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Sammanfattning 
 

Denna miljöutredning avser företaget Elisolation htm AB, som ingår i Söderberg företagen och är 
lokaliserat i Laxå, Närke. Företaget bedriver försäljning, tillverkning och lagerhållning av 
härdplaster och termoplaster med goda elektriska, mekaniska och temperaturegenskaper. 
 
Idag är ISO 14001 ett konkurrensmedel som inget företag kan bortse från. Allt fler företag 
arbetar enligt miljösystemet och ställer därför krav på att även deras samarbetspartners och 
underleverantörer gör det. Klarar du inte av att möta dina kunders krav så finns risken att de 
vänder sig till en konkurrent. 
 
Detta examensarbete är en miljöutredning som är en del av miljöarbete på Elisolation htm AB 
och utredningen är det första och grundläggande steget i processen med att införa ISO 14001 i 
verksamheten. Motivet med en miljöutredning är att ge en nulägesbeskrivning av Elisolation htm 
AB:s aktiviteter, verksamheter och tjänster som påverkar miljön mest och att identifiera de 
miljöaspekter som finns på företaget.   
 
Denna utredning har identifierat att följande miljöaspekter ger de mest betydande miljöpåverkan i 
dagsläget: 
 

1. Energiförbrukning 
2. Kassationer och justeringar 
3. Transporter 
4. Drivmedel 
5. Olika typer av avfall 
 

Vidare kommer dessa fem miljöaspekter att ligga till grund för fem handlingsplaner. En 
handlingsplan är ett dokument där företaget skriver hur de ska gå till väga för att förminska 
påverkan på miljön av miljöaspekten. Dessa dokument kommer att leda till förändringar på 
företaget och på dess befintliga miljöpolicy. 
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Definitioner 
Definitionerna nedan är citat hämtade ur Svensk standard SS-EN ISO 14001;1996.  
 
Detaljerade miljömål 
Specificerade krav på prestanda som är tillämpliga på organisationen eller delar av den, som 
följer av de övergripande miljömålen och som behöver fastställas och uppfyllas för att uppnå 
dessa mål. 
 
Miljö 
Omgivningar där organisation verkar, vilket omfattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, 
fauna, människor samt samspelet mellan dessa 
Anm.   I detta sammanhang sträcker sig omgivning inifrån en organisation och ut till det globala systemet.  

 
Miljöaspekt 
Delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster som kan inverka på 
miljön 
Anm. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan.  

 
Miljöledningssystem 
Del av en organisations ledningssystem som används för att utveckla och införa organisationens 
miljöpolicy och för att hantera dess miljöaspekter 
 
Anm1.   Ett ledningssystem en grupp av samverkande delar som används för att upprätta policy och mål och för att 
nå dessa mål 
Anm2.   Ett ledningssystem inkluderar organisationsstruktur, plandering, ansvar, tillvägagångssätt, rutiner, processer 
och resurser 

 
Miljöpolicy 
Övergripande intentioner och riktlinjer relaterade till en organisations miljöprestanda  
formellt uttalade av högsta ledningen 
Anm. Miljöpolicyn utgör grunden för åtgärder och för att fastställa övergripande miljömål och detaljerade miljömål 

 
Miljöpåverkan 
Varje gynnsam eller ogynnsam förändring i miljön som helt eller delvis orsakas av  
organisationens miljöaspekter. 
 
Rutin 
Angivet sätt att utföra en aktivitet eller en process 
Anm.   Rutiner kan vara såväl dokumenterade som odokumenterade  

 
Ständig förbättring 
Återkommande process för att förbättra miljöledningssystemet i syfte att uppnå bättre total 
miljöprestanda i enlighet med organisationens miljöpolicy 
 
Övergripande miljömål 
Generella miljömål som är i linje med miljöpolicyn och som en organisation föresätter sig att 
uppnå 
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1. Inledning 
En ISO14001 certifiering är frivillig för ett företag att införa i sin organisation. En certifiering 
kan ses som ett formellt erkännande av miljöledningssystemet i ett företag och vissa kunder 
kräver att du har den. Många gånger påverkas beslutet om företaget ska certifiera sig av 
konkurrenterna, således är ISO 14001 ett konkurrensmedel som inget företag kan bortse från. 
 
I december 2005 hade 111 162 certifikat för ISO 14001 delats ut i 138 länder. I dag ligger 
Sverige i topp när det gäller antalet certifierade företag per miljon invånare och på nionde plats i 
ländernas tio-i-topp över antalet certifikat. Bara under åren 2004 / 2005 ökade ISO certifieringen 
med 16%, från 3 478 till 4 043 stycken.(www.sis.se) 
 
Som man märker globalt arbetar allt fler företag efter miljösystemet ISO 14001 och ställer 
därför krav på att även deras samarbetspartners och underleverantörer gör det. Klarar inte 
företaget av att möta kraven som kunderna ställer så finns risken att de vänder sig till en 
konkurrent.  

1.1 Bakgrund 

Våren 2007 beslutade Elisolation htm AB att de ska införa miljöledningssystemet ISO 14001 i 
verksamheten. Företaget har sedan en tid tillbaka jobbat med miljöfrågor, men vill nu ta steget till 
att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001 och helt bedriva verksamheten efter standarden. 

2. Syfte och mål 
Detta är ett examensarbete på 10 -poäng nivå C inom programmet innovation och produktdesign, 
vid Mälardalens högskola, på uppdrag av Elisolation htm AB. Arbetets uppgift är att skriva en 
miljöutredning som syftar till att ge en nulägesbeskrivning av Elisolation htm AB:s miljöarbete 
och deras miljöpåverkan våren 2007. Företaget ska därmed lägga en grund för framtida 
miljöarbete inom ramen för ISO 14001 och slutligen bli miljöcertifierade.  
 
Arbetets mål är att åskådliggöra företagets miljöpåverkan, så att företaget kan lägga insatser där 
de behövs. En sådan miljöutredning är en början om företaget vill införa ett miljöledningssystem 
och därigenom öka sin medvetenhet om miljöfrågor. I utredningen ses det totala flödet av energi 
och material genom företaget och senare även på processnivå. På detta sätt kan olycksrisker, 
utsläpp och avfall följas upp på företaget. 
 
Miljöutredningen sak fokusera på yttre miljö, den inre miljön styrs av lagar och förordningar. 
ISO 14001 hanterar yttre miljöpåverkan. Fokus ska läggas på att hitta och värdera så mycket som 
möjligt på det som företaget kan förbättra i miljösynpunkt. 

3. Projektdirektiv 
Med dessa ord beskrev företaget Elisolation htm AB uppdraget för mig inför genomförandet av 
projektet: 
 
”Nulägesbeskrivningen av ett företag inför miljöcertifiering inom ramen av ISO 14001 ska inte 
göras mer omfattande än nödvändigt. Nulägesbeskrivningen eller miljöutredning som den också 
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kallas ska resultera i att företaget lägger fram vad i verksamheten som ger den största 
miljöpåverkan. Denna miljöpåverkan kallas mer vanligt för betydande miljöaspekter. Nästa steg i 
arbetet är att sätta upp mål för hur miljöpåverkan ska minimeras inom företaget. En 
miljöutredning ska också innefattas av en inventering av vilka lagar och andra krav som påverkar 
företaget verksamhet.” (Elisolation htm AB) 

4. Problemformulering 
Miljöutredningen för Elisolation HTM AB bör täcka de fyra nedan nämnda områdena: 

1. Identifiering av samtliga miljöaspekter. 
2. Identifiering av lagar och andra krav som organisationen berörs av.  
3. Granskning av nuvarande förfaranden och rutiner inom miljö. 
4. Utvärdering av tidigare olyckor och nödlägen 

  (SS-ISO14001:2004) 

5. Projektavgränsningar 
För att detta examensarbete ska bli genomförbart inom tidsramen på tio veckor har vissa 
avgränsningar gjorts. 
 
I avsnittet teori beskrivs vad denna miljöutrednings rubriker bör innehålla. Upplägget är baserat 
på boken Mall för miljöutredning av M Zackrisson men med ett modifierat upplägg som passar 
Elisolation htm AB. Även ISO 14001 standardens krav beskrivs när det finns men inte 
djupgående. 
 
Miljöledningssystemets 52 krav som ska uppfyllas enligt ISO 14001, kommer inte att presenteras 
eller behandlas i detta arbete. 
 
Tidsmässiga avgränsningar för denna utredning är begränsad till 2007-01-01 till 2007-04-30. 
Data har inhämtats från åren 2004 och fram till december 2006 om annat inte anges i texten. 

6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetod 

6.1 Miljöledningssystemet ISO14001  
Miljöledningssystemet ISO14001 är ett verksamhetssystem för företag och organisationer som 
vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Detta ledningssystem består av metoder som 
underlättar arbetet. Standarderna som hör till miljöledningssystemet innehåller arbetsmodeller 
vilka leder till ständiga förbättringar inom företaget. (www.iso14000.nu, www.sis.se) 
 
Huvudsakligen används ISO 14001 som ett hjälpmedel för att:  
• Identifiera och minska verksamhetens miljöpåverkan.  
• Kartlägga och sätta upp konkreta miljömål för förbättringar och införa rutiner för miljöarbetet. 
• Följa upp att rutiner följs och att miljöarbetet fungerar.  
• Ledningen ska regelbundet utvärdera miljöarbetet och sätta in förbättringsåtgärder vid behov. 
(www.iso14000.nu, www.sis.se) 
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6.2 De fem grundelementen i ISO 14000 -förbättringshjulet 

Tanken är att detta är ett evigt kretslopp, för varje varv blir företagets miljöpåverkan mindre och 
därmed har företaget dragit sitt strå till stacken mot en hållbar utveckling. Varje grundelement är 
i sin tur indelat i olika så kallade underrubriker. Dessa underrubriker ger svar på de krav som 
företaget ska leva upp till och som miljörevisorn granskar noggrant. Totalt finns det 52 krav som 
ska uppfyllas i ISO 14001 och dessa krav är lika för alla. (G Thuning, www.bmgtradacert.se) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Förbättringshjulet –de fem elementen (G Thuning)  
Första grundelementet miljöpolicy, punkt 1, betyder att företaget ska inrätta en miljöpolicy dvs. 
en generell beskrivning av företagets ambition med miljöarbetet.  
 
I grundelementet planering, punkt 2, görs en nulägesanalys som talar om för företaget hur de 
ska driva deras miljöförbättringsarbete. Denna nulägesanalys, miljöutredning som man också 
kallar det, ska ligga till grund för nästa steg som är att införa ledningssystemet. Rutiner införs 
också för att identifiera miljöaspekter. Rutiner för identifiering och uppdatering av lagar och 
krav som berör företaget ska också upprättas. Företaget ska även sätta upp miljömål för sin 
verksamhet samt ett miljöledningssystem dvs. en handlingsplan som beskriver hur företaget ska 
nå sina miljömål.(G Thuning, SS-ISO14001:2004 och SS-ISO14004:2004) 
 
I punkt 3, genomförande, ska arbetet utföras enligt de krav som företaget åtagit sig och därefter 
se till att det också fungerar i verksamheten. Här ska roller och ansvar fördelas för att underlätta 
och effektivisera arbetet. Medarbetarna på företaget ska utbildas i den miljöpåverkan som den 
egna arbetssituationen ger upphov till. (G Thuning, SS-ISO14001:2004) 

1. Miljöpolicy 
 

2. Planering 
- Miljöaspekter 
- Lagar/krav 
- Miljömål 
- Miljöledningssystem 

3. Genomförande 
- Organisation och ansvar 
- Utbildning 
- Kommunikation 
- Dokumentation 
- Dokumentstyrning 
- Verksamhetsstyrning 
- Nödlägesberedskap 

5. Förbättring 
- Ledningens genomgång 

 

4. Kontroll och korrigerande 
åtgärder 
- Miljöprestandaindikationer 
- Korrigerande åtgärder 
- Redovisande dokument 
- Revision 
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På företaget sker en intern- och en extern kommunikation. Den interna kommunikationen mellan 
de olika avdelningarna ska förbättras för att se till att alla miljöförbättringar, avvikelser etc. 
kommer ledningen till kännedom. Med hjälp av extern kommunikation, väljer företaget att 
profilera sig ut till omvärlden och det är här som företaget väljer hur de vill bli uppfattade av 
allmänheten. (G Thuning, SS-ISO14001:2004) 
Det finns krav som styr miljöledningssystemets dokumentation så att rätt information ska finnas 
på rätt ställe i rätt tidpunkt. Verksamhetsstyrning innefattas av att det ska finnas rutiner som 
anger hur utrustning ska underhållas, hur arbetsuppgifterna ska genomföras etc. Det ska även 
finnas rutiner på hur medarbetarna ska handla vid olyckhändelse detta för att minimera 
miljöpåverkan.(SS-ISO14001:2004 och SS-ISO14004:2004) 
 
I punkt 4, Kontroll och korrigerande, utförs kontroller så att företaget når sina uppsatta 
miljömål/miljöaspekter. Det vill säga de kontrollerar om de lever upp till sina åtaganden.  
(G Thuning, SS-ISO14001:2004 och SS-ISO14004:2004) 
 
I femte och sista punkten, förbättring, utför ledningen en genomgång där de med jämna 
intervall utvärderar miljöledningssystemets effekter efter uppsatta mätvärden. Sedan beslutar de 
hur miljöarbetet ska fortskrida i företaget. När denna punkt är genomarbetad så börjar ledningen 
återigen att arbeta från punkt ett, och så fortsätter arbetet med miljöledningssystemet och 
verksamheten förbättras stegvis. (G Thuning, SS-ISO14001:2004 och SS-ISO14004:2004 

7. Tillämpad lösningsmetod  
Fakta till detta examensarbete har inhämtats med hjälp av litteratur, internet och på företaget, 
Elisolation htm AB. Uppgifter om företaget har inhämtats på plats på företaget från deras 
databas, personal och pappershandlingar. Information har även inhämtats genom att ringa företag 
för att få mer specificerad fakta, exempelvis vikt på farligt avfall från Rangsells. Elisolation htm 
AB har gjort det möjligt för mig som student att gå igenom papper och data för att få fram de 
uppgifter som behövts till miljöutredningen. 
 
Nulägesprotokollet har gjorts med stöd av handledaren Kjell Röstlund som är produktionschef på 
Elisolation htm AB och samtal med miljörevisor Kjell-Göran Skoglund under miljöcertifieringen 
av företaget.  
 
I följande kapitel kommer betydande rubriker i denna miljöutredning att klargöras, vad de bör 
innehålla. Upplägget är baserat på boken Mall för miljöutredning av M Zackrisson men med ett 
modifierat upplägg som passar Elisolation htm AB bättre. När det finns krav enligt ISO 14001 
beskrivs även dessa. Ingen djupgående beskrivning ges, utan mer en generell beskrivning av 
innehållet.  

7.1  Verksamhetsbeskrivning 

Här beskrivs hur verksamheten ser ut idag och förklarar vad utredningen grundar sig på. En 
beskrivning av tillverkningen bör finnas i denna del, den kan beskrivas med hjälp av en bild, text 
eller i tabell form. Lagerhållning, kundkrets, leverantörer, inköp av råvaror och övriga inköp kan 
beskrivas här. Tanken är att få en översiktsbild på vilka typer av avfall som företaget ger upphov 
till. Inga exakta mängder behöver anges i detta skede. 
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7.2 Lagar och andra krav 

De miljölagar, förordningar, föreskrifter, allmänna bestämmelser, kundkrav och andra krav som 
företagets verksamhet berörs av är viktiga för företaget att känna till. Det finns en stor mängd 
föreskrifter och bestämmelser som företaget måste följa och det krävs därför en stor arbetsinsats 
av dem att identifiera dessa samt att hålla sig uppdaterad. Ett krav i ISO 14001 är att 
miljölagstiftningen följs. För att underlätta för företagen att hålla sig ajour med lagar finns det 
tjänster att köpa in som sköter det åt företaget. 

7.3 Olyckor 
Det är vid olyckor som utsläpp till vatten, mark och luft kan ske och medföra olyckliga följder. 
Inträffade olyckor och tillbud ska redovisas under exempelvis de 5 senaste åren. Olycksrisker ska 
analyseras med avseende på miljön. 

7.4 Resursanvändning 
Här ska i möjligaste mån miljöutredningen beskriva det som flödar in i företaget: kemikalier, 
transporter, tjänsteresor, elenergiförbrukning, vatten, avfall, återvinning, emballage samt alla 
övriga tänkbara produkter. Försök att gruppera dessa i logisk uppdelning. Det är inte nödvändigt 
att gå ner på detaljnivå.  
 
Beroende på företagets ambitionsnivå som de har satt på miljöledningssystemet kommer de i 
denna identifiera miljöaspekter utifrån inflöde och utflöde i olika utsträckning. Företaget behöver 
inte nödvändigtvis beakta inflödet för varje enskild produkt, komponent eller råvara. De kan 
identifiera grupper eller kategorier av produkter. (SS-14001:2004) 
 
Tabell 1 Förklarning till de olika inflöderna 
Funktion Kommentar: 
1. Kemikalier ISO 14001 ställer krav på den som använder kemikalier: 

1. Använder bästa möjliga kemikalie som uppfyller kvalitetskrav, men som samtidigt skadar 
miljön så lite som möjligt, 

2.  Ska inneha en företeckning över de kemikalier som används. 
3. Förvarar varuinformationsblad för samtliga kemikalier i verksamheten tillgängliga för 

personal. 
Kemikalierna ska kontrolleras mot PRIO-listan och begränsningsdatabasen, 

2. Transport Godstransporter redovisas i fyra delar: 
1. Transport av råvaror och komponenter till företaget 
2. Transport av färdiga produkter till kund 
3. Avfallstransporter 
4. Övrigt (transport av kemikalier, bränsle och produkter i arbete) 
Beräkning av utsläpp från godstransporter kan också redovisas. 

Inflöde Utflöde Verksamhet 

Figur 2 Verksamhetens in- och utflöde 
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3. Tjänsteresor Kan delas in i resor med bil, tåg och flyg. 
Beräkna årlig utsläpp och resursförbrukning från tjänsteresor.  

4. Elenergi Här redogörs vilken sorts energi företaget använder; olja, fjärrvärme, el, gas etc. 
Försök att dela upp elenergiförbrukningen så mycket som möjligt.  Detta innebär att varje 
process förbrukning redogörs och den årliga energiförbrukning redovisas för processen.  

5. Påverkan på 
närområdet: 

Påverkan på närområdet har redan delvis dokumenterats i kapitel om olyckor, 
tillverkningsprocesser, råvaror och i kemikalier.  
- Vatten: Årlig vattenförbrukning redovisas. 
- Mark: Spill ut i mark från exempelvis en läckande container? 
- Luft: Utsläpp till luft från anläggningen? 
- Buller: Stör buller från företaget speciellt nattetid? 

6. Avfall och 
Återvinning 

De typer av avfall som uppstår på företaget och hur de hanteras. 
-farligt avfall: är avfall som måste hanteras och behandlas enligt särskilda restriktioner. Ofta 
förenade med spillolja. 
- Källsortera: Allt avfall som inte räknas som farligt avfall skall sorteras; metaller i olika 
kvaliteter, brännbart, komposterbart osv. 
- övrigt avfall: Deponi, uppskatta vad denna avfall innehåller mest av. 

Övrigt Annat i företaget som kan ha en negativ påverkan på miljön? 

7.5 Produkterna 
I många fall är det produkten som har största påverkan på miljön och inte produktionen som man 
felaktigt kan tro. Därför är det viktigt att göra en livscykelanalys på produkterna som företaget 
producerar då det är under användning som den största miljöpåverkan uppstår.  

 
Figur 3 Produkternas miljöpåverkan 
 
Utflödet av emballage för produkter kan redovisas om uppgifter finns. 

7.6 Verksamhetspolicy 
Företagets nuvarande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy kan redovisas om företaget jobbar 
efter några sådana. Dessa kan finnas om företaget är ISO 9001 certifierade. 

7.7 Sammanställning av utsläpp och resursförbrukning 
Sammanställer in- och utflöden med avseende på: 
1. Råvaror och komponenter 
2. Emballage 
3. Energi 
4. Kemikalier 
5. Vatten 
6. Transporter 

Produkt Miljöpåverkan under 
användning 

Miljöpåverkan under 
resthantering 
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7.8 Värdering av miljöaspekterna  
I detta kapitel sammanfattas de mest betydande miljöaspekterna i en lista av företagets ledning. 
För att avgöra vilken miljöaspekt som har störst miljöpåverkan används en viktningstabell. 
Vilken metod som väljs att använda är upp till företaget, det enda krav som ISO14001 standarden 
sätter är att man ska värdera miljöaspekterna.  

7.9 Upprättande av handlingsplan  
Här upprättas förbättringsförslag på miljöaspekterna i en så kallad miljöaspekt.  Det är ledningens 
ansvar att dessa handlingsplan upprättas, arbetas efter och följs upp.   
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7. Resultat  

7.1 Företagsinformation 

 
 
Tabell 2 Företagsinformation, Elisolation htm ab 
Företag 
 
Besöksadress  
 
Postadress  
 
Telefon  
Fax  
Mail  
Hemsida 

Elisolation AB  
 
Venavägen 1 695 32 LAXÅ 
 
Box 43 695 21 LAXÅ 
 
0584-133 45 
0584-130 16 
info@elisolation.se 
www.elisolation.se  

Produkter/verksamhet Elisolation htm ab bedriver försäljning, tillverkning och 
lagerhållning av härdplaster och termoplaster med goda elektriska, 
mekaniska och temperaturegenskaper. Tillverkning av detaljer 
utförs i ett antal CNC-styrda svarvar, fräsmaskiner, kaputrustningar 
samt några manuella maskiner efter kundens önskemål.  
Verksamheten bedrivs i Sverige, Laxå. Antal anställda är för 
närvarande 25 personer. Levererar produkter till de nordiska 
länderna. Typisk kundkrets är elekto- och processindustri samt 
maskintillverkande industri.  

Organisation Se bilaga 1 
Omsättning 36700 TKR 
Ansvarig för yttre miljö vid företaget Kjell Röstlund 
Företagets läge Utanför stadskärnan i Laxå, mindre bebyggelse. 
Lokalerna Byggnadsår: 1984 

Total yta byggnad: 2226 m² 
Antal våningsplan: 1 
Fastighetsbetäckning: Lassåna 3 : 24 i Laxå, Laxå Kommun 
 
Byggnaden består av tak som ligger på limträbalkar och invändigt 
har plåt, utvändigt gummiduk med isolering emellan. Utvändiga 
väggar av betong, samt några innerväggar av gips. 

Fastighetsägare  Elisolation htm ab 

 

Figur 4 Elisolation htm AB 
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7.2 Tillverkningsprocess 

Tillverkningen omfattar följande processer. 
 

 
 

 
Figur 6 Elisolation htm AB:s processer och hur de samverkar  

7.2.1 Lagerhållning 

På företaget finns två lagerutrymmen, ett halvfabrikatlager och ett färdigvarulager. Dessa lager 
utgör ungefär hälften utav företagets lokalyta. 

Försäljning 

Inköp 
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Packning 

Till kund 

Mätning och 
analys 

Ledningens 
ansvar 

Tilldelning 
av resurser 

 

Avfall 

Produkter Tillverkning 

Råvaror 

Kemikalier

Verktyg 

Övrigt 

Figur 5 Tillverkningsprocess (M Zackrisson, G Bengtsson) 
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7.2.2 Maskiner och annan utrustning  

Tabell 3 Maskinförteckning, upprättad 2004-11-04 uppdaterad juni 2006 
Maskintyp Fabrikat  Ansk.år 
Flerop. AXA-VHC 051208 
Flerop. AXA-DBZ 050901 
Flerop. Bridgeport VMC 1000/22 961125 
Flerop. Bridgeport VMC 800/22 990915 
Flerop. Bridgeport VMC 600/22 970207 
Flerop. Bridgeport VMC 560/22 950529 
NC-Svarv Colchester Tornado 300/12 Magasin 1200 x 85  960126 
CNC-svarv Mazak Nexus 250 050901 
Justersåg Kölle Super Formatic  
Klyvsåg Felder K7 980619 
NC-såg Holzer Cut 85 03 
Kilmaskin Gabbiani GS 120 040701 
Trumling Walter Trowall 040315 
Sajo Knäfräs UF-54 940911 
Fräsmaskin Köping 050315 
Utsug Donaldson Torit DCE 040501 
Supportsvav Kinasvarv 060501 
Supportsvarv   
Supportsvarv   

Underhåll av maskiner sker regelbundet. 

7.3 Kundkrets 

Typisk kundkrets för Elisolation htm AB är elektro- och processindustri samt maskintillverkande 
industri. 

7.4 Leverantörer 

Tabell 4 Elisolation htm AB:s leverantörer inom specifikt område 
Vatten LAXÅ VATTEN AB 
Energi FORTUM 
Råvaror Termoplaster, Härdplaster, Mikanit, Isolerplattor, 

Specialkabel , Isolerslang, Glimmer, Flexibla 
isolationsmaterial. (Dessa är i förstahand från 
europeiska länder)  
Mer specifikt se tabell 5, 6 och 7. 

IT-utrustning Compose IT 
Förbrukningsmaterial verkstad Verkstadsspecialisten 
Rengöringsmedel Se Tabell 8 Kemikalieregister Elisolation htm AB. 

Företaget har en anställd som tar hand om lokalvården. 
Emballage Smorfit Norrlandspall 
Kontorsmaterial NYHAMMAR 
Hämtar farligt avfall och annat avfall RAGNSELLS 
  

7.4.1 Inköp av råvaror 

Inköp av råvaror fördelar sig mellan termoplaster och härdplaster. Ur tabellen kan antalet kg 
avläsas som Elisolation htm AB köper in av en specifik leverantör. 
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Tabell 5 Inköp av Termoplaster de tre närmaste gångna åren 
Leverantör Jan-dec 2004 Jan-dec 2005 Jan-dec 2006 
Vink Plast 15 300 kg 17 000 kg 19 200 kg 
Industriplast   5 580 kg   6 200 kg   6 300 kg 
Zell-Metall   2 250 kg   2 500 kg   4 100 kg 
STI   1 800 kg   2 000 kg   2 200 kg 
Quadrat   1 700 kg   1 900 kg   4 100 kg 
Texotan      810 kg      900 kg   2 700 kg 
Sustaplast      720 kg      800 kg   
Plastica       450 kg      500 kg      500 kg 
Guarniflon      270 kg      300 kg      600 kg 
Aratron        90 kg      100 kg      100 kg 
TOTAL VIKT 28 080 kg 31 200 kg 39 800 kg 

 
 
Tabell 6 Inköp av Härdplaster de tre närmaste gångna åren 
Leverantör Jan-dec 2004 Jan-dec 2005 Jan-dec 2006 
Röchling 32 000 kg 35 500 kg 55 100 kg 
Isovolta 19 800 kg 22 000 kg 29 300 kg 
ABB Power   1 700 kg   1 900 kg      800 kg 
Attwater      540 kg      600 kg      300 kg 
HOPAB      450 kg      500 kg      700 kg 
Hippe      360 kg      400 kg      500 kg 
Isola      180 kg      200 kg      300 kg 
Elektro-Isola      180 kg      200 kg      300 kg 
Izo-Erg        100 kg 
TOTAL VIKT 55 210 kg 61 300 kg 87 400 kg 

7.4.2 Inköp av övrigt 

Tabell 7 Inköp av produkter av olika leverantörer i antalet kilo 
Leverantör jan-dec 2004 jan-dec 2005 jan-dec 2006 
Lundgrens 11 600 kg 17 700 kg 16 500 kg 

Omerin   6 800 kg   8 700 kg   5 600 kg 

Cogebi   5 100 kg   4 200 kg   3 300 kg 

Micel   2 300 kg   2 300 kg   1 400 kg 

Tenmat   1 700 kg   5 700 kg   5 000 kg 

Bourgeois   1 000 kg   1 800 kg   2 200 kg 

Gotthardt   1 000 kg   1 600 kg   2 400 kg 

Vornbaumen      800 kg      900 kg   3 400 kg 

Iso-Tech      800 kg   1 600 kg      800 kg 

Makhan      500 kg      800 kg      500 kg 

Packningar&Plast      300 kg      300 kg      500 kg 
Katco      200 kg      300 kg      600 kg 
Langtec      200 kg      200 kg      100 kg 
Ideal-Tape      200 kg      700 kg      700 kg 
Palle Knudsen      200 kg      400 kg   1 000 kg 
Industriprodukter     5 200 kg 
TOTAL VIKT 32 700 kg 47 200 kg 49 200 kg 
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7.5 Lagar och krav 

Det är inte bara myndigheter och kunder som ställer krav på verksamheten. Det finns även många 
andra intressenter, till exempel grannar, försäkringsbolag och de som arbetar på företaget. (M 
Zackrisson, G Bengtsson) I Bilaga 2 finns en fullständig förteckning över miljörelaterade lagar, 
förordningar och föreskrifter som berör verksamheten. Nedan redogörs för de viktigaste av dessa 
lagkrav samt krav från kunder, leverantörer och andra. Dessutom redogörs för eventuella 
avvikelser från kraven. 

7.5.1 Miljölagstiftning som Elisolation htm AB omfattas av 

Se bilaga 2 

7.5.2 Andra miljökrav på företaget 

Företaget har inget branschkrav. 

7.6 Olyckor 
Företaget har inte haft några större olyckor som inträffat inom de närmaste tre åren. Företaget 
jobbar aktivt för att minska antalet olyckor, även när det gäller miljörelaterade olyckor. 

7.6.1 Nödlägesberedskap 

Eftersom det är av stor vikt att företagets maskinpark fungerar på ett tillfredställande sätt och 
produktionen inte äventyras av ett längre stillestånd har serviceavtal upprättats i form av 
förebyggande underhåll. Detta för att i möjligaste mån kunna planera stoppet. Om det ändå blir 
ett maskinhaveri har företaget etablerat en bra kontakt med respektive maskinleverantör, vilket 
innebär att maskinen kommer i produktion snabbt. Dessutom har företaget flera liknande 
maskiner och styrsystem, vilket innebär produktionen snabbt kan flyttas mellan olika maskiner 
 
Om en omfattande brand skulle drabba företaget blir läget mera komplicerat att upprätthålla 
produktionen. En möjlighet är att viss del av produktionen kan läggas på Elisolation htm AB 
systerföretag som har samma typ av tillverkning i liknande material. Leveranser av material från 
leverantörer kommer att kunna ske i normal omfattning. 

7.6.2 Utrymning, riskmedvetenhet och praktisk brandsläckarutbildning 

Följande personer har genomgått ovanstående utbildning hos Elisolation htm ab 
 
Pernilla Dalevi Pernilla Axberg Gudrun Vestlind 
Kristina Christensson Ann-sofie Gustavsson Anette Widhage 
Stefan Larsson Janne Bergström Bengt Gunnarsson 
Henrik Karlsson Emil Andersson Ola Axberg 
Dick Brännström Sverker Karlsson Janne Karlsson 
Tobias Gustavsson Petri Nojonen Christian Paloniemi  

7.6.3 Inträffade olyckor 

Inga olyckor har skett under de tre senaste åren som har påverkat negativt på den yttre miljön. 
Ingen direkt olycksrisk finns som kan påverka den yttre miljön negativt. 
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Inre miljörisker gällande företagets arbetsmiljö fångas upp i ett inarbetat systematiskt 
arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete där risker bedöms vid varje 
arbetsmiljörond och ev. aktiviteter tas upp i en handlingsplan.   

7.6.4  Miljörisker 

På företaget finns behållare för använd emulsion som innehåller 1 m2, antal behållare är för 
närvarande två st. Ett läckage på en behållare får stora konsekvenser, därför står behållarna på 
miljöpallar som samlar upp vattnet vid ett ev. läckage.  

7.7 Resursanvändning 

7.7.1 Kemikalier 

Företaget förbrukar årligen kemikalier enligt nedanstående tabell 8.  
 
Tabell 8 Kemikalieregister Elisolation htm ab 
Kemikalie Varumärke Leverantör Användningsområde Årsförbrukning 
Emulsion Trim C270 B.C – 

försäljning 
AB 

Kylvatten 1200 liter 

Förtunning Alcro förtunning Laxå Färg Förtunning 10 liter 
Lack Ultimeg 200/376 Carbex AB Lackning 3 liter 
Lack Imp.lack voltalack 

475 
Scanex Lack 5 liter 

Lack Dow Corning 1-
2577 

Elsworth 
Adhesives 
AB 

Lackning 2 liter 

Lim Loctite 401 Skogila Limning 10 förp. 0.2 liter 
Lim Araldite 2011 G.A. 

Lindberg AB 
Limning 8 liter 

Olja WD-40 Skogila Rostskydd 20 liter 
Olja Tonna S68 Svenska 

Shell 
Hydraulolja 60 liter 

Olja Hydraulolja SHS 
46 

Skogila Hydraulolja 50 liter 

Olja Maccorat D 150 BP Hydraulolja 100 liter 
Reng. T-sprit röd Laxå Färg Rengörning 10 liter 
Reng. medel Alkaclean 28 Skogila Rengörning av golv 20 liter 
Reng. medel Microl 708 Skogila Rengöring av golv 10 liter 
Reng. - 
Förtunning 

Alinafta Laxå Färg Förtunning 10 liter 

 
Kontroll har gjorts mot PRIO-listan och begränsningsdatabasen utan anmärkning på 
kemikalieinspektionens hemsida. 
 
Alla oljor som används för olika ändamål förvaras på miljöpallar för att undvika ett läckage på 
oljebehållarna. I produktionen används både lacker och lim som finns dokumenterade med 
säkerhetsblad i ett upprättat kemikalieregister. När arbete med kemikalier förekommer sker det på 
speciell plats där utsug och andra hjälpmedel finns för ändamålet. 
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7.7.2 Transporter 

7.7.2.1 Interna transporter 
Det finns tre stycken batteridrivna truckar som enbart används till transport av gods inom 
företaget. Det finns även två stycken lättraverser som inte används dagligen. När de används är 
det för det mesta för att lyfta av verktyg till maskiner. 

7.7.2.2 Transporter till 

Antalet transporter som kommer till företaget beräknas vara cirka 300 stycken på ett år (5-6 i 
veckan). 

7.7.2.3 Transporter från 

Antalet transporter som avgår från företaget beräknas till 900stycken per år (ca 17st i veckan). 
 
Tabell 9 Utleveranser från företaget, talen i tabellen är cirka tal 
 April- Juni 2004 April- Juni 2005 April- Juni 2006 
Bilfrakter   30 ton   32 ton   35 ton 
Företagspaket     5 ton   4,5 ton     4 ton 
Övrig slag (ESAB)  2,5 ton   3,5 ton  3,5 ton 
Totalt 12 månader 150 ton  160 ton 170 ton 

 
Övriga sändningar som är hämtade av kund hos Elisolation htm AB tillkommer. ESAB står för 
95 % av dessa leverantörer och de återstående 5 % är diverse företag. 

7.7.2.4 Miljökrav 

Företaget har inga miljökrav mot transportleverantörer. 

7.7.2.5 Vidtagna åtgärder gällande transport 

Företaget jobbar aktivt med att reducera antalet transporter till och från företaget.  
Detta sker genom att: 

1 Samordna transporter från leverantörer 
2 Påverka kunder att reducera antalet leveransdagar 
3 Att företagets säljare planerar sina kundbesök 

7.7.3 Drivmedel / tjänstebil 

Tjänsteresor med företagets egna bilar ger upphov till utsläpp och resursförbrukning. Företaget 
har idag tre företagsbilar som använd vid bland annat tjänsteresor. 
 
Tabell 10 Företagsbilar och deras årliga användning 
Bil/årsmodell Drivmedel 
Saab /2006 BioPower 
Volvo V70 /2006 Bensin 
Volvo 850 /1995 Bensin 

Den totala körsträckan för de tre bilarna är årligen 11420 mil. 
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7.7.4 Elenergiförbrukning 

Årlig förbrukning av elenergi redovisas i nedanstående tabell. Denna elenergiförbrukning är den 
som företaget använder i sin totala verksamhet dvs. produktion, belysning, uppvärmning etc.  
 
Tabell 11 Elenergiförbrukning under åren 2004, 2005 och 2006 

År Förbrukning i kWh Kommentar 
2004 252 660  
2005 259 678  
2006 265 000 Delvis uppskattat värde 

Källa: FORTUM 

7.7.5 Vatten 

 Företaget förbrukar årligen vatten enligt nedanstående redovisning. 
 
Tabell 12 Vattenförbrukning  

År Förbrukning i m3 Kommentar 
2004 330  
2005 256  
2006 285 Delvis uppskattat värde 

Källa: LAXÅ VATTEN AB 

 
7.7.5.1 Utsläpp till vatten 
Åtgärd som redan vidtagits är att uppsamlingskärl i form av miljöpallar finns för att skydda 
eventuella vattenläcka på spillvattenbehållare. Detta har gjorts sedan februari 2006. 

7.7.6 Avfall och återvinning 

Restprodukter enligt tabell 13 och 14 tas om hand av Ragnsells. I tabell 14 kan vikten av de 
specifika materialen avläsas. 
 
Tabell 13 Förbrukning av sopor i antal ton per år 

År Förbrukning i ton 
2004 53 
2005 81 
2006 74 

 
Tabell 14 Avser perioden januari 2006 till och med oktober 2006 
Material Vikt i Kg 
Stålband KF 3 Lösa     150 
Wellpapp  1 055 
Brännbart 33 670 
Blandat 11 190 
Deponi 15 780 
Källa: RAGNSELLS 
 

7.7.6.1 Avfallshantering 
Avfallshantering av brännbart, återvinningsbart samt farligt avfall tas om hand av Elisolation htm 
AB på följande sätt. 
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7.7.6.2 Hantering av avfall och farligt avfall 
På företaget finns fyra olika källsorteringskärl där avfall sorteras i brännbart avfall, deponi, 
wellpapp och stålskrot. Miljöfarligt avfall och batterier läggs i särskilda uppsamlingsbehållare. Se 
tabell 15 och 16 för närmare information. 
 
Tabell 15 Avfallshantering av brännbart och återvinningsbart avfall 
Brännbart och återvinningsbart avfall 
 Brännbart Metall Kontorspapper Well 

 
Typ av 
avfall: 

 
Kuvert, plastat och 
vaxat papper, 
karbonpapper, pärmar, 
trä, städsopor, mindre 
glasmängd, Köksavfall, 
plastband, textilier, 
bubbelplast, plastspill 
samt övrigt brännbart 
material 

 
Tomma 
metallförpackningar, 
Metallock, stålband, 
övrigt stålskrot 

 
Kopiator papper, 
tidskrifter, datapapper, 
skrivpapper, tidningar, 
reklambroschyrer 

 
Kartong 
Well 

Intern 
hantering: 

Till container märkt 
brännbart 

Till kärl märkt stålskrot Till kärl märkt 
kontorspapper 

Till container 
märkt well 

Extern 
hantering: 

Energibränsle Metallåtervinning Pappersåtervinning Wellåtervinning 

Tömning 
genomförs 

av: 

Tömning av Rengsells Tömning av Rengsells Tömning av Rengsells Tömning av 
Rengsells 

 
Tabell 16 Avfallshantering av farligt avfall 
Farligt avfall 
 Lysrör Batterier Farligt avfall 
Typ av  
avfall: 

 
Lysrör 

 
Batterier 

 
Flytande lim 
Kylvätska 
Spillolja 
Lösningsmedel 
Ej tömda spray- och färgburkar 

Intern  
hantering: 

Till rör märkt lysrör Till rör märkt batterier Till fat/pall märkt spillolja och emulsion 

Extern  
hantering: 

återvinningsstation Miljöfarligt avfall destruktion 

Ansvarig: Prod. ansvarar Prod. ansvarar Prod. ringer Reci. 

7.7.7 Kontorsmateriel 

På företaget förbrukas årligen kontorsmateriel enligt nedan. 
 
7.7.7.1 Kontorsmaterielförbrukning 
Tabell 17  Pappersförbrukning                                                                           

År Förbrukning i kg Kommentar 
2004 338  
2005 363  
2006 363 Delvis uppskattat värde 
Källa: NYHAMMAR 
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Tabell 18 Förbrukning av färgpatroner 
År Förbrukning i styck Kommentar 

2004 15  
2005 13  
2006 18 Delvis uppskattat värde 
Källa: NYHAMMAR 
 

Tomma färgpatroner tas om hand av leverantören, Nyhammar, när dessa byts ut på 
kopieringsmaskiner och skrivare. 
 
Andra kontorsmateriel som företaget förbrukar är: pärmar, pennor, pärmregister, häftklammer, 
tejp, gem, plastfickor, batterier, lysrör, glödlampor. Vissa av produkterna återanvänds, 
exempelvis gemen som är i omlopp. Glödlampor och lysrör körs till en speciell miljöstation där 
de tas omhand. Batterierna samlas i ett särskilt kärl för batterier. 

7.7.8 Bedömning av Elisolation htm AB: s miljöpåverkan genom 
resursanvändning 

 
7.7.8.1 Vidtagna resursbesparande åtgärder  

1 Återanvändning av emballage är ca 25 % gällande pallar, wellpapp och kartonger 
2 Sortering av kontorspapper, metall, streckfilm och wellpapp 
3 En multimaskin som kopierar, faxar och skriver ut, detta är energisparande 
4 Återvinning av kontorspapper 
5 Dubbelsidig kopiering av vissa dokument 
6 Motorvärmare till bilarna 

7.8. Produkterna 

7.8.1 Emballage 

Företaget förpackar och levererar årligen produkter enligt nedanstående tabell. 
 
Tabell 19 Förbrukning av förpackningsmaterial 

Förpackningsmaterial Förbrukning i kg år 2006 
Kraftpapper 360 kg  
Wellpapp  932 kg  
Kartonger 205 kg 
Bubbelplast 140 kg 

Pallar och pallkragar 17 175 kg 

7.8.2 Produkternas miljöpåverkan under användning och vid 
resthantering/livscykelanalys 

Företaget Elisolation htm AB säljer material och tillverkar detaljer som legoföretag, varför det är 
svårt att hitta slutanvändare av detaljer och material. Vid offertförfrågan blir ofta frågan att 
tillverka enligt ritning eller eventuellt rekommendera ett material som har en viss 
isolationsförmåga eller värmetålighet. De förutsättningarna gör att det är svårt eller helt omöjligt 
att i nuläget utföra ett materials eller detaljs livscykelanalys. 
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7.9 Verksamhetspolicy 

Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy som finns sedan tidigare upprättad på företaget. 

7.9.1 Miljöpolicy 

Elisolation htm AB tar sitt ansvar för att beakta den miljöpåverkan som verksamheten och 
produkterna har på vår omgivning.  
 
Praktiskt hanteras detta genom att: 

1 Påverka kunden vid materialval, till ett miljövänligare alternativ, om ett sådant finns 
tillgängligt 

2 Välja leverantör som aktivt arbetar med miljöförbättrande åtgärder, då valmöjlighet finns 
3 Beakta resursförbrukningen i den egna verksamheten 
4 Hantera avfall från den egna verksamheten, så att negativ miljöpåverkan minimeras. 
5 Följa tillämplig miljölagstiftning 
6 Kontinuerligt utvärdera möjliga förbättringsaktiviteter för att minimera en negativ 

påverkan på den yttre miljön 

7.9.2 Kvalitetspolicy 

 
”Genom våra produkter och vårt agerande ska vi få kunderna att föredra oss framför 

konkurrenterna.”   - ELISOLATION HTM AB 

 
Dit når företaget genom att: 
7 Planera och styra sin verksamhet så att allt blir rätt från början. 
8 Förstå och uppfylla kunders krav samt utveckla relationerna med dem. 
9 Mäta prestationer och genomföra ständiga förbättringar i verksamheten. 
10 Vidareutveckla samarbetet med leverantörer.  
11 Personalen har en hög kompetensnivå i alla delar av verksamheten. 
12 Uppfylla myndigheters och övriga intressenters krav. 

 

7.9.3 Arbetsmiljöpolicy 

Elisolation htm AB ska erbjuda ett arbete som präglas av personlig utveckling, tolerans, 
fördjupad kommunikation och samarbete, där de anställda försöker förstå och respektera 
varandra. Företaget ska erbjuda en god och säker arbetsmiljö, där risker för hälsa och olycksfall 
ständigt uppmärksammas och där arbetet med att minimera dessa risker aldrig får upphöra. 
Vidare ska företaget uppfylla eller överträffa alla inom arbetsmiljöområdet tillämpliga 
myndighetskrav. På områden där sådana krav ej finns ska arbetsmiljön anpassas i takt med den 
sociala utvecklingen i samhället. 

7.10 Betydande miljöaspekter 

Enligt ISO14001 ska organisationen upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera 
miljöaspekter som organisationen kan styra och påverka. När detta utförs ska hänsyn tas till 
planerad eller pågående utveckling inom företaget och till de nya eller förändrade aktiviteter, 
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tjänster och produkter. Rutiner ska också upprättas när det gäller att utröna vilka aspekter som har 
eller kan ha mest betydande påverkan på miljön dvs. de betydande miljöaspekterna. 
Det är viktigt att organisationen dokumenterar informationen och ser över rutinerna så att de hela 
tiden håller sig aktuella.  

7.10.1 Metod för värdering av miljöaspekter 

Inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001 finns det inga direkta bestämmelser för hur 
värderingen av miljöaspekterna ska se ut. De enda krav som finns är att det ska finnas en metod 
inom företaget för att bedöma miljöaspekterna. För företagets ledning är det ofta givet redan 
innan bedömningen vilka som är de mest betydande miljöaspekterna vid tillfället. 
 
Blanketten som Elisolation htm AB har utarbetat för värdering av miljöaspekter ses i bilaga 3. 
Det är miljösamordnaren på företaget som i samråd med ledningsgruppen ansvarar för 
identifiering och värdering av miljöaspekter. Om vissa tveksamheter uppstår kan extern expert 
rådfrågas. Därför är det viktigt att datum och vem som utfört värderingen står med. Den 
värderade miljöaspekten och förhållande/aktivitet ska också finnas med.  
  
Denna bedömning bygger på två frågeställningar: 
 

1. I vilken omfattning förekommer miljöaspekterna? 
2. Hur allvarlig är aspekten för miljön? 
 

I blanketten finns 14 punkter som aspekten på ett eller annat sätt eventuellt påverkar.  
Det sista steget i värderingen är själva viktningen då faktorerna värderas enligt en tabell, som 
sedan multipliceras och resultatet ger ett värde som kallas för MAP (miljöaspektprodukt). Denna 
miljöaspektprodukt avgör om miljöaspekten är av betydande eller icke betydande och dess 
prioritet. Miljöaspekter som värderas till mer än 8 räknas som betydande. 

7.10.2 Resultat av bedömningen av miljöaspekter 

I arbetet med miljöutredningen konstaterades ett antal miljöaspekter, det vill säga faktorer på 
Elisolation htm AB som har miljöpåverkan och företaget har därför prioriterat följande punkter. 
 

1. Energiförbrukning 
2. Kassationer och justeringar 
3. Transporter 
4. Drivmedel 
5. Olika typer av avfall 

 
Elisolation htm AB har upprättat en rutin för framtagande av miljöaspekter på företaget i 
fortsättningen (Bilaga 4). Avsikten med denna rutin är att styra framtagande av miljöaspekter på 
företaget gällande uppföljningsfrekvens, eventuella verksamhetsförändringar samt vem eller vilka 
som är ansvariga för rutinen. Miljöutredningen kommer också att uppdateras gällande 
redovisande uppgifter inför ledningsgruppens årliga genomgång. 
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7.10.3 Upprättande av handlingsplan 

Enligt ISO 14001 är det viktigt att utveckla och använda en eller flera handlingsplaner så att 
företaget kan nå upp till de miljömål som satts upp. Varje handlingsplan bör beskriva hur 
organisationens övergripande och detaljerade miljömål ska uppnås. Tidsplan, nödvändiga 
resurser och namn på ansvarig personal som ska genomföra planen bör finnas med i detta 
dokument. 
 
Företaget Elisolation htm AB har själva tagit fram en blankett (bilaga 5) som används för 
upprättande av handlingsplan. Överst på blanketten ska inriktningen på handlingsplanen kryssas 
i; kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Sedan beskrivs miljöaspekten utifrån sex underrubriker: 
övergripande, detaljerat, nuläge, aktivitet och utvärdering/uppföljning. I blanketten dokumenteras 
också när handlingsplanen startades, vem som är ansvarig för handlingsplanen och ett slutdatum 
för utvärdering och uppföljning. 
 
I bilaga 6-9 finns fem handlingsplan som Elisolation htm AB upprättade efter att de identifierat 
miljöaspekterna. 

8. Analys 

8.1 Verksamhetsbeskrivning 
I denna utredning har tillverkningsprocesserna redovisats i form av en figur där man lätt kan se 
Elisolation htm AB:s processer. Även företagets leverantörer har valts att presenteras här. Inköp 
av termoplaster och härdplaster redovisas enbart i vikt, kg. Inköp av övrigt redovisas bara i antal 
kg då detta var svårt att få mer precis information om. Denna information ger en viss 
fingervisning om hur många företag som Elisolation htm AB har att göra med när det gäller input 
till företaget.  

8.2 Lagar och andra krav 
Elisolation htm AB har löst det med lagar och andra krav genom att köpa in denna tjänst. 
Företaget får uppdatering löpande av lagar som berör bara deras verksamhet och kan på detta sätt 
hålla koll på lagarna och följa dessa. 

8.3 Olyckor 

Under denna rubrik ska miljörelaterade olyckor beskrivas och hur dessa förebyggas av företaget. 
Som det förekom av utredningen så har inte Elisolation htm AB haft några olyckor med 
miljörelatering. Företaget har därför en önska att få nödlägesberedskapen beskriven samt 
utrymning, riskmedvetenhet och praktisk brandsläckarutbildning i miljöutredningen som en 
beskrivning hur de aktivt förebygger olyckor och utbildar personal. Företaget jobbar aktivt med 
att förebygga och förhindra att miljöolyckor kan ske.  

8.4 Resursanvändning 

Tabell 20 Elisolation htm ABs förklarning av de olika inflödena i miljöutredningen 
Kemikalier Under denna rubrik har företagets samtliga kemikalier redovisats samt kontrollerats mot 

PRIO.listan och begränsningsdatabasen.  Till de kemikalier som företaget använder förvaras dess 
produktblad i en speciell pärm. 
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Transport Varför transporterna i utredningen enbart redovisas i antalet tilleveranser och frånleveranser är för 
att företaget inte hade säkra uppgifter på denna resurs. Övrig transport för Elisolation är en 
eldriven truck och travers. Uppgifter om frånleverans (tabell 9) och tilleverans (tabell 5,6,7) är 
angivna i kg. Miljöpåverkan från detta har inte räknats ut pga. bristfälligt underlag. Då företaget 
redan idag jobbar aktivt för att förbättra denna aspekt har de beslutat ha denna miljöaspekt bland 
handlingsplanen. 

Tjänsteresor Elisolation äger tre tjänstebilar som används flitigt av försäljarna. Varför det inte gjorts någon 
uträkning på hur mycket bilarna har i koldioxidutsläpp är för att resultatet är givet. Dvs att bilarna 
har alldeles för höga koldioxidutsläpp. 

Elenergi I miljöutredningen har enbart en total elenergiförbrukning angivits pga. av det i dagsläget är en 
omöjlighet för företaget att redovisa vad varje process har förbrukat. Detta ska företaget arbeta 
mot i sin uppföljning av miljöutredning. 

Påverkan på 
närområdet: 

Då företaget alltid jobbat för att förebygga olyckor har de varit skonade från sådana tragedier.  
Företaget har haft inre bullermätning, det förekommer ingen yttre buller från företaget. 

Avfall och 
Återvinning 

I miljöutredningen klargörs hur olika slags avfall sorteras och återvinns. Uppgifter som kunde 
tillhandahållas av Rangsells var sopor i antal ton specificerat för år 2006.  
Företaget har även angivit va de förbrukar i färgpatroner och kontorspapper. 

8.5 Produkterna 

För Elisolation htm AB är detta som tidigare nämnts svårt att redovisa pga. att de inte är 
slutproducent av produkten. Företagets produkter är svåra att spåra och visa en intakt 
produktlivscykel för.  

8.6 Verksamhetspolicy 
Då Elisolation htm AB sen tidigare är ISO 9001 certifierade finns denna policy upprättad. 

8.7 Sammanställning av utsläpp och resursförbrukning 
Ingen sammanställning av utsläpp och resursförbrukning har genomförts. Anledningen till detta 
är att ledningen på Elisolation htm AB har beslutat detta. 

8.8 Värdering av miljöaspekterna  

Att utarbeta en metod för att identifiera miljöaspekter på företaget kan upplevas som komplicerat 
och många gånger får företagen hjälp att ta fram en bedömningsblankett av miljörevisorn. Idag 
finns det ingen direkt metod att värdera miljöaspekter på som alla företag ska använda sig av. Det 
enda krav som finns från ISO14001 standarden är att man ska värdera miljöaspekterna. Detta 
kanske kan bero på att en och samma metod för att värdera miljöaspekterna inte passar alla 
verksamheter?  

8.9 Upprättande av handlingsplan  
Företagets ledning har upprättat dessa, se bilagorna 6-9. 

9. Slutsats och rekommendationer 
Att komma till ett företag och få en överblick över deras verksamhet kräver att man har lite 
kunskap om hur ett företag fungerar. För att sammanställa en miljöutredning behövs det också att 
man har kartlagt företagets olika processer. Utifrån dessa processer kan man sedan få fram de 
fakta som är av värde för utredningen.  
 



27 (28) 

Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Man får leta i företagets papper och databas, ringa för 
att få tag på fakta, exempelvis sophämtning av papp, plast, metall, är bara delar av de uppgifter 
som behöver tas fram för att få ihop miljöutredningen. Denna del är den tyngsta biten, som 
student måste jag även vara lyhörd gentemot företagsledningen föra att samla in så mycket fakta 
som bara går. Ledningen bär många gånger på värdefull information som inte alltid är nerskriven 
på papper. Produktionschefen på ett företag är till stor hjälp, de har god insyn i en stor del av 
verksamheten och bär på mycket information om och kring verksamheten. Den svåraste delen 
efter att man har identifierat alla aspekter och lokaliserat den information som ska vara med, är 
att sammanställa miljöutredningen.  
 
Om jag idag skulle skriva en miljöutredning skulle jag sannolikt angripa problemet på samma sätt 
dvs. utgå från att se hela företaget och sedan bryta ner företaget i mindre processer. Att undersöka 
företagets processer, vilka avfall som de skapar i olika former, hjälper till att hitta flera 
miljöaspekter. Att använda M Zackrisson, bok Mall för miljöutredning –ett verktyg för att 
identifiera företagets påverkan har också varit till stor hjälp att få en viss struktur på arbetet och 
för att täcka in det väsentliga i en miljöutredning. Det är viktigt att inte helt bli styrd av denna 
bok utan försöka anpassa modellen till verksamheten som utreds. En annan synpunkt är, om man 
blint följer modellen, att det lätt missas viktiga miljöaspekter som kan ha en stor påverkan på 
miljön och därmed blir miljöutredningen bristande. 
 
Vid redovisning av miljöutredningen för företagets ledning förvånades de av att se hur mycket 
material de förbrukar årligen. Trots att de varit, enligt deras egen uppfattning, miljömedvetna 
genom att återanvända material både i produktionen och på kontoret, så var informationen  
något skrämmande men samtidigt lärorik. 
 
Miljöutredning är av stort värde. Inte bara ur företagets perspektiv, att se hur mycket material de 
förbrukar per år, utan även av att veta hur man kan jobba mer miljömedvetet i fortsättningen. 
Genom att få dessa siffror sammanställda kan företaget göra stora besparingar genom att arbeta 
mer miljövänligt i framtiden. 
 
I denna miljöutredning har befintliga rutiner inom miljö beskrivits. Genomgång av tidigare 
olyckor och nödlägen samt arbete med nödlägesberedskap har beskrivits. Efter att ha efterforskat 
vilka lagar och krav som organisationen berörs av utfördes en miljöutredning som har identifierat 
fem miljöaspekter som Elisolation htm AB ska jobba vidare med under kommande år. 
Miljöutredningen är genomförd då företaget är idag miljöcertifierat. 

9.1. Förslag på fortsatt arbete 

En miljöutredning är ett levande dokument som hela tiden förändras med företagets miljöarbete 
mot en mer miljövänlig verksamhet. Utformningen på utredningen är viktig för företaget för att 
de i fortsättningen ska själva i fortsättningen justera och förändra utredningen. Att företaget lätt 
kan plocka fram de tänkvärda miljöaspekter som beror verksamheten i framtiden är också 
betydelsefull för utformningen. Att ha en dialog med ledningen under utformningen av 
miljöutredningen är därför viktig. 
 
Under skrivandet av miljöutredningen dök ett par frågor fram som skulle vara av intresse att reda 
ut för fortsatt arbete:  
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1. Framtagande av metod för tillförlitlig viktning av miljöaspekter. 
2. Olika metoder för att samla in fakta för att skriva en miljöutredning. 
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Kapning 

Klippning 

Lagerpersonal 

Organisationsplan Elisolation HTM AB 
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Lagar och andra krav 
 
Avsikten med denna instruktion är att tydliggöra företagets lagefterlevnad samt vilka lagar 
som företaget berörs av och på vilket sätt företaget håller sig uppdaterat gällande 
lagändringar. 
 
 

Allmänt 
Företaget har ingått avtal med Eco Tech gällande lagefterlevnad. I avtalet ingår att Eco Tech 
efter Elisolations verksamhetsuppgifter identifierar de lagar som företaget berörs av och via 
månatlig prenumeration får del av de lagändringar som görs. Denna information finns ständigt 
tillgänglig på Eco Techs hemsida.Hemsidan når man genom användarnamn och lösenord som 
produktionschefen har tillgång till. 
 
 

Utvärdering av lagefterlevnad 
Ledningen går igenom den företagsspecifika informationen samt den allmänna informationen 
om lagarna och dess innebörd. Ledningen gör den genomgången av samtliga lagar man berörs 
av och tar då ställning till om avvikelse eller överträdelse har skett. Om någon del av 
organisationen har överträtt eller inte lever upp till respektive lagkrav skall beslut om lämplig 
aktivitet tas. 
 
 

Ansvar 
VD och produktionschef ansvarar för att respektive lag efterlevs. 
Produktionschefen ansvarar för att lagändringar förs ut i organisationen till samtliga berörda. 
VD ansvarar för att lagändringar som berör företaget behandlas av ledningsgruppen 2 ggr/år. 
Produktionschefen ansvarar för att en laglista med respektive ansvar upprättas.  
VD ansvarar för utvärdering av att lagefterlevnad sker en gång/år. Dessutom kommer 
lagefterlevnaden att granskas vid internrevisionen. 
. 
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Följande lagar berör Elisoliation HTM AB som är 20stycken i antal 
                                                                                                                                                                                      Typ  Genomg Beteckning  Ansvarig 
Aktiebolagslag (2005:551)      Lag   …….. SFS2005:551  VD 

Allmänna hänsynsregler m.m.      Kap.  …….. SFS1998:808:02 VD/samtliga 

Avfall och producentansvar      Kap.  …….. SFS1998:808:15 Produktionschef 

Avfallsförordning (2001:1063)      Fo      …….. SFS2001:1063  Produktionschef 

Egenkontroll       R       ……… NFS2001:2  VD o styrelsen 

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva    Fo      ……… SFS1988:1145  Produktionschef 

Förordning (1993:1268) om spillolja     Fo      ……… SFS1993:1268  Samtliga 

Förordning (1997:645) om batterier     Fo      ……… SFS1997:645  Samtliga 

Föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet    F        ……… SRVFS 2003:10   VD o miljöansvarig        

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor     Lag    ……… SFS 2003:778  VD o Produktionschef 

Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer   Fo      ……… SFS1998:941  Produktionschef 

Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter    Fo      ……… SFS1998:950  VD o miljöansv. 

Förordning om producentansvar för förpackningar    Fo      ……… SFS2006:1273 I nköpsansvarig 

Förorenade områden      Kap.   ……… SFS1998:808:10 VD o miljöansvarig 

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter  F        ……… KIFS2005:7  Inköps o miljöansvarig 

Kemiska produkter och biotekniska organismer     F        ……… KIFS1998:8  Produktionschef 

Kemiska produkter och biotekniska organismer     Kap.   ……... SFS1998:808:14 VD o produktionschef 

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor    Lag     …….. SFS1988:868  Produktionschef 

Miljöbalkens mål och tillämpningsområde     Kap.   ……... SFS1998:808:01 VD o miljöansvarig 

Miljösanktionsavgifter      Kap.   ……... SFS1998:808:30 VD o miljöansvarig  

Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk    Kap.   ……... SFS1998:808:32 VD 

Straffbestämmelser och förverkande     Kap.   ……... SFS1998:808:29 VD 
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Blankett för värdering av miljöaspekter 
 
 
 
 
 
 
Miljöpåverkan         Kommentar 
(Punkt 1-13 enligt naturvårdsverket) 
Markera med fylld fyrkant på vilket sätt  
miljöaspekten påverkar miljön 
 

1. Klimatpåverkande gaser    ______________________________________ 
2. Uttunning av ozonskikt    ______________________________________ 
3. Försurning av mark och vatten   ______________________________________ 
4. Marknära ozon    ______________________________________ 
5. Tätorternas luftföroreningar och buller  ______________________________________ 
6. Övergödning av vatten och mark   ______________________________________ 
7. Påverkan genom metaller   ______________________________________ 
8. Påverkan genom organiska miljögifter  ______________________________________ 
9. Introduktion och spridning av främmande organismer __________________________ 
10. Nyttjande av mark och vatten _______________________________________ 
11. Exploatering av mark och vatten _______________________________________ 
12. Anspråk mot särskilda värdefulla områden___________________________________ 
13. Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter _________________________ 
14. Hälsoeffekter  _______________________________________ 

 
Påverkan vid onormala förhållanden: 

 

 

 

 

 

Värdering 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datum 
070410 

Deltagare Signatur 

Miljöaspekt Förhållande/Aktivitet 

 Mängd/Omfattning Miljöpåverkan MAP 

Övrigt 

Prioritet Betydande miljöaspekt 

Icke betydande miljöaspekt 
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Värdering av miljöaspekter 

 
Värdering av miljöaspekterna bygger på följande två frågeställningar: 

• Mängd/omfattning (i vilken omfattning förekommer miljöaspekten 
• Miljöpåverkan (hur allvarlig är miljöaspekten för miljön) 

 
Faktorerna värderas enligt nedanstående tabell, multipliceras och resultatet ger värdet MAP 
(miljöaspektprodukt), vilket ska användas för att avgöra miljöaspektens prioritet. 
 
MAP = Mängd / Omfattning * Miljöpåverkan 
 
Miljöaspektprodukten avgör om miljöaspekten är betydande eller icke betydande. 
Miljöaspekter värderade mer än 8 räknas som betydande. 
Vid tveksamhet skall MAP värdet graderas upp, alternativt anlita experthjälp. 
 

Faktor Mängd / Omfattning Miljöpåverkan 

5 Storkonsument Mycket stor 
4 Omfattande Stor 
3 Måttlig Måttlig 
2 Lite Lite 
1 Minimal Obetydande 

 
ANSVAR 
Miljösamordnaren i samråd med ledningsgruppen ansvarar för identifiering och värdering av 
miljöaspekter. Vid tveksamheter kan extern expert rådfrågas. 
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Rutin för framtagande av miljöaspekter på företaget 
 
     Allmänt 
 

Avsikten med denna rutin är att styra framtagande av miljöaspekter på företaget, samt om kunskaper vid framtagande av 
miljöaspekter är otillräckligt inom företaget. I rutinen framgår även uppföljningsfrekvens och eventuell 
verksamhetsförändring. 

 
 
 
     Ansvar 
 
     Ansvarig för denna rutin är ledningsgruppen. 
 
 
 
     Framtagande av miljöaspekter 
 

Vid framtagande av miljöaspekter på företaget kommer särskild viktningstabell att användas, se bilaga 3. Om kunskap 
saknas för viktning av identifierad miljöaspekt kommer företaget att tillkalla experthjälp inom det område som berörs 
gällande miljöpåverkan. Framtida miljöaspekter identifieras med miljöutredningen som grund. Miljöutredningen kommer att 
uppdateras gällande redovisande uppgifter inför ledningsgruppens årliga genomgång. Företagets ständiga förbättringsarbete 
kan också vara en grund för framtagande av miljöaspekter. En betydande verksamhetsförändring måste beaktas vid 
genomgång/framtagande av miljöaspekter. 

 
 
 
     Ansvar 
 
     Ledningsgruppen ansvarar för 

• Framtagande av miljöaspekter 
• Genomgång av miljöaspekterna 1 ggr/år 
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Datum:  Version:  

Utfärdat av:  

Handlingsplan 
 

 

[  ]  Kvalitet   [  ]  Miljö              [  ]  Arbetsmiljö 

 

 
Beskrivning av: 
 

� Miljöaspekt: 
 

 

 

 

    

Ansvarig: Start: 

 

� Övergripande: 
 
 
 
 
 
� Detaljerat: 
 
 
 
 
 
� Nuläge: 
 
 
 
 
� Aktivitet: 
 
 
 
 
 
� Utvärdering / Uppföljning: 

 

 

 

 

 

Datum för uppföljning:  
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Datum: Version:  

Utfärdat av:  

Handlingsplan 
 
 
[  ]  Kvalitet   [ X ]  Miljö              [  ]  Arbetsmiljö 
 
 
Beskrivning av: 
 

� Miljöaspekt:  Drivmedel 
 
 
 
    

Ansvarig: KR Start: Jan 2008 
 
� Övergripande Mål:  Byte av företagets bilar 
 
 
 
 
 
� Detaljerat Mål:  Företagets bilar skall inom tre år vara utbytta till miljöbilar 
 
 
 
� Nuläge: Bilparken består av tre st. bilar varav en är miljöbil 
 
 
 
� Aktivitet: Försäljarna samordnar kundbesök, samt byta ut företagets bilar 
 
 
 
 
� Utvärdering / Uppföljning: 

 
 
 
 
 

Datum för uppföljning: Årliga Ledningsmötet i Januari 

 

Bilaga 6 (9) 
Sida 1 (1)   

 



2007-05-14  

 Kjell Röstlund 

 

Datum: Version:  

Utfärdat av:  

Handlingsplan 
 
 
[  ]  Kvalitet   [ X ]  Miljö              [  ]  Arbetsmiljö 
 
 
Beskrivning av: 
 

� Miljöaspekt:  Energiförbrukning 
 
 
 
    

Ansvarig: KR Start: Jan 2008 
 
� Övergripande Mål:  Införa frekvensstyrning på nyinstallerade motorer 
 
 
 
 
 
� Detaljerat Mål:  Att under år 2009 hamna på  2005 års elförbrukning med en 

omsättningsökning på 10% under åren 2006-2009 
 
 
 
 
� Nuläge: Ingen frekvensstyrning finns 
 
 
 
� Aktivitet: Utbyte av kompressor till frekvensstyrd kompressor med tank, installera 

frekvensstyrda fläktmotorer år 2008 och att i fortsättningen vid investering ha med 
energiförbrukning som en punkt i kravspecifikationen. 

 
 
 
 
 
� Utvärdering / Uppföljning: 

 
 
 
 

Datum för uppföljning: Årliga Ledningsmötet i Januari 
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Datum: Version:  

Utfärdat av:  

Handlingsplan 
 
 
[  ]  Kvalitet   [ X ]  Miljö              [  ]  Arbetsmiljö 
 
 
Beskrivning av: 
 

� Miljöaspekt:  Transporter 
 
 
    

Ansvarig: KR Start: Jan 2008 
 
� Övergripande Mål:  Öka antalet kunder som kan acceptera veckovisa transporter 
 
 
 
 
 
� Detaljerat Mål:  Att minst två kunder under år 2008 samordnar sina transporter från 

Elisolation 
 
 
 
� Nuläge: Till företagets största kund, Fredriksons Verkstad sker leveranser måndagar 

och torsdagar 
 
 
 
� Aktivitet: Företaget har dialog med sina större kunder för samordning av transporter 
 
 
 
 
 
� Utvärdering / Uppföljning: 

 
 
 
 
 

Datum för uppföljning: Årliga Ledningsmötet i Januari 
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Handlingsplan för kassationer och justeringar och för olika typer av avfall 

 

 

 

 

 

 

2007-04-16/ Kjell Röstlund 

 

Process Miljöaktivitet 

Inköp: 

 

Företaget beställer större kvantiteter av 

material än tidigare och försöker dessutom 

att samordna beställningarna för att minska 

transporterna. 

Försäljning: 

 

Försäljarna planerar sina kundbesök så att 

minsta möjliga körsträcka behövs och 

därigenom få ner bränsleförbrukningen. 

Tillverkning: 

 

I produktionen pågår aktiviteter att minska 

kassationer och justeringar, samt att sortera 

avfall i form av spånor spillbitar och 

emulsion.  

Kapning: 

 

Sågavfall (spån) tas omhand via ett 

utsugssystem till en sluten behållare. 

Spillbitar som blir över efter kapning lagras i 

möjligaste mån för användning till detaljer 

med andra format. Detta för att minska 

deponiavfall. Verksamheten planeras 

dessutom en vecka i förväg för att samköra 

och även därigenom minska deponiavfallet. 

Kapgruppen arbetar också med att minska 

kassationer och justeringar.   

Esab: 

 

Minska kassationer och justerkostnader, 

samordna transporter till kunden och sortera 

avfall. 

Pack/Utleverans: 

 

Vissa kunder har ändrat från dagliga 

leveranser till samordning av leveranser två 

dagar per vecka. Företaget försöker påverka 

andra kunder att övergå till samma 

leveransintervall. Processansvarig för 

packning återanvänder emballage från våra 

leverantörer i så stor utsträckning som 

möjligt, samt sorterar avfall.  
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