats för arbete, Boverket Allmänna råd 95:5 
• R R = Råd och riktlinjer 

• * A R = Allmänna råd 

/ Naturvårdsverkets serie Branschfakta har givits ut Branschfakta för: 
- Sågverk, doppning och lagring, 
- Spånskiveindustrin, 
- Träindustrin, lackering av trä. 

Något om miljöregler inom E U 
Med anledning av vårt medlemskap i EU sker en anpassning av svensk rätt till EUs regel-system. För 
miljöområdet uppfyller ovan angivna lagar och krav EUs bestämmelser. 

Information om det miljöarbete som drivs inom EU kan fås av handläggare på Naturvårds-verket och 
miljödepartementet. 

Som en information är EUs miljöregler av fyra slag: 
1. Förordning "Regulation" gäller direkt som nationell lag i hela EG-området. 
2. Direktiv, "Directive" anger gemensamma mål som skall uppfyllas av varje enskilt land ti l l en given 

tidpunkt. Direktiven har ingen självständig giltighet i de enskilda EG-ländema utan fordrar att 
innehållet införlivas i den nationella lagstiftningen på det sätt som landet själv beslutar om. 

3. Beslut är bindande för den som beslutet riktar sig t i l l . 
4. Rekommendationer. 
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Lagstiftning, lagar, förordningar och föreskrifter, som är aktuella for 
miljöarbetet inom sågverks- och träindustrin 
Nedan följer en uppräkning av ett antal lagar och förordningar, systematiserade efter de lagområden 
där de återfinns. 

Förslagsvis utnyttjar läsaren vid genomläsning av dokumentet möjligheten att dokumentera 
organisationens kunskapsläge gällande den aktuella lagstiftningen genom att markera i rutorna: känner 
t i l l , omfattas av eller vet ej: 

Tabell 1: Lagstiftning med aktuella lagar, förordningar och föreskrifter, tillämpliga för sågverks- och 
träindustrin. 

1 L A G , FÖRORDNING, FÖRESKRIFT KÄNNER T I L L 
ja/nej 

AR TILLÄMPLIG F O R 
V E R K S A M H E T E N 
ja/nej 

V E T E J 

Skogsstyrelsens författningssamling i 
tillämpliga delar, gäller verksamhet som 
bedriver eget skogsbruk 
För dessa lagar och andra krav hänvisas till 
skogsstyrelsens författningar. 
Plan- och naturresursförfattningar 
Lag om hushållning med naturresurser m m 
(1978:12) 
Naturvårdslag (1964:822) 
Naturvårdsförordning (1976:484) 
Plan- och bygglag (1987:10) 
Vattenlagen (1983:291) 
Förordning om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1991: 738) 
Miljöskyddsförfattningar 
Miljöskyddslagen (SFS 1969:387) 
Miljöskyddsförordningen (SFS 1989:364) 
Kungörelse med föreskrifter om miljörapport 
för tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter (SNFS 1993:1) 
Kungörelse med föreskrifter om kontroll av 
vatten vid ackrediterade laboratorier 
(SNFS 1990:11) 
Lag om miljöavgift på utsläpp av 
kväveoxider från energiproduktion 
(1990:613) 
Brottsbalken, 13 kap. (utdrag) 
Kemikalieförfattningar 
Lag (SFS 1985:426) om kemiska produkter, 
observera 5 § substitutionsprincipen. 
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Förordningen (SFS 1985:835) om kemiska 
produkter 
Lag och förordning om svavelhaltigt bränsle 
(1976:1054,1055) 
Förordning om farligt avfall (1996:971) 
Förordning om vissa hälso- och miljöfarliga 
produkter m.m (1985:840) 
Förordning om PCB m m (1985:387) 
Förordning om kadmium(l 985:839) 
Förordning om kvicksilverhaltiga varor 
(1991:1290) 
Lag om avgifter för miljöfarliga batterier 
(1990:1332) 
Förordning om miljöfarliga batterier 
(1989:974) 
Förordning om CFC och halon m m 
(1988:716) 
Kungörelse med föreskrifter om kyl- och 
värmepumpanläggningar innehållande CFC, 
HCFC och HFC 
("köldmediekungörelsen")(SNFS 1992:16; 
MS 54), 
Förordning om spillolja (1993:1268) 
Föreskrifter om klassificering och märkning 
av kemiska produkter ( 1994:12) 
Föreskrift om varuinformationsblad 
(1994:13) 
OBS-listan, Kemikalieinspektionen 
Begränsningslistan, Kemikalieinspektionen 
Hälsoskyddsförfattningar 
Hälsoskyddslagen (1982:1080) 
Hälsoskyddsförordningen (1983: 616) 
Renhållningslag (1979:596) 
Renhållningsförordning (1990:984) 
Förordning (1994:1235) om producentansvar 
för förpackningar m.m. 
Andra författningar av betydelse för 
miljövården 
Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljöförordningen 
AFS 1992:6, Föreskrift om intemkontroll av 
arbetsmiljön 
AFS 1993:9 Föreskrift om Hygieniska 
gränsvärden 
AFS 1985:17 Föreskrift om Farliga ämnen 
AFS 1993:4 Föreskrift om Härdplaster 
Räddningstjänstlag (1986:1102) 
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Räddningstjänstförordning (1986:1107) 
Lag om brandfarliga och explosiva varor 
(1988:868) 
Förordning om brandfarliga och explosiva 
varor (1988:1145) 
Lag om transport av farligt gods (1982:8219) 
Förordning om transport av farligt gods 
(1982:923) 
Buller, Naturvårdsverkets råd och riktlinjer 
för extemt industribuller vid nyetablering och 
för befintlig industri måste uppfyllas 
Lukt regleras i miljöskyddslagen och 
hälsoskyddslagen. Krav på skyddsavstånd 
mellan industri och bostäder enligt "Bättre 
plats för arbete"- Boverket Allmänna råd 
95:5 

Det är viktigt för branschen att känna till och utveckla ett samarbeta med de myndigheter som bedriver 
tillsyn enligt ovan nämnda lagstiftning. I myndighetemas roll ingår att informera om vilka lagar, 
bestämmelser m m som en verksamhet omfattas av och ge råd om vad företaget kan göra för att 
uppfylla kraven. 

Viktiga myndigheter att känna t i l l : 
Skogsstyrelsen kommunal nämnd (ofta Miljö- och 

hälsoskyddsnämnd) 
Skogsvårdsstyrelsen Kemikalieinspektionen 
Naturvårdsverket Yrkesinspektionen 
Länsstyrelsen Boverket 
Vattendomstolen 

I bilaga 2. Förteckning av myndigheter och organisationer. 
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Förslag på litteratur 

Genom Naturvårdsverkets litteraturservice kan man beställa kataloger och informationsblad om 
nyutkommen litteratur, anmälan t i l l Litteraturservice görs hos Naturvårdsverkets Informa
tionsavdelning tel: 08-698 10 00 

Naturvårdsverkets Allmänna Råd 
Naturvårdsverkets Riktlinjer 
Naturvårdsverkets serie Branschfakta 

Branschfakta - Sågverk, doppning och lagring. 
Branschfakta - Spånskiveindustrin 
Branschfakta - Träindustrin, lackering av trä. 

Miljölagar pärmsystem. Naturvårdsverkets förlag tel:08-698 10 00 
Miljöskyddshandbok 1993, Industriförbundet, ISBN 91-7548335-1 Föriags AB Industrilitteratur, tel: 
08-783 81 00 

Företagarhandboken Miljö, Miljörapporten Fakta Informationsförlag tel: 08-736 10 40 

Regelbanken för arbete och miljö CD-rom. Arbetarskyddsnämnden tel: 08-402 02 20 
Kemiska ämnen CD-rom, ISBN Nr 91-7522-525-5. Arbetarskyddsnämnden tel: 08-402 02 20 

Kemikontorets Laghandbok för säkerhet Hälsa Miljö, Industrilitteratur AB, Box 5513, 114 85 
Stockholm, fax 08-783 05 19, tel 08-783 87 70 
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Bilaga 1. Översikt över miljöförfattningar och berörd miljökvalitetsaspekt. 

LAG 

Människans 
hälsa 

Hälso- och 
miljöfarliga 
produkter 

Förorening 
av mark, luft 
och vatten 

Sanitära 
förhållanden 

Flora 
och 
fauna 

Övriga 
natur
resurser 

Naturresurslagen X X 

Plan- och bygglag X 

Naturvårdslag X X 

Naturvårdsförordning X X 

Vattenlag X 

Skogsvårdslag X 

Ädellövsskogslag X 

Miljöskyddslagen X 

Miljöskyddsförordning X 

Miljöskadelagen X X 

Förordning om 
miljöskadeförsäkring 

X 

Förordning om miljö
konsekvensbeskrivning 

Hälsoskyddslag X X 

Hälsoskyddsförordning 

Räddningstjänstlag X X 

Räddningstjänstförordning 

Lag om kemiska produkter X X 

Förordning om kemiska 
produkter 

X X 

Förordning om 
bekämpningsmedel 

X X X X 

Förordning om PCB X X 

Förordning om motorbensin X X 

Förordning om kadmium X X X 

Förordning om vissa hälso- och 
miljöfarliga produkter 

X X 

Förordning om miljöfarligt avfall X 

Förordning om CFC och halon X X 

Förordning om miljöfarliga 
batterier 

X 

Renhållningslag X X 

Renhållningsförordning X X 

Lag om transport av farligt gods X 

Förordning om transport av 
farligt gods 

X 
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LAG 

Människans 
hälsa 

Hälso- och 
miljöfarliga 
produkter 

Förorening 
av mark, luft 
och vatten 

Sanitära 
förhållanden 

Flora 
och 
fauna 

Övriga 
natur
resurser 

Lag om spridning av bekämp
ningsmedel över skogsmark 

Lag om koldioxidskatt 

Förordning om koldioxidskatt 

Lag om miljöavgift på utsläpp av 
kväveoxide vid energiproduktion 

Lag om miljöfarliga batterier 

Arbetsmiljölag 

Arbetsmiljöförordning 

Brottsbalken, 13 kap 

X 

X 

X 
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[Boverket ^ B o x 534 |}7L?.3_KARLSKR0NA Tb455-^l^ÖÖO to455^53T OÖ̂  
[bet naturliga Steget Miljöinstitut AB "jAmiralitetshuset | l 11 49 STOCKHOLM | 08-678 00 99 |o8-611 73 11 
I I Skeppsholmen 
rr Greenpeace _ JL^^1.1}^JE:^9^_ 'IPlb^J^H.T^l'Il.'^J^.^ 
[institutet för miljömedicin ' , Box 210 [~171 77 STOCKHOLM | 08-728 64 00 108-33 69 81 
I Karolinska Instimtet 
pnsHtiJtetlör Vatten-
I och Luftvårdsforskning 
I 
I 

I 

T , Box 21060 100 31 STOCKHOLM 08-729 15 00 08-31 85 16 

+ • 
•f-
•f- •4-k-

t ; 

- I -
-K 4-, -b; Industriförbundet Box 5501 114 85 STOCKHOLM 08-783 80 00 08-662 35 95 

f • 

K 
Kemikalieinspektionen Box 1384 171 27 SOLNA 

^08-_783_80 00 |o8-663_63 23_ 
"^08-692 21 00 108-692 21 20 

Kemikontoret 
4-Box 5501 114 85 STOCKHOLM 

K 
Koncessionsnämnden för miljöskydd , Box 81 63 

+ 
104 20 STOCKHOLM 

• 4 - 4-" Konsumentverket Box 503 162 15 VALLfNGBY ,08-759 83 00 08-38 22 15 
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Regionala och lokala myndigheter som 
Vattendomstolen 
Länsstyrelsen, 
Skogsvårdsstyrelsen 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Bilaga 3. Flödesschema för sågverk 

Exempel på lagar och andra krav utifrån identifierade, betydande miljöaspekter 

Rundtimmer 
Bevattning 

Hydralolja 
Smörjoljor 
Eldningsolja 
Bensin 
Diesel 
Doppningsmedel 
Lim 
Lacknafta 
Eventuell färg 
Impregneringsmedel 

Emballage 
Plastfilm PP. PE 
Stålband 
Plastband 

Sågat virke 

Impregnering 

Administration 

Timmerlager Utsläpp 
ti l l vatten 

Inmätning 

Barkning 
Bark och 

rotreducerflis 
Buller, oljor, 

utsläpp ti l l mark, 
utsläpp till vatten 

Sågen 

Råsortering 
ev ströläggning 

Råflis 
och spån 

Buller, kemikalier, 
Doppning utsläpp till mark, 

utsläpp till vatten 

Virkestork 

Justerverk 

Konditioneringslager Hyvling 

Egen vidare
förädling 

Buller, lukt 
utsläpp till luft 

Transporter, 
externa och 

interna 

Exempel på aktuell lagstiftning 
och andra krav: 
Skogsvårdslagen 
Miljöskyddslagen 
Lagen om kemiska produkter 
OBS listan 
Begränsningslistan 
Renhållningslagen 
Hälsoskyddslagen 
Råd och riktlinjer om 

externt industribuller 
Förordningen om farligt avfall 
Förordning om spillolja 

Råflis 
och spån 

Panncentral ^ Utsläpp till luft, 
mark och vatten 

Teckenförklaring 
Insatsmaterial 

Process 

Produktein 

Exempel på 
miljöaspekter 
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Bilaga 4. Flödesschema för träindustri 

Exempel på lagar och andra krav utifrån identifierade, betydande miljöaspekter 

Fanér 

Massivträ 
Spånskiva 
MDF 

Fanér, board 
Lim, PVAc 

Syrahärdande lack 
UV-lack 
Vattenburen lack 
Betser 
Oljor med organiska 

lösningsmedel 
Linolja 
Vax 

Metallbeslag, stål, 
aluminium, förkromat m m 

Emballage 
Wellpapp 
Plastfilm PP, PE 
EPS (frigolit) 
Plastband 

Administration s Inlastning av 
material 

Ev torkning av 
massivträ Administration ? 

Inlastning av 
material r 

Ev torkning av 
massivträ 

Fanérverkstad 

Träbearbetning 

Limning 

av fanér 

Ytbehandling 

Montering 

Lager utlastning 

Färdig produkt 

Träspill 

Träspill 

Panncentral 

Utsläpp ti l l 
luft, lukt 

Utsläpp ti l l luft, 
mark,buller 

äpp till vatten, 
farligt avfall 

Utsläpp till luft, 
mark, fadigt avfall 

Utsläpp ti l l 
mark 

Transporte 
externa, interna 

Utsläpp ti l l luft, 
mark och vatten 

Exempel på aktuell lagstiftning 
och andra krav: 
Miljöskyddslagen 
Lagen om kemiska produkter 
OBS listan 
Begränsningslistan 
Renhållningslagen 
Hälsoskyddslagen 
Råd och riktlinjer om 

externt industribuller 
Förordningen om farligt avfall 
Förordning och spillolja 

Teckenförklaring 
Insatsmaterial 

Process 

Produkter 

Exempel på 
miljöaspekter 
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