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FÖRORD 
Inom Träteks arbete med miljöledningssystem i träindustrin börjar nu hjälpverktygen att tas 
fram. Det allra första verktyget berör delar av miljöledningssystemets andra grundelement, det 
centrala planeringssteget. Här avgörs mycket av miljöledningssystemets resultat, effektivitet 
och framtida utveckling. 

Standarden ISO DIS 14001 ger många svar på vad miljöledningssystemet ska innehålla för att 
införas och upprätthållas. Samtidigt uppkommer många frågor. Vi har försökt att ge svar på en 
del av dessa i denna rapport som bygger på Träteks arbete inom området miljö. 

Stockholm 1996 09 12 

Ulrik Axelsson Jan-Erik Haggarsson 

'Man bör gripa sig an en lätt sak som om den vore svår 
och en svår sak som om den vore lätt" 

Baltasar Craciän 



SAMMANFATTNING 
Miljöledningssystemet ISO DIS 14001 innehåller i sig strukturen för vad som ska ingå för att 
införa systemet. Grundelementen och skallkraven går som en "röd tråd" genom hela standard
en men det har visat sig att det lätt uppstår knutar på den "röda tråden". Ett av de första pro
blemen som uppstår efter miljöutredning är vilka miljöaspekter som skall betraktas som bety
dande. Hur identifieras miljöaspekter? Vilka miljöaspekter skall utgöra grunden i målformule
ringarna? Vad kan förbättrande åtgärder kosta, eller blir det en intäkt? Hur ska vi kunna visa 
vad som ligger till grund för våra beslut? 

Denna rapport redovisar ett arbete som har haft huvudmålet att underlätta arbetet med miljö
ledningssystemet ISO DIS 14001s grundelement två, Planering. 

Ett verktyg har tagits fram som ger handledning och ett mallförslag på punkterna 4.2.1 Miljö
aspekter, 4.2.3 Övergripande miljömål och detaljerade miljömål samt punkten 4.2.4 Miljöled
ningsprogram i ISO DIS 14 001. Eller med andra ord: 

• ett förslag på rutin för att identifiera miljöaspekter, 
• ett underlag för att kunna bedöma miljöaspekter som betydande eller ej, 
• en mall för införande av övergripande och detaljerade miljömål, 
• en mall för införande av miljöledningsprogram, 
• ett förslag på dokumentation som erhålls automatiskt under arbetets gång. 

Det framtagna verktyget är ett databaserat verktyg i maJJform som användaren skall kunna 
arbeta med i sin egen dator. Verktyget är framtaget i det vanligaste ordbehandlingsprogram
met, Microsoft Word. De företag som Trätek arbetar mot kommer att få tillgång till detta 
verktyg samt få utbildning i hur företaget kan använda detta verktyg för att identifiera bety
dande miljöaspekter. 



1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Allt fler företag börjar arbeta med miljöledningssystem och först efter en tid inser de vilket 
tidskrävande arbete det är. I likhet med kvalitetsstandarden ISO 9000 /! / handlar också 
miljöledningsstandarden ISO DIS 14001 121 inte bara om att införa systemet utan också om att 
lära sig handskas med systemet i det dagliga arbetet. 

Miljöledningsstandarden ISO DIS 14001 är indelad i 5 grundelement, vilka kan beskriva de 
olika faserna vid införandet. I ISO DIS 14001 finns också en "röd tråd" som består av grund
elementen och skallkraven. Den "röda tråden" kan inledningsvis synas enkel att arbeta efter 
vid införande av miljöledningssystemet i den aktuella organisationen. Efter arbetets gång 
märker de flesta företag att den "röda tråden" har ett antal olika knutar. Att identifiera bety
dande miljöaspekter är ett sådant område eller sådan knut. 

Mdjopolicy 

Planering Ledningens 
genomgång 

Kontroll och 
korrigerande 

åtgärder 
nför 
och drift 

Bild \ : De fem grundelementen i ISO DIS 14001. 

Det är det andra grundelementet, Planering, som denna rapport handlar om och ska försöka ge 
viss vägledning i . I planeringen ska organisationen bl a införa och upprätthålla rutiner för att 
identifiera miljöaspekter /2/. Detta är en svårtolkad formulering där vi tolkar begreppet 
"identifiera" som att analysera, värdera och lära känna miljöaspekten. Med andra ord att för
söka få ett helhetsgrepp om organisationens miljöaspekter. 

I planeringen ska organisationen också införa övergripande och detaljerade mål. Vid fram
tagandet av de övergripande målen ska organisationen ta hänsyn till betydande miljöaspekter 
m m /2/. Men, för att kunna ta hänsyn till dessa måste organisationen ta ställning till vad som 
är en betydande miljöaspekt. Många företag och organisationer har stött på detta problem och 
få verktyg finns att ta till hjälp. Verktyget som beskrivs i denna rapport ska dock endast ses 
som en praktisk vägledning och ett exempel på hur man kan gå tillväga. Verktyget utgör ingen 
garanti för att lyckas med att införa miljöledningssystem i organisationen. 



1.2 Mål 
Huvudmålet med detta arbete har varit att ta fram ett verktyg för att underlätta arbetet i grund
element två. Planering. 

Delmål i detta arbete har varit: 

1. Ta fram ett förslag på rutiner och verktyg: 
• för att identifiera miljöaspekter, 
• som beslutsunderlag för betydande miljöaspekter, 
• för dokumentation av övergripande och detaljerade miljömål, 
• som underlag för miljöledningsprogrammet. 

2. Ge möjlighet att utvärdera ekonomiska konsekvenser av tänkbara åtgärder för att begränsa 
miljöbelastningen (berörs i senare rapport). 

3. Försök till att få fram ett accepterat verktyg i miljöledningssammanhang. 

2. MILJÖASPEKTER 

2.1 Definitionen miljöaspekt 
En av grundtankarna i miljöledningssystemet är ständig förbättring, d v s att miljöarbetet strä
var mot att minska miljöbelastningen genom att åtgärda en miljöaspekt i sänder till det bättre. 
De förbättrande åtgärderna kan givetvis drivas parallellt men inte nödvändigtvis samtidigt. Av 
alla miljöaspekter som uppkommer av verksamheten kan det vara svårt att välja vilka man ska 
åtgärda och vilka som är betydande. En miljöaspekt definieras i ISO DIS 14001 som: 

Konsekvens av en organisations verksamheter, produkter eller tjänster vilken kan inverka på 
miljön /2/. 

I anmärkningen beskrivs en betydande miljöaspekt som en miljöaspekt som har eller kan ha 
betydande miljöpåverkan /2/. 

I definitionen av vad en miljöaspekt är används ordet konsekvens. I den engelska definitionen 
är istället ordet element 121 vilket lämpligast borde översättas till del av. Den svenska över
sättningen kommer att revideras under hösten 1996 och enligt en av översättarna /3/ kommer 
med all säkerhet den nya översättningen bli "del av" eller något liktydigt ord. Den gamla över
sättningen av element till konsekvens bör därför tas med en nypa salt vilket visar vikten av att 
läsa den engelska versionen samtidigt som den svenska översättningen. 

Vad är då ett företags miljöaspekter? Om den engelska översättningen eller den preliminära 
svenska översättningen används skulle följande resonemang kunna föras. 

En miljöaspekt skulle kunna vara en aktivitet (t ex verksamhet eller process), produkt eller en 
tjänst. Miljöaspekter kan i sig bestå av flera delar eller ingå som del i ett större sammanhang. 
Detta kan förklaras genom nedanstående exempel. 



Diesel är en resurs som näst intill alla företag kommer i kontakt med. Diesel kan delas upp så 
att resursen diesel är en miljöaspekt och användningen/förbränningen är en annan miljö
aspekt. Användningen/förbränningen kan i sin tur delas upp i olika utsläppsformer som exem
pelvis CO2 (koldioxid) och NOx (kväveoxider). Om 1 MJ (megajoule) diesel förbränns i en 
lastbilsmotor släpps ungefär 73 g CO2 och 0,9 g NOx ut. Båda är klimatpåverkande gaser men 
dess effekt på växthuseffekten är helt olika (se bilaga 1). NOx medför dessutom bidrag till 
försurning (bilaga 3) vilket också måste beaktas vid bedömningen om miljöaspekten är bety
dande. Om man väljer att dela upp miljöaspekter enligt ovan blir det lättare att sätta mätbara 
miljömål och följa upp verkan av målen. 

En del organisationer väljer att begränsa synsättet till att en miljöaspekt enbart är det som 
kommer ut ur organisationen, d v s miljöaspekter slås ihop eller grupperas till en större miljö
aspekt som t ex NOx-utsläpp totalt. Ju mer summerade uppgifter som används desto svårare 
blir det att kunna sätta "riktiga" mål och styra över organisationens miljöbelastning. Detta 
medför att det i vissa fall kan bli svårare att påvisa ständig förbättring vilket är kärnan i ISO 
DIS 14001. Vilket alternativ som en organisation väljer är helt beroende på vilken betydelse 
och storlek som miljöaspekten har för företaget. 

Det finns många möjliga tolkningar till vad som är en miljöaspekt. Istället för att som i ovan
stående exempel titta på miljöaspekten "utsläpp" kan man t ex gå ett steg längre och studera 
miljöaspekten "inköp", d v s aktiviteten inköp. Genom att arbeta med den övergripande miljö
aspekten inköp, som i sin tur är källan till många andra miljöaspekter, får företaget med auto
matik det förebyggande synsätt som standarden föreskriver. Som exempel kan aktiviteten 
"inköp av olja" belysas. Ett miljömedvetet inköp av olja ger större potential att minska ut
släppen vid förbränningen. Förbättringsåtgärden har flyttats från skorstenen bakåt i kedjan, 
förhoppningsvis ända tillbaka till miljöproblemets källa. 

Företagen måste själva avgöra vad som är deras miljöaspekter beroende på verksamhetens art 
och avgöra hur dessa ska hanteras. Det viktigaste är ändå rutinen för att identifiera organisa
tionens miljöaspekter. 

2.2 Gruppering och sortering av miljöaspekter 
När miljöaspekterna har tagits fram efter miljöutredningen ska de sorteras. Miljöaspekterna är 
ofta många och förekommer på ett flertal olika ställen i organisationen. På varje företag eller 
organisation finns vanligtvis en naturlig uppdelning i form av processteg, avdelningar eller 
liknande. En förteckning över processtegen upprättas där det preciseras var miljöaspekterna 
inträffar. Miljöaspekterna kopplas således till respektive processteg där de uppkommer. Se 
exempel nedan. 



Process A 

Process B 

Process C 

1. Spillolja (truckar, transportörer) 
2. Köldmedieläckage 

3. Spillolja (transportörer) 
4. Stålbandsavfall (förpackning) 

5. Spillolja (truckar) 

Bild 2: Sortering av miljöaspekter 

Efter upprättandet av förteckningen har man dokumenterat var miljöaspekten uppkommer 
vilket underlättar kommande arbete när åtgärder skall sättas in. Därefter summeras miljö
aspekterna från ovanstående exempel med en enkel hänvisning till var den inträffar. 

Miljöaspekt Inträffar i 
Spillolja 1,3,5 
Köldmedieläckage 2 
Stålbandsavfall 4 

2.3 Verktyg för identifiering av miljöaspekter 
I bilaga A i ISO DIS 14001 anges att miljöaspekten bör analyseras utifrån följande sex 
områden: 

• utsläpp till luft, 
• utsläpp till vatten, 
• avfallshantering, 
• markförorening, 
• användning av råvaror och naturresurser, 
• andra lokala miljöfrågor. 

Alla miljöaspekter kan hänföras till en eller fler av dessa sex områden. Med vägledning av 
ovanstående sex områden har Trätek försökt att identifiera miljöaspekter och ta ställning till 
vad som är den aktuella organisationens betydande miljöaspekter. Olika typer av matriser som 
utgått från de sex områdena har använts, men dessa har inte räckt till för att avgöra vad som är 
betydande miljöaspekter. Det optimala vore om man, liksom vid värderingen i en livscykel
analys, kunde få en enda siffra (nyckeltal eller index) som redovisade miljöaspektens betydel
se. Detta är ännu inte möjligt, utan organisationen måste själv ta ställning till vad de anser 
vara viktigt och vad som är en betydande miljöaspekt. Vissa indikationer kan dock utläsas 
från de miljöpolitiska mål som satts i Sverige och de av Naturvårdsverket redovisade miljö
hoten/miljöproblemen (se kapitel 4) /4/ som i denna rapport och mall kallas miljöpåverkan 
vilket också används i ISO DIS 14001. 



För att underlätta ställningstagandet till vad som bör betraktas som en betydande miljöaspekt 
har ett verktyg för identifiering tagits fram. Arbetet har utförts i samband med Träteks på
gående projekt "Miljöledningssystem - sågverk". Verktyget utgår från att en miljöaspekt ana
lyseras åt gången och kopplar miljöaspekten t i l l de sex områdena enligt ISO DIS 14001 och 
till Naturvårdsverkets 13 miljöpåverkansområden (utöver dessa områden finns ytterligare 
några punkter för att förbättra beslutsunderlaget). Kopplingarna mellan miljöaspekten och på
verkat område (enligt ISO DIS 14001) respektive miljöpåverkansområde (enligt Naturvårds
verket) markeras med ett kryss i mallens rutor. För varje kryss ger man en förklaring t i l l hur 
man har resonerat på ett bakomliggande dokument (se exempel 1). 

Till varje ruta för miljöpåverkansområde finns stöddokument som förklarar varje område var 
för sig, se kapitel 7. "Miljöpåverkansområden". Stöddokumenten ger inte bara ett stöd för 
stunden utan ger även en insikt i miljötänkande. Verktyget bygger på tankesättet att organisa
tionens kunskap växer i och med att man arbetar igenom frågorna och dokiunenterar så 
mycket information som finns tillgängligt för den aktuella miljöaspekten. Detta arbete bör 
utföras av den egna organisationen. 

2.4 Prioritering av miljöaspekter 
Efter att ha arbetat igenom verktyget har organisationen förhoppningsvis tillräckligt mycket 
underlag för att ta ställning t i l l vilken prioritet som den aktuella miljöaspekten bör ha, samt 
när miljöaspekten bör åtgärdas (se bild 3). Företagets egna kompetens, som bygger på gedigen 
erfarenhet och sunt förnuft, är många gånger bäst för denna bedömning. Det är ju trots allt 
företaget själv som bestämmer vad som är betydande miljöaspekter och som skall försvara 
detta beslut vid en eventuell revision av miljöledningssystemet. 

Om en miljöaspekt far många kryss i mallen är det inte någon garanti för att miljöaspekten är 
betydande, men det ger en god vägledning. En miljöaspekt som får några eller endast ett kryss 
kan vara mycket mer betydande än miljöaspekter med många kryss. Med vägledning av att ha 
arbetat igenom mallen och dessutom använda den kompetens som organisationen har, bör 
man kunna ta ställning till vilka de betydande miljöaspekterna är samt avgöra om en åtgärd 
krävs. 

Prioritet Åtgärd 

Betydande miljöaspekt • Direkt åtgärd • 
Icke betydande miljöaspekt • Åtgärdas senare • 

Ingen åtgärd • 
Bild 3: Prioritet och åtgärd för aktuell miljöaspekt. 

Miljöaspekten kan sedan kopplas till ekonomiska konsekvenser. Detta kommer att beröras i 
en senare rapport. 



Exempel 1: Miljöaspekter 
MILJÖHANDBOK 

Dokumentnamn Bilagor Reg. Nr Sida (av) 
Miljöaspekter Stöddok. 96 31 013 1:2 
Framtaget av Utgåva Ersätter, daterad 
Ulrik Axelsson 1 
Fastställt av Fastställt datum Sign 
Jan-Erik Haggarsson 1996 08 09 

MILJÖASPEKTSANALYS 

Miljöaspekt 

Miljöaspekten inträffar i 
följande aktiviteter: 

A V F A L L AV STÅLBAND 

Packning och uppackning, justerverk (7), hyvleri (14). 

Område 
(enligt ISO 14001 bilaga A) 

a. Utsläpp till luft 

b. Utsläpp till vatten 

c. Avfallshantering 

d. Markförorening 

e. Råvaror/naturresurser 

f. Lokala miljöfrågor 

• 
• 

Prioritet 

Betydande 

Icke betydande • 
Åtgärd 

Direkt åtgärd 

Åtgärdas senare • 
Ingen åtgärd • 

Miljöpåverkan 
(enligt Naturvårdsverket) 

1. Klimatpåverkande gaser 

2. Uttunning av ozonskiktet 

3. Försurning av mark & vatten 

4. Marknära ozon 

5. Tätorternas luftföroreningar och buller 

6. Övergödning av vatten och mark 

7. Påverkan genom metaller 

8. Påverkan av organiska miljögifter 

9. Introduktion och spridning av främmande organismer 

10. Nyttjande av mark och vatten 

11. Exploatering av mark och vatten 

12. Anspråk mot särskilt värdefulla områden 

13. Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter 

Övriga faktorer 

14. Hälsoeffekter 

15. Lagar och tillstånd som berör miljöaspekten 

16. Klagomål 

17. Externa intressenter 

18. Övrigt 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
El 
• 

Mängd 
15 

Enhet 
mVår 

Datum 
1996 



MILJÖHANDBOK 
Dokumentnamn Bilagor Reg. Nr Sida (av) 
Miljöaspekter Slöddok. 96 31 013 2:2 
Framtaget av 
Ulrik Axelsson 

Utgåva 
1 

Ersätter, daterad 

Framställt av Fastställt datum Sign 
Jan-Erik Haggarsson 1996 08 09 

Förklaring till miljöaspekten 
(omfattning, avgränsningar och förklaring 
till påverkan på de sex områdena enligt ISO 14001) 

Stålband är skrymmande avfall och upptar volymsmässigt en stor andel av företagets avfallsmängd. 
Okomprimerade stålband upptar en stor volym i en container men vikten blir liten. Att minska volymen stålband 
är att eftersträva. 

Miljöaspekten omfattar endast stålbandet som avfall. Resursen stål är inte inkluderat i denna miljöaspekt. Interna 
och externa transporter som är förknippade med miljöaspekten ingår dock. 

a. Transporten medför utsläpp till luft via avgaser, 
c. Upptar stor volym. Skrymmande avfall. 
e. Bränsleförbrukning vid transport av stålbandsavfall. 
f. Transporten medför ett lokalt problem genom buller och utsläpp. 

Förklaring till miljöpåverkansområden 
(påverkan på dc 13 miljöpåverkansområdena samt övriga faktorer) 

I . Utsläpp av CO2 och NO^ genom transporter. 
3. Utsläpp av SOx och NOx genom transporter. 
4. Bensinångor från transporter. 
5. Utsläpp och buller via transporter. 
6. NOx-utsläpp från transporter. 
7. Utsläpp av bly från transporter. 
I I . Container och deponering lar mark i anspråk. 
13. Som vid all deponering bryts de naturliga kretsloppen. 

17. Mtijlighet fmns att sälja stålavfallel till den lokala skrothandlaren. 



2.5 Rutiner för att identifiera miljöaspekter 
ISO DIS 14001 ställer krav på att organisationen ska infora och upprätthålla rutiner for att 
identifiera de miljöaspekter som orsakas av organisationens verksamheter, produkter eller 
tjänster och som är av en sådan natur att organisationen kan förväntas kuima styra och påverka 
dessa 121. Detta krav ställs för att organisationen ska kurma avgöra vilka miljöaspekter som 
kan ge upphov ti l l betydande miljöpåverkan. 

Ett exempel på en rutin kan således vara att för varje ny aktivitet, produkt, tjänst eller annan 
tänkbar miljöaspekt (se avsnitt 2.1) ska mallen genomarbetas. Varje miljöaspekt som bedöms 
vara betydande, eller på gränsen till betydande, ska tas upp och diskuteras inom organisa
tionens projektgrupp. Projektgruppen med förankring hos ledningen beslutar sedan om vidare 
åtgärder med mallen som beslutsunderlag. 

Standarden ställer även krav på att organisationen ska hålla en förteckning över miljöaspekter 
som ska vara såväl aktuell som uppdaterad. Genom att mallen genomarbetas för varje miljö
aspekt, betydande eller icke betydande, och detta underlag lagras exempelvis i en databas 
finns mycket goda förutsättningar för organisationen att ha ordning på sina miljöaspekter samt 
att underlaget förblir aktuellt. Verktyget fungerar alltså både som rutin och dokumentation på 
en gång. Se exempel 1. 

3. ÖVERGRIPANDE OCH D E T A L J E R A D E MILJÖMÅL 
I ISO DIS 14001 anges att organisationen skall införa och upprätthålla dokumenterade över
gripande och detaljerade miljömål för varje relevant funktion och nivå inom organisationen 
121. Vidare anges att organisationen skall ta hänsyn till lagkrav och andra krav, betydande 
miljöaspekter, tekniska möjligheter, organisationens ekonomiska förutsättningar, drifts- och 
affärsmässiga behov, samt synpunkter från intressenter 121. Med denna text i beaktande har 
Trätek försökt att ta fram verktyg eller mallar för att företag ska kunna arbeta fram både över
gripande och detaljerade miljömål. De övergripande miljömålen beskrivs i verktyget med 
följande underrubriker (se exempel 2): 

• övergripande miljömål, 
• miljöaspekt, 
• avdelningar/funktioner, 
• förklaring av övergripande mål, 
• program, 
• ansvarig, 
• resurser, 
• tidplan. 

Utifrån de övergripande miljömålen ska detaljerade miljömål införas och upprätthållas. För de 
detaljerade miljömålen krävs mer dokumentation. För varje detaljerat miljömål formuleras ett 
eller flera delprojekt som syftar till att uppnå de detaljerade målen. För de detaljerade målen 
firms i verktyget följande underrubriker (se exempel 3): 
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• detaljerat mål, 
• miljöaspekt, 
• delprojektnarmi, 
• delprojektnimimer, 
• ansvarig projektledare, 
• resurspersoner, 
• resurser (mantimmar m m), 
• tidplan. 

Sist, men inte att förringa, är att både de övergripande och detaljerade miljömålen ska vara 
förenliga med miljöpolicyn inklusive åtagandet om att förebygga föroreningar. Vid införandet 
av de övergripande miljömålen ska bl a betydande miljöaspekter beaktas. Det finns dock inget 
krav enligt standarden på att de övergripande miljömålen skall omfatta alla betydande miljö
aspekter. 
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Exempel 2: Övergripande miljömål 

Dokumentnamn Bilagor Reg. Nr Sida (av) 
Avfallsminskning 96 32 020 1:1 
Framtaget av Utgåva Ersätter, daterad 
Jan-Erik Haggarsson 1 
Fastställt av Fastställt datum Sign 
Ulrik Axelsson 1996 08 09 

ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL 

Övergripande miljömål 
Minska avfallsmängden med 20% utifrån nivån 1996. 

Miljöaspekt 
Stålbandsavfall (96 31 013), limrestavfall (96 31 014). 

Avdelningar/funktioner 
Justerverk (8), hyvleri (14), limfabriken (20). 

Förklaring av övergripande mål 
Ett av dagens stora miljöproblem är det växande sopberget i kommunen. Kommunen har uttalat att det är 
mycket prioriterat att minska avfallsmängden i vår kommun. 
Nulägesanalysen visade att stålbandsavfall och limrester utgjorde den största delen av vår deponeringsvolym. 
Miljöaspektsanalysen visade att dessa avfall också är betydande miljöaspekter för vårt företag (se miljö-
aspektsanalysema 96 31 013 och 96 31 014). 

Program 
1. Införskaffa 2 styck stålbandstuggar till justerverket och hyvleriet. 
2. Utbilda och informera berörd personal om gällande rutiner tor stålbandsavfall. 
3. Undersökning av möjligheter att minska limavfallet. 

Ansvarig 
Kjell Johansson, förman, ansvarig för punkt 1 och 2 enligt program ovan. 
Nisse Pettersson, produktionschef, för punkt 3 enligt program ovan. 

Resurser 

Upplagd budget för punkt I och 2 är 100 000 SEK. 

Upplagd budget för punkt 3 är O SEK. Ansvarig person har möjlighet att utnyttja företagets egna personella 
resurser efter behov. 

Tidplan 

Punkt 1 och 2 genomfört innan 1996 12 31. 

Förslag ti l l lösning av punkt 3 presenterad för miljöledningsgruppen 1996 10 15. 
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Exempel 3: Detaljerade miljömål 

Dokumentnamn Bilagor Reg. Nr Sida (av) 
Minskning av stålbandsavfall 96 31 013 1:1 
Framtaget av Utgåva Ersätter, daterad 
Kjell Johansson 1 
Fastställt av Fastställt datum Sign 
Olle Persson 1996 08 09 

D E T A L J E R A D E MILJÖMÅL 

Detaljerat miljömål 
Minska volymen stålbandsavfall med 100% 

Miljöaspekt 
Stålbandsavfall (96 31 013) 

Delprojektnamn 
Inköp av stålbandstugg 

Delprojektnummer 
9631 113 

Ansvarig projektledare 
Kjell Johansson 

Resurspersoner 
Per Magnusson, Inköpschef och Stefan af Adelswärd, Operatör 

Resurser (mantimmar m m) 
60 000 SEK inköp, 40 000 SEK installation m m se kalkyl hos projektledare 

Tidplan 
Klart för 961231 
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4. MILJÖLEDNINGSPROGRAM 
ISO DIS 14001 ställer krav på att organisationen skall införa och upprätthålla program för 
hur man skall nå de övergripande och detaljerade målen 111. 

Programmet/programmen skall ange 

a) ansvarsfördelning för att uppnå dessa mål för varje relevant funktion och nivå i organisa
tionen, 

b) resurser och tidsplaner för att uppfylla dessa mål. 

Organisationer kan även klara av stora delar av miljöledningsprogrammet genom att använda 
verktyget för miljöaspektsanalys samt mallarna för övergripande och detaljerade miljömål. 

I verktyget för miljöaspektsanalys samt i mallarna för övergripande och detaljerade miljömål 
finns ett förslag på ett dokumenthuvud som ger möjlighet att motsvara avsnitt 4.3.5 Doku
mentstyrning i ISO DIS 14001. 

Sammanfattningsvis kan sägas att genom att använda verktyget och mallarna så kan så gott 
som hela grundelement 2, Planering, avklaras. Kvar är att införa och upprätthålla rutiner för 
att identifiera lagar och andra krav, avsnittet 4.2.2 i ISO DIS 14001. 
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5. ARBETSBESKRIVNING 
I föregående kapitel har arbetsgången beskrivits mer utförligt. I detta kapitel redovisas en 
sammanfattning av arbetsgången. Dessutom diskuteras vem som lämpligen utför de aktuella 
arbetsinsatserna. 

Arbetsgång/rutin Genomfors av 

Miljöutredning 

> 
Sortering och 
gruppering av 

potentiella 
miljöaspekter 

Identifiering av 
miljöaspekt med 

hjälp av verktyget 

Formulering av 
miljölednings

program 

Genomförande 
och uppföljning 

Komplettering 
vid bristfälligt 

underlag 

Prioritetsbedömnmg 

Målformulering 
KompleUering 

och omarbetning 
vid behov 

1. Företaget eller extern konsult 

2. Företaget eller extern konsult 

3. Identifieringen bör ske av företaget. Vid 
behov kan externa konsulter användas 
exempelvis för att utbilda i miljöpåver
kanskategorierna enligt Naturvårdsverket. 

4. Prioriteringsbedömningen bör företaget 
själva göra. 

5. Företaget med eventuellt stöd utifrån. 

6. Företaget med eventuellt stöd utifrån. 

1. Miljöutredningen, där miljöaspekterna tas fram, är utgångspunkten för arbetet med att infö
ra ett miljöledningssystem. Miljöutredningen kan både utföras av företaget själv eller av 
någon extern konsult. I båda fallen är det viktigt att företagets nyckelpersoner knyts till ar
betet. Om företaget själv utför miljöutredningen ansvarar lämpligen miljöledaren för arbe
tet. Miljöutredningen behandlas inte i denna rapport men den är utgångspunkten för både 
miljöaspekter och miljömål. 
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utnyttjas. Lämpligen ansvarar miljöledaren eller någon i projektgruppen för detta arbete. 
Sorteringen och grupperingen beskrivs utförligare i avsnitt 2.2. 

3. Bedömningen av miljöaspekter är en mycket svår uppgift. Trots detta bör företaget försöka 
att klara av denna uppgift internt. I avsnitt 2.3 beskrivs ett verktyg som kan ligga till grund 
för denna bedömning. 

4. Prioriteringsbedömningen, där betydande miljöaspekter pekas ut, bör företaget själv göra. 
Bedömningen kan lämpligen göras av projektgruppen och förankras i företagsledningen. 
Prioriteringen omfattas även det av verktyget vilket beskrivs i avsnitt 2.4. 

5. Utifrån de betydande miljöaspekterna ska företaget formulera miljömål. Detta behandlas 
översiktligt i kapitel 3. 

6. De övergripande och detaljerade miljömålen ska leda till ett miljöledningsprogram. Miljö
ledningsprogrammet formuleras lämpligen internt inom projektgruppen tillsammans med 
ansvariga personer för respektive projekt/delprojekt. I kapitel 3 beskrivs mallar för övergri
pande och detaljerade miljömål samt i kapitel 4 diskuteras kraven som standarden ställer på 
organisationen vad det gäller miljöledningsprogrammet. 

Genomförande och uppföljning behandlas inte i denna rapport. Detta arbete ligger i grund
element 3 och 4 i ISO DIS 14001. 

6. DISKUSSION 
Verktyget som tagits fram i detta arbete är en pedagogisk metod som gör att kunskapen både 
byggs upp och stannar kvar på företaget. Verktygets användningsområde täcker en stor del av 
grundelementet Planering ISO DIS 14 001 som lättast sammanfattas enligt nedanstående. 

Verktyget ger: 
• ett förslag på rutin för att identifiera miljöaspekter, 
• ett underlag för att kunna bedöma miljöaspekter som betydande eller ej, 
• en mall för införande av övergripande och detaljerade miljömål, 
• en mall för införande av miljöledningsprogram, 
• ett förslag på dokumentation som erhålls automatiskt under arbetets gång. 

I standarden ISO DIS 14 001 anges i 4.2.1 att en rutin för att identifiera miljöaspekter ska infö
ras och upprätthållas. Detta kan göras genom att redan kända miljöaspekter och sådana som 
kommer att uppkomma i framtiden analyseras och värderas med verktyget. Förfarandet ger ett 
beslutsunderlag till frågeställningen om miljöaspekten är betydande eller ej, samtidigt som 
analysen dokumenteras och sparas. 

Bedöms miljöaspekten som betydande, ska det övervägas ifall den ska ingå i företagets över
gripande och detaljerade mål. Verktyget innehåller förslag på mall för införandet av både 
övergripande och detaljerade mål som följer upplägget i 4.2.3 Miljöledningsprogram i ISO 
DIS 14 001. 

16 



Verktyget ger sammanfattningsvis en handledning och mallförslag på följande avsnitt i ISO 
DIS 14 001; 4.2.1 Miljöaspekter, 4.2.3 Övergripande miljömål och detaljerade miljömål samt 
punkten 4.2.4 Miljöledningsprogram 111. 

7. MILJÖPÅVERKANSOMRÅDEN 
I bilaga A till ISO DIS 14001 anses att miljöaspekterna i de operativa enheterna bör analyseras 
mot sex områden (se kapitel 2) ISI. Dessa kan i vissa fall räcka som underlag vid själva identi
fieringen, men för att ta ställning till om en miljöaspekt är betydande eller icke betydande är 
denna information oftast inte tillräcklig. Trätek har, utifrån de sex områden i ISO DIS 14001, 
försökt att använda Naturvårdsverkets lista på miljöhot/miljöproblem lAl för att ta ställning t i l l 
vad som är betydande miljöaspekter. Listan omfattar 13 punkter som i nedanstående avsnitt 
kommer att redovisas och förklaras. 

Som bilaga till vissa miljöpåverkansområden finns tabeller som redovisar vilka ämnen som 
belastar det aktuella området. Tabellerna redovisar även de olika ämnenas inbördes viktning 
eller farlighet. Dessa tabeller finns redovisade för att läsaren ska kunna se vilka ämnen som 
påverkar området och dessutom ge viss vägledning till vilka alternativa ämnen som finns 161. 

7.1 Klimatpåverkande gaser 
Klimatpåverkande gaser, eller påverkan på växthuseffekten, anses globalt som ett av de mest 
akuta miljöpåverkansområdena. Därför har Sverige tagit ett beslut om att utsläppen av samt
liga klimatpåverkande gaser ska begränsas. Koldioxidutsläppet, CO2, från fossila bränslen bör 
stabiliseras till 1990 års nivå år 2000 för att därefter minska /4/. 

Det är inte enbart koldioxid som är att betrakta som en växthusgas utan det finns även ett 
flertal andra. Förutom koldioxid är metan (CH4), dikväveoxid eller lustgas (N2O), klorfluor-
karboner (CFC) och ozon (O3) växthusgaser. I bilaga 1 redovisas de olika klimatpåverkande 
gaserna och deras inbördes viktning 161. 

7.2 Uttunning av ozonskiktet 
Uttunningen av ozonskiktet är också den ett globalt miljöproblem. Det mest omtalade ämnet 
som bryter ner ozon är freon. Ozon, O3, bildas och bryts ner kontinuerligt i atmosfären. Ozon 
både bildas och bryts ner genom att UV-strålning med olika våglängd påverkar syremolekyler 
i atmosfären. Liksom för klimatpåverkande gaser härrör ozonförtunningseffekten från diffusa 
och komplexa utsläpp. Som exempel på diffusa utsläpp kan nämnas läckage från kylanlägg
ningar, värmepumpar och dylikt 111. 

I Sverige har beslut tagits på att utsläppen av ozonnedbrytande substanser ska minska med 
95% och för vissa helt upphöra (CFC 1995, halon 1998, vissa lösningsmedel 1993 respektive 
1995) /4/. Ozonuttunning anses vara ett mycket akut miljöhot. 

CFC är ett samlingsnamn för ett antal olika typer av klorfluorkarboner. I bilaga 2 redovisas de 
olika ozonnedbrytande gaserna och deras inbördes viktning. 
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7.3 Försurning av mark och vatten 
Försurning av mark och vatten är en miljöeffekt som lokalt kan vara mycket akut. Det var 
under 1970-talet som det uppdagades att försurningen var ett akut miljöhot. Men de första 
indikationerna kom redan under efterkrigstiden då man med blotta ögat kunde se att vissa 
sjöar hade påverkats. I marken är det framförallt i det översta skiktet som försurningen är på
taglig. Detta medför i sin tur att sjöar som tar emot stora mängder vatten från markens ytskikt 
och har kort omsättningstid löper större risk för att påverkas av försurning. En stor del av ut
släppet av försurande ämnen kommer från källor som ligger utanför Sveriges gränser (kraft
verk m m), men också transporter (både i Sverige och utomlands) står för en betydande påver
kan. Genom att nederbörd, som har varit i kontakt med luftens försurande ämnen, faller ner 
över mark och i vatten påverkas Sverige av utsläpp som skett utanför Sveriges gränser 111. 

I Sverige har beslut tagits på att utsläppet av svavel till luft ska minska med 80% mellan åren 
1980 och 2000. Kväveutsläppen till luft ska minska med 30% mellan åren 1980 och 1995. 
Ammoniakutsläppen till luft bör minska med 25% mellan åren 1980 och 1995 I Al. 

I bilaga 3 redovisas olika försurande substanser och deras inbördes viktning. 

7.4 Marknära ozon 
Från 1950-talet har marknära ozon betraktats som ett problem, framför allt i storstäder. Ut
släppen av flyktiga organiska ämnen påverkar växter och ger dessutom hälsoeffekter som 
ögon- och slemhinneirritationer. Problemen uppkommer av att kolväten och kväveoxider på
verkas av solljus och därigenom bildar giftiga och reaktiva ärrmen som exempelvis ozon. 
Problemet uppstår bl a vid hantering av bensin, utsläpp av lösningsmedel, men framför allt 
från utsläpp från en ökande biltrafik 111. 

Utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC) ska minska med 50% till år 2000 jämfört med 
år 1988. Till detta kommer även målet för minskning av kväveutsläpp till luft (se avsnitt 7.3) 
141. 

I bilaga 4 redovisas olika substanser som förorsakar marknära ozon och dess inbördes vikt
ning. 

7.5 Tätorternas luftföroreningar och buller 
En ökad mängd luftföroreningar i städer och tätorter heir gjort att stora problem har uppstått. 
Problemet är i och för sig inte nytt utan har funnits allt sedan 1300-talet. De tidiga problemen 
berodde bl a på förbränning av stenkol, främst i England 111. Nu är det istället främst trafiken 
som förorsakar de största problemen. Industrier och energianläggningar står även de för en 
betydande andel. Det är främst ämnen som svaveldioxid, kvävedioxid, sot och koloxid som 
förorsakar problem. Krav på miljöanpassade drivmedel ställs allt mer för användning i tätorter 
och inom energisektorn övergår man mer och mer t i l l biobränslen. Dessutom utnyttjas 
fjärrvärme i större utsträckning. 

Tätortemas problem med buller är även de starkt kopplade till transporter och industri. 
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undanröjs. Naturvårdsverkets riktlinjer för luftkvalitet som omfattar svaveldioxid, kväve
dioxid, sot och koloxid skall vara uppfyllt till år 2000. Utsläppen av cancerframkallande 
ämnen ska halveras till år 2005 och flyktiga organiska ämnen ska halveras till år 2000 räknat 
från 1988. 

Buller i tätorterna bör minska så att de kommer att ligga under Naturvårdsverkets nuvarande 
riktlinjer /4/. 

7.6 Övergödning av vatten och mark 
Övergödning, eller eutrofiering, är ett problem som framförallt uppstår i grunda sjöar, men det 
påverkar även mark och hav. Ett flertal av människans aktiviteter innebär en ökning av 
näringstillförseln till sjöar. Orenat och otillräckligt renat avloppsvatten från samhällen och 
industrier, växtnäringsläckage från skogs- och jordbruk samt utsläpp från förbränningsanlägg
ningar och trafik är exempel på källor som föranleder övergödning. Det finns betydande skill
nader mellan problemet i våra insjöar och i våra omkringliggande hav. I sjöar är det i allmän
het tillgången på fosfor som är den begränsande faktorn för ökad algproduktion. I haven är det 
tvärt om kväve som är den begränsande faktorn IH. 

Naturvårdsverket har satt upp mål för att minska utsläppen av näringsämnen till haven från 
landbaserade källor. Under tidsperioden 1985 till 1995 ska minskningen vara 50% I Al. 

7.7 Påverkan genom metaller 
Metaller är ämnen som vid spridning i naturen är stabila och dessutom lätt tas upp av växter 
och djur. Spridning av framför allt tungmetallerna kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) och bly 
(Pb) är erkänt farligt för naturen, men även andra metaller såsom aluminium (Al) och halv
metaller som arsenik (As) är starkt påverkande. Trots att dessa metaller är erkänt giftiga an
vänds de dagligen för många olika tillämpningar. Kvicksilver används i instrument och som 
bekämpningsmedel. Kadmium används i batterier som elektroder och användes tidigare som 
pigment i färger. Bly finns bl a i vanliga batterier 111. 

I Sverige finns mål uppsatta på att utsläppen av kvicksilver, kadmium och bly ska minska med 
70% mellan åren 1985 och 1995. På sikt ska användningen av dessa ämnen helt upphöra. Ut
släppet av övriga metaller ska minska med 50% under samma tidsperiod /4/. 

I bilaga 5 kan en tabell studeras över metaller med kända toxiska effekter och deras effekt. 

7.8 Påverkan genom organiska miljögifter 
Till de miljöeffekter som tidigt väckte uppmärksamhet hör de organiska miljögifterna. Mest 
kända är de klorerade kolvätena DDT och PCB som nu är förbjudna i Sverige. Flera organiska 
ämnen används i relativt stor utsträckning i det dagliga livet. Klorerade organiska ämnen an
vänds bl a som bekämpningsmedel, mjukgörare, flamskyddsmedel, isoleringsmaterial m m. 
Dessa ämnen har spridits från tre olika källor eller användningsområden; vid förbränning, 

utsläpp och spill i produktion samt som tidigare nämnts från användande av bekämpnings
medel mot skadedjur, svampar, ogräs, lövsly m m. 
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Skogsindustrin i Sverige släpper årligen ut stora mängder klororganisk substans (AOX). Trots 
att mängden har minskat genom att massaindustrin bl a har övergått till andra blekkemikalier 
så är fortfarande mängden stor och problemet betydande 111. 

Effekterna av organiska miljögifter kan dels vara akuta vid engångstillförsel, dels kroniska vid 
långvarig tillförsel (ofta i låga doser). De flesta organiska miljögifter är svårnedbrytbara varför 
långvarig tillförsel kan leda till lagring av giftet. Exempel på organ som påverkas är fortplant
ningsorganen och nervsystemet. 

I Sverige har mål satts upp på att försöka minska utsläppet av stabila organiska ämnen till en 
nivå där inte miljön tar skada. Åtgärder för att minska utsläppen från skogsindustrin ska prio
riteras. 

Användningen av klorerade organiska lösningsmedel, exempelvis TRI, ska med några 
undantag upphöra helt till 1995. Användningen av nonylfenoletoxylater (används exempelvis 
i rengöringsmedel och som bindemedel i färger) bör ha upphört till år 2000. Användningen av 
bekämpningsmedel ska halveras till strax efter mitten av 1990-talet i jämförelse med 19901Al. 

7.9 Introduktion och spridning av främmande organismer 
Vid införandet av främmande arter eller genetiskt modifierade organismer kan många problem 
uppstå. Förutsättningarna för den inhemska floran och faunan kan äventyras. Omdebatterade 
exempel är minkar och Contortatallen som introducerades i Sverige för en tid sedan. Proble
met är att man sällan vet vilka följdeffekter en introduktion av främmande organismer ger. 

I Sverige är riktlinjerna att biotekniken, d v s genetiskt modifierade av växter och djur, ska 
tillämpas så att inga negativa miljöeffekter uppstår. Införandet av främmande arter eller gene
tiskt modifierade organismer skall ske med stor restriktivitet och under betryggande kontroll 
/4/. 

7.10 Nyttjande av mark och vatten 
Skogsmarkens produktionsförmåga och dess miljövärden skall bevaras /8/. Detsamma gäller 
för vårt rika och varierande odlingslandskap 191. Den biologiska mångfalden som skapats 
genom både naturlig och mänsklig påverkan är känslig för olika former av markanvändning. 
Skogsbruket står för tillfället i fokus i miljödebatten där t ex en alltför ensidig skogsskötsel 
skapat ett skogslandskap med låg andel lövträd och få urskogsliknande områden /IO/. Ett 
problem med olika skogsbruksmetoder är de långa omloppstiderna, vilket försvårar en utvär
dering av den aktuella skötselmetoden. Den skog som planteras idag skördas först av nästa 
generation. Odlingslandskapet i sin tur förändras kraftigt på grund av omställning och ändrade 
skötselmetoder som t ex plantering av gran på åkrar och att ängar inte slås på samma sätt som 
förr. 

Rent dricksvatten har blivit en bristvara i synnerhet i globalt perspektiv. I sydliga U-länder har 
detta länge varit ett stort problem. I Sverige har detta inte varit något problem tidigare, men nu 
börjar det också märkas här. Resursen rent vatten kommer att få ett allt högre värde i framti
den. 
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7.11 Exploatering av mark, vatten och övriga naturresurser 
Städer, byggnader och vägar tar upp mer och mer av Sveriges yta. När exempelvis en väg 
byggs används en rad resurser såsom sten, grus och energi, t ex olja och diesel. Dessutom 
minskar mängden disponibel skogs- och åkermark. Den utnyttjade marken blir också fastlåst 
under en lång tid och kan under denna tid inte användas till något annat än vägtrafik. Till hjälp 
vid miljöbedömning av eventuell nybyggnation kan miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 
användas, vilket också rekommenderas från myndigheter. 

Så kallade lagerresurser är naturresurser för vilka varje uttag innebär en minskning av resur
sens totala mängd och vars nybildning är mycket låg i mänskligt tidsperspektiv. Lagerresurser 
kan utnyttjas på två sätt. De kan återvinnas efter användning (metaller, sand) eller omvandlas 
och på så sätt göras icke återvinningsbara (fossila bränslen, klyvbart material). Det naturliga 
stegets första systemvillkor 711/ berör detta genom att säga att fossila bränslen, metaller och 
andra mineraler inte ska utvinnas i högre takt än vad som motsvarar den långsamma fastlägg
ningen av mineraler i jordskorpan . 

Tanken är att samhället ska bygga på hushållning av naturresurser som mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt. Dessa ska användas så att en ekologisk, social och samhällsekonomisk 
långsiktigt hållbar utveckling erhålls. Hushållningsplaner för grus ska upprättas för de områ
den som har materialförsörjningsproblem eller materialanvändningskonflikter. I sådana områ
den inriktas materialförsörjningen i första hand mot bergtäkter och andra alternativ till natur
grus I Al. 

7.12 Anspråk mot särskilt värdefulla områden 
Intresset ökar nu för att bevara hotade vegetationstyper. Arter i sig kan med konstlade medel 
kanske alltid bevaras för eftervärlden, men att bevara en vegetationstyp på liknade sätt är 
omöjligt. Idag finns många hotade vegetationstyper och flera av dessa är skapade genom män
niskans månghundraåriga utnyttjande av marken. Genom att bilda reservat och nationalparker 
skyddar man och bevarar vegetationstyper som innefattar skyddsvärda arter. Detta skydd räck
er dock inte utan vi förbrukar naturen i en allt snabbare takt. 

Det övergripande målet är att bevara särskilt värdefulla naturområden och deras flora och 
fauna för oss och för kommande generationer. Representativa områden av alla förekommande 
naturtyper ska säkerställas. Skydd av urskogar, våtmarker och vissa odlingslandskap ska prio
riteras. Växt- och djursamhällen ska bevaras så att i landet naturligt förekommande arter ges 
förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser. Naturligt förekommande arter i havs-
och vattenområden skall bevaras i livskraftiga, balanserade populationer/4/. 

7.13 Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter 
Avfall uppstår i nästan all typ av verksamhet, vare sig det är produktion eller konsumtion. Det 
som i dagligt tal kallas avfall kan delas upp i ett antal olika klasser. Restprodukter är material 
som blivit över vid produktion. Returprodukt är en restprodukt som tillvaratagits för återvin
ning. Avfall är restprodukter som kasserats för att omhändertas och som bedömts sakna bruks
värde. Förorening är en restprodukt som spritts så mycket i ett annat ämne eller system att 
användbarheten förändrats. 
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För att minska avfallsproblemet finns ett antal strategier formulerade. Dessa har ordnats efter 
angelägenhetsordning i nedanstående lista/12/. 

1. Avfallsminimering 

2. Recirkulering 

3. Behandlingsanpassad hantering 

4. Behandling 

Undvika att avfall uppkommer samt därefter minska 
avfallets mängd och innehåll av farliga ämnen. 

Ökad recirkulering av material genom att återanvända 
och återvinna. 

Förhindra att sammanblandning och utblandning av av
fall sker för att underlätta behandlingen i nästa steg, 
exempelvis återvinning. 

Omvandla avfall till material som kan recirkuleras i 
naturliga biokemiska kretslopp, eller till material som 
kan deponeras på ett säkert sätt. Exempel på ämnen som 
ingår i biokemiska kretslopp är humus, koldioxid, 
vatten, mineralsalter, svaveldioxid och kväve/ammo
niak/kväveoxid. 

5. Säker deponi Avfall som inte kan omvandlas till recirkuleringsbara 
material ska deponeras på säkra deponeringsplatser som 
inte läcker till omgivningen. 

Ytterligare en indelning kan göras efter hur avfall bör hanteras. Denna indelning är: 

1. Återvinning av produkter, återanvändning eller återbruk. 
2. Återvinning av material. 
3. Återvinning av material på molekylär nivå (genom att först bryta ner materialet och sedan 

använda detta för att på nytt bygga upp produkter, exempelvis polymerer). 
4. Resursutnyttjande eller nedgraderad återvinning (använda materialet till produkter med 

lägre kvalitetskrav). 
5. Energiutvinning. 

De mål som har formulerats i Sverige är att avfallets mängd och dess innehåll av hälso- och 
miljöfarliga ämnen ska minimeras. Avfallet ska återanvändas och återvinnas i största möjliga 
utsträckning och mycket stränga krav ska ställas på omhändertagande av avfall som inte kan 
återvinnas. Slam från avloppsreningsverk ska fortlöpande kunna utnyttjas som jordförbätt
ringsmedel inom bl a jordbruk utan risker för miljö och hälsa. Kvicksilverhaltiga produkter 
ska samlas in och tas omhand på ett sådant sätt att kvicksilvret inte kommer ut i naturen /4/. 
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8. DEFINITIONER 
Arbete med att förbättra svenska översättningen, från den engelska versionen av ISO DIS 
14001, pågår i skrivande stund. Den svenska översättningen som är daterad 1996-05-01 har 
brister, varför det är mycket viktigt att samtidigt som man läser den svenska översättningen 
också kontrollera med den engelska versionen. Här nedan presenteras de citat som finns i 
denna rapport både enligt den nuvarande svenska översättningen och enligt den engelska 
versionen 121. 

Miljöaspekt 
3.3 Konsekvens av en organisations verksamheter, produkter eller tjänster vilken kan in

verka på miljön. 

3.3 Element of an organization's activities, products or services which can interact with 
the environment. 

4.2.1 införa och upprätthålla rutiner för att identifiera de miljöaspekter som orsakas av orga
nisationens verksamheter, produkter eller tjänster och som är av en sådan natur att or
ganisationen kan förväntas kunna styra och påverka dessa. 

4.2.1 establish and maintain a procedure to identify the environmental aspects of it's activi
ties, products or services that it can control and over which it can be expected to have 
influence, in order to determine those which have or can have significant impact on the 
environment. 

Övergripande och detaljerade miljömål 
4.2.3 organisationen skall införa och upprätthålla dokumenterade övergripande och detalje

rade miljömål för varje relevant funktion och nivå inom organisationen. 

organisationen skall ta hänsyn till lagkrav och andra krav, betydande miljöaspekter, 
tekniska möjligheter, organisationens ekonomiska förutsättningar, drifts- och affärs
mässiga behov, samt synpunkter från intressenter. 

4.2.3 The organization shall establish and maintain documented environmental objectives 
and targets at each relevant function and level within the organization. 

When establishing and reviewing it's objectives, an organization shall consider the 
legal and other requirements, it's significant environmental aspects, it's technological 
options and it's financial, operational and business requirements, and the views of inte
rested parties. 
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Miljöledningsprogram 
4.2.4 organisationen skall införa och upprätthålla program för hur man skall nå de övergri

pande och detaljerade målen. 

Programmet/programmen skall ange 

a) ansvarsfördelning för att uppnå dessa mål för varje relevant funktion och nivå i 
organisationen, 

b) resurser och tidsplaner för att uppfylla dessa mål. 

4.2.4 The organization shall establish and maintain (a) programme(s) for achieving it's 
objectives and targets. It shall include 

a) designation of responsibility for achieving objectives and targets at each relevant 
function and level of the organization; 

b) the means and timeframe by which they are to be achieved. 

9. E L E K T R O N I S K T V E R K T Y G 
Det verktyg som presenterats i denna rapport är framtaget som en vanlig dokumentmall för 
ordbehandlingsprogram (Microsoft Word). Verktyget provas och utvärderas internt i Träteks 
arbete med miljöledningssystem, både i elektronisk form och som vanliga pappersdokument. 
Mallarna har gjorts så att användaren kan sätta sina kryss direkt i datorn och dessutom klicka 
sig fram till förklaringar och liknande. Verktyget provas även som en databas i Microsoft 
Access. 
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Bilaga 1 

Klimatpåverkande gaser och dess inbördes viktning i relation till CO2 (CO2 är satt till 1 
och övriga i förhållande till CO2) /6/. 

Utsläpp till luft 
CO2 
N O , 
N2O 
C H 4 

HxCy except C H 4 
C O 
SF6 

1 
7 

270 
26 
11 
3 

19000 

Halosenerade organiska substanser 
CFC-11 
C F C - 1 2 
CFC-113 
CFC-114 
CFC-115 
HCFC-22 
HCFC-123 
HCFC-124 
HCFC-125 
HCFC-134a 
HCFC-141b 
HCFC-142b 
HCFC-143a 
HCFC-152a 
Halon 1301 
C C I 4 

CHCI3 
CH2CI2 
CH3CCI3 
E D C 
V C M 
T R I 
P E R 

3400 
7100 
4500 
7000 
7000 
1600 

90 
440 

3400 
1200 
580 

1800 
3800 

150 
4900 
1300 
0,11 

0,275 
100 

0,275 
13,2825 
3,0525 

0,385 

lcke-halof>enerade oiganiska substanser 
Acrolein 
Acrylonitrile 
Benzene 
Ethene 
Ethene oxide 
Formaldehyde 
i-propanol 
Isobutane 
Propene oxide 
Propene 
penlane 
Styrene 
Toluene 

22.6325 
22,6325 

11,055 
27.5 

11 
7,15 

5,5825 
11.3025 

11 

16,4725 
8,25 

11 
12,925 

Öv riga 
aceton 3,41 
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Bilaga 2 

Ozonnedbrytande gaser och dess inbördes viktning i relation till CFC-11 (CFC-11 är 
satt till 1 och övriga i förhållande till CFC-11) 161. 

Utsläpp till luft 

Halogenerade organiska substanser 
CFC-11 
CFC-12 
CFC-113 
CFC-114 
CFC-115 
HCFC-22 
HCFC-123 
HCFC-124 
HCFC-141b 
HCFC-142b 
HCFC-225ca 
HCFC-225cb 
Halon 1301 
Halon 1211 
Halon 1202 
Halon 2402 
Halon 1201 
Halon 2401 
Halon 2311 
CH3Br 
CCI4 
CHCI3 
CH2CI2 
CH3CI 
CH3CCI3 
EDC 
PER 

1 
1 

1,07 
0,8 
0,5 

0,05 
0,02 

0,022 
0,11 

0,065 
0,025 
0,033 

16 
4 

1,25 
7 

1,4 
0,25 
0,14 
0,6 
1,1 

0,005 
0,0043 
0,024 
0,12 

0,005 
0,005 

Utsläpp till vatten 

Halosenerade organiska substanser 
ecu 
CHCI3 
CH2CI2 
CH3CCI3 
EDC 
PER 

1,1 
0,005 

0,0043 
0,12 

0,005 
0,005 
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Bilaga 3 

Försurande substanser och dess inbördes viktning i relation till SOx (SOx är satt till 1 
och övriga i förhållande till SOx) 

Utsläpp till luft 
NOx 
SOx 
Acidification equivalent 
HCl 
H2SO4 
H2S 
N H 3 

0,69565217 
1 

32 
0,87671233 
0,65306122 

2 
1,88235294 

Halosenerade organiska substanser 
CCI4 0,81528662 
C H C I 3 0,80334728 
EDC 0,64646465 
VCM 0,512 
TRI 0,73003802 
PER 0,77108434 

Utsläpp till vatten 

Halosenerade organiska substanser 
HCl 0,87671233 
CCI4 0,81528662 
C H C I 3 0,80334728 
EDC 0,64646465 
VCM 0,512 
TRI 0,73003802 
PER 0,77108434 
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Bilaga 4 

Substanser som förorsakar marknära ozon och dess inbördes viktning i relation till eten 
(eten är satt till 1 och övriga i förhållande till eten) 161. 

Utsläpp till luft 
HxCy except CH4 
CO 

0,4 
0,04 

Halo^enerade ormniska substanser 
CHCI3 
C H 2 C I 2 
CH3CI 
CH3CCI3 
EDC 
VCM 
TRI 
PER 

0,004 
0,01 

0,023 
0,001 
0,01 

0,483 
0,111 
0,014 

Icke halosenerade organiska substanser 
Acrolein 
Acrylonitrile 
Benzene 
Ethene 
Ethene oxide 
Formaldehyde 
i-propanol 
Isobutane 
Propene oxide 
Propene 
pentane 
Slyrene 
Toluene 

0,823 
0,823 
0,402 

1 
0,4 

0,26 
0,203 
0,411 

0,4 
0,599 

0,3 
0,4 

0,47 

Icke flyktisa, icke halogenerade ormniska substanser 
Phenolics 0,4 

Övrisa 
aceton 0,124 

Utsläpp till vatten 

Halosenerade orsaniska substanser 
CHCI3 
C H 2 C I 2 

C H 3 C C I 3 
EDC 
VCM 
TRI 
PER 

0,004 
0,01 

0,001 
0,01 

0,483 
0,111 
0,014 
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Metallers effekter 77/ 
Bilaga 5 

Ämne Kända toxiska effekter 
Exempel: 

Genotoxisk Livsnödvändig 

Arsenik Hudirritation, hudcancer, ev även lung
cancer, neurologiska störningar, miss
bildningar hos djur 

Ja Nej 

Beryllium Lunginflammation Ja Nej 

Bly Blodkroppsbildning, störningar av 
centrala nervsystemet 

Ja Nej 

Kadmium Felfunktion i njurar, förändringar i 
benstomme och lungor 

Ja Nej 

Kobolt Abnorm ökning av antalet röda blod
kroppar, struma, hjärtmuskelstörningar, 
allergier 

Nej Ja 

Krom Hudskador, allergi, lungcancer Ja Ja 

Kvicksilver Påverkan på hjärnan Ja Nej 

Mangan Störningar av centrala nervsystemets 
funktioner, lunginflammation 

Nej Ja 

Nickel Lungskador, bl a cancer, hudallergi Ja Nej 

Selen Störningar av centrala nervsystemet, 
muskel störningar, leverskador 

Nej Ja 

Tenn Lungskador, organiska tennföreningar 
är neurotiska samt påverkar tillväxt och 
könsfunktioner hos lägre djur 

Nej Nej 
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