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Sammanfattning 
 
Det ställs allt högre miljökrav på företag i dagsläget, både från myndigheter och från 
andra intressenter. Detta på grund av att förståelsen för miljöproblematiken har blivit 
bättre och allt fler vill hjälpa till i arbetet mot en hållbar utveckling. En viktig drivkraft 
mot en hållbar utveckling är miljölagstiftningen. I Sverige är det främst miljöbalken 
som används som styrmedel mot ett hållbart samhälle men det har även kommit 
ytterligare lagar och bestämmelser från EU som måste följas. Det är viktigt att företagen 
följer miljölagstiftningen och därför väljer många företag att arbeta med 
miljöledningssystem. För de företag som inte arbetar med miljöledningssystem kan det 
vara svårt att veta hur man ska arbeta med miljöfrågor på företaget och hur företaget ska 
kunna leva upp till miljölagstiftningen.  
 
Detta är en studie av ett företag som har valt att inte arbeta med miljöledningssystem 
och hur företaget arbetar med miljöfrågor i dag. Analysen av hur företaget arbetar 
gjordes mestadels genom dokumentstudier av företagets egna framtagna dokument. 
Under analysen framkom både bra och dåliga saker med deras arbetssätt som det ser ut i 
dag. På uppdrag av företaget arbetades det fram rekommendationer om hur man kan 
arbeta med miljöfrågor i framtiden. Detta gjordes utifrån analysen om hur företaget 
arbetar idag samt den bakgrundsinformation som gjordes om ett arbete med 
miljöledningssystem. Slutsatser som man kan dra både från ett arbete med 
miljöledningssystem och från de rekommendationer som arbetades fram under studien 
är att det viktigaste när man vill arbeta aktivt med miljöfrågor på ett företag är att man 
har en bra organisation. Organisationen ska även innehålla ett tydligt definierat ansvar. 
Det är dessutom viktigt med en bra dokumentation som styrker det miljöarbete som 
utförs på och inom företaget. I de fall organisation och dokumentation är bristfälliga kan 
det vara svårt att visa att man lever upp till miljölagstiftningen och att man arbetar aktivt 
med miljöfrågor, vilket är viktigt för att företaget ska kunna säkra en plats på den 
framtida marknaden. 
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Abstract 
 
Today companies have to think about how they effect the environment; this is because 
they have to live up to the demands of a low environmental impact that comes from 
both the government and other interested parties. More people understand that we have 
a negative effect on the environment and want to contribute to the effort towards a 
sustainable society. One important driving force is the environmental legislation. In 
Sweden, The Environmental Code is used as an instrument of control in the effort 
towards a sustainable sociaty. Further laws and regulations from the European Union 
have entered in force and have to be followed. It’s essential that companies comply with 
the environmental legislation. Because of that many companies choose to work with 
Environmental Management Systems. It can be difficult, for those who don’t, to know 
how to live up to the environmental legislation and how to work with environmental 
issues. 
 
This is a study of a company which doesn’t work with Environmental Management 
Systems. The main purpose of the study is to investigate how the company follows the 
environmental legislation and how they work with environmental issues. The study was 
mostly done through document studies of the company’s own documents. During the 
study both good and less good things about their environmental work became clear. As 
a result of that the company wanted to have suggestions of how they can improve their 
environmental work in the future. Those suggestions were worked out partly from the 
company’s own documents and partly from the recommendations in the standard for 
Environmental Management Systems. Conclusions that can be drawn from this study 
are that the most important thing when a company wants to work with environmental 
issues is the organisation. The organisation also needs to have a defined responsibility. 
One other important part is a good documentation that confirms the company’s 
environmental work. In cases when the organisation or the documentation is insufficient 
it can be difficult for the company to prove that they follow the environmental 
legislation. This is of great importance if the company wants to secure a position on the 
future market.  
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1. Inledning 
I inledningen kommer jag att presentera syftet med denna rapport, vilken frågeställning 
jag har haft, vilken metod jag har använt samt mina avgränsningar. 
 
Den utveckling som har skett av samhället det senaste seklet har lett till att vi människor 
och våra aktiviteter påverkar miljön på ett negativt sätt. Livsförutsättningarna för 
kommande generationer kan äventyras genom klimatförändringar, uttunning av 
ozonskiktet, vatten- och luftföroreningar och utarmning av naturresurser. Detta faktum 
har lett till att miljöfrågor blivit allt viktigare och internationellt strävar man efter att 
leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle, där både dagens och framtida generationers 
behov ska tillgodoses. Många av de system vi använder oss av idag är inte långsiktigt 
hållbara, exempel på detta är energi- och transportsystemen. Dessutom fortsätter jordens 
befolkning att öka och många av utvecklingsländerna vill höja sin levnadsstandard 
samtidigt som vi måste minska naturresursuttagen och den miljöbelastning människan 
åstadkommer. Det är viktigt att öka förståelsen för hållbarhet och försöka ställa om 
samhället mot en hållbar utveckling. Det finns dock problem med detta då man dels inte 
vet vad som krävs för att åstadkomma en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle 
och dels att det kan leda till konflikter.  
 
En viktig drivkraft i arbetet mot en hållbar utveckling är miljölagstiftningen. Under 
1960-talet kom en renodlad miljölagstiftning och den har utvecklats sedan dess. Dock 
fanns det problem för verksamhetsutövare att känna till och hålla reda på alla de 
miljörelaterade lagar och krav då dessa var utspridda i många olika lagar. Dessutom 
fanns brister i lagstiftningen. Av den anledningen utarbetades under 1990-talet en ny lag 
som skulle innefatta alla de gällande miljölagar som fanns och även nya lagar inom 
vissa områden. Denna lag (Miljöbalken) antogs 1999 och är en miljölagstiftning med 
syfte att främja en hållbar utveckling.1 Efter inträdet i EU har ytterligare lagar och 
bestämmelser som ska leda mot ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling kommit 
att gälla i Sverige. Det är inte bara myndigheterna som ställer miljökrav på företagen 
utan även andra intressenter som investerare, kunder, anställda och 
branschorganisationer har blivit medvetna om miljöproblematiken. För att företagen ska 
kunna säkra en plats på den framtida marknaden är det viktigt att företagen lever upp till 
dessa krav. Även konkurrensen mellan företagen hårdnar när det gäller miljöfrågor och 
många menar att ett företag som arbetar aktivt med dessa har affärsmässiga fördelar 
gentemot andra företag. För att åstadkomma ett gott arbete med miljöfrågor är det 
många företag som väljer att införa miljöledningssystem som till exempel den 
internationella standardserien ISO 14000. Ett miljöledningssystem inger ett 
miljömässigt förtroende gentemot kunder, myndigheter och övriga intressenter.2 
 
Även om det är viktigt för företag att leva upp till gällande miljölagstiftning kan det 
vara svårt för företagen att veta vilka lagar de berörs av och hur de ska arbeta för att 
leva upp till den lagstiftning som finns inom området miljö. Enligt kunskapskravet i 
Miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap som krävs för 
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.3  

                                                 
1 Naturvårdsverkets hemsida 20070813. Miljöbalken. Naturvårdsverket 
2 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund s 15-17, 65-67, 71, 142-143 
3 Naturvårdsverkets hemsida 20070813. Miljöbalken. Naturvårdsverket 
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Detta innebär att företagen måste skaffa sig dels den kunskap om den miljölagstiftning 
som berör företaget och dels kunskap om företagets miljöpåverkan. 
 
IVT Industrier AB i Tranås är ett företag som försöker leva upp till gällande 
miljölagstiftning och arbeta med miljöfrågor. Jag har fått i uppdrag från dem att utreda 
hur de lever upp till miljölagstiftningen, utreda hur deras miljöarbete fungerar i 
dagsläget samt att ge förslag på hur de kan arbeta med miljölagstiftningen och 
miljöfrågor i framtiden.  

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att titta mer ingående på hur ett företag utan miljöledningssystem 
arbetar med att skaffa sig den kunskap om miljölagar som berör företaget och hur de gör 
för att leva upp till dessa lagar. Företaget är IVT Industrier AB. Jag kommer i de fall det 
behövs ge IVT rekommendationer på arbetssätt och rutiner för att de ska kunna leva upp 
till de miljölagar och förordningar som berör IVT och dess verksamhet. Jag kommer 
även att ge förslag på hur en miljöorganisation på IVT skulle kunna se ut i framtiden för 
att underlätta miljöarbetet. Detta är generellt intressant då en del företag idag inte 
arbetar med miljöledningssystem. 

1.2 Frågeställning 
Hur arbetar IVT för att följa den miljölagstiftning som finns och som ska leda till ett 
hållbarare samhälle? Behöver IVT ytterligare arbetssätt eller rutiner för att kunna leva 
upp till lagarna och förordningarna? Jag kommer att jämföra IVT’s miljöarbete i 
dagsläget med ett arbete med miljöledningssystem för att få hjälp med förslag på 
miljöorganisation och arbetssätt. 

1.3 Avgränsningar 
Jag har i mitt arbete valt att avgränsa mig till att titta på de miljölagar som påverkar 
företaget och hur företaget hanterar dessa. Lagarna är framtagna av en oberoende 
konsultfirma och finns dokumenterade i en lagförteckning. Det är främst miljöbalken 
och förordningar som har tagits fram med stöd av miljöbalken som hanteras i denna 
lagförteckning, men även ytterligare relevanta lagar tas upp som t ex Plan och 
bygglagen. Jag kommer vid behov att ge rekommendationer om hur IVT kan arbeta i 
framtiden för att leva upp till de miljölagar som finns.  
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1.4 Metod 
I detta avsnitt presenteras hur jag har gått tillväga när jag gjort denna studie.  
 
För att man enklast ska kunna förstå mitt tillvägagångssätt när jag har gjort detta arbete 
presenteras metoden först genom figur 1 och därefter med en beskrivande text. 
 
 
 
 
 
Figur 1: Överskådlig bild av min arbetsgång 
 

1.4.1 Teori 
För att få en bild av företaget och dess verksamhet började jag med att ta reda på 
bakgrundsinformation om företaget. Jag tittade både på företagets historia och hur deras 
produktion går till genom att under en dag delta i produktionen. Det kändes viktigt för 
mig att få en bild av företaget och dess verksamhet innan jag påbörjade mitt arbete med 
att titta på hur företaget lever upp till miljölagar och andra krav. Detta för att få en bättre 
översiktlig bild av företaget och för att reda ut vilka delar som var viktigast att studera 
med avseende på företagets verksamhet. 
 
Därefter valde jag att studera ett arbete med miljöledningssystem. Detta gjorde jag för 
att få en bild av hur en organisatorisk uppbyggnad av ett företags miljöarbete kan se ut 
och för att utreda vad som är viktigt när ett företag arbetar aktivt med miljöfrågor. Jag 
gjorde dokumentstudier av miljöledningssystemet för att kartlägga om man ska införa 
miljöledningssystem, vad det innebär samt hur man arbetar med miljöledningssystem på 
företag. I dokumentstudierna ingick både vad andra skrivit om miljöledningssystem och 
den kravspecifikation som finns för det specifika miljöledningssystemet som jag valde 
att använda i mitt arbete.  
 

1.4.2 Nulägesanalys 
När jag hade fått en bra grund genom mina teoristudier av företaget och av 
miljöledningssystemet gjorde jag en nulägesanalys. Nulägesanalysen är en analys om 
hur företagets hantering av miljölagar och andra krav ser ut idag. Nulägesanalysen 
gjordes för att jag ville få en bild av företagets hantering av de miljölagar och andra 
krav som finns idag och även för att kunna fortsätta arbetet med förslag på hanteringen i 
framtiden. 
.  
Största delen av nulägesanalysen ägnade jag mig åt dokumentstudier av dokument som 
jag fick tillgång till genom företagets verksamhetssystem. Jag började med att studera 
en lagförteckning som företaget får utarbetad av ett konsultföretag och som uppdateras 
två gånger om året. Detta för att företaget ska hållas uppdaterat om de lagar och 
förordningar som finns och som påverkar företagets verksamhet. Lagförteckningen 
innehåller dessutom de lagar som kommer att börja gälla inom en snar framtid och som 
är viktiga för företaget att känna till. Anledningen till att jag studerade denna 
lagförteckning var för att få en bild av de lagar som påverkar företaget och dess 
verksamhet.  

Teori Nulägesanalys Analys Rekommendationer 
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Hur företaget lever upp till miljölagar och andra krav är en viktig del av arbetet. I 
lagförteckningen finns även en kolumn där företaget själv får lägga till de dokument 
som relaterar till hur de lever upp till vissa av lagarna i lagförteckningen och även vilka 
som bär ansvaret för att lagarna uppfylls. Dessa dokument använde jag som 
utgångspunkt i mitt fortsatta arbete med att studera hur företaget hanterar de miljölagar 
och andra krav som finns. Dokumenten finns i företagets verksamhetssystem som jag 
fick tillgång till genom företagets intranät. De bestod av bland annat organisation, 
policys, rutiner och instruktioner. Utöver de rutiner och övriga dokument som fanns 
beskrivna i lagförteckningen sökte jag efter andra dokument som man kunde relatera till 
hantering av miljölagar och andra krav och studerade även dessa. Dokumenten 
studerades noggrant på grund av att jag sedan ville kunna ge företaget förslag på vad 
dokumenten bör innehålla.  
 
Under arbetet med dokumenten och lagförteckningen dök det upp ett antal frågor, därför 
gjorde jag informella intervjuer både med medarbetare på företaget och med 
medarbetare på konsultföretaget som arbetar fram lagförteckningen. Genom dessa 
informella intervjuer kunde jag ytterligare kartlägga hur företaget arbetar med 
hanteringen av miljölagar och andra krav. Under de informella intervjuerna med 
medarbetarna på företaget hade jag ett antal frågor som jag utgick ifrån och vi förde 
diskussioner kring dessa frågor. Dock blev inte alla frågor besvarade och därmed kan 
jag ha missat vissa delar av miljöarbetet i mitt arbete. Den informella intervjun med en 
medarbetare på konsultföretaget utfördes dels för att jag ville veta hur de arbetar med att 
ta fram lagförteckningen åt IVT och dels för att jag ville få lite råd kring vad jag skulle 
titta på under mitt arbete. Anledningen till att det blev informella intervjuer istället för 
formella var för att jag ville föra en diskussion med de personer jag intervjuade.  
 

1.4.3 Analys 
Utifrån de dokument och den kartläggning jag gjort av verksamheten och ett arbete med 
miljöledningssystem gjorde jag en egen analys av hur företaget arbetar med 
efterlevnaden av miljölagarna och de andra krav som finns. Syftet med detta var att 
utreda vad som var bra i företagets miljöarbete och vad man kan förbättra både vad 
gäller efterlevnaden av lagarna och företagets miljöarbete i övrigt.  
 
Studierna i detta skede var även dessa främst inriktade på de rutiner och dokument som 
företaget har tagit fram för att leva upp till miljölagarna. Jag tittade på hur de var 
utformade samt om det var något som saknades. Detta innebar att analysen innefattar 
både styrkor och svagheter i dessa dokument. Utöver dessa dokument innehåller 
analysen även mina egna tankar om vad som är bra och mindre bra i företagets 
hantering av miljölagarna. Några av dessa tankar kring hanteringen har uppkommit i 
samband med att jag besökte produktionslokalerna och pratade med medarbetarna som 
arbetar där.  
 
På grund av att jag har tillbringat så kort tid på företaget och i företagets verksamhet kan 
jag ha missat både dokument som påvisar att lagarna efterlevs och andra faktorer som 
har en roll i miljöarbetet, detta innebär att mina åsikter om företagets hantering kan ha 
vissa brister. Även om det i några fall saknas dokument där företaget påvisar att lagarna 
efterlevs kan de alltså efterlevas. 
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Företaget håller på med en utbyggnad av produktionslokalerna vilket medför att det kan 
bli vissa förändringar i hanteringen av exempelvis kemikalier och avfall. Min rapport 
bygger dock i stora drag på hur verksamheten ser ut innan de nya produktionslokalerna 
är färdiga. 

1.4.3 Rekommendationer 
I den sista delen av arbetet valde jag att ge rekommendationer om hur företaget kan 
arbeta med lagefterlevnad samt med miljö och miljöfrågor i framtiden. Syftet med 
rekommendationerna är att hjälpa företaget genom förslag på hur deras 
miljöorganisation kan utformas och hur vissa av deras dokument kan ändras för att 
lagefterlevnaden ska underlättas. 
 
Jag utgick från teorin om ett arbete med miljöledningssystem och min analys av 
företagets nutida hantering av miljölagar och andra krav. Jag tittade först på min analys 
av företagets hantering av miljölagarna och jämförde detta med ett arbete med 
miljöledningssystem. Detta gjordes för att få fram de delar som saknas mellan företagets 
nuvarande hantering och en hantering med ett miljöledningssystem.  Anledningen till att 
jag gjorde detta var för att fastställa vilka åtgärder som behövs för att fylla gapet mellan 
nuläget och det jag anser är det framtida önskeläget, jag gjorde med andra ord en så 
kallad GAP-analys. Resultatet jag fick fram med hjälp av GAP-analysen användes som 
grund i förslagen till hur företaget kan arbeta med hanteringen av miljölagar och andra 
krav i framtiden. Utöver de åtgärder jag fick fram med hjälp av ett arbete med 
miljöledningssystem och GAP-analysen fyllde jag på med mina egna åsikter om hur 
företaget kan arbeta med miljölagar och miljöfrågor i framtiden. Många av dessa åsikter 
kommer från mina egna tankar och funderingar under dokumentstudierna av lagarna 
och företagets egna dokument. I många fall fanns det utformade rutiner men dessa 
kunde uppdateras och fyllas på med mer information. Jag fick under arbetets gång ett 
önskemål från min handledare på företaget att ge specifika exempel på hur företaget kan 
arbeta med miljölagarna i framtiden, till exempel ville hon att jag om jag skulle föreslå 
möten med jämna mellanrum även skulle skriva en agenda för mötet som de kunde utgå 
ifrån. Därför har jag i mina förslag till företagets framtida hantering lagt stor vikt vid 
mina egna tankar och åsikter om hur de kan arbeta i framtiden. Mina resultat och 
slutsatser är med andra ord till stor del påverkade av hur jag ser på företaget och vilka 
kunskaper jag hade innan jag påbörjade mitt arbete.  
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2. Bakgrund 
I denna del kommer bakgrundsinformation att presenteras i form av företagets historia 
och ett arbete med miljöledningssystem. 

2.1 IVT’s historia och verksamhet 
IVT Industrier AB grundades i Tranås av bröderna Elis och Harald Pettersson i början 
av 1970-talet. På grund av oljekrisen behövdes andra alternativ för energiutvinning och 
IVT började tillverka värmepumpar. På 80-talet sjönk oljepriserna igen och marknaden 
för värmepumpar avstannade. Dåtidens värmepumpar var främst anpassade till större 
fastigheter vilket medförde att marknaden dessutom var begränsad. 
I mitten av 90-talet anordnades en tävling som bestod i att ta fram den bästa 
värmepumpen för småhus, värmepumpen skulle dessutom vara miljövänlig, ekonomisk 
samt ha en verkningsgrad på 300 %. IVT vann tävlingen med värmepumpen IVT 
Greenline och följden av detta blev en uppgång för IVT.  
 
Vid årsskiftet 1997/98 blev dåvarande Elektro Standard i Katrineholm en del av IVT- 
koncernen. Elektro Standards främsta kunskaper låg i frånluftsvärmepumpar medan IVT 
Industriers kunskaper är störst inom berg- och sjövärme. Sammanslagningen innebar att 
IVT- koncernen nu fick ett komplett produktprogram vad gäller värmepumpar. 
2005 såldes IVT Koncernen till BBT Thermotechnik som ingår i Boschgruppen och 
idag ägs IVT av BBT Thermotechnik till 100 %. Boschgruppen är en ledande global 
leverantör av teknik och service. 
 
IVT har i dagsläget ca 40 % av marknaden på värmepumpar i Sverige och de är ledande 
i Norden på värmepumpar.  I och med att BBT Thermotechnik köpt upp IVT så satsar 
de mer på att expandera och även bli ledande på värmepumpar i Europa.4 
  
På IVT i Tranås monterar man och säljer värmepumpar och kylmaskiner. Monteringen 
av värmepumparna sker i IVT’s verkstad, därefter fylls värmepumparna med 
köldmedium och testkörs innan de levereras till kunder och återförsäljare. IVT är en 
tillståndspliktig verksamhet på grund av att de omtappar mer än 10 ton köldmedier per 
år. 5 

 
Produktionen av de olika delarna i en värmepump sker inte på plats utan det mesta köps 
in från olika leverantörer. Det sker för tillfället även en utbyggnad av lokalerna, både 
kontorsplatser och produktionsyta för att IVT ska anpassa sin verksamhet till BPS 
(Bosch Production System), vilket är en leananpassad produktion. En leananpassad 
produktion innebär att IVT inte kommer att hålla något material i lager och att de 
kommer att ha ett kontinuerligt flöde i produktionen av värmepumpar.6 

                                                 
4 Torpman Kicki 2005. IVT Industriers företagspresentation. IVT Industrier AB 
5 Sunbring George 2006. Miljörapport 2006. IVT Industrier AB 
6 Skoglund Anne 2006. Beskrivning av IVT’s verksamhetssystem. IVT Industrier AB 
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2.2. Miljöledningssystem 
 
Miljöledningssystem är ett verktyg framtaget för att hjälpa företag att förbättra sitt 
miljöarbete genom att strukturera och effektivisera det. Ett arbete med 
miljöledningssystem kan skapa trovärdighet speciellt om företagen blivit certifierade, 
det vill säga granskade och godkända av en oberoende part. Den vanligaste standarden 
för miljöledningssystem är ISO 14001 och därför kommer jag att inrikta mig på hur ett 
arbete med just den standarden fungerar. Förutom de dominerande standarderna finns 
ett antal förenklade standarder som exempelvis utarbetats av konsulter eller kommuner.7 
 

2.2.1 Varför miljöledningssystem? 
Det finns många anledningar till varför man ska införa ett miljöledningssystem i 
verksamheten. Grundtanken som ligger bakom miljöledningssystemen är att 
organisationer frivilligt kan ansluta sig till ett arbete med standarderna och att det ska 
vara kommersiellt lönsamt med ett bra miljöarbete. Det allra viktigaste skälet till att 
man ska välja att arbeta med miljöledningssystem är att man får hjälp med att lösa de 
organisatoriska frågorna vad gäller ett miljöarbete på grund av att standarder för 
miljöledningssystem är inriktade mot organisationen och ställer krav på hur 
organisationen ska arbeta. 
Andra viktiga skäl till att införa miljöledningssystem kan bland annat vara:8 
• Miljöskäl 
Införande av miljöledningssystem kan minska företagets miljöpåverkan och/eller 
förbättra företagets miljöprestanda. 
• Konkurrensargument 
Ett företag med miljöledningssystem kan framstå som bättre eller lika bra som 
konkurrenterna beroende på om konkurrerande företag innehar miljöledningssystem. 
• Marknadsföringsargument 
Arbete med miljöledningssystem kan skapa trovärdighet och ge företaget en god image. 
• Ekonomiska skäl 
I vissa fall kan ett arbete med miljöledningssystem leda till minskade kostnader och 
ökade intäkter. 
• Kommunikation 
Om ett företag inför miljöledningssystem kan detta exempelvis underlätta kontakter 
med bland annat myndigheter. 

 
Skälet till att företaget väljer att införa ett miljöledningssystem påverkar också hur 
företaget kommer att arbeta med miljöledningssystemet eftersom systemet inte 
innehåller specifika krav på hur miljöarbetet ska se ut utan endast innehåller krav på det 
organisatoriska arbetet. Däremot ska ett företag med miljöledningssystem hela tiden 
förbättra sitt miljöarbete.9 

 
Miljöledningssystemet används som komplement till de lagkrav som finns inom 
miljöområdet. Ett företag med ett miljöledningssystem behöver alltså inte vara 

                                                 
7 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
8 Allmänna Standardiseringsgruppen 2004. Svensk Standard SS-EN ISO 14001. Swedish Institute for 
Standards 
9 Allmänna Standardiseringsgruppen 2004. Svensk Standard SS-EN ISO 14001. Swedish Institute for 
Standards 
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miljömässigt bättre än konkurrenter utan miljöledningssystem även om många tror att så 
är fallet. Däremot ger ett arbete med miljöledningssystem en bättre trovärdighet och kan 
därmed ge fördelar gentemot konkurrenter utan miljöledningssystem.10 

2.2.2 Vad innebär miljöledningssystem för företag? 
Miljöledningssystem kan införas och användas i många olika typer av organisationer 
och företag. Miljöledningssystemens syfte är styrning och kontroll av företagets 
miljöaspekter. Det finns många standardkrav i miljöledningssystemen och de omfattar 
de organisatoriska miljöaspekterna och därmed även de regler, rutiner, instruktioner och 
övriga dokument som finns. I industrier är de organisatoriska miljöaspekterna kopplade 
till de operationella miljöaspekterna (miljöaspekter som finns i verksamheten) och 
därför styrs de operationella miljöaspekterna indirekt av ett miljöledningssystem. Vid 
införande av ett miljöledningssystem är det viktigt att ledningen ställer sig bakom 
arbetet med miljöledningssystemet för utan deras engagemang och stöd kommer 
miljöledningssystemet sannolikt fungera dåligt.11 
 
Det har blivit viktigare för företag att begränsa påverkan på den yttre miljön och att 
kunna visa att man på företaget arbetar aktivt med miljöfrågor. Lagkraven har blivit 
hårdare, de ekonomiska styrmedlen har blivit mer inriktade mot miljöfrågor och 
intressenter har blivit allt mer medvetna om betydelsen av miljöfrågor för en hållbar 
utveckling. Standarden för miljöledningssystemen har som huvudsakliga syfte att 
fungera som stöd i arbetet med miljöskydd och att förebygga miljöföroreningar 
samtidigt som det tas hänsyn till de ekonomiska behoven hos företagen.12 
 
Avsikten med att införa ett miljöledningssystem är att det ska bidra till att förbättra 
resultatet av organisationens miljöpåverkan. Specifikationen bygger på att 
organisationen regelbundet ska utvärdera sitt miljöledningssystem, identifiera och införa 
förbättringar av systemet och därmed även göra förbättringar gällande företagets 
miljöpåverkan. Takten och omfattningen av de ständiga förbättringarna bestäms med 
hänsyn till exempelvis de tekniska och ekonomiska omständigheterna. Organisationen 
bestämmer själv de avgränsningar den vill göra av miljöledningssystemet, 
miljöledningssystemet kan exempelvis tillämpas på hela organisationen eller en del av 
verksamheten. I och med dessa förutsättningar kan miljöledningssystem införas i 
princip i vilken organisation eller i vilket företag som helst oberoende av storlek och 
verksamhet.13 

 

2.2.3 Hur arbetar man med miljöledningssystem? 
Miljöledningssystemen som finns idag är uppbyggda efter den så kallade PDCA-cykeln 
vilket innebär att organisationer som inför miljöledningssystem ska planera, utföra, 
kontrollera och agera (Plan, Do, Check, Act).  
Standardiserade miljöledningssystem är även uppbyggda kring begreppet miljöaspekt 
och tanken är att sätta organisationens verksamhet i fokus och att 

                                                 
10 Allmänna Standardiseringsgruppen 2004. Svensk Standard SS-EN ISO 14001. Swedish Institute for 
Standards 
11 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
12 Allmänna Standardiseringsgruppen 2004. Svensk standard SS-EN ISO 14001. Swedish Institute for 
Standards 
13 Allmänna Standardiseringsgruppen 2004. Svensk standard SS-EN ISO 14001. Swedish Institute for 
Standards 
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miljöledningssystemen ska styra de aktiviteter i verksamheten som är viktiga ur 
miljösynpunkt.14 

 
Standarden ISO 14001 bygger på fem grundelement som följer en logisk struktur.15 
1) Upprätta en miljöpolicy 
2) Planera verksamheten 
• Miljöaspekter 
• Lagar och andra krav 
• Miljömål 
• Miljöledningssystem 
3) Införa och driva 
• Organisationsstruktur och ansvar 
• Utbildning, medvetenhet och kompetens 
• Kommunikation 
• Dokumentation 
• Dokumentationsstyrning 
• Verksamhetsstyrning 
• Nödlägesberedskap 
4) Följa upp och kontrollera arbetet 
• Övervakning och mätning 
• Avvikelser och korrigerande åtgärder 
• Redovisande dokument 
• Revision av miljöledningssystemet 
5) Åtgärda och ständigt förbättra arbetet 
  
Innan man inför ett miljöledningssystem är det bra om man gör en så kallad 
miljöutredning. Detta innebär att man identifierar de betydande miljöaspekterna i 
verksamheten, kartlägger organisationens miljöpåverkan och därmed får en bra grund 
för införandet av ett miljöledningssystem. Det bästa resultatet från en miljöutredning 
erhålls om en person på företaget samarbetar med en person utifrån. Då får man både 
kännedom om verksamheten samtidigt som en oberoende part kan ha lättare att 
identifiera brister och hitta alternativa lösningar. Ett första steg när man ska göra en 
miljöutredning är att bilda sig en uppfattning om de aktiviteter som förekommer i 
verksamheten och klargöra hur de påverkar miljön. Dessa kan vara operationella 
miljöaspekter så som mass- och energiflöden och organisatoriska miljöaspekter så som 
arbetssätt och ansvar. Standardkraven i miljöledningssystemets standard berör dock 
endast de organisatoriska miljöaspekterna men indirekt berörs även de operationella 
miljöaspekterna. Inom industrier kan centrala områden för betydande miljöaspekter vara 
avfallshantering, kemikalieanvändning och hantering, energianvändning och 
transporter. 
 
 
 
Utöver de betydande miljöaspekterna som man kommer fram till genom 
miljöutredningen finns det andra saker att ta hänsyn till innan man beslutar sig för att 
införa ett miljöledningssystem. Beslut måste tas om vilka miljöaspekter man ska 

                                                 
14 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
15 SIS’s hemsida 20070724. Grundläggande standarder för miljöledningssystem. Swedish Institute for 
Standards 
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prioritera och då bör hänsyn tas till andra faktorer än miljö. Dessa faktorer kan till 
exempel vara kostnader, krav och kvalitet. ISO 14001 innehåller ingen tydlig 
information om vad en miljöutredning och ett miljöledningssystem ska omfatta. För en 
industri är det fördelaktigt om miljöledningssystemet omfattar en så stor del av 
produkternas livscykel som möjligt. I de fall man väljer att ta med produkternas 
miljöpåverkan ska man först och främst kartlägga den egna verksamheten men det är 
även viktigt att försöka bilda sig en uppfattning om produkternas miljöpåverkan under 
hela livscykeln. I samband med miljöutredningen kan det vara en fördel om man 
fastställer vilka miljölagar och andra krav som påverkar organisationens verksamhet 
samt att kontrollera om kraven efterlevs eller inte. För att få en god bild över lagkraven 
ska man enligt standarden upprätta en lagförteckning.16 
 
När utredningen har gjorts och man på företaget har beslutat på vilket sätt man vill 
införa ett miljöledningssystem är det dags att påbörja arbetet med införandet av 
miljöledningssystemet. 
 
I standarden för miljöledningssystemet ISO 14001 finns det många krav på hur 
organisationen ska upprätta och underhålla miljöledningssystemet. Exempel på 
standardkraven i miljöledningssystemet är att organisationen ska identifiera lagar, 
fördela ansvar, etablera en välfungerande organisation och se till att personalen har 
tillräcklig kunskap och kompetens. Dessutom ska organisationen införa rutiner för att 
kunna hantera de organisatoriska miljöaspekterna. Det innebär att organisation och 
ansvarfördelning gällande miljöfrågor behöver klargöras och att rutiner för 
kommunikation och dokumentation behöver fastställas.17 
 
Organisationen ska upprätta en dokumenterad miljöpolicy och säkerställa att den är 
relevant till företagets typ, storlek och verksamhet. Miljöpolicyn ska dessutom omfatta 
ett åtagande om ständig förbättring, förebyggande av miljöpåverkan, efterföljning av 
gällande lagstiftning och den ska utgöra en grund för de miljömål som företaget själva 
sätter upp. Miljöpolicyn ska vara en kortfattad och övergripande redogörelse för hur 
organisationen ser på miljöfrågor och hur de avser att arbeta med dessa.  Enligt ISO 
14001 ska miljöpolicyn baseras på de betydande miljöaspekterna, visa hur företaget 
arbetar med ständig förbättring och hur efterföljandet av miljölagstiftningen ska ske. 
Dessutom ska miljöpolicyn vara välkänd för alla som arbetar i företaget och vara 
tillgänglig för allmänheten. Det är viktigt att man tänker på hur man formulerar sig i 
miljöpolicyn eftersom den ska ge ett seriöst intryck av företaget.18 

 

Organisationer som arbetar med miljöledningssystem ska förbättra sin miljöprestanda 
genom att arbeta med miljömål. Som tidigare nämnts ska miljömålen baseras på 
miljöpolicyn och man sätter oftast upp miljömål för de mest betydande miljöaspekterna. 
Det kan dock vara svårt att hitta relevanta mål att jobba mot men eftersom standarden 
endast ställer krav på att organisationen ska förbättra sin miljöprestanda så finns det 
inga egentliga krav på att målen måste uppnås.  
Som hjälp för att uppnå de miljömål man inom organisationen kommer fram till ska 
man utarbeta ett miljöledningsprogram där det ska framgå hur målen är tänkta att nås 
och ansvarsfördelning, ekonomiska och personella resurser samt tidsplaner ska anges. 

För alla miljöaspekter, även de som man inte sätter upp miljömål för ska man upprätta 

                                                 
16 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
17 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
18 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
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och införa dokumenterade rutiner. Rutinerna är viktiga för att man ska undvika 
avvikelser från miljöledningssystemet och vid revision av systemet kontrolleras även 
alla rutiner relaterade till miljöledningssystemet.19 

 

För att organisationen ska åstadkomma ett fungerande miljöledningssystem krävs det att 
man har en genomtänkt organisation och ansvarsfördelning. Roller, ansvar och 
befogenheter ska vara definierade och dokumenterade. Vilka typer av ansvarsposter och 
organisationsstrukturer som är lämpliga beror på organisationens ambitionsnivå, storlek, 
typ av verksamhet och övriga organisationsfrågor.20 

 
En mycket stor del av arbetet med miljöledningssystem kretsar kring att ta fram den 
dokumentation som krävs. Systemet bygger på att relevanta delar av verksamheten 
dokumenteras. Det finns några kravelement som är inriktade mot dokumenthanteringen 
där det exempelvis är beskrivet att dokumenten ska vara tydliga, daterade, det ska finnas 
instruktioner om hur dokumenten utarbetas och dessutom ska de dokument som är av 
betydelse för att följa hur arbetet med miljöledningssystemet fungerar sparas. 

Organisationen ska upprätta och underhålla rutiner för att identifiera de miljöaspekter 
som verksamheten eller dess produkter kan ge upphov till och som är av sådan karaktär 
att företaget kan förväntas styra och påverka dessa. Organisationen ska även upprätta 
rutiner för att identifiera lagar och andra krav som berör företaget och ha tillgång till 
dessa lagar och krav. Som tidigare nämnts ska det finnas upprättade miljömål och vid 
införandet av dessa miljömål ska man beakta faktorer som lagar, miljöaspekter, tekniska 
och ekonomiska möjligheter och synpunkter från intressenter. Dessa miljömål ska vara 
förenliga med organisationens miljöpolicy. För att organisationen ska kunna uppnå 
miljömålen behövs en tydlig ansvarsfördelning, resurser och tidplaner. Vid utveckling 
av nya produkter och/eller förändring av verksamheten ska de anpassas så att de 
omfattas av miljöledningssystemet.21 

 
Information ska finnas tillgänglig för medarbetarna inom organisationen och den ska 
beskriva ledningssystemets huvuddelar och hur dessa samverkar. Dessutom bör den 
dokumentation som är relaterad till ledningssystemet finnas tillgänglig för de anställda, 
dokumentationen kan bestå av rutiner, instruktioner och policys. Dessa dokument ska 
granskas regelbundet och ändras vid behov. Ansvar och rutiner kring framtagning och 
ändring av dokumenten ska finnas. Ur ett miljöperspektiv är det dock viktigare att 
fokusera på miljöprestanda och miljöpåverkan än att skapa en bra dokumentation.22 

 
Vad gäller kompetens ska organisationen identifiera behoven av utbildning och praktisk 
erfarenhet och alla anställda ska ha förståelse om betydelsen av att miljöpolicyn och 
miljöledningssystemet följs.  
De anställda bör veta om den miljöpåverkan som deras arbete kan ge upphov till och 
vilket ansvar de själva har för att upprätthålla miljöledningssystemet. Dessutom kan en 
god kunskap hos medarbetarna öka deras motivation till att arbeta med 
miljöledningssystemet.23  

                                                 
19 Allmänna Standardiseringsgruppen 2004. Svensk standard SS-EN ISO 14001. Swedish Institute for 
Standards 
20 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
21 Allmänna Standardiseringsgruppen 2004. Svensk standars SS-EN ISO 14001. Swedish Institute for 
Standards 
22 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
23 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
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För de verksamheter som kan ha en betydande miljöpåverkan ska det ske en 
regelbunden övervakning av verksamheten och man ska bedöma och mäta 
organisationens miljöprestanda. Det ska finnas dokumenterat ansvar och befogenheter 
för att hantera och utreda avvikelser, vidta åtgärder och för att genomföra förebyggande 
åtgärder.24 

 
Det finns alltså i standarden för miljöledningssystemen krav på att organisationen ska 
vara väl definierad med ansvar och befogenheter, det ska finnas en miljöpolicy, det ska 
upprättas miljömål och det ska finnas rutiner och dokument som styrker och stödjer 
arbetet med miljöledningssystemet. Dokumenten ska utformas så det finns möjlighet till 
ständig förbättring av både organisationen och verksamheten. Det ska regelbundet ske 
en revision av miljöledningssystemet och vill organisationen bli certifierade ska 
organisationen granskas av en oberoende part. Miljöledningssystemets viktigaste 
funktion är att stödja styrning och kontroll av de betydande miljöaspekterna, men även 
uppföljning och utvärdering är en viktig del i arbetet med miljöledningssystem på grund 
av kraven på ständig förbättring.25 

 

                                                 
24 Allmänna Standardiseringsgruppen 2004. Svensk standars SS-EN ISO 14001. Swedish Institute for 
Standards 
25 Ammenberg Jonas 2004. Miljömanagement. Studentlitteratur Lund. Kap 9 
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3. Nulägesanalys 
I denna del av arbetet kommer IVT’s arbete med miljölagar och andra krav i dag att 
presenteras. 

3.1 IVT’s verksamhetssystem 
IVT’s verksamhetssystem innefattar rutiner, planer, organisation samt resurser, d v s 
deras sätt att arbeta, främst gällande miljö- och kvalitetsfrågor. 
I verksamhetssystemet finns fyra huvuddelar:26 
* Grunden i verksamhetssystemet 
* Ledningsprocesser 
* Huvudprocesser (samt stödprocesser) 
* Resultat 
 
Grunden i IVT’s verksamhetssystem är värderingar, affärsidé, policies, miljöaspekter 
samt externa lagar och förordningar. De innefattar bland annat hur man på IVT ska 
förhålla sig till varandra, varför IVT finns till, vilka mål IVT har med verksamheten, hur 
IVT ser på kvalitet och miljö samt vilka externa krav det finns på IVT. Dessutom ser 
man att kunden sitter högt i fokus då kunden är av stor betydelse för IVT’s kvarvarande 
och utveckling på marknaden.27  

 

För att IVT ska kunna hålla en hög nivå på sitt kvalitets- och miljöarbete krävs det bra 
metoder för att leda verksamheten. Detta innebär att man måste arbeta med mål och 
strategier på ett systematiskt sätt, anpassa organisationen och resurserna till strategin, 
utveckla kompetensen hos personalen, säkerställa att medarbetarna är nöjda samt se till 
att fungerande rutiner för intern och extern kommunikation finns. Man eftersträvar hela 
tiden förbättringar i ledningsprocesserna då omvärlden lever under ständig förändring. 

Där det finns behov av mer detaljerad information är det framtaget rutiner och 
dokument angående vad som ska göras, hur det ska göras och vem som är ansvarig. 
Dessa dokument finns att tillgå för anställda på IVT via deras intranät.28 

 

3.2 Organisationen 
Organisation är en viktig del av företaget då företag inte kan fungera utan en väl 
fungerande organisation. På IVT finns rutiner framtagna gällande företagets 
organisation och även kring utbildning och kompetensbehov inom företaget. 

3.2.1 Rutin för organisation och ansvar 
För att arbetet med kvalitet och miljö ska fungera på bästa sätt krävs det att det finns en 
klar organisation och ansvarsfördelning. Denna organisation bör vara känd av de inom 
företaget som påverkar kvalitén och miljön. Det övergripande ansvaret på miljö och 
kvalitet på företagets produkter och tjänster har VD. Det är även VD som fastställer 
kvalitetspolicy och miljöpolicy. Ledningsgruppen har ansvaret för övergripande frågor 
som berör IVT totalt. Verksamhetsutveckling håller verksamhetssystemet uppdaterat 
enligt de gällande standarder som finns.  

                                                 
26 Skoglund Anne 2006. Beskrivning av IVT’s verksamhetssystem. IVT Industrier AB 
27 Skoglund Anne 2006. Beskrivning av IVT’s verksamhetssystem. IVT Industrier AB 
28 Skoglund Anne 2006. Beskrivning av IVT’s verksamhetssystem. IVT Industrier AB 
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Under VD finns det avdelningsansvariga som ska se till att kvalitets- och miljöarbetet 
bedrivs enligt verksamhetssystemet och att detta förmedlas till alla medarbetare. 
Samtliga medarbetare på IVT är kvalitets- och miljöansvariga, de ska kontinuerligt 
arbeta med att förbättra verksamheten.29 

 

3.2.2 Beskrivning av IVT’s verksamhetsmiljö 
I IVT’s verksamhetssystem finns det en rutin som ska säkerställa att IVT fastställer och 
styr sin verksamhetsmiljö för att uppnå överensstämmelse med de krav som finns på 
produkterna som IVT tillverkar. Rutinen ska säkerställa att det på IVT bedrivs ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt för 
att skapa en tillfredställande arbetsmiljö. I rutinen finns det en ansvarsfördelning som 
beskriver vilka som har ansvar för vad. Avdelningsansvariga har huvudansvaret för 
respektive avdelnings verksamhets- och arbetsmiljöarbete och medarbetarnas hälsa. 
Arbetsmiljökommittén har det övergripande ansvaret för att följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, övergripande rutiner samt en delegering av ansvar. Det finns en 
separat rutin för arbetsmiljökommitténs arbete. Skyddskommittén har ansvar för att 
skyddskommittémöten och skyddsronder genomförs enligt årsplanen för 
verksamhetsstyrning. De ska även göra en årlig sammanställning av ohälsa, olycksfall 
och allvarliga tillbud som har inträffat på företaget. Företagshälsovårdsgruppen arbetar 
bland annat med IVT’s företagshälsovårdspartner för att bevara och utveckla 
medarbetarnas hälsa. De arbetar också med rehabiliteringsfrågor och ska se till att 
arbetare som blivit sjukskrivna kan komma tillbaka i arbete så snart som möjligt.30 
 
Verksamhetsutveckling har ansvar för att ta fram åtgärdsplaner vid behov och att t.ex. 
behov av utbildning av skyddsombud tas upp i utbildningsplanen. Dessutom ska 
verksamhetsutveckling se till att Trivselbarometern genomförs årligen. 
Trivselbarometern är en enkät där medarbetarna får utvärdera arbetstillfredsställelsen 
(avseende utbildning, utveckling, arbetsklimat, chef m.m.), hinder i arbetet samt 
internkommunikation. Huvudverktygen för att fastställa och styra IVT’s 
verksamhetsmiljö är31:  
• Skyddsombud och skyddskommitté: de genomför möten en gång i kvartalet där de 

bland annat tar upp riskbedömningar, utbildning, tillbud och/eller olycksfall samt 
frånvarostatistik. 

• Skyddsronder: genomförs 4 gånger per år och vid ett tillfälle deltar en extern 
skyddsingenjör. Vid skyddsronderna går man igenom arbetsmetoder, hjälpmedel, 
skyddsutrustning, ergonomi, hälsovård, värme, ljus, ventilation, hygien, buller m.m. 

• Företagshälsovårdsgruppen: ser till att arbetare som blivit sjukskrivna kommer 
tillbaka i arbete så snart som möjligt, kan även gälla arbetare som inte blivit 
sjukskrivna ännu. Arbetsgivaren har dock ansvaret vad gäller rehabilitering och 
rehabiliteringsåtgärder inom verksamheten. 

• Skriftliga instruktioner: finns där riskerna i arbetet är allvarliga. 
• Trivselbarometern: en medarbetarenkät där medarbetarna får tycka till om sin 

arbetsplats. 

                                                 
29 Fridh J. och Skoglund A. 2004. Rutin för organisation och ansvar. IVT Industrier AB 
30 Skoglund Anne 2006. IVT’s verksamhetsmiljö och arbetsmiljöarbete. IVT Industrier AB 
31 Skoglund Anne 2006. IVT’s verksamhetsmiljö och arbetsmiljöarbete. IVT Industrier AB 
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• Introduktion av nya medarbetare, görs enligt en separat rutin där man går igenom 
arbetsuppgifter samt risker med arbetet. 

• Första hjälpen, en organisation som består av 2 personer under dagtid och en person 
under nattskiftet. 

• Krisstödsplanering, en organisation för hantering av större kriser eller dödsfall.  
Utöver det som är beskrivet i verksamhetsmiljödokumentet görs varje år en årsplan för 
verksamhetsstyrning där det är beskrivet vilka aktiviteter som ska genomföras under 
året, när de ska genomföras samt vem som har ansvaret för varje aktivitet.32 
 

3.2.3 Rutin för utbildning och kompetensbehov 
Medarbetare som är motiverade och har god kompetens inom företagets 
verksamhetsområde och inom deras respektive arbetsområde är en av företagets främsta 
resurser. På IVT har man tagit fram en rutin för att säkra att alla medarbetare har den 
kompetens som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter, att företaget har den kunskap 
som behövs samt att medarbetare får möjlighet till personlig utveckling och utbildning i 
arbetet. Det innebär även att krav på kompetens ställs på återförsäljare och 
serviceombud. Ledningen har som ansvar att målsättningen följs upp och att det finns 
tillräckligt med resurser. Vidare har både verksamhetsutveckling och 
avdelningsansvariga ansvar enligt vad som står i rutinen för utbildning och 
kompetensbehov.33 

 
När det gäller utbildning i IVT’s miljörutiner så som kemikalieinköp, kemikalier 
(varuinformationsblad), avfall och säkerhet sker en sådan vartannat år. Kallade till 
denna utbildning är samordnare i produktionen, samt personer från inköp, utveckling 
och service.34 
 

3.2.4 IVT’s arbetsmiljöpolicy 
Den viktigaste uppgiften när det gäller IVT’s arbetsmiljö är att fastställa god hälsa och 
säkerhet för medarbetarna. Arbetsmiljöarbetet ska inriktas på totallösningar för att ge 
företaget god produktivitet och lönsamhet samtidigt som medarbetarna får bra 
arbetsförhållanden, inflytande och utveckling. Arbetet med arbetsmiljö ska vara en 
naturlig del av verksamheten. Problem ska spåras och förebyggas i ett så tidigt skede 
som möjligt. Alla medarbetare på IVT ansvarar för samverkan och förbättring av 
arbetsmiljön. Företagsledningen har huvudansvaret men uppgifter delegeras ut till en 
nivå där arbetet kan utföras på ett effektivt sätt.35 

 

                                                 
32 Skoglund Anne 2006. Årsplan för verksamhetsstyrning. IVT Industrier AB 
33 Skoglund Anne 2003. Rutin flr utbildning och kompetensbehov. IVT Industrier AB 
34 Skoglund Anne 2006. Aktuell utbildningsplan. IVT Industrier AB 
35 Fridh J. och Arbetsmiljökommittén 2005. Arbetsmiljöpolicy. IVT Industrier AB 
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3.3 IVT om hantering av lagar 
Det finns många lagar och förordningar som ska följas. För att få hjälp med att följa 
dessa lagar har man på IVT tagit fram flertalet dokument. Dessa dokument finns på 
intranätet så att medarbetarna kan ta del av dokumenten. 
 

3.3.1 Rutin för bevakning av lagar och andra krav 
Verksamheter regleras av lagar, förordningar och tillstånd. IVT har en rutin för hur de 
ska identifiera och hantera lagstiftning och andra krav som påverkar verksamheten. 
Lagstiftningen omfattar lagar, förordningar, kungörelser och föreskrifter. De andra 
kraven kan till exempel vara branschnormer, standarder och praxis inom olika områden. 
Till hjälp för att identifiera lagar och andra krav finns ett register (Miljölagar och andra 
krav) framtaget av Miljö- och Processteknik som är en konsultfirma som bevakar de 
ändringar i lagstiftningen som kan påverka IVT.36  
 
Verksamhetsutveckling, som är en del av företagets organisation, ansvarar sedan för att 
se till att det alltid finns en uppdaterad version av registret tillgängligt. De ska dessutom 
se till att registret över produktlagar och andra krav hålls uppdaterat. I det registret finns 
de lagar som berör IVT’s produkter. När det kommer förändringar i lagar och andra 
krav ska dessa rapporteras till ledningen samt berörda avdelningschefer. I vissa fall kan 
det vara lämpligt att göra ändringar i verksamhetssystemet när det kommer nya eller 
ändrade miljölagar, då ska verksamhetsutveckling föreslå förändringar som kan göras. 
Avdelningsansvariga ansvarar för att identifiera lagar och krav som berör deras 
avdelning och rapportera dessa till verksamhetsutveckling. De ska utreda om det finns 
behov av förändringar och utbildning på grund av nya eller förändrade krav. Även 
avdelningsansvariga kan föreslå förändringar i verksamhetssystemet med avseende på 
nya eller ändrade lagar och krav. 37 
 

3.3.2 Miljö- och Processteknik (M & P) 
M & P är ett konsultföretag med 6 anställda. Huvudkontoret ligger i Motala, men det 
finns även ett mindre kontor i Växjö. Som miljökonsult på M & P arbetar man aktivt 
med nuvarande kunder, men söker även nya uppdrag. Arbetet kan ske enskilt eller i 
samarbete med andra konsulter både från M & P och från andra samarbetspartners. När 
M & P startades var företaget främst inriktat på frågor gällande dricksvatten- och 
avloppsteknik. Det utgör fortfarande en del av verksamheten och man arbetar mycket 
med uppdrag från kommuner runt om i Sverige, men uppdrag kan även komma från 
enfamiljshus och föreningar.  Uppdragen kan gälla nybyggnationer av anläggningar, 
projektering, utvärdering av anbud, styrning av byggprocessen, kontroller och 
besiktningar. M & P har patent på ett biologiskt slamfilter, som används i 
avloppsreningsanläggningar för hantering av avloppsslam. Utöver VA-området arbetar 
M & P även med en rad andra verksamhetsområden, exempelvis förorenade områden 
(mark, vatten och byggnader), geoteknik, miljö- och kvalitetsledning, juridiska ärenden 
(riskanalyser, tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, lagbevakning, 
besiktningar m.m.), avfallsteknik och deponier samt utbildningar inom rad områden.38 

                                                 
36 Fridh J. och Skoglund A. 2004. Rutin för bevakning av lagar och andra krav. IVT Industrier AB 
37 Fridh J. och Skoglund A. 2004. Rutin för bevakning av lagar och andra krav. IVT Industrier AB 
38 Informell intervju med Alexandra Frost på Miljö- och Processteknik 20070502 
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3.3.3 Miljö- och processtekniks arbete med IVT 
Från IVT har M & P fått uppdraget att ta reda på vilka miljölagar som berör IVT’s 
verksamhet, s.k. lagbevakning, och sammanställa dem i en företagsanpassad 
lagförteckning. Uppdatering av lagförteckningen sker 2 gånger per år, varvid nya lagar 
och lagkrav förs in.  
 
Innan M & P kan påbörja arbetet med lagarna är det viktigt att de lär känna företaget 
och dess verksamhet. Ofta sker ett besök på företaget för att konsulten på M & P ska 
kunna bilda sig en uppfattning om vilka lagar som berör företaget. Fokus ligger mycket 
bland annat på Naturvårdsverkets, Räddningsverkets och Kemikalieinspektionens 
föreskrifter utöver Miljöbalken och därtill kopplade förordningar. Det är dessutom 
viktigt att hålla reda på EU:s bestämmelser. Lagförteckningen som IVT får av Miljö- 
och Processteknik är uppbyggd enligt tabell 1.39 
 
Tabell 1: Upplägget på lagförteckningen från Miljö- och Processteknik 40 
FÖRESKRIFT Föreskriftens namn 

NR Föreskriftens nummer i den svenska författningssamlingen (SFS) eller i 
sektorsmyndigheters författningssamlingar. NFS = 

Naturvårdsverket. KIFS = Kemikalieinspektionen. AFS = Arbetsmiljöverket. 
Myndigheternas författningssamlingar hittas enklast på följande Internetadresser: 
Naturvårdsverket www.environ.se       Räddningsverket www.srv.se  
Kemikalieinspektionen www.kemi.se  Arbetsmiljöverket www.av.se  

SÄ SÄ (senaste ändring). Den senaste ändringen som införts i föreskriften. Ändringen 
anges med årtal samt löpnummer. Då ändring inte 

skett i den ursprungliga föreskriften anges detta med ---------------. 

INNEHÅLL En kortfattad beskrivning i rubrikform av viktiga paragrafer i föreskriften. 

SÅ BERÖRS IVT En kortfattad sammanfattning av hur företaget berörs av en föreskrift eller enskild 
paragraf i angiven föreskrift. 

ANSVAR Ansvaret för att meddela ändringar och nya föreskrifter har verksamhetsutveckling. 
Personerna i kolumnen ”ansvar” har det övergripande ansvaret för att föreskriften 
efterlevs inom deras arbetsområde. Alla anställda på IVT ansvarar för att följa 
lagstiftningen. 

HANTERAS 
GENOM 

Anger vilka rutiner etc. som säkerställer att föreskriften följs. 

 
I lagförteckningen tas inte hela lagtexten i respektive lag, förordning eller föreskrift upp, 
utan endast de delar som berör företaget och dess verksamhet. I lagförteckningen finns 
föreskrifter från den kommun, där företaget verkar, men det sker ingen bevakning på 
dessa om företaget inte specifikt önskat det. Dessutom finns kommande lagar med i 
lagförteckningen, vilket innebär att man på M & P även måste hålla reda på vilka lagar 
som kommer att gälla längre fram. Detta för att möjliggöra för IVT att förbereda sin 
verksamhet på kommande lagkrav så att lagkravet kan uppfyllas den dag det träder i 
kraft. Vid osäkerhet på tolkningen av lag, förordning eller föreskrift kontaktar M & P 
den ansvariga myndigheten för att diskutera tolkningen. Vilka lagar som står med i 
lagförteckningen och hur utförliga de är beror på vilken kunskap som finns hos 
företaget. I lagförteckningen finns ett avsnitt som kallas ”så berörs”, detta är specifikt 
för M & Ps lagförteckning och beskriver hur företaget berörs av lagen. Avgränsningen 
av lagförteckningen görs för att lagförteckningen ska bli praktiskt möjlig att hantera, 
utan att det missas någon viktig lag för att undvika lagbrott.  

                                                 
39 Informell intervju med Alexandra Frost på Miljö- och Processteknik 20070502 
40 Frost Alexandra 2007. Register Miljölagar och andra krav. Miljö- och Processteknik 
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I IVT’s lagförteckning finns även två kolumner som heter ”ansvar” och ”hanteras 
genom”. Dessa kolumner fyller normalt företaget själva i och de beskriver dels vem 
som är ansvarig inom olika områden och för olika lagar samt om det finns rutiner eller 
liknande för att uppfylla dessa lagar. Utöver det innebär lagbevakningen att IVT har 
möjlighet att få råd avseende juridiska tolkningar kopplat till lagbevakningen, vilket 
leder till att IVT har möjlighet att få en djupare förståelse för de lagkrav de omfattas 
av.41 
 
Det är viktigt med kommunikation mellan företaget och M & P. Företaget är skyldigt att 
rapportera förändringar i verksamheten dels för att andra lagar kan komma att gälla vid 
förändring och dels att vissa lagar inte längre gäller om företaget förändrat sin 
verksamhet. Vid stora förändringar av en verksamhet kan det vara bra för konsulten att 
göra ett nytt besök på företaget. M & P håller IVT uppdaterade om de gällande och 
kommande lagarna, sedan får IVT själva se till att de uppfyller dem.42 

3.4 Dokument för hanteringen av miljölagar och andra krav 
På IVT har man tagit fram dokument för att hantera de miljölagar och andra krav som 
finns i dagsläget. Dessutom är IVT’s verksamhet klassad som miljöfarlig verksamhet 
vilket innebär att de måste ha tillstånd för den befintliga verksamheten och ansöka om 
tillstånd vid förändring av verksamheten. Vid tillståndsansökan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas och efter att de har fått tillstånd ska en 
miljörapport årligen skickas till tillsynsmyndigheten. Villkoren för IVT’s tillstånd om 
miljöfarlig verksamhet tar upp utsläpp till luft, utsläpp till vatten, kemikalier och avfall, 
buller, transporter samt diverse övriga villkor. Vad gäller transporter ska en 
handlingsplan för att minska miljöpåverkan arbetas fram och omfatta logistik, 
fordonsteknik och bränsleval. Därefter ska handlingsplanen för transporter revideras 
vart tredje år. Ett av de övriga villkoren är att det var tredje år ska ske en opartisk 
miljöbesiktning av verksamheten. Senaste miljöbesiktningen var i maj 2007 och 
utfördes av Envima som är en konsultfirma inom området miljö. Många av de villkor 
som ställs i tillståndet ska dokumenteras och redovisas i den årliga miljörapporten.43 
 
Den senaste miljökonsekvensbeskrivningen gjordes 2004 i samband med ansökan till 
länsstyrelsen om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet. Anledningen till att IVT 
då sökte nytt tillstånd var på grund av den rådande energipolitik som innebar en stor 
tillväxt på marknaden för värmepumpar och IVT ville då utöka sin 
produktionskapacitet, i första hand inom befintliga lokaler och i andra hand i nya 
lokaler.44 Sedan 2004 har en utökning av verksamheten skett och i dagsläget byggs nya 
lokaler för att kunna tillämpa leanproduction enligt Boschs standarder (BPS Bosch 
Production System).  
 

                                                 
41 Informell intervju med Alexandra Frost på Miljö- och Processteknik 20070502 
42 Informell intervju med Alexandra Frost på Miljö- och Processteknik 20070502 
43 Svensson Per-Olof, Miljöprövningsdelegationen 20050616. Tillstånd om miljöfarlig verksamhet 
avseende anläggning för tillverkning av värmepumpar och kylmaskiner. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
44 Skoglund Anne 2004. Miljökonsekvensbeskrivning. IVT Industrier AB 
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3.4.1 Miljörapport 
När det bedrivs tillståndpliktig miljöfarlig verksamhet ska en miljörapport årligen 
lämnas till tillsynsmyndigheten. Detta krav finns med i miljöbalken. Syftena med att 
upprätta och lämna in en miljörapport är att redovisa hur villkoren för verksamheten 
efterlevs, stärka egenkontrollen på företaget, ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för 
tillsynen av verksamheten samt ge underlag för internationell rapportering. För IVT 
består miljörapporten av två delar, en grunddel och en textdel. I grunddelen finns 
mestadels administrativa uppgifter medan det i textdelen ska finnas beskrivningar av 
hur verksamheten uppfyller villkoren och vilka åtgärder man har vidtagit som en följd 
av egenkontrollen.45 
 
Miljörapporten ska enligt verksamhetsbeskrivningen innehålla46: 
• verksamhetens organisation och ansvarsfördelning 
• en kortfattad beskrivning av verksamheten 
• vilka reningsanläggningar som finns 
• var respektive anläggning finns 
• hur avloppsvattnet är anslutet samt  
• en beskrivning av verksamhetens påverkan på miljön.  
 
Reningsanläggningarna som finns i verksamheten är dels en oljeavskiljare för att ta 
hand om kondensvattnets föroreningar innan det går vidare till spillvattennätet och dels 
en reningsanläggning för rening av vattnet som används vid provkörning av 
värmepumparna. Vattnet som används vid provkörningen av värmepumparna ingår i ett 
slutet system och där byts vattnet endast två gånger om året. IVT’s påverkan på miljön 
är farligt avfall i form av köldmedium, oljor, rester av kontaktlim, kemikalier och 
flussmedel från lödningen, transporter till och från IVT samt energiförbrukningen. Vad 
gäller utsläpp av köldmedium sker en journalföring vid de tillfällen ett oförutsett utsläpp 
sker. En gång i månaden sker en kontroll av kondensvattnet (efter oljeavskiljaren) mot 
ett referensprov. Varje kontroll journalförs och vid behov byts filtret i oljeavskiljaren. 
För farligt avfall och kemikalier finns ett inhägnat område (för fast farligt avfall) och en 
container för övrigt farligt avfall och kemikalier. Alla kemiska produkter märks och 
personalen får årligen en utbildning i avfalls- och kemikaliehantering. Journalföring 
sker av det farliga avfallet för att man ska säkerställa att mängden IVT får förvara vid 
anläggningen inte överskrids. 

                                                 
45 Naturvårdsverkets hemsida 20070410. Miljörapportering. Naturvårdsverket 
46 Sunbring George 2006. Miljörapport. IVT Industrier AB 
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I miljörapporten finns uppgifter om hur IVT hanterar de allmänna hänsynsreglerna som 
står i kap 2 i miljöbalken (se tabell nedan).47 

 
Tabell 2: IVT's beaktande av de allmänna hänsynsreglerna .48 

Allmän hänsynsregel IVT’s beaktande 
Kunskapskravet 2§ Utbildningschecklista för nyanställda. 

Dokumenterade rutiner och 
arbetsinstruktioner (upprättade vid behov) 
Uppdaterad lagförteckning som gäller 
verksamheten 

Försiktighetsprincipen och BAT(bästa 
möjliga teknik) 

Rutiner för underhåll 
Utbildad personal i hantering av farligt 
avfall 
Åtgärder för att minimera 
köldmedieutsläpp 
Godkända behållare samt returtuber för 
köldmedium 

Lokaliseringsprincipen (val av plats) Centraliserad tillverkning, vilket har lett 
till förbättrad logistik, effektivare 
tillverkning och minskning av transporter 

Hushållningsprincipen Bättre logistik har medfört mindre energi 
per tillverkad enhet. Energiförbrukning är 
i princip endast i form av belysning, 
tryckluftskompressorer och uppvärmning 
Uppvärmning sker med bergvärmepumpar 
Energin från testriggarna tas tillvara inom 
anläggningen 

Produktvalsprincipen Vid inköp av kemikalier tas hänsyn till 
miljöpåverkan 
Användningen av hälso- och miljöfarliga 
kemiska produkter försöks minimeras. 

Ansvar för att avhjälpa skada Utveckling av värmepumpar som 
minimerar mängden köldmedium. 
Befintliga rutiner för skyddsombud finns 
om skada uppkommer 

 

3.4.2 Handlingsplan för transporter 
IVT har med hjälp av en konsult utarbetat en handlingsplan för transporter och denna är 
inskickad till tillsynsmyndigheten för kontroll och ett eventuellt godkännande. 
Handlingsplanen omfattar de transporter som IVT själva upphandlar eller utför, dessa är 
både inkommande och utgående transporter med vissa undantag samt IVT’s tjänstebilar 
och poolbilar.  

                                                 
47 Sunbring George 2006. Miljörapport. IVT Industrier AB 
48 Sunbring George 2006. Miljörapport. IVT Industrier AB 
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Målet med handlingsplanen är att minska miljöpåverkan från transporter genom att 
bland annat: 
• Transporter till andra länder ska ske med fulla bilar eller på en viss dag i veckan 
• Räkna med transportkostnaderna per inköpt enhet till inköpspriset 
• Använda slingbilar för inkommande gods inom 15 mil från Tranås (slingbilar 

trafikerar enligt en turlista och hämtar upp gods från flera olika leverantörer) 
• Undersöka transporter med förnyelsebara bränslen 
• Införa en bilpolicy  
I och med att IVT kommer att införa BPS (Bosch Production System) kommer det 
innebära ökade transporter till och från IVT eftersom mindre mängder levereras oftare. 
För att kunna införa BPS och samtidigt minska miljöpåverkan av transporter skulle 
leverantören kunna ha ett mellanlager i anslutning till IVT’s verksamhet (så kallad 
hubb) och att det till detta mellanlager sker transporter mer sällan och med fulla bilar. 
Från hubben kan sedan IVT själva hämta de kvantiteter som behövs med interna 
transporter. 
 
Bosch har en bilpolicy som ställer krav på att samtliga bilar ska vara dieseldrivna, vilket 
kan vara ett första steg mot miljöförbättring eftersom en bil som går på diesel är mer 
bränslesnål, men en förutsättning för att det ska vara bättre för miljön är att bilarna är 
försedda med partikelfilter. För IVT är målsättningen att bilpolicyn ska anpassas till 
verksamheten i Tranås och modifieras så att även fordon med alternativa bränslen 
tillåts.49 
 

3.4.3 Miljöpolicy för IVT Industrier AB 
I IVT’s miljöpolicy finns beskrivet, precis som på deras hemsida, hur IVT på ett 
systematiskt sätt ska bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med de fyra 
systemvillkoren. Miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten. Genom detta 
engagemang och genom IVT’s produkter ska de hjälpa andra att värna om den 
gemensamma miljön.50 

 
De fyra systemvillkoren är51: 
• Koncentrationen av ändliga resurser som tas ut från jordskorpan får inte 

systematiskt öka i ekosystemen. 
• Koncentrationen av svårnedbrytbara ämnen som tillverkas i samhället får inte 

systematiskt öka i ekosystemen. 
• De fysiska förutsättningarna för produktion och mångfald i naturen måste bevaras. 
• Användningen av resurser måste vara effektiv och rättvis med tanke på mänskliga 

behov. 
 

                                                 
49 Gustavsson Kalle 20070319. Handlingsplan för transporter. IVT Industrier AB 
50 Hallgren Camilla 2000. Miljöpolicy. IVT Industrier AB 
51 Johansson Birgitta 2004. Stadens Tekniska System. Katarina Tryck AB 
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För IVT innebär det att de så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ska52: 
• utveckla och marknadsföra produkter, med bästa miljöegenskaper och högsta 

effektivitetskrav. Genom en bättre användning av energin, än andra energilösningar 
minskar IVT uttaget av fossila bränslen. Vid utveckling av nya och befintliga 
produkter ska IVT vara öppna för nya möjligheter och lösningar beträffande 
materialval. 

• öka andelen miljöanpassade kemikalier inklusive köldmedier. 
• bibehålla naturens kretslopp och mångfald genom att IVT’s organiska avfall återförs 

till åkermarken. 
• arbeta med källsortering, återvinning, energi- och transportlösningar. 
 
IVT skall även enligt miljöpolicyn arbeta med ständiga förbättringar och förebygga 
föroreningar genom vissa åtaganden. Dessa åtaganden är53: 
• Vi ska följa tillämpliga och gällande lagar och förordningar samt öppet redovisa vårt 

miljöarbete. 
• Vi ska genom utbildning och information göra alla medarbetare medvetna om vårt 

miljöarbete och allas miljöansvar. 
• Vi ska genom uppsatta mål och förbättringsåtgärder arbeta för att minska vår 

miljöpåverkan. 
• Vid inköp ska vi ställa sådana krav på leverantörer att dessa stimuleras till 

miljöanpassning av sina verksamheter och produkter. 
 

3.4.4 Egenkontroll 
Enligt miljöbalken kap 2 (de allmänna hänsynsreglerna) samt kap 26 (krav på 
egenkontroll) ska man som verksamhetsutövare visa att man arbetar för att minska 
miljöpåverkan från verksamheten samt att man har tillräckliga kunskaper för att 
uppfylla miljöbalkens krav. Verksamheten och dess påverkan på miljön ska regelbundet 
kontrolleras. Egenkontrollen är ett förebyggande arbete där planering och kontroll över 
verksamheten hjälper till att minska påverkan på hälsa och miljö. Det finns fyra 
delmoment för egenkontrollen: planera, genomföra, följa upp och förbättra. Eftersom 
IVT dessutom är en tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet omfattas de även av 
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.54 
I förordningen finns mer preciserade krav om egenkontroll som bland annat innebär att 
IVT ska ha55: 
– en fastställd och dokumenterad miljöorganisation. 
– rutiner för riskbedömning. 
– en förteckning över kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som 

kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt. 
– rutiner för kontroll och underhåll av driftsutrustning. 
– rutiner för rapportering och utredning av olyckor och tillbud. 
– undersökning och riskbedömning av verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. 

                                                 
52 Hallgren Camilla 2000. Miljöpolicy. IVT Industrier AB 
53 Hallgren Camilla 2000. Miljöpolicy. IVT Industrier AB 
54 Naturvårdsverkets hemsida 20070410. Egenkontroll. Naturvårdsverket 
55 Rättsnätets hemsida 20070410. Förordning 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Miljödepartementet 
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Kraven på egenkontroll på IVT hanteras genom tre dokument, IVT’s verksamhetsmiljö 
och arbetsmiljöarbete, en checklista för egenkontroll samt en kemikalieförteckning. 
 
Checklistan för egenkontroll innehåller en lista på krav och hur IVT med olika 
dokument uppfyller dessa krav, se checklistan nedan.56 
Tabell 3: Checklista för egenkontroll.57  

Krav Dokument, hur uppfylls kravet? 
Lagförteckning inklusive ansvar Rutiner för bevakning av lagar och andra 

krav 2.6.1 
Register miljölagar och andra krav 4.4.2 

Inköp Instruktion för kemikaliehantering 
inklusive inköp av kemikalier 3.12.3.2 
Kemikalieförteckning 4.11.1 

Kemikalier Se ovan 
Avfall inklusive farligt avfall Instruktion för avfallshantering inklusive 

miljöfarligt avfall 3.12.3.1 
Energianvändning Driftuppföljning 1 gång/år (Miljörapport) 
Vatten och avlopp Se ovan 
Luftutsläpp Se ovan 
Buller Se ovan 
Kompetens Checklista för introduktion av nyanställd 

5.40 
Checklista utbildning produktion 5.42 

Underhåll Rutin för underhåll 3.12.1.1 
Brand och nödfall/driftstörning Brandinstruktion 3.12.3.3 

Instruktion för gas och köldmedia 3.12.3.5 
Instruktion för hantering av spillolja 
3.12.3.4 

 

3.4.5 Inköpspolicy 
Inköp är en mycket central del i IVT’s verksamhet. De viktigaste faktorerna när det 
gäller inköp är kvaliteten på komponenterna, priset (ur ett totalekonomiskt perspektiv), 
leveranssäkerhet och miljöpåverkan. Inköpsavdelningen ska sträva efter ett bra 
långsiktigt samarbete med huvudleverantörerna och i detta samarbete ska de planera och 
driva igenom förbättringsaktiviteter vad gäller kvalitet, miljö, pris och leveranssäkerhet. 
De ska även medverka aktivt vid framtagningen av nya produkter.58 
 

                                                 
56 Skoglund Anne 2002. Checklista för egenkontroll. IVT Industrier AB 
57 Skoglund Anne 2002. Checklista för egenkontroll. IVT Industrier AB 
58 Erlandsson Malin 2007. Inköpspolicy. IVT Industrier AB 
 



 
 

26 

3.4.6 Instruktion för kemikalieinköp och hantering 
Det är viktigt att säkerställa att kemikalier hanteras på ett sätt som är godkänt ur hälso- 
och miljösynpunkt. På grund av detta har IVT tagit fram en rutin för inköp och 
hantering av kemikalier. Den ska hjälpa IVT att minska användningen av skadliga 
kemikalier. Vid inköp av en ny kemikalie ska ett varuinformationsblad tas fram och 
lämnas till ansvarig för kemikalieinköp. Det ska dessutom ske en kontroll mot OBS-
listan och begränsningsdatabasen som finns på Kemikalieinspektionens hemsida 
(www.kemi.se).59 OBS-listan är idag ersatt med Prioriteringsguiden PRIO och den är 
tänkt att ge kunskap och vägledning när man ska bedöma vilka kemiska ämnen som är 
acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt. Begränsningsdatabasen ger information om det 
är en begränsad användning av ett ämne eller en ämnesgrupp.60 Om man beslutat att 
köpa in en ny kemikalie ska kemikaliens varuinformationsblad arkiveras och 
kemikalieförteckningen uppdateras. Dessutom ska berörda medarbetare informeras om 
hanteringen av kemikalien enligt vad som står på varuinformationsbladet.61  
I kemikalieförteckningen finns bland annat produktnamn, användningsområde, hur 
farlig kemikalien är (utifrån symboler på varuinformationsbladen) och hur mycket av 
kemikalien som förbrukas varje år.62 

 

3.4.7 Instruktion för gaser och köldmedia 
Vad gäller gaser och köldmedier finns det instruktioner framtagna som alla berörda 
medarbetare är ansvariga att följa. I instruktionerna tar man upp placering, åtgärder vid 
läckage, retur av gas och köldmedier till leverantören. Uppstår läckor ska dessa stoppas 
om det kan ske utan risk för medarbetaren, vid större utsläpp ska lokalen utrymmas och 
köldmediet ska vädras ut. Det är viktigt att se till att spill inte kommer ner i avloppet.63 
 
Det finns ett tillhörande dokument till dessa instruktioner där man tar upp hur 
köldmedier ska lossas, transporteras in i produktionsavdelningen, hur mycket köldmedia 
som ska finnas på plats samt hur man ska hantera de tomma cylindrarna så att de 
returneras till leverantören.64 
 
Dessutom följer tillverkningen av värmepumpar Svensk köldmediekungörelse och 
Svensk Kylnorm. Detta innebär att IVT har tillstånd för verksamheten och att anmälan 
om hantering av köldmedier är gjord. Utifrån detta har en analys gjorts vilken påvisade 
att verksamhetens påverkan på miljön bedöms som ringa.65 

                                                 
59 Skoglund A. och Sunbring G. 2001. Instruktion för kemikalieinköp och hantering. IVT Industrier AB 
60 Kemikalieinspektionens hemsida 20070411. Databaser. Kemikalieinspektionen  
61 Skoglund A. och Sunbring G. 2001. Instruktioner för kemikalieinköp och hantering. IVT Industrier AB 
62 Sunbring George 20070329. Kemikalieförteckning. IVT Industrier AB 
 63 Skoglund A. och Sunbring G. 2006. Instruktioner för gaser och köldmedier. IVT Industrier AB  
64 Skoglund Anne 2006. Rutin för hantering och transport av köldmedier. IVT Industrier AB 
65 IVT’s hemsida 20070405. Miljö. IVT Industrier AB 
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3.4.8 Instruktioner för hantering av spillolja 
Spillolja är farligt avfall, detta innebär att det ska förvaras på ett sätt som är 
tillfredställande ur miljösynpunkt, att bortforslande av spillolja ska ske med en godkänd 
transportör och att spilloljan ska godsdeklareras innan transport. På IVT finns en 
ansvarig som ser till att detta efterföljs. Spilloljan ska samlas upp i ett speciellt kärl och 
det får inte komma ut rester av spillolja i det kommunala avloppsnätet eller i 
dagvattenledningar.  Hantering och förvaring av spillolja ska ske så att spill och läckage 
inte uppstår. Uppstår ändå spill ska detta sugas upp med Absol som sedan kastas i en 
speciell behållare. Alla medarbetare i IVT’s produktions- och utvecklingsavdelning ska 
se till att denna rutin efterföljs.66 
 

3.4.9 Rutin för avfallshantering och farligt avfall 
På IVT arbetar man med att sortera avfallet så att återvinning sker i den mån det är 
möjligt. Denna rutin ska se till att detta sker samt säkerställa att hantering av farligt 
avfall sker enligt de lagar som finns. I rutinen finns en tabell där det är beskrivet vilket 
avfall som ska sorteras och var man ska slänga det. Det finns både mindre kärl och mer 
centralt placerade kärl som sedan eventuellt kan tömmas i containrar avsedda för just 
det avfallet. Alla kärl är märkta med vilket avfall de ska innehålla. Borttransporten ska 
sedan ske med en transportör som har tillstånd att transportera avfallet och tas emot av 
en mottagare som har tillstånd att ta emot avfallet.67 
 

3.4.10 REPA 
IVT är anslutet till REPA (REgister för ProducentAnsvar). REPA fungerar som ett 
servicebolag åt materialbolagen. Alla företag som är anslutna till REPA betalar en 
avgift som sedan REPA fördelar ut till materialbolagen som i sin tur organiserar och 
administrerar insamlingssystemet för förpackningarna och ser till att de återvinns. På så 
sätt uppfyller IVT producentansvaret för förpackningar.68 

3.4.11 EE-registret 
IVT är även anslutet till EE-registret som är ett register för att producenter ska kunna 
uppfylla producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter.69 
Alla producenter som omfattas av producentansvaret ska registreras i EE-registret, detta 
gäller även om man som producent anslutit sig till ett kollektivt system för insamling av 
avfall.  
 
 

                                                 
66 Skoglund A. och Sunbring G. 2001. Instruktioner för hantering av spillolja. IVT Industrier AB 
67 Sunbring George 2004. Rutin för avfallshantering och farligt avfall. IVT Industrier AB 
68 REPA’s hemsida 20070405. Om repa. REPA 
69 EE-registrets hemsida 20070417. EE-registret. Naturvårdsverket 
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I registret ska producenterna redovisa hur de planerar att sköta insamlingen av el-avfall 
samt hur de ska uppfylla kraven på finansiella garantier och hur de ska ta ansvar för 
”historiskt” avfall (avfall från produkter som sålts innan producentansvaret för 
elektriska och elektroniska produkter trädde i kraft) från hushåll.70 

3.4.12 Katastrof- och krispärm 
På IVT har man tagit fram en katastrof- och krispärm för att man vid en större olycka, 
brand, bombhot eller liknande snabbt ska kunna utrymma byggnader och organisera 
resurser för att begränsa de skador som kan uppkomma. Dokumentet innehåller bland 
annat företagets organisation i sådana lägen som beredskapsledare, utrymningsledare 
mm samt uppgifter och instruktioner för dessa. Det finns även beskrivet hur man ska 
agera vid larm och bombhot och vilka åtgärder som då ska utföras. På IVT jobbar man 
dessutom med förebyggande brandskydd och utbildning av medarbetare. Utbildningen 
sker varje år med målsättningen att medarbetarna ska få brandutbildning och Första 
Hjälpen utbildning vartannat åt (enligt följande: år 1 brandutbildning, år 3 Första 
Hjälpen, år 5 brandutbildning osv.).71 
 

3.4.13 Rutin för underhåll 
Det är viktigt att maskiner och utrustning på IVT underhålls. Med anledning av detta 
finns en rutin för underhåll och ett underhållsprogram (Tekla). I underhållsprogrammet 
finns maskiner och utrustning som regelbundet behöver underhållas, i vilka intervall 
underhållet ska ske, vem som är ansvarig, datum då underhåll utförts och övriga 
uppgifter som kan behövas. När underhåll av en maskin eller utrustning är utförd 
rapporteras det i Tekla. Förutom den underhållsplanen man följer genom Tekla sker 
dagligt underhåll av maskiner och verktyg som används dagligen i arbetet. För vissa 
maskiner och utrustningar gäller speciella regler.72 
 

3.4.14 Svanen 
IVT har en serie bergvärmepumpar, IVT Greenline, som är Svanenmärkta. Detta 
innebär att värmepumpen gått igenom tester på prestanda, buller, köldmedium, 
köldbärare, värmefaktor, plastdelar, ytbehandlingar samt emballagematerial och fått 
godkänt på samtliga tester. En produkt som har märkts med Svanen uppfyller höga 
miljökrav och miljöbelastningen ses ur hela produktens livscykel från råvara till avfall. 
Svanenmärkningen på produkten gäller i tre år från utfärdandet vilket medför att en 
utveckling av produkten måste ske då miljökraven ökar successivt.73 IVT Greenline fick 
sin Svanenmärkning 2005. 

                                                 
70 EE-registrets hemsida 20070417. Registrera och redovisa. Naturvårdsverket 
71 Kvist Maria 2007. IVT’s katastrof- och krispärm. IVT Industrier AB 
72 Gustavsson K. Peterson C. och Skoglund A. 2000. Rutin för underhåll. IVT Industrier AB 
73 IVT’s hemsida 20070405. Faktablad Svanenmärkning. IVT Industrier AB 
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4. Analys av hantering av lagar och andra krav idag 
I detta avsnitt kommer det presenteras en analys om hur IVT hanterar de lagar och 
förordningar som finns idag . 
 
Hantering av lagar och andra krav är en mycket omfattande process. Först ska man veta 
vilka lagar som företaget och verksamheten berörs av, sedan ska man läsa på och förstå 
innebörden i lagarna samt utreda hur och om verksamheten lever upp till dessa lagar. 
Därefter ska det utformas arbetssätt och rutiner där det behövs, ansvar ska delegeras, 
rutinerna ska omvandlas till praktiska handlingar och det ska arbetas aktivt med att se 
till att lagarna efterlevs. 
 
Den lagförteckning som IVT får av konsultföretaget Miljö- och Processteknik för att få 
hjälp med att identifiera de miljölagar som berör verksamheten är en bra utgångspunkt i 
miljöarbetet. IVT har tagit fram ett antal dokument som stöd när det gäller efterlevanden 
av miljölagarna, bland annat finns det dokument som styr arbetet med kemikalier, 
köldmedier och avfall. I detta avsnitt kommer jag att presentera min uppfattning om hur 
IVT’s hantering av miljölagarna fungerar. 
 

4.1 Organisation och ansvar 
Det är bra att det finns ett dokumenterat ansvar inom organisationen. Däremot är 
ansvaret fördelat på flera olika dokument. Vem som är ansvarig bör dels sammanfattas i 
ett dokument och vara tydligare definierat.  
 

4.2 Utbildning och kompetens 
Det finns en rutin för utbildning som ska säkerställa att alla medarbetare har den 
kompetens som behövs för att företaget i stort ska ha den kunskap som krävs. Det ska 
dessutom finnas kunskap om den gällande lagstiftningen. I rutinen för bevakning av 
lagar och andra krav ska avdelningsansvariga identifiera de lagar som berör deras 
avdelning och sedan utreda behovet av förändringar med anledning av nya krav. Det 
kan vara svårt för avdelningsansvariga att veta vilka lagar som berör just deras 
avdelning. Avdelningsansvariga får enligt IVT ta del av de nya lagarna genom 
utbildning och genom lagförteckningen som finns på intranätet men ska alltså själva 
utreda om lagen berör deras avdelning. Det bör finnas någon på företaget som är mer 
insatt i lagarna och som kan stötta avdelningsansvariga i deras arbete. Vid stora 
lagändringar meddelas detta berörda avdelningsansvariga genom möten, i övriga fall 
kan avdelningsansvariga få del av lagändringen via mail.  
 
En gång om året sker en utbildning om avfall och kemikalier, undantag kan ske då inga 
större förändringar har skett. Information till medarbetarna ges sedan av samordnare på 
avdelningarna. Vissa delar tas även upp vid brandutbildningen. Alla medarbetare får 
vartannat år utbildning, varannan gång är det en Första Hjälpen utbildning och varannan 
gång får medarbetarna delta i en brandutbildning. 
Nya medarbetare får dels allmän information som finns i en checklista för nyanställda 
och dels en speciell utbildning beroende på vilken avdelning de ska arbeta på. Det sker 
även utbildningar på de värmepumpar som företaget producerar. 
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Utbildningen inom företaget fungerar bra och är väl dokumenterad med olika 
checklistor. Dock saknas viss kompetens gällande lagstiftningen men engagemanget 
gällande miljöfrågor är bra. 

4.3 Arbetsmiljö 
I egenskap av arbetsgivare omfattas IVT av krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
vilket innebär att de ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och så att en tillfredställande 
arbetsmiljö uppnås. Arbetet med arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa är viktigt för IVT 
och jag tycker att det verkar fungera bra. 
 

4.4 Kontroller och skyddsronder 
IVT omfattas av kravet på egenkontroll vilket innebär att IVT fortlöpande ska planera 
och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter eller negativ påverkan på människors 
hälsa eller på miljön motverkas eller förebyggs. För detta har IVT en checklista för 
egenkontroll, däremot saknas ett kontrollprogram för alla typer av kontroller inom 
verksamheten. När kontrollerna ska ske finns med i årsplanen för verksamhetsstyrning 
och där avprickas kontrollerna när de är utförda.  
I de mer preciserade kraven på egenkontroll ingår organisation, förteckning över 
kemiska produkter, underhåll av utrustning och riskbedömningar av verksamheten samt 
ett krav på dokumentation av resultatet av undersökningarna. IVT omfattas av dessa 
mer preciserade krav. IVT utför egenkontrollen i samband med att de skriver 
miljörapporten.  
 
Vad gäller mätningar och provtagningar av exempelvis utsläpp i verksamheten har det 
gjorts en mätning på den luft som personalen andas in vid lödningen och en mätning på 
halten köldmedier i luften vid testriggen. Resultaten från båda dessa mätningar visade 
värden under gränsvärdena. Varje månad görs en kontroll av kondensvattnet som går ut 
från oljeavskiljaren mot ett referensprov och vid behov byts filtret i oljeavskiljaren. 
Dokumenten från dessa mätningar ska sparas i minst fem år och vid mätningarna av 
luften ska det i dokumenten framgå mätresultat, vilken typ av utrustning som använts, 
förhållanden vid mätningen, hur mätningen har genomförts samt tid och plats för 
mätningen. I övrigt görs inga mätningar på utsläpp från verksamheten. Däremot gör 
Atlas Copco en riskanalys på tryckluftsidan i samband med att de genomför service. 
AGA gör det samma för gassidan av verksamheten. AGA har dessutom gjort en extra 
riskanalys i samband med nybyggnationen.  
 
Skyddsronder genomförs fyra gånger om året av bland andra huvudskyddsombudet och 
skyddsronderna berör olika områden varje gång. Vad gäller brandskyddet så finns 
organisation och brandrutiner dokumenterade i katastrof- och krispärmen. En 
brandskyddsrond görs en gång om året och när den ska genomföras står i årsplanen för 
verksamhetsstyrning. I samband med brandutbildningen får medarbetarna själva 
möjlighet att kontrollera att det finns utrymningsplaner och genomföra en 
brandskyddsrond. Resultaten från dessa brandskyddsronder lämnas till 
produktionschefen för uppföljning. Det är bra att årsplanen för verksamhetsstyrning 
finns så man kan se när det ska genomföras skyddsronder och brandskyddsronder. Det 
är även bra att det görs kontroller av en utomstående part som t. ex. vid den opartiska 
miljöbesiktningen. Checklistan för egenkontroll bör dock uppdateras med flera delar 
och det vore bra om man hade något slags kontrollprogram för egenkontrollen. 
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4.5 Inköp och utveckling 
Det finns en inköpspolicy för inköp i allmänhet och en rutin för inköp av kemiska 
produkter. Rutinen för de kemiska produkterna är framtagen för att minska 
användningen av skadliga kemikalier, enligt produktvalsprincipen. Den allmänna 
inköpspolicyn är inte så väldefinierad vad gäller aktiva produktval för att minska 
miljöpåverkan. En rimlighetsavvägning saknas för båda dessa rutiner. IVT säger själva 
att de ska vara öppna för nya möjligheten och lösningar beträffande materialval och att 
de ska ställa krav på sina leverantörer så att dessa stimuleras till miljöanpassning av sina 
verksamheter och produkter.  
IVT ska, enligt dem själva, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt 
utveckla och marknadsföra produkter med bästa miljöegenskaper och högsta 
effektivitetskrav. Ett exempel på detta är de Svanenmärkta bergvärmepumparna, 
Greenline. Hur inköpsavdelningen ser på inköp var gäller miljömässigt bättre produkter 
och hur en eventuell rimlighetsavvägning går till är önskvärt i en inköpspolicy.  
 

4.6 Hushållning med resurser 
IVT tillverkar värmepumpar som bidrar till ett minskat uttag och en minskad 
användning av fossila bränslen för uppvärmning. För uppvärmning och kylning av den 
egna anläggningen används bergvärme, ventilationen värmeväxlas och värmen återförs 
sedan tillbaka till borrhålen. De har dessutom en serie bergvärmepumpar som är 
Svanenmärkta och som därmed är ett bra val ur miljösynpunkt. Den energi som IVT 
använder kommer från Tranås Energi som är miljöcertifierade, vilket innebär att de 
arbetar aktivt med miljöfrågor, men det behöver inte betyda att de miljömässigt är bättre 
än andra energibolag. När värmepumparna testkörs innan de säljs får IVT 
överskottsenergi som återanvänds inom anläggningen, vilket är positivt. Genom att 
förbättra logistiken har IVT minskat sin energianvändning per tillverkad värmepump 
och man hoppas att man i och med införandet av BPS (Bosch Production Systems) kan 
minska energianvändningen ytterligare per tillverkad värmepump.  
 
För att minska förbrukningen av vatten har IVT satt in ett återcirkulerande system för 
kylvattnet i testriggen. I detta system finns även en reningsanläggning. Detta vatten byts 
endast två gånger om året. 
 
IVT har valt att centralisera verksamheten och ut- och nybyggnad sker på en plats som 
är ett tänkt industriområde enligt kommunens detaljplan. 
 
Vad gäller resursförbrukning av vatten och energi fungerar arbetet bra. Dessutom har 
man tagit fram en handlingsplan för transporter med funderingar kring hur man kan 
minska transporterna och därmed få en minskad förbrukning av fossila bränslen.  
 

4.7 Dokumentation 
IVT har ett verksamhetssystem som innehåller rutiner, planer, organisation, resurser och 
instruktioner, med andra ord IVT’s sätt att arbeta. Det kan vara svårt för IVT att påvisa 
att de dokument som finns i verksamhetssystemet efterlevs då man på IVT hela tiden 
arbetar mot nya mål.  
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IVT får två gånger om året en uppdaterad lagförteckning som innefattar gällande 
lagstiftning inom miljöområdet och även lagar som kommer att börja gälla. Denna 
lagförteckning är en bra grund i arbetet med att följa miljölagarna. I lagförteckningen 
finns beskrivet vilka rutiner som finns för att efterfölja lagarna. Vissa delar av 
lagförteckningen saknar rutiner som finns och som skulle passa till den delen av 
lagförteckningen, ett exempel på detta är att rutinen för bevakning av lagar och andra 
krav borde finnas med som en del i kunskapskravet, då kunskapskravet inte bara ställer 
krav på att det ska finnas tillräcklig kompetens hos medarbetarna utan även ställer krav 
på att det bör finnas kunskap om gällande lagstiftning.  
 
De allmänna hänsynsreglerna som finns beskrivna i miljöbalken anses följas upp genom 
den årliga miljörapporten. Miljörapporten utformas enligt de dokument IVT får från 
tillsynsmyndigheten. Den årliga sammanställningen från skyddskommittén gällande 
tillbud, olycksfall och ohälsa i verksamheten används som underlag till miljörapporten. 
Protokoll och sammanställningar från skyddskommittén finns samlade i en pärm hos 
produktionschefen, tillsammans med protokoll från skydds- och brandskyddsronder. I 
katastrof- och krispärmen finns generella brandrutiner och åtgärder vid brand, dock 
saknas en del dokumentation som är rekommenderat att finnas med i en brandrutin. 
Utrymningsplaner finns uppsatta på många platser på anläggningen. 
Vid varje lödplats i produktionslokalen finns instruktioner för hantering av svetsgas 
samt en checklista för den dagliga egenkontrollen.  
Det finns rökförbudsskyltar i lokalerna men däremot saknas vissa varningsanslag på  
t. ex. gasförråden.  
 
Det finns många och bra rutiner, dock bör de uppdateras så att de är överensstämmande 
med varandra, i dagsläget finns det vissa skillnader i rutinerna och det kan vara svårt att 
avgöra vilka som är de rätta. Rutinerna bör även i vissa fall bli mer utförliga och 
organisationen måste vara tydligare vad gäller ansvar.  
 

4.8 Underhåll 
IVT använder i sin verksamhet maskiner och verktyg som regelbundet måste 
underhållas. Det finns en bra rutin för underhåll innehållande ansvar och 
underhållsrutiner samt ett underhållsprogram (Tekla), där det finns antecknat 
underhållsintervall, ansvariga, datum då senaste underhåll genomfördes samt övriga 
data som kan behövas för maskiner som kräver underhåll. Genomfört underhåll 
återrapporteras i programmet. Hos lageransvariga finns allmänna regler för underhåll av 
truckar. Övrigt underhåll som sker antingen dagligen eller veckovis dokumenteras inte. 
Det är bra att det finns ett underhållsprogram för de maskiner som kräver regelbundet 
underhåll och att ansvar är definierat i rutinen.  

4.9 Kemikalier och köldmedier 
IVT köper in och hanterar kemiska produkter i sin verksamhet. Vid inköp ska IVT 
beakta produktvalsprincipen och vid hantering/förvaring ska kunskapskravet beaktas. 
De kemiska produkterna ska jämföras med begränsningsdatabasen och PRIO-guiden, 
som är verktyg för att minska användningen av skadliga kemikalier. Vid inköp av nya 
kemikalier sker en kontroll mot dessa verktyg och säkerhetsdatablad eller annan 
skyddsinformation tas fram. Det sker dessutom en uppdatering av 
kemikalieförteckningen. Kemikalieförteckningen innehåller kemikaliens namn, 
användningsområde, farosymbol för kemikalien samt årsförbrukningen av kemikalien. 
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Kemikalieförteckningen uppdateras årligen och vid de tillfällena bör kemikalierna 
kontrolleras mot begränsningsdatabasen och PRIO-guiden.  
 
Eftersom lagstiftningen mot skadliga kemikalier blir allt hårdare är en regelbunden 
kontroll av kemikalierna i verksamheten viktig. IVT ska inneha säkerhetsdatablad eller 
annan skyddsinformation om varje kemisk produkt som används i verksamheten och 
alla kemiska produkter ska finnas med i kemikalieförteckningen. Säkerhetsdatabladen 
kontrolleras en gång om året så att de uppfyller kraven på vad de ska innehålla samt att 
de inte är för gamla. Säkerhetsdatabladen finns på ett kontor som ligger i 
produktionslokalen och på vissa arbetsplatser eller hos vissa huvudskyddsombud. För 
att medarbetarna ska få information om de kemiska produkterna och dess hantering sker 
det internutbildningar där samordnare deltar och de får sedan vidarebefordra 
informationen till medarbetarna. Medarbetarna har själva ansvar för att de har kunskap 
om de kemikalier de hanterar, men det faktum att säkerhetsdatabladen i vissa fall 
befinner sig en bit ifrån själva arbetsplatsen kan göra att det finns brister i kunskap hos 
dem som hanterar kemiska produkter. Vid inköp av nya kemikalier är inköparen 
ansvarig för att informera berörda medarbetare om hanteringen. Uppgifter om de 
kemikalier som används i verksamheten ska lämnas till tillsynsmyndigheten. 
Det kan vara så att några kemiska produkter som används i mindre mängd saknas i 
kemikalieförteckningen i dagsläget, därför bör alla kemikalier gås igenom och 
kemikalieförteckningen uppdateras.  
 
Det är viktigt att det är korrekt märkning på de förpackningar som innehåller 
kemikalier, märkningen ska bestå av produktens namn och farosymbol. Detta gäller alla 
kemiska produkter, så väl rengöringsmedel som T-sprit. I vissa fall har det visat sig att 
det finns brister i den nuvarande märkningen.  
 
Vid förvaring av större mängder kemiska produkter ska det finnas invallning för att 
förhindra att de kemiska produkterna läcker ut i exempelvis spill- och dagvattennäten.  
 
Flussmedel som används vid lödningen samlas upp tillsammans med vattnet som kyler 
lödningen i en hink vid arbetsplatsen, detta hälls sedan ut i en golvbrunn i 
produktionslokalen. I säkerhetsdatabladet för flussmedel ska man undvika utsläpp i 
avlopp vilket innebär att omhändertagande av detta kylvatten med rester av flussmedel 
bör undersökas. Rengöring av lödverktyg sker vid ett handfat som mynnar i samma 
avlopp. 
 
I verksamheter där brandfarliga och explosiva varor hanteras ska det vidtas 
försiktighetsåtgärder, ske utredningar om risker och i vissa fall krävs tillstånd för 
hantering av dessa varor. IVT har tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva 
varor i form av sprit till värmebärare och T-sprit. De brandfarliga och explosiva varorna 
förvaras enligt rekommendationer från räddningstjänsten i ett speciellt skåp med 
invallning och de ska vara oåtkomliga för obehöriga, vilket bör vara uppfyllt. Acetylen 
som är en brandfarlig gas förvaras i ett speciellt gasförråd och kommer till de delar i 
anläggningen där acetylen används genom gasledningar. Medarbetare som hanterar 
brandfarliga varor får internutbildning och lödpersonalen som hanterar oxygen och 
acetylen får en speciell utbildning eftersom den kombinationen är mycket brandfarlig. 
Gravida får inte arbeta kvar på lödavdelningen av säkerhetsskäl. 
 
Spriten används utspädd i verksamheten och räknas då inte som brandfarlig vätska. 
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Det ska finnas förbuds- och varningsanslag uppsatta i samband med förvaringen och 
hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Detta är något som bör ses över.  
 
I den nya produktionslokalen kommer ett nytt gas- och kemikalieförråd att byggas och 
man kommer även att använda sig av en tank med NO2 för att ersätta hanteringen med 
små tuber. 
 
IVT är som tidigare sagt tillverkare av värmepumpar som innehåller köldmedier. Det 
finns många lagar och förordningar som reglerar användningen av köldmedier, dessa 
lagar är viktiga för IVT att känna till. En av de viktigaste är köldmediakungörelsen, 
dock kommer delar av denna upphävas i samband med att den nya lagen F-
gasförordningen träder i kraft. F-gasförordningen kan komma att innebära vissa 
förändringar för IVT och dess hantering av köldmedier. Därför är det viktigt att IVT tar 
reda på vad som gäller för dem i samband med att F-gasförordningen träder i kraft. 
 
De köldmedier som används i dag är främst R407C och R134a som är HFC köldmedier 
(ofullständigt halogenerade fluorkarboner). Att det är ett R framför innebär att 
köldmedierna är klassificerade och godkända för användning i värmepumpar, det finns 
idag inga restriktioner för användning av HFC köldmedier. Däremot krävs det en 
certifiering av viss personal, produktions- och utbildningstekniker George Sunbring 
innehar den högsta klassen av certifiering och är den enda på IVT som är certifierad. 
Certifiering av övriga medarbetare behövs i dagsläget inte. IVT själva är ett ackrediterat 
kontrollorgan, vilket behövs för tillverkning och installation av värmepumpar. 
Medarbetarna som hanterar köldmedier får internutbildning. 
 
Vid påfyllning av köldmedier i värmepumparna finns det snabbkopplingar och 
fyllningsstationerna är inställda på en viss mängd beroende på vad det är för typ av 
värmepump som ska fyllas, detta för att förhindra läckage av köldmedier. Skulle det bli 
ett läckage finns det larm installerat vid fyllningsstationerna.  
Behövs det efter testkörning i testriggen ske en förändring på värmepumpen så att den 
måste tömmas på köldmedium finns en station för detta och speciella tuber för det 
avtappade köldmediet som sedan skickas i retur till Onninen, som är IVT’s leverantör 
av köldmedier. Köldmediehanteringen verkar stämma överens med de lagar som finns i 
dagsläget men bör ses över i samband med att F-gasförordningen träder i kraft. 
 
I katastrof- och krispärmen som finns i IVT’s verksamhetssystem finns generella 
brandrutiner. Det finns även rutiner för åtgärder vid läckage av köldmedier och 
svetsgas. Dessa bör finnas uppsatta och tillgängliga vid arbetsplatserna där man hanterar 
köldmedier och brandfarliga och explosiva varor.  
 

4.10 Avfall 
En viktig del i miljöarbetet hos en verksamhet är avfallshanteringen. På IVT arbetar 
man med sortering av avfallet i möjligaste mån. Det finns en rutin för avfallshantering 
och farligt avfall där det är beskrivet vilken typ av avfall som ska sorteras och var det 
ska slängas. Förutom vad som står om avfallshantering i miljöbalken finns det en 
mängd föreskrifter som reglerar olika avfallsfraktioner. IVT bör känna till dessa 
föreskrifter och även kommunens lagar kring hantering av avfall. Tranås kommun har i 
dagsläget ingen aktuell avfallsplan och renhållningsordning men dessa är under 
upparbetning.  
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Det bör finnas en ansvarig för avfallshanteringen inom verksamheten. IVT uppfyller 
detta. Vid arbetsplatserna i produktionslokalen finns det märkta kärl för avfall, utomhus 
finns större insamlingskärl i form av containrar, även de märkta med vilket avfall de ska 
innehålla. Det avfall som sorteras i dessa kärl är trä, brännbart, wellpapp/papp, 
metallskrot, batterier, färgband, elektronikskrot, returgas, spillolja, 
lysrör/lågenergilampor, kopparskrot, mjukplats, kabelrester och övrigt. På de flesta 
kontorsarbetsplatser finns det behållare för insamling av returpapper. Det farliga avfallet 
är i form av köldmedier, lim- och flussrester samt oljeavfall. Det finns Absol tillgängligt 
för att suga upp eventuellt spill av olja och det finns en rutin för hur man ska agera vid 
oljespill. Vid testriggen finns uppsamlingskärl för glykol och vatten. 
 
På det farliga avfallet ställs krav på sortering, journalföring, anmälan eller tillstånd för 
borttransport alternativt ska en kontroll ske av anlitad transportör om man anlitar en 
sådan för borttransport av farligt avfall. Förvaringen av det farliga avfallet är villkorat i 
IVT’s tillstånd. Den del av avfallet som går till deponi från IVT’s verksamhet består 
främst av plåt med isolering. Det sker utredningar av olika företag om hur man ska 
kunna separera dessa och återvinna materialet.  
Borttransporten av avfallet sker som tidigare nämnts med godkända transportörer. Vid 
varje transport upprättas ett transportdokument och dessa ska sedan sparas i minst fem 
år. IVT transporterar i princip inget avfall själva. IVT är dock ansvariga för avfallet tills 
det är framme hos mottagaren, vilket är en av anledningarna till att transportdokument 
upprättas. När avfallet är framme hos mottagaren har IVT rätt att få en kvittens på detta. 
Vad gäller transport av returköldmedier så sker det med DHL till Onninen, det finns 
tillstånd för den transporten och även ett hängavtal med Tekniska Verken. Hanteringen 
och dokumentationen gällande avfall är mycket bra. De journaler och 
transportdokument som finns är det god kontroll över. Det är dock viktigt att personalen 
får ytterligare information om vad som ska slängas i de olika behållarna så 
avfallshanteringen blir ännu bättre. När utbyggnaden av den nya produktionslokalen är 
klar kommer all avfallshantering ske under tak. 
 
IVT är i egenskap av producent skyldig att uppfylla producentansvar, både för 
förpackningsmaterial och eventuellt vissa typer av värmepumpar. För att leva upp till 
producentansvaret för förpackningsmaterial är IVT anslutet till REPA. 
Producentansvaret för förpackningar innebär dessutom att förpackningarna ska 
framställas och utformas på ett miljöriktigt sätt och utan användning av farliga ämnen. 
När det gäller producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter råder en viss 
osäkerhet om värmepumpar omfattas av detta eftersom värmepumpar i de allra flesta 
fall räknas som fasta installationer i byggnader och hus. Enligt naturvårdsverket bör 
mobila enhetsaggregat och luft-luftvärmepumpar omfattas av producentansvaret. 
Eftersom IVT inte har någon tillverkning av mobila enhetsaggregat så är det bara luft-
luftvärmepumparna som faller under producentansvaret för IVT. Producentansvaret 
innebär att IVT måste anmäla sig till EE-registret och arbeta fram en plan om hur man 
ska ta hand om de förbrukade luft-luftvärmepumparna. IVT har anmält sig till EE-
registret och det sker en utredning om hur man ska ta hand om värmepumparna när de 
är förbrukade. 
 

4.11 Utsläpp 
IVT bidrar till utsläpp i både luft och vatten. Luftutsläppen är till största delen utsläpp 
från transporter men kan exempelvis även vara små halter köldmedier. 
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 Naturvårdsverket har meddelat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
som bland annat innehåller riktvärden för föroreningsnivåer för t. ex. kväveoxider, 
svaveloxider, partiklar och ozon. Eftersom IVT bidrar till sådana utsläpp genom 
transporter bör de beakta dessa gränsvärden och hålla sig inom dessa. I samband med 
handlingsplanen för transporter gjordes en uträkning av transportarbetet i 
tonkm/värmepump. Dock gjordes inga uträkningar på utsläppen för transporter. 
 
Man har gjort mätningar på inandningsluften för dem som arbetar på lödavdelningen 
och resultatet visade värden långt under gränsvärdena. Samma goda resultat fick de 
mätningar som gjordes på halten köldmedium i luften vid testriggen. Det finns 
punktutsug i produktionslokalerna för att hålla en så god inandningsluft som möjligt.  
 
IVT släpper ut avloppsvatten till det kommunala vatten- och avloppsnätet och omfattas 
därför av lagen om allmänna vattentjänster. Det innebär att IVT inte får släppa ut 
vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller 
avloppsanläggningen. IVT renar därför sitt kondensvatten i en oljeavskiljare (som sedan 
jämförs med ett referensprov med känd halt olja) och det kylvatten som används i 
testriggen renas med hjälp av partikelfilter och UV-belysning. Det finns två golvbrunnar 
som är skyddade och en golvbrunn som används. Man behöver se över vad som släpps 
ut i den golvbrunnen som används i produktionslokalen. Truckar tvättas i dagsläget ute 
på gården med en högtryckstvätt vilket innebär att tvättvattnet går ut i dagvattennätet. I 
den nya produktionslokalen kommer det byggas en trucktvätt med oljeavskiljare för att 
förhindra dessa utsläpp.  
 

4.12 Transporter 
IVT har enligt tillståndet upprättat en handlingsplan för transporter, som för tillfället är 
inlämnad till tillsynsmyndigheten. I handlingsplanen har man tagit fram förslag på hur 
man ska göra för att minska miljöpåverkan från transporter. Det kommer förmodligen 
bli en ökning av transporter i samband med införandet av BPS då IVT inte kommer att 
hålla så mycket material i lager. Det kommer även att ske en produktionsökning vilket 
medför fler transporter av färdiga värmepumpar och fler transporter av avfall. 
Handlingsplanen är ett bra sätt att göra IVT medvetna om problemet med utsläpp från 
transporter och IVT har fått ett bättre miljötänkande vad gäller transporter även om BPS 
kommer att medföra fler transporter så kommer förhoppningsvis sträckan 
tonkm/värmepump bli lägre. 
 

4.13 Övrigt 
IVT är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och har sedan 2002 tillstånd för 
verksamheten. Tillståndet avser produktion av värmepumpar och kylmaskiner och 
innehåller föreskrivna villkor som avser exempelvis omtappning av köldmedier, utsläpp 
till luft och vatten, buller samt hantering av kemikalier och avfall. Med anledning av 
tillståndet ska IVT årligen skriva en miljörapport och skicka den till 
tillsynsmyndigheten. Dessutom ska en opartisk miljöbesiktning ske var tredje år.  
IVT ska bidra till en miljöskade- och saneringsförsäkring eftersom IVT bedriver 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.  
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Enligt årsredovisningslagen ska IVT lämna uppgifter om den yttre miljöpåverkan i 
årsredovisningen. Detta görs i dagsläget men vilka uppgifter som finns i 
årsredovisningen har jag inte fått ta del av. Enligt IVT själva är verksamhetens 
miljöpåverkan främst i form av transporter, energiförbrukning och farligt avfall så som 
köldmedier, oljor, lim- och flussrester.  
 
Varje år görs en miljökostnadssammanställning samt en sammanställning av 
avfallsmängderna från verksamheten. Dessa uppgifter lämnas till Statistiska 
Centralbyrån.  
 
När Miljö och Hälsa besökte IVT i samband med den opartiska miljöbesiktningen 
beslutade IVT tillsammans med Miljö och Hälsa att det årligen ska göras en besiktning 
av den yttre miljön och vid de tillfällena ska man undersöka eventuell miljöpåverkan 
från anläggningen i form av buller, nedskräpning och eventuella utsläpp. En enskild 
rutin för detta bör tas fram eller så bör detta föras in som en del i skyddsronderna.  
 
IVT har en bra grund i arbetet med att följa miljölagstiftningen och arbeta mot ett 
hållbarare samhälle. Kontrollen över verksamhetens miljöpåverkan är god. De behöver 
dock få en bättre struktur i rutinerna och i arbetssätten samt en bättre dokumenterad 
organisation för att få miljöarbetet att fungera bra även i framtiden. 
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5. Rekommendationer till en framtida miljöorganisation 
och miljöarbete 
Även om man väljer att inte införa ett miljöledningssystem är det många delar i 
miljöledningssystemet som man kan utgå från när man inför ett miljöarbete i sin 
organisation eller i sitt företag. Det finns dessutom många andra sätt än 
miljöledningssystem att marknadsföra sig som miljömedveten, till exempel genom 
miljömärkning av produkter och genom en införd miljöpolicy. I denna del av arbetet 
kommer jag att presentera förslag på hur IVT kan arbeta för en bättre miljöprestanda. 
Med utgångspunkt från ett arbete med miljöledningssystem kommer jag att lägga den 
största vikten på organisation och dokumentation. 

5.1 Organisation och ansvar 
Den viktigaste delen i ett miljöarbete är en bra organisation med definierat ansvar och 
befogenheter. I rutinen för organisation och ansvar står det att VD har det slutgiltiga och 
övergripande ansvaret för miljöarbetet och att ledningsgruppen ansvarar för 
övergripande frågor som berör IVT totalt. Den delen av rutinen är bra, det kan vara 
svårt att definiera deras ansvar tydligare. Sedan står det att avdelningsansvariga har 
ansvar att miljöarbetet bedrivs enligt verksamhetssystemet och att de har befogenheter 
att delegera ut arbetet. Det står att verksamhetsutveckling har som ansvar att hålla 
verksamhetssystemet uppdaterat och levande och till sist att alla medarbetare på IVT är 
miljöansvariga, vilket innebär att de ska arbeta efter rutiner och policys, medverka till 
måluppfyllelse, följa säkerhetsföreskrifter samt att skriva förbättringsrapporter vid fel 
eller när man ha en idé. Överlag är IVT’s organisation och ansvarsrutin bra men vill de 
jobba mer med att förbättra sin miljöprestanda tycker jag att de behöver en tydligare 
miljöorganisation. Dessutom finns det vissa tveksamheter i hur mycket information som 
når avdelningsansvariga samt vilken typ av information som de får.  
 
Jag anser att någon slags miljösamordnare eller organisationsansvarig inom 
miljöområdet bör finnas på företaget. Det är bra om det finns någon på företaget som 
har den övergripande bilden av hur miljöarbetet fungerar. Uppgifterna inom 
miljöområdet för denna person kan vara att samordna och delegera ut arbetet inom 
miljöområdet samt ha ansvar för miljöarbetet gentemot företagsledningen och VD. Det 
kan vara en fördel om den organisationsansvariga eller miljösamordnaren sitter med i 
ledningen.  
 
I verksamhetssystemet bör det vara definierat vem som är miljösamordnare och vad 
denna person har för uppgifter. Vidare bör det delegerade arbetet vara definierat med 
vem som har vilka uppgifter. Detta delegerade arbete behöver inte vara med i den stora 
bilden av verksamhetssystemet utan miljöorganisationen kan fungera som en egen 
organisation under verksamhetssystemet. Avdelningsansvariga kan fortfarande ha ett 
visst ansvar i arbetet med miljö och lagefterlevnaden men de behöver få tydligare 
information och ett tydligt definierat ansvar. Ett förslag på en sådan miljöorganisation 
visas i figur 2.  
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Figur 2: Förslag på en miljöorganisation 
 
Det finns självklart många fler områden att täcka in vad gäller miljö och som 
miljösamordnare är uppgiften att se till att alla områden täcks in och att personer med 
ansvar vet vad de har för ansvarsområden och uppgifter. Vilken typ av 
miljöorganisation som behövs beror helt och hållet på vilken ambition företaget har 
gällande sitt miljöarbete och detta är något som IVT själva måste avgöra.  
  
Det är viktigt att det finns resurser för att en miljöorganisation ska fungera. Detta gäller 
så väl ekonomiska och tekniska resurser som personella resurser. Det är ledningens 
uppgift att se till att miljöorganisationen har de resurser som den behöver. Dessutom 
behövs ledningen stöd om man ska kunna arbeta framgångsrik med miljöfrågor. 
 
För att miljösamordningen ska fungera på bästa möjliga sätt är det bra att det sker 
regelbundna möten med alla som är med i miljöorganisationen. Dessutom kan 
miljösamordnaren hela tiden hålla sig underrättad om vad som sker på miljöområdet. 
Jag kommer senare i rapporten ge förslag på hur en agenda kan se ut för sådana möten. 
 
Om IVT väljer att inte införa en miljöorganisation bör rutinen för ansvar och 
organisation uppdateras med de personer som främst arbetar med miljöfrågor samt vilka 
ansvarsområden dessa personer har.  

5.2 Utbildning och kompetens 
Vad gäller utbildning och kompetens är det bra information och instruktioner till de 
nyanställda på IVT och det sker även viss internutbildning på företaget. Det jag tycker 
saknas vad gäller kompetens är bättre kunskap om den gällande lagstiftningen. Beslutar 
man om att införa en mer strukturerad miljöorganisation skulle detta ansvar kunna ligga 
på miljösamordnaren, annars tycker jag att det borde finnas någon på företaget som är 
mer insatt i vad lagarna innebär. Därefter kan personen i fråga lättare informera och 
utbilda avdelningsansvariga om vad lagarna innebär för deras avdelning.  

Organisationsansvarig/ 
miljösamordnare 
 
Ansvar: det övergripande 
ansvaret för miljöarbetet, 
delegerar vidare uppgifter 
och ansvarsområden samt 
ha en god kunskap om 
gällande lagstiftning. 

Ansvarig för kemikalier 
 

Ansvar: att se till att 
kemikalierna förvaras och 
hanteras korrekt, utbilda 

medarbetare inom 
kemikalieområdet, köpa 

in och värdera kemikalier. 

Ansvarig för 
avfallshantering 

 
Ansvar: se till att det sker 

sortering av avfallet, 
utbilda medarbetarna i 

avfallshanteringen, 
kontrollera förvaringen av 

avfallet. 

Ansvarig för 
dokumentation 

 
Ansvar: Upprätta och 

underhålla rutiner inom 
miljöområdet, se till att de 
stämmer överens och är 

aktuella. 

Ansvarig för transporter 
 

Ansvar: upprätta 
transportdokument, ha 

kontroll över de 
transporter som sker, 

både inkommande och 
utgående med avseende 
på deras miljöpåverkan. 
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Det finns utbildningar som man kan gå när det gäller miljölagar för att få en bättre insikt 
i lagarnas betydelse. Beslutar man att ha en person på företaget som ska vara mer insatt 
i lagarnas betydelse kan det vara bra om denna person får gå en eller flera sådana 
utbildningar. Om man fortsätter prenumerera på lagförteckningen från Miljö- och 
Processteknik kan konsulten där säkert hjälpa till med tolkning av lagarna om det skulle 
vara så att man vill ha hjälp med detta. 
 
Eftersom IVT hanterar både kemikalier och köldmedier är det viktigt att medarbetarna 
som kommer i kontakt med kemikalierna och/eller köldmedierna har god kunskap om 
dessa. Därför bör man vara noga med att de utbildas ordentligt innan de börjar arbeta, 
eller under arbetets gång om det tillkommer nya kemikalier eller köldmedier. 
 
I övrigt är det viktigt att medarbetarna känner att de kan utvecklas i sitt arbete och inom 
företaget för att få en motiverad personal. Utveckling kan ske genom internutbildningar 
och eftersom IVT har ett eget utbildningscenter ”University of Energy” kan detta 
underlättas. Utbildningen för den nyanställda personalen bör kompletteras med en 
genomgång av IVT’s miljöpolicy och dessutom bör en allmän information om 
miljöproblematiken och IVT’s miljöarbete bör genomföras varje eller vartannat år så 
medarbetarna känner sig delaktiga i miljöarbetet.  
 

5.3 Arbetsmiljö 
Vikten i mitt arbete ligger främst inom miljöområdet men eftersom arbetsmiljö är viktig 
för ett väl fungerande företag med motiverad personal så har jag valt att nämna detta i 
min rapport. Arbetet med arbetsmiljön verkar fungera bra med kontroller, enkäter om 
trivseln på företaget och samarbete med företagshälsovård. Arbetet med att skapa en 
god arbetsmiljö för alla medarbetare är viktigt. Detta arbete bör kontinuerligt bedrivas 
och utvecklas.  
 

5.4 Kontroller och skyddsronder 
På IVT genomför man regelbundna kontroller och skyddsronder i verksamheten. Det 
finns en checklista för egenkontroll och den gås igenom årligen i samband upprättandet 
av den årliga miljörapporten. Jag anser dock att checklistan för egenkontroll bör 
uppdateras och vara mer utförlig och att ett slags kontrollprogram upprättas för alla 
kontroller som genomförs i verksamheten. I kontrollprogrammet bör skyddsronder, 
brandskyddskontroller och övriga kontroller som genomförs i och utanför verksamheten 
ingå. Det bör framgå vad som ska kontrolleras, när det ska kontrolleras samt en 
markering när det har kontrolleras och eventuella kommentarer kring kontrollen. För att 
förenkla kontrollerna av verksamheten kan det vid alla kontroller medverka någon som 
sitter med i skyddskommittén. Skyddskommittén är en bra organisation inom företaget 
och de har möten regelbundet vilket medför att man lätt kan följa upp resultatet av 
kontrollerna. För att miljöarbetet ska vara en del av kontrollerna bör någon i 
miljöorganisationen vara med i skyddskommittén. Detta kommer att underlätta för 
skyddskommittén när det gäller kontrollerna och för miljöorganisationen när det gäller 
att få reda på miljöförbättrande åtgärder och liknande. Det bör finnas instruktioner för 
kontrollerna och riskbedömningarna av verksamheten. För riskbedömningarna kan man 
utforma rutiner för utredning och rapportering. 
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Jag kommer i tabell 5 att ge exempel på rubriker som bör finnas med i checklistan för 
egenkontroll samt ge förslag på hur man kan utforma kontrollerna i checklistan. 
 
Checklista för egenkontroll 
Vad gäller egenkontroll bör det finnas en redogörelse för hur egenkontrollen ska gå till. 
Redogörelsen av egenkontrollen bör ge stöd till egenkontrollen och vara anpassad efter 
företagets verksamhet. Det som ska omfattas av egenkontrollen är redovisat i 
checklistan för egenkontroll och består av organisation och rutiner. Den checklista för 
egenkontroll som används idag kan användas i fortsättningen även om jag skulle vilja 
ha den tydligare definierad. Idag ser checklistan ut enligt tabell 4. 
 
Tabell 4: Checklista för egenkontroll 

Krav Hur uppfyller vi kravet? Dokument 
Lagförteckning inkl ansvar Rutin för lagar och andra krav 

Förteckning miljölagar och 
författningar 

2.6.1 
 
4.4.2 

Inköp Instruktion för 
kemikaliehantering inkl 
kemikalieinköp 
Kemikalieförteckning 

3.12.3.2 
 
4.11.1 

 
Istället för att ha namnet på dokumentet som styrker uppfyllanden av dessa krav vill jag 
att man kortfattat beskriver hur man uppfyller dessa krav. Dokumenten kan sedan stå 
under kolumnen dokument. Exempel på en uppdaterad checklista för egenkontroll ges i 
tabell 5. Förutom själva checklistan bör det även definieras hur egenkontrollen går till 
och vad man tittar på i samband med egenkontrollen i dokumentet.  
 
Tabell 5: Förslag på checklista för egenkontroll 

Krav Hur uppfyller vi kravet Ansvar Dokument 
Lagförteckning 
inkl ansvar 

Vi uppfyller kravet genom 
att ta del av de gällande 
lagarna genom en 
lagförteckning. Därefter 
identifieras lagarna och 
ansvar för uppfyllnad 
delegeras ut. Berörda 
medarbetare informeras. Vid 
behov tas nya rutiner fram 
och/eller befintliga 
uppdateras 

Ansvar att ta del av 
lagförteckningen 
och informera 
berörda 
medarbetare ligger 
på 
miljöorganisationen 

Rutin för 
bevakning av 
lagar och andra 
krav. 2.6.1 
 
Lagförteckning 
4.4.2 

Inköp Vid inköp tar man hänsyn till 
produktens miljöpåverkan 
både från leverantören och 
genom transporter. Vid inköp 
av nya kemikalier 
kontrolleras funktion och 
miljöpåverkan och 
kemikalien kontrolleras mot 
begränsningsdatabasen och 
PRIO-verktyget 

Miljöorganisatione
n har ansvar för 
kemikalieinköp och 
kontroll av 
kemikalierna. 
Inköpsavdelningen 
har ansvar för 
kontroller av 
produkter och 
material 

Inköpspolicy 
1.3.2 
 
Instruktion för 
kemikalieinköp 
och hantering 
3.12.3.2 
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För att en sådan checklista ska fungera måste de dokument som hänvisas i checklistan 
hela tiden uppdateras samt innehålla tydlig information som överensstämmer med 
checklistan. Checklistan bör gås igenom årligen och man kan kontrollera den i samband 
med att man skriver miljörapporten. Vid ändringar i dokument som hänvisas i 
checklistan får man inte glömma att ändra checklistan. Det bör även i dokumentet finnas 
ett datum när senaste egenkontrollen genomfördes samt kommentarer kring denna 
egenkontroll. 
 
Alla övriga kontroller som genomförs i verksamheten bör samlas i ett kontrollprogram. 
I kontrollprogrammet bör alla kontroller som genomförs inom verksamheten ingå, alltså 
även egenkontrollen. I kontrollprogrammet bör man ha med vilka typer av kontroller det 
handlar om, hur de ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när kontrollerna 
ska ske samt hur man ska följa upp resultatet.  
Jag kommer att ge ett förslag på några delar som man kan ha med för varje kontroll som 
genomförs i verksamheten. 
 
Förslag på rubriker i ett kontrollprogram: 
Kontroll av: Exempel: underhåll, yttre miljön, brandskydd, skydd m.m. (även 
riskbedömningar bör finnas med i kontrollprogrammet). 
Genomförande av kontroll: Här ska man beskriva hur kontrollen kommer att 
genomföras i stora drag, vilka som är de väsentliga delarna i kontrollen samt i vilken 
del av verksamheten den kommer att genomföras. 
Ansvar för kontroll: Vem som har ansvar för att kontrollen genomförs samt vilka som 
kommer att delta i kontrollen (behöver inte nämnas vid namn utan t ex att den kommer 
att genomföras av skyddskommittén och huvudskyddsombud). 
Tidpunkt för genomförande av kontroll: Här ska tidpunkten för kontrollen stå med, 
det behöver inte vara exakt tidpunkt utan kan beskriva vilken månad kontrollen kommer 
att genomföras under. 
Uppföljning av kontrollens resultat: Här kan man beskriva när och hur man ska följa 
upp resultatet från kontrollen, uppföljning kan till exempel ske vid nästa 
skyddskommittémöte. 
 
Resultatet från kontrollerna av verksamheten bör föras in i en speciell pärm och vid den 
nästföljande kontrollen kan man plocka fram de sparade dokumenten med resultat som 
en påminnelse om vad man kom fram till vid föregående kontroll och därmed kunna 
kontrollera att det har skett en förändring vid behov av en sådan. 
 



 
 

44 

5.5 Inköp och utveckling 
Enligt miljöpolicyn ska IVT vid inköp av varor ställa krav på leverantörerna så att de 
stimuleras till att anpassa deras verksamheter och produkter och enligt inköpspolicyn är 
de väsentliga delarna vid inköp kvalitet, pris, leveranssäkerhet och miljö. 
Inköpsavdelningen ska planera och driva igenom förbättringsaktiviteter beträffande de 
väsentliga delarna. Överlag tycker jag att miljöpolicyn och inköpspolicyn stämmer 
överens och att det är bra att de tar upp miljö som en viktig del vid inköp. Jag tycker 
dock att det bör finnas en rutin med vad man ska beakta vid inköp och hur man ska 
värdera material från olika leverantörer. Miljöaspekterna är viktiga men samtidigt 
behöver man alltid göra en rimlighetsavvägning vid inköp av material. Vissa 
leverantörer kan ha produkter som är bättre ur miljösynpunkt men de kanske ligger 
längre bort än andra leverantörer och då måste miljöpåverkan från transporter beaktas 
eller så kan lokala leverantörer ha liknande miljöpåverkan som andra men deras 
produkter har ett högre pris och då måste man jämföra de ekonomiska aspekterna med 
fördelarna av att köpa material från en lokal leverantör. 
 
Vid utveckling av nya produkter är det mycket man måste ta hänsyn till. Med dagens 
miljöproblematik är miljöprestanda en viktig del i produktutvecklingen. Intressenterna 
blir mer medvetna om miljöproblem så som växthuseffekten, därför kan det vara en 
fördel att utforma produkter med samma egenskaper som liknande produkter men med 
bättre miljöprestanda. Samtidigt som man måste beakta produkternas miljöpåverkan får 
produkterna inte vara sämre eller dyrare än andra produkter. Vid utveckling måste man 
även ta hänsyn till vilka typer av material man använder, hur produkten utformas, 
energipåverkan från produkten och mycket mer.  
Väljer man att göra en produkt bättre ur miljösynpunkt kanske man ändå inte ska 
lansera produkten som miljövänlig om man inte har analyserat produktens 
miljöpåverkan under hela livscykeln. 
 

5.6 Hushållning med resurser 
IVT har både genom sina produkter, som är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än 
användning av fossila bränslen till uppvärmning och genom den nya 
produktionsmodellen som förhoppningsvis kommer att minska energiförbrukningen per 
tillverkad värmepump, medverkat till att minska uttaget av naturens resurser. De 
sorterar dessutom sitt avfall och arbetar med att minska den mängd avfall som går till 
deponi. 
 
Ytterligare ett steg med att hushålla med resurserna kan vara att minska 
materialmängden, till exempel genom att förminska produkterna eller genom att byta 
material. De kan även försöka förminska vissa delar i produkterna. Mindre 
materialförbrukning leder till ett minskat uttag av resurser. För att minska användningen 
av fossila bränslen bör IVT kontinuerligt fundera kring hur man kan minska antalet 
transporter eller undersöka alternativ till de transporter som används i dag.  
 
Hushållning med resurser är något man måste beakta både i den dagliga verksamheten 
och vid utveckling av nya produkter.  
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5.7 Dokumentation 
Dokumentation är en viktig del av ett fungerande miljöarbete. Det måste bland annat 
finnas dokument så som policys, rutiner och journaler som styrker miljörapporten som 
IVT årligen lämnar till tillsynsmyndigheten. IVT bör dessutom utifrån dokumentationen 
kunna veta hur mycket kemikalier, köldmedier och avfall som köps in, finns i 
verksamheten och skickas iväg från verksamheten. Policys, rutiner och instruktioner är 
till för att underlätta miljöarbetet i verksamheten och det är viktigt att alla medarbetare 
hjälps åt att följa dem. Ansvar och organisation i hela verksamheten bör vara 
dokumenterat, även detta för att arbetet ska underlättas. 
 
Det är viktigt att dokumenten överensstämmer och därför bör dokumentationen ses över 
regelbundet. Jag har hittat fall där till exempel Första Hjälpen står omnämnt i olika 
dokument och de stämmer inte överens med varandra.  
Dokumenten bör vara tydliga och lättöverskådliga och förutom rutiner, instruktioner 
och policys bör de innehålla vem som har upprättat och ändrat dokumentet, vem som 
har godkänt det samt när de upprättades och datum för senaste ändringen.  
Jag kommer nedan att ge några exempel på dokument som kan behöva ändras.  
 

5.7.1 Miljöpolicy och miljömål 
Det är viktigt att företaget har upprättat en miljöpolicy och det är även bra att upprätta 
årliga miljömål. IVT’s miljöpolicy är bra och innefattar de delar en miljöpolicy bör 
innefatta. Man bör dock tänka på hur man formulerar sig i en miljöpolicy så att man kan 
efterleva det som står i miljöpolicyn och så att den ger ett seriöst intryck av företaget. 
Man bör även se över vissa meningsbyggnader så att de blir mer lättförståliga. 
Miljöpolicyn bör gås igenom årligen för att IVT ska följa det de har åtagit sig genom 
miljöpolicyn, exempelvis vad det gäller utbildningar och mål.  
 
Vad gäller miljömål så bör man årligen upprätta miljömål. I dagsläget har IVT en 
årsplan med en del mål men det vore bra om de upprättade tydligare miljömål. Dessa 
mål bör vara relevanta för verksamheten och möjliga att uppnå. Miljösamordnaren kan 
t.ex. tillsammans med de övriga ansvariga inom miljöorganisationen upprätta 
miljömålen i samband med att de gör den årliga miljörapporten eftersom man då går 
igenom verksamheten ordentligt inom området miljö. 
 

5.7.2 Lagförteckningen 
Lagförteckningen är ett bra sätt för IVT att hålla sig underrättade om vilka lagar som 
berör deras verksamhet och jag tycker att de ska fortsätta samarbetet med Miljö- och 
Processteknik eller liknande företag. IVT måste dock uppdatera lagförteckningen 
allteftersom nya rutiner utformas eller personen som har ansvar enligt lagförteckningen 
ändras. Dessutom bör man gå igenom lagförteckningen och rutinerna då vissa rutiner 
som berör vissa lagar saknas i lagförteckningen. Man kan årligen gå igenom 
lagförteckningen med avseende på laguppfyllnad. Det innebär att man tittar på alla de 
specifika lagarna i lagförteckningen och reflekterar över hur man uppfyller lagarna. Ett 
förslag är att man, när den nya delen av verksamheten är klar, går igenom 
lagförteckningen noggrant och därefter årligen tittar igenom lagförteckningen, det kan 
ske både förändringar av lagar eller att nya lagar tillkommer och det är viktigt att IVT 
följer de lagar som finns och som berör verksamheten. 
 



 
 

46 

5.7.3 Rutin för bevakning av lagar och andra krav 
I denna rutin står det att både verksamhetsutveckling och avdelningsansvariga har till 
uppgift att identifiera de lagar som berör verksamheten eller olika avdelningar inom 
verksamheten. Det känns lite svårt att veta vem som egentligen ska göra vad. Jag tycker 
att det bör vara tydligare definierat vem som är ansvarig för att identifiera lagarna. Jag 
tycker att man istället för att hålla alla avdelningsansvariga ansvariga för att identifiera 
lagar och rapportera dessa till verksamhetsutveckling borde ha någon på företaget som 
är mer insatt i lagarna och som sedan kan informera avdelningsansvariga om lagar som 
gäller deras avdelningar. Det är viktigt att lagarna sprids till dem som berörs av lagarna 
och att ledningen får information om ändring av lagar och om nya lagar som 
tillkommer. Självklart kommer avdelningsansvariga ha ett kvarstående ansvar vad gäller 
att uppfylla lagarna, göra eventuella förändringar på deras avdelningar för att lagarna 
ska uppfyllas samt informera berörda medarbetarna om lagar och förändringar. 
Lagförteckningen som idag fås från Miljö- och Processteknik kan behållas eftersom det 
underlättar för den på företaget som bör vara mer insatt i lagarna att få reda på vilka 
lagar som gäller och berör verksamheten 
I rutinen bör det utförligt beskrivas hur lagförteckningen uppdateras från IVT’s sida.  
 

5.7.4 Kemikalieförteckning 
Kemikalieförteckningen är i dagsläget bra men den bör innehålla alla kemikalier som 
finns på företaget. För att förenkla hanteringen med säkerhetsdatablad och ha dem i 
samband med kemikalieförteckningen är mitt förslag att man upprättar en databas i 
verksamhetssystemet på intranätet där man har kemikalieförteckningen och gällande 
säkerhetsdatablad kopplade till kemikalierna i kemikalieförteckningen. Med dagens 
teknik bör det inte vara några problem att få säkerhetsdatabladen i elektronisk form 
vilket underlättar när man ska lägga in dem i databasen. Jag tycker även att det ska 
finnas utskrivna säkerhetsdatablad i samband med förvaringen av kemikalier och att alla 
kemikalier ska förvaras på samma plats när de inte används. Detta kommer att 
underlätta för medarbetarna att ta del av den information som finns om kemikalierna. 
I och med att det kommer två nya lagar som gäller kemikalieområdet är det viktigt att 
IVT håller sin kemikalieförteckning uppdaterad och de bör även gå igenom alla 
kemikalier som används och köps in så att alla finns med i kemikalieförteckningen. 
 

5.7.5 Miljörapporten 
För att underlätta arbetet med utformningen av den årliga miljörapporten kan man 
utforma en mall för vad miljörapporten ska innehålla. IVT får i och för sig detta från 
tillsynsmyndigheten men man kan genom en egen mall tydligare definiera vad 
miljörapporten ska innehålla.  
 

5.7.6 Katastrof- och krispärm 
Katastrof- och krispärmen bör hållas uppdaterad och jag anser att den borde innehålla 
en beskrivning av byggnaderna, beskrivning av verksamheten, beskrivning av de 
tekniska brandskyddsåtgärderna, underhålls- och kontrollplaner av samtliga 
brandskyddsåtgärder samt tillstånd för hantering av brandfarliga och/eller explosiva 
varor.  
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Det borde dessutom finnas ett dokument som tar upp de genomförda kontrollerna och 
utbildningarna, genomförda eller planerade förändringar av verksamheten samt revision 
av dokumenten.   
 

5.7.7 Beskrivning av IVT’s verksamhetsmiljö och arbetsmiljöarbete. 
Beskrivning av IVT’s verksamhetsmiljö och arbetsmiljöarbete är en rutin som i stora 
drag beskriver IVT’s verksamhetsmiljö och IVT’s arbetsmiljöarbete. Eftersom det är 
viktiga delar av verksamheten så måste man följa det som står i rutinen. I både 
katastrof- och krispärmen och i denna beskrivning av IVT’s verksamhetsmiljö och 
arbetsmiljöarbete tas Första Hjälpen utbildningar upp. I de både dokumenten står det 
olika uppgifter gällande Första Hjälpen, vilket innebär att IVT inte följer sina egna 
framtagna dokument. Därför måste man se över detta.  

5.7.8 Lathund för ansökan om bygglov 
Jag tycker att IVT borde utforma en slags lathund för ansökan av bygglov som bör 
innehålla vilka typer av förändringar man kan behöva ansöka om bygglov för samt vilka 
man ska kontakta vid ansökan om bygglov. Detta på grund av att det kom fram vid den 
periodiska miljöbesiktningen att IVT missat att meddela Miljö och Hälsa vid ansökan 
om bygglov för den nya produktionslokalen. 

5.8 Underhåll 
Det är mycket bra att IVT har ett underhållsprogram och att de regelbundet underhåller 
de maskiner som används i verksamheten. Underhållsprogrammet gäller främst de 
maskiner som kräver regelbundet underhåll men det är viktigt att man inte glömmer bort 
de övriga maskiner och verktyg som finns i verksamheten. Underhållet verkar fungera 
bra och upprättar man ett kontrollprogram för verksamheten bör även underhåll finnas 
med i kontrollprogrammet då det är viktigt att maskiner och verktyg är underhållna. Det 
vore bra om man dokumenterade det övriga underhållet, exempelvis genom att ha ett 
protokoll som man kan fylla i vid underhåll av verktyg och maskiner. Det kan vara bra 
att veta att verktyg och maskiner är ordentligt underhållna ifall det skulle inträffa en 
olycka eller liknande. 
 

5.9 Kemikalier och köldmedier 
Det är viktigt med förvaringen och hanteringen av kemikalier och köldmedier.  
Om man börjar med förvaringen så finns i dagsläget endast några få kemikalieskåp och 
det är inte alla kemikalier som förvaras i skåp när de inte används. Mitt förslag är att 
någonstans i mitten av produktionslokalen bör finnas ett stort kemikalieskåp för 
förvaring av kemikalier när de inte används. Säkerhetsdatabladen och den övriga 
riskinformationen bör finnas på plats i kemikalieskåpet så man underlättar för 
personalen att ta del av den informationen. I och med att den idag finns på ett kontor i 
produktionslokalen kan det vara så att det brister i kunskapen om kemikalierna. Vid 
förvaring av större behållare med kemikalier och liknande kan man ha ett 
kemikalieförråd. Det är viktigt att man tänker på hur man placerar kemikalier och 
brandfarliga vätskor och gaser och att det finns invallning eller andra medel för åtgärder 
vid ett eventuellt utsläpp där det behövs. 
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Kemikalierna och de brandfarliga vätskorna och gaserna bör vara korrekt märkta med 
namn och farosymbol. Det ska även finnas förbuds- och varningsanslag i samband med 
förvaring och hantering av dessa varor.  
 

5.10 Avfall 
IVT har bra sortering på sitt avfall, både inomhus, i mindre behållare och utomhus, i 
större behållare. Behållarna är märkta med vilket avfall de ska innehålla. Efter 
nybyggnationen kommer de större behållarna finnas under tak. Dock kan det behövas 
bättre information om vad behållarna ska innehålla och eventuellt med tydligare 
information om vilken typ av avfall som ska slängas i vilka behållare. 
 
IVT är anslutna till REPA som är ett servicebolag åt materialbolagen som IVT betalar 
in avgifter till och dessa avgifter fördelas sedan på materialbolagen för att de ska ta 
hand om förpackningsavfallet. Detta är ett bra sätt för IVT att både ta hand om sitt 
förpackningsavfall men att slippa ta hand om det själva. 
 
Till avfall hör även de produkter som omfattas av producentansvaret för elektriska och 
elektroniska produkter. I IVT’s fall är det endast luft-luftvärmepumparna som omfattas 
av producentansvaret och de utreder i dagsläget hur de ska ta hand om detta avfall. Mitt 
förslag är att de ansluter sig till El-kretsen som fungerar på liknande sätt som REPA. 
IVT kommer då att betala in avgifter till El-kretsen som beror av hur många luft-
luftvärmepumpar som de producerar och på så sätt slipper IVT själva fundera över hur 
de ska ta hand om de förbrukade luft-luftvärmepumparna. 
 

5.11 Utsläpp 
IVT bidrar till utsläpp dels genom sina transporter och dels genom utsläpp till V/A-nätet 
och dagvattennätet. Utsläppen som sker från transporter kommer att behandlas under 
rubriken Transporter nedan. Utsläppen till V/A-nätet och dagvattennätet kommer från 
utsläpp genom golvbrunnarna i produktionslokalen och genom tvättning av truckarna 
som i dagsläget sker ute på gården där de spolas av med en högtryckstvätt. I samband 
med den nybyggda produktionslokalen kommer en speciell trucktvätt att installeras och 
den kommer ha en oljeavskiljare, vilket är mycket bra. Vad gäller de övriga utsläppen 
som sker i produktionslokalen bör man kontrollera vad som släpps ut och om det finns 
något man kan göra för att förhindra utsläppen. De golvbrunnar som inte används kan 
till exempel pluggas för att förhindra oförutsedda utsläpp i dessa. I golvbrunnen som 
ligger i samband med lödavdelningen släpps flussrester ut. Där bör man undersöka dels 
om det är skadligt att släppa ut dessa flussrester och om så är fallet bör man utreda 
alternativ till att göra sig av med dessa flussrester. 
I övrigt är det bra med rening av kondensvattnet i en oljeavskiljare samt rening och 
återanvändning av det kylvatten som används vid testriggen.  
 

5.12 Transporter 
IVT har enligt rekommendationer upprättat en handlingsplan för transporter. 
Transporterna gäller sådana IVT själva upphandlar, det vill säga främst transporter av 
tillverkade värmepumpar. Det är bra att en sådan handlingsplan har gjorts och den 
kommer att revideras med jämna mellanrum.  
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Påverkan av transporterna är även något jag tycker de ska beakta vid inköp av material. 
Eftersom den nya produktionsmodellen kommer att innebära att IVT håller mindre 
material i lager kommer detta att medföra mer transporter. Därför är det viktigt att IVT 
hela tiden arbetar med att finna alternativa lösningar för att i framtiden kunna minska 
transporterna eller finna alternativa transporter. 
 

5.13 Mötesagenda för miljöorganisationsmöten 
Om IVT väljer att införa någon typ av miljöorganisation är det viktigt att de har 
regelbundna möten för att alla ska vara uppdaterade på vad som händer inom 
miljöområdet. För att underlätta för sådana möten kommer jag att presentera några 
viktiga punkter som jag tycker ska finnas med på dagordningen för dessa möten. Jag 
kommer inte att ta upp de punkter som vanligtvis finns med på en dagordning som t ex 
mötets öppnande och dagordningens godkännande utan endast de punkter som berör 
miljöarbetet.  
• Kontroller 
• Lagförteckningen 
• Rutiner och instruktioner (Ex Kemikaliehantering, avfallshantering m.m.) 
• Avvikelser (Oförutsedda händelser, rutinavvikelser)  
• Miljömål 

5.14 Övrigt 
Eftersom IVT ingår i en större internationell koncern bör man dessutom beakta hur 
koncernen arbetar med miljöfrågor. Företagen inom koncernen bör sträva efter att arbeta 
mot samma mål även om de verkar i olika länder och inom olika typer av verksamheter.  
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6. Slutord 
Det som jag anser är viktigast när man arbetar aktivt med miljöfrågor är att man har en 
bra organisation med ett tydligt definierat ansvar samt en bra dokumentation som 
styrker miljöarbete. Vill man arbeta aktivt med miljöfrågor måste det finnas en 
organisation eller någon typ av miljösamordnare på företaget som har en övergripande 
bild av företagets miljöarbete. I de fall detta inte finns är miljöarbetet svårt att 
överblicka och det kan medföra problem när företaget ska visa att de lever upp till 
miljölagarna. Att man har en miljösamordnare betyder inte att alla övriga inom företaget 
fråntas sitt ansvar. Även i fortsättningen måste framförallt ledningen fortsätta att arbeta 
aktivt med miljöfrågor. En miljösamordnare kan dock underlätta detta arbete. Policys, 
rutiner och instruktioner ska införas och följas, dessutom behöver man kontrollera att de 
verkligen följs eftersom man annars bryter mot de regler företaget själva har satt upp. 
Det är viktigt hur man uttrycker sig i rutinerna så att de är lättförståliga och tydliga och 
de rutiner som berör samma områden måste stämma överens annars medför även detta 
att man bryter mot de egna reglerna. IVT har redan många bra dokumenterade policys, 
rutiner och instruktioner men all dokumentation måste underhållas och uppdateras. En 
annan viktig del är information och utbildning. Det är många personer som måste 
engageras för att miljöarbetet ska fungera bra och en engagerad personal får man främst 
genom information och utbildning. Personalen måste känna sig delaktiga i miljöarbetet 
för att man ska få dem att engagera sig. Väljer IVT att införa en miljöorganisation 
kommer miljöarbetet att hamna i bättre fokus och med tiden kommer IVT förbättra sitt 
miljöarbete. Om IVT väljer att inte införa en miljöorganisation eller ha en 
miljösamordnare så tycker jag ändå att de bör se över sina rutiner och se till att ständigt 
arbetar med att underhålla och uppdatera rutinerna.  
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