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Sammanfattning 
 

Idag är miljömedvetandet stort och intresset för företags miljöarbete ökar och anses allt 

mer viktigt. Ett system där struktur och ordning är första prioritet är därför viktigt i 

miljöarbetet. Alla handlingar och inköp som fattas av oss människor påverkar miljön 

både positivt och negativt. Påverkan blir inte bara här och nu utan global och sprider sig 

långt över det industriella samhället. Dock har inte förståelsen för miljö och klimat 

hängt med i utvecklingen och jordens resurser utnyttjas till det maximala med en 

negativ miljöpåverkan som följd. En lösning för företag att arbeta med att minska 

verksamhetens påverkan på miljön är att införa ett miljöledningssystem, där minskning 

av utsläpp till mark, luft och vatten är huvudsyftet.  

 

Ett miljöledningssystem syftar till att strukturera upp företagets eller verksamhetens 

miljöarbete och är ett sätt att ta hänsyn till miljön. Miljödiplomering är ett 

miljöledningssystem för små till medelstora företag. Miljödiplomering följer Svensk 

Miljöbas kravstandard och syftar till att verksamheten minskar sin miljöbelastning.  

Idag är miljödiplomering ett nationellt känt begrepp som används av företag som vill 

stärka sitt varumärke och bidra till ett bättre konkurrensläge.  

 
WCR Sweden AB i Halmstad är specialiserade på service av alla typer av 

plattvärmeväxlare. Företaget kontaktade Högskolan i Halmstad då de inte hade något 

strukturerat miljöarbete och insett att detta var något de önskade att införa. Detta var 

något de ville ha hjälp med vilket resulterade i vårt examensarbete. 

 

Mycket praktiskt arbete ligger till grund för resultatet av detta examensarbete. 

Företagets mest miljöpåverkande delar, som togs fram utifrån resultatet av 

miljöutredningen, visade sig vara transporter och kemikalieanvändning.  
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Abstract 

 
Today, environmental awareness and great interest in company's environmental work is 

increasing and is more important. A system of structure and order is the first priority 

and therefore important for the environment. All actions and purchase made by humans 

affect the environment both negative and positive. The impact is not just here and now 

but also global and spreads far beyond the industrial society. However, haven’t the 

understanding of the environment and climate kept up with developments and the 

Earth's resources are utilized to the maximum with a negative environmental impact as a 

result. An environmental management system, where the reduction of emissions to land, 

air and water are basic, is a good way to keep up with progression and to care for our 

environment. 

 

An environmental management system aimed at structuring the company and is a way 

to respect the environment. Environmental certification is used as a management system 

for small to medium sized businesses. Environmental certification follows the Swedish 

Environmental requirements are aimed to reduce the environmental impact. 

Today, the certification is a national known concepts used by companies that want to 

increase brand awareness and contribute to a better competitive position. 

 

WCR Sweden AB in Halmstad is specializing in servicing all types of plate heat 

exchangers. The company contacted the school when they had no direct environmental 

work and realized that this was something they wished for and wanted help with and 

this resulted in our thesis. 

 

Much practical work is the basis for the results of this thesis. The company's most 

environmentally sensitive parts, which were based on the results of environmental 

review, turned out to be the transport and the chemical use. 
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Förord 
 

Examensarbetet som är gjort inom SET (sektionen för ekonomi och teknik) på 

Högskolan i Halmstad startade i januari 2012 och gick på halvfart fram till maj 2012 då 

rapporten var färdigställd. Kursen, Examensarbete i miljövetenskap, är 15 

högskolepoäng och sträcker sig över läsperiod tre och fyra inom programmet 

Miljövetare.  

Examensarbetet har gjorts i samarbete med WCR Sweden AB placerade i Halmstad. 

Företaget kontaktade Högskolan i Halmstad då de ville ha hjälp med sitt miljöarbete och 

det var så vi kom i kontakt med WCR Sweden AB i Halmstad.  

 

Vår handledare till detta examensarbete är Hanna Berggren på SEE U Halmstad AB. 

Examinator är Marie Mattson, universitetslektor, från Högskolan i Halmstad.  

 

Till att börja med vill vi tacka de anställda på WCR Sweden AB för ett otroligt bra 

samarbete, stöd och en trevlig tid. Sen vill vi tacka för en stark handledarroll och ett 

exceptionellt bra stöd från Hanna Berggren på SEE U Halmstad AB. Till sist vill vi 

även tacka våra familjer som stöttat och hjälpt oss genom detta. 

 

Detta examensarbete har idag lett till att WCR Sweden AB i Halmstad den 2012-06-11 

blev miljödiplomerade.  

 

 

Halmstad, maj 2012 

 

Charlotte Vikström Karvonen och Lisa Hugoh 
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1. Inledning 
 

Idag är miljömedvetandet stort och intresset för företags miljöarbete ökar och anses allt 

viktigare. Ett system där struktur och ordning är därför viktigt i miljöarbetet och ett sätt 

att nå detta är att miljödiplomera företaget.  Miljödiplomering, ett nationellt känt 

begrepp, är ett miljöledningssystem för små till medelstora företag som vill stärka sitt 

varumärke och bidra till ett bättre konkurrensläge.  

Kemikalier, avfall och transporter är idag viktiga parametrar för företag, eftersom 

kunder idag kräver miljörelaterad information om produkter och tjänster. Genom att 

skapa ordning och reda visar man kunder och intressenter att miljöfrågor tas på allvar 

och att man strävar efter ständiga förbättringar. Lätta lösningar som bidrar till minskad 

miljöpåverkan som företag kan utföra kan t.ex. vara att byta ut glödlampor till 

lågenergilampor och kanske skriva ut dubbelsidigt. En något mer avancerad åtgärd som 

företag kan göra, för att minska sin miljöpåverkan, kan vara att byta ut företagets 

uppvärmningssystem. Ett byte från elpanna till exempelvis bergvärme eller jordvärme 

kan vara ett bra alternativ.  

 

 

 

2. Syfte och målsättning 
 

Syftet med vårt examensarbete var att få kunskap om samt kunna hantera och utföra en 

miljöutredning som ska ligga till grund för miljödiplomering som i detta fall var för 

WCR Sweden AB i Halmstad. Företaget kontaktade Högskolan i Halmstad då de inte 

hade något direkt miljöarbete och insett att detta var något de stävade efter att införa och 

ville ha hjälp med.  
 

Målet som eftersträvades vid examensarbetets start var att genomföra en 

miljödiplomering av företaget med hjälp av extern revisor.  

 

Med detta ska vi också lära oss att hantera beräkningar och alla de steg som ingår i en 

miljöutredning och miljödiplomering.  
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3. Bakgrund 
 

Alla handlingar och inköp som fattas av oss människor påverkar miljön. Påverkan blir 

inte bara här och nu utan global och sprider sig långt över det industriella samhället. 

Förutsättningar för oss människor har förändras mycket över tiden och till stor del tack 

vare industrialismen. Dock har inte förståelsen för miljö och klimat hängt med i 

utvecklingen och jordens resurser utnyttjas till det maximala med en negativ 

miljöpåverkan som följd.    

Att införa ett miljöledningssystem, där minskning av utsläpp till mark, luft och vatten är 

huvudsyftet, är ett bra sätt att hänga med i utvecklingen och ta hänsyn till vår miljö 

(Carlson & Pålsson, 2008).  

 

Valet av examensarbete kommer från vårt intresse för miljöledningssystem som vi fått 

under utbildningens gång. Detta är även något vi önskar att få arbeta med i framtiden 

när vi är färdigutbildade.    

 

3.1 Miljöarbete i Sverige 

 

Vi vet att människans aktiviteter och våra industrier skadar naturen och miljön, vilket 

har blivit välkänt för de flesta genom media. Att skapa medvetenhet har varit en lång 

och målmedveten process och har bidragit till förändringar i samhället, bl.a. politiska 

(Carlson & Pålsson, 2008). 

Miljöarbetet i Sverige är format och styrt efter miljöbalken som trädde i kraft den 1 

januari 1999. Tidigare hade Sveriges verksamheter och industrier styrts av 16 miljölagar 

vilka smältes samman till miljöbalken. Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar 

utveckling där nuvarande och kommande generationer kan leva i en god och hälsosam 

miljö. Miljöbalken är uppbyggd på sju olika avdelningar som innehåller 33 kapitel och 

ungefär 500 paragrafer. De sju delarna som miljöbalken är uppbyggd kring är följande: 

 

 Kap 1-6  Allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer 

 Kap 7-8  Regler för naturvård  

 Kap 9-15  Regler för verksamheter 

 Kap 16-25  Förfarande vid prövning av ärenden 

 Kap 26-28  Regler för tillsyn och avgifter 

 Kap 29-30  Brottsbeskrivningar, straffavgifter och sanktionsavgifter 

 Kap 31-33  Ersättningar, skadestånd och försäkringar 

 

Den första delen i miljöbalken som gäller de allmänna hänsynsreglerna gäller för alla, 

både privatpersoner och företag. De allmänna hänsynsreglerna beskrivs kortfattat nedan: 
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 Bevisbörderegeln 

Kunna bevisa att reglerna som finns i miljöbalken följs.  

 Kunskapskravet 

Ha tillräcklig kunskap för att veta hur verksamheten påverka människan och 

miljön samt hur påverkan ska minimeras.  

 Försiktighetsprincipen 

Skyddsåtgärder ska vidtas när det finns risk för påverkan från verksamheten. 

Denna regel gäller även om det inte finns några krav från tillsynsmyndigheten.  

 Bästa möjliga teknik 

Bästa möjliga teknik ska alltid väljas i första hand för att på så sätt minimera 

miljöpåverkan.  

 Lokaliseringsprincipen 

Verksamheten ska placeras så att minsta möjliga intrång och påverkan på 

människan och miljön uppstår.  

 Hushållningsprincipen 

Återvinning och återanvändning ska främjas samt en god hushållning med 

resurser och energi eftersträvas.  

 Produktvalsprincipen 

Produkter som innebär risk för människan och miljön ska ersättas av mindre 

farliga alternativ där det är möjligt.  

 

Till miljöbalken finns ett antal förordningar som regeringen beslutar över. 

Förordningarna innehåller kompletterande information som kan behövas till de gällande 

lagarna i miljöbalken. Det finns andra lagar så som skogsvårdslagen, luftfartslagen och 

väglagen som är kopplade till miljöbalken. Detta innebär att dessa lagar hänvisar till 

olika bestämmelser i miljöbalken (www.naturvardsverket.se, 2011).   

 

Sverige har antagit ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som vi ska sträva efter 

att uppnå. Generationsmålet beskriver den samhällsomställning som behöver genomgås 

under en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås och är därför vägledande i 

miljöarbetet. Målet anger även att Sverige inte får exportera miljöproblem till andra 

länder för att själva kunna klara av de svenska miljömålen. Som tidigare nämnts innebär 

generationsmålet att miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. För att detta ska 

uppnås ska miljöpolitiken inriktas mot (www.miljomal.se, 2012): 

 

 Ekosystemet har återhämtat sig, eller näst intill återhämtat sig.  

 Bevara, främja och nyttja natur- och kulturmiljön samt den biologiska 

mångfalden. 

 Miljöns positiva inverkan på människan ska främjas samtidigt som den negativa 

miljöpåverkan på människans hälsa minskar. 

 Kretsloppen är fria från farliga ämnen och resurseffektiva.  

 Naturresurserna hushålls på ett bra sätt. 
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 Förnybar energi ökar i användning för att på så sätt bidra med minimal 

miljöpåverkan. 

 Konsumtionsmönstret när det gäller produkter och tjänster ändras så att de 

orsakar minimal miljöpåverkan (www.miljomal.se, 2012).  

 

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver hur tillståndet i den svenska miljön ska vara när 

målen har uppnåtts. Varje miljökvalitetsmål har ett eller flera delmål som är steg på 

vägen mot att uppnå målet samt generationsmålet. Dessa delmål ska ersättas med 

såkallade etappmål vilket har börjat göras.  

Årligen följs miljökvalitetsmålen upp i en rapport och en fördjupad utvärdering av 

målen görs. I uppföljningen av målen granskas om åtgärderna och styrmedlen är 

tillräckliga för att kunna uppnå målen till 2020. Betyget på bedömningen ges i ja, nära 

eller nej.  

De 16 miljökvalitetsmål som Sverige har antagit är följande (www.miljomal.se, 2012): 

 

 Begränsad klimatpåverkan 

FN:s ramkonvention för klimatförändringar har sagt att halten av växthusgaser i 

atmosfären ska stabiliseras till en nivå där människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett riktigt sätt där den 

biologiska mångfalden bevaras och andra mål för hållbar utveckling inte 

riskeras. Ansvar för att det globala målet uppnås har Sverige tillsammans med 

andra länder.   

 

 Skyddande ozonskikt 

Riksdagen har definierat målet som så att ozonskiktet ska utvecklas så att det på 

lång sikt ger skydd för den skadliga UV-strålningen.  

 

 Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska enligt Riksdagens definition ge en hållbar och säker 

dricksvattenförsörjning. Detta ska samtidigt bidra till att livsmiljön för växter 

och djur i sjöar och vattendrag är god.  

 

 Ett rikt odlingslandskap 

Jordbruksmarken och odlingslandskapet ska bevaras på ett riktigt sätt så att den 

biologiska produktionen och livsmedelsproduktionen säkras.   

 

 Frisk luft 

Människor, djur och växter ska inte ta skada av luften som de andas in, utan den 

ska vara så ren att den inte bidrar med några negativa hälsoeffekter. 

 

 Säker strålmiljö 

Skadliga effekter från strålning ska inte få påverka människors hälsa samt den 

biologiska mångfalden.  
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 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Den biologiska mångfalden ska bevaras i våra sjöar och vattendrag, framförallt i 

Östersjön och Västerhavet.  

 

 Storslagen fjällmiljö 

Upplevelsevärden, natur- och kulturvärden samt den biologiska mångfalden ska 

bevaras i fjällen. Hållbar utveckling ska främjas och därför ska verksamheter i 

fjällmiljö bedrivas med hänsyn till dessa värden. 

 

 Bara naturlig försurning 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet säger att den försurande effekten 

från markanvändning och nedfall inte får överskida det som mark och vatten tål. 

Korrosionshastigheten i vattenledningssystem, arkeologiska föremål m.m. ska 

inte heller öka till följd av de försurande nedfallet.  

 

 Ingen övergödning 

Människors hälsa, användning av mark och vatten samt förutsättningar för den 

biologiska mångfalden ska inte påverkas negativt av halterna av gödande ämnen.  

 

 Myllrande våtmarker 

Värdefulla våtmarker ska bibehållas och bevaras när det gäller deras ekologiska 

och vattenhushållande funktion i landskapet.  

 

 God bebyggd miljö 

Bebyggd miljö ska medverka till en god regional och global miljö samt skapa en 

hälsosam livsmiljö för människor, djur och natur. En god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser uppnås genom att byggnader och anläggningar byggs 

på ett miljöanpassat vis.  

 

 Giftfri miljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska inte hotas på grund av de 

giftiga ämnen som utvunnits av samhället.  

 

 Levande sjöar och vattendrag 

Sjöars och vattendrags variationsrika livsmiljöer ska bevaras samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas.   

 

 Levande skogar 

Den biologiska produktionen och den biologiska mångfalden ska bevaras samt 

värnas i skogen och skogsmarken.  
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 Ett rikt växt- och djurliv 

För att nuvarande och framtida generationer ska få ta del av den biologiska 

mångfalden ska denne bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. För att bevara 

mångfalden ska arternas livsmiljöer och ekosystem tas om hand och värnas 

(www.miljomal.se, 2012).   

 

 

3.2 Miljöledningssystem och Miljödiplomering 

 

Ett miljöledningssystem syftar till att strukturera upp företagets eller verksamhetens 

miljöarbete och är ett sätt att minska miljöbelastningen. Som tidigare nämnts är det 

grundläggande för miljöledningssystemet att minska utsläpp till mark, luft och vatten 

(Carlson & Pålsson, 2008).   

Företag och verksamheter har idag mycket krav och förfrågningar angående sina 

produkter och tjänster, inte minst när det kommer till området miljö. Förr räckte det som 

företag att bara tillverka och leverera produkter som kunder efterfrågade och var villiga 

att betala för. Men idag efterfrågar av kunder och intressenter att företaget kan redovisa 

att deras produkter är tillverkade på ett miljöanpassat sätt. Då är ett miljöledningssystem 

ett bra sätt att visa externt att man tar hänsyn till miljön och jobbar mot ständig 

förbättring (Piper et.al, 2004). 

Det finns olika typer av miljöledningssystem som företag kan införa. Exempel på några 

av dessa är ISO 14001, EMAS och Miljödiplomering.   

 

3.2.1 ISO 14001 

 

ISO 14001 är en standard som syftar till att hjälpa företag och organisationer att införa 

ett miljöledningssystem. Genom att bygga upp ISO 14001 i verksamheten blir 

miljöarbetet strukturerat och systematiskt och verksamhetens miljöprestanda förbättras 

kontinuerligt. Processen för att kontinuerligt förbättra verksamhetens miljöarbete 

bygger på att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Arbetet kommer slutligen leda 

till att verksamheten blir mer effektiv samt kostnadseffektiv och att miljöbelastningen 

stegvis minskas (Piper et.al, 2004). De principer och element som ingår i 

miljöledningssystemet enligt ISO 14001 är följande: 

 

 Miljöutredning 

Enligt ISO 14001 ska en miljöutredning av företaget genomföras. Anledningen 

till att en miljöutredning genomförs är för att upptäcka företagets mest 

miljöpåverkande delar och sedan kunna gå vidare med dessa och sätta upp 

miljömål. I miljöutredningen undersökts företagets olika delar, så som 

kemikalier, avfall, transporter, inköp m.m.   

 Miljömål 

Miljömål är något som ett företag ska sätta upp utifrån de mest miljöpåverkande 
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delarna, som man kom fram till i miljöutredningen. Till varje miljömål ska även 

en plan för genomförande av målet tas fram och vem som ansvara för att det 

uppnås.   

 Miljöpolicy. Miljöpolicyn ska ligga till grund för företagets miljöarbete. En 

miljöpolicy enligt ISO 14001 ska innehålla löfte om ständig förbättring samt att 

lagar och regler gällande verksamheten följs. Miljöpolicyn ska alla anställda på 

företaget vara väl medvetna om och arbeta emot. Den ska även vara tillgänglig 

för allmänheten att ta del av.  

 Planering  

För att kunna upprätthålla miljömål och miljöprogram ska rutiner och 

miljöaspekter som gäller för verksamheten tas fram. Lagar som gäller för 

företaget ska också redovisas.  

 Införande och drift  

Fördela ansvar, undersök behov av utbildning, ta fram dokumentation, 

nödlägesberedskap m.m.    

 Kontroll och korrigerande åtgärder 

Ta fram instruktioner kring mätning och övervakning för att förebygga åtgärder 

och avvikelser som kan uppstå i verksamheten.  

 Ledningens genomgång 

Ett sätt att säkerställa att miljöledningssystemet sköts på ett riktigt och effektivt 

sätt (Erhardsson & Björnsjö, 1997).  

 

 

3.2.2 EMAS 

 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är en förordning om frivillig 

miljöstyrning och miljörevision och är framtagen av EU. Syftet med förordningen är att 

underlätta miljöarbetet för industriella verksamheter. EMAS innefattar 20 artiklar där 

det framgår hur medlemsländerna och företag ska arbeta för att leva upp till 

förordningen. Grundkraven som ingår i EMAS-förordningen kan sammanfattas i 

följande punkter: 

 

 Miljöutredning  

Ska genomföras av varje företag eller verksamhet och vara basen i det fortsatta 

miljöarbetet. Anledningen till att en miljöutredning ska genomförs på företaget 

är för att hitta deras mest miljöpåverkande delar. Och därefter kunna utforma en 

miljöpolicy och miljömål för företaget.  

 Miljöpolicy 

Ska antas av företaget där de ger löfte om att ideligen jobba för ständig 

förbättring och följa gällande lagar och regler som rör verksamheten. 

 Miljöprogram 

Införa mål för verksamheten och ange vilka åtgärder som ska göras för att målen 

ska uppnås och när det ska vara gjort.  
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 Miljöstyrningssystem 

Ska införas på företaget för att miljöarbetet ska bli effektivt och lyckosamt. 

Riktlinjer för hur miljöstyrningssystemet ska införas anges i EMAS.  

 Miljörevision  

Miljöprogrammet ska dokumenteras och genomgå revision, en typ av 

uppföljning av hur väl miljöarbetet fungerar.   

 Miljöredovisning  

Ska utarbetas där anläggningens miljömässiga status redovisas till allmänheten 

efter varje tidsperiod.  

 Kontroll 

En oberoende miljökontrollant ska granska företagets eller verksamhetens 

miljöarbete (Erhardsson & Björnsjö, 1997). 

 

 

3.2.3 Miljödiplomering 

 

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem för små till medelstora företag, och införs 

för att skapa struktur, ordning samt ett bra miljöarbete. Miljödiplomering följer Svensk 

Miljöbas kravstandard och syftar till att verksamheten minskar sin miljöbelastning. Då 

miljömedvetandet har blivit större, kan införandet av en miljödiplomering stärka ett 

varumärke och bidra till ett bättre konkurrensläge. Miljödiplomering är ett nationellt 

känt begrepp och är till hjälp i marknadsföring i hela Sverige (www.svenskmiljobas.se, 

2012). Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen använder sig av samma 

utgångspunkter som miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Detta för att 

underlätta för verksamheter som efter miljödiplomering skulle vilja gå över till ett av de 

andra miljöledningssystemen i framtiden (Svensk Miljöbas kravstandard, 2005).   

Svensk Miljöbas kravstandard har arbetats fram under många år av flera olika 

miljödiplomeringsmodeller. År 2005 sammanställdes kraven i standarden och en allmän 

lägsta nivå för miljödiplomering av företag bestämdes. Syftet med standarden är att 

säkerställa att alla företag och verksamheter uppfyller samma typ av krav för att tilldelas 

diplom för miljödiplomering. För att ytterligare säkra detta finns det även krav på 

utfärdarnas arbetssätt och material samt på revisorer som ger ut diplom och godkänner 

verksamheter. Företag och organisationer som har ett miljödiplom enligt Svensk 

Miljöbas är idag drygt 800 stycken (www.svenskmiljobas.se, 2012).   
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Miljödiplomering innehåller många olika delar som kommer att beskrivas mer ingående 

nedan. Hur de olika delarma hänger samman och i vilken ordning som de ska 

genomföras kan ses i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Processchema över miljödiplomeringens steg. 

 

Miljöutredning 

För att kunna miljöanpassa företaget eller verksamheten är det viktigt att kartlägga 

miljöpåverkan från verksamheten och detta görs med hjälp av en miljöutredning. 

Genom utredning får man en uppfattning om var och hur insatser ska sättas in, för att på 

bästa sätt förbättra verksamheten så att största nytta för miljön kan åstadkommas. 

Utifrån resultatet i miljöutredningen, där man får fram företagets mest miljöpåverkande 
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delar, kan man sedan bestämma en miljöpolicy och sätta upp miljömål för verksamheten 

(Svensk Miljöbas kravstandard, 2005).  

De delar som ska ingå i miljöutredningen är följande:  

 

 Kemikalier 

Kemikalier och kemiska ämnen finns överallt omkring oss i miljön och kan vara 

allt från tvål och diskmedel till syror och baser. Som ett krav vid en 

miljödiplomerig ska en förteckning över alla kemikalier som verksamheten 

använder finnas samt säkerhetsdatablad, som beskriver produktens egenskaper. 

Dock behöver det inte finnas säkerhetsdatablad på hygienprodukter då de inte 

har några krav på att ta fram säkerhetsdatablad. I förteckningen över 

kemikalierna ska anges produktnamn, tillverkare/leverantör, 

användningsområde, användning (regelbunden, sällan, utgående eller ersättas), 

årsförbrukning, miljömärkning och riskfraser.  

 

 Transporter 

Mycket utsläpp av växthusgaser, då framförallt koldioxid, kommer från dagens 

transporter. Som många andra aktiviteter som påverkar miljön från verksamheter 

är det i miljöutredningen också viktigt att studera transporter som uppstår kring 

verksamheten. Det som ska studeras för att uppfylla kraven i 

miljödiplomeringen är personresor (resor med flyg, bil, kollektivtrafik), 

tjänstebilar, arbetsfordon och godstransporter till och från verksamheten. 

 

 Avfall 

En god källsortering är en förutsättning för ett bra miljöarbete. Det bidrar både 

med en trevligare arbetsmiljö samtidigt som koldioxidutsläppen från 

sopförbränning minskar. I miljödiplomeringen ska därför en dokumenterad 

redovisning över verksamhetens avfallshantering och sortering finnas. Mängden 

avfall som produceras av verksamheten ska även anges i dokumentet.    

 

 Lagar och regler 

För att uppfylla kraven i standarden är det viktigt att verksamheten känner till 

gällande miljölagar så att inte några av dessa bryts eller överträds. För att detta 

inte ska inträffa ska en lista med de lagar och regler som gäller för verksamheten 

finnas med i miljöutredningen.   

Det ska även i miljöutredningen anges om verksamheten är tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig enligt miljöbalken, detta då regler och lagar kan vara något 

olika beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs.    
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 Lokaler och energi 

Energi behövs i alla verksamheter för både uppvärmning och verksamheten. För 

att kunna undersöka verksamhetens miljöpåverkan från energianvändning ska 

uppvärmning, kylning, energikällor m.m. kartläggas i miljöutredningen.  

 

 Verksamhetsbeskrivning 

En kort beskrivning av verksamheten, dess aktiviteter och antalet anställda ska 

finnas med i miljöutredningen. Detta för att kunna få en översiktlig bild över 

verksamheten och vilka aktiviteter som kan vara de mest miljöpåverkande.  

 

 Organisation 

Ett av kraven i miljödiplomeringen är att verksamheten ska utse en 

miljösamordnare. Ansvar och befogenheter till denne ska definieras skriftligen, 

dock är det alltid VD eller chef som har det yttersta ansvaret.  

Tanken med miljösamordnaren är att han eller hon ska förmedla 

miljöinformation till de andra anställda på verksamheten, ta fram rutiner som 

verksamheten kan behöva, sammanställa årlig statisktik över miljöarbetet m.m.   

 

 Nödlägesberedskap 

I alla verksamheter kan olika risker och nödlägen uppstå som kan påverka 

miljön negativt. Exempel på nödlägen är exempelvis brand, maskinhaveri, 

utsläppa av kemikalier till avlopp m.m. För att riskerna ska kunna förebyggas 

och undvikas är det viktigt att kartlägga dessa. Med införskaffad kunskap om 

riskerna är de därför också lättare att minimera skadorna om de i värsta fall ändå 

skulle inträffa.  

 

 Rutiner och instruktioner 

För att miljöarbetet ska fungera så bra som möjligt är det nödvändigt att alla 

anställda på företaget känner till grundläggande rutiner som gäller för 

verksamheten. Vilka rutiner och instruktioner som behövs skiljer sig från en 

verksamhet till en annan. Att ha dokumenterade rutiner underlättar även vid 

nyanställningar eller när inhyrd personal används.  Rutiner och instruktioner 

som kan behöva finnas på en verksamhet kan vara avfallsrutin, 

kemikaliehanteringsrutin m.fl.  

 

 Inköp 

Inköp av varor och tjänster är en viktig del i verksamhetens miljöarbete. Det 

syftar till att underlätta miljöanpassningen samt att visa entreprenörer, 

transportörer och leverantörer att miljöfrågor är uppmärksammade och viktiga i 

verksamheten. Kravet i miljödiplomeringen är att verksamheten har en skriftlig 

inköpsrutin där inköp av miljöanpassade och etiska varor är det man strävar 

efter.  
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 Miljöpåverkan 

I princip alla aktiviteter leder till någon typ av negativ miljöpåverkan. 

Aktiviteter som leder till miljöpåverkan är exempelvis resursanvändning, 

godstransporter m.m.  

Indirekta och positiva miljöaspekter som kan finnas med verksamheten bör 

också nämnas i miljöutredningen.  

All miljöpåverkan som verksamheten bidrar med ska föras in i en lista där 

resursanvändning och utsläpp i största möjliga mån ska anges. En rangordning 

av miljöpåverkan från företaget ska göras, för att synliggöra vilka aktiviteter 

som insatser ska sättas in (Svensk Miljöbas kravstandard, 2005).   

 

 

Miljöpolicy och Miljömål 

I miljödiplomeringen ska en miljöpolicy finnas dokumenterad, som beskriver 

verksamhetens riktlinjer och intentioner med miljöarbetet. Miljöpolicyn ska bygga på 

verksamhetens mest miljöpåverkande delar som identifierades i miljöutredningen. Det 

finns några punkter i kravstandarden gällande miljöpolicyn som måste uppfyllas och 

dessa är: 

 

 Bygga på verksamhetens mest miljöpåverkande delar och vara relevant i 

förhållande till verksamheten. 

 Ett löfte om ständig förbättring ska finnas med.  

 Ett löfte om att följa de lagar och regler som är aktuella för verksamheten. 

 Ligga som grund för verksamhetens miljömål. 

 Ledningen och de anställda ska vara väl medvetna om policyn och använda sig 

av den i sitt dagliga arbete.  

 Allmänheten ska kunna ta dela av miljöpolicyn. 

 

Utifrån den fastställda miljöpolicyn och verksamhetens miljöpåverkan ska miljömål och 

åtgärdspunkter till dessa utarbetas. Miljömålen, åtgärdspunkter, ansvarig, resurser och 

när de ska vara genomförda ska finnas dokumenterat i en såkallad miljöplan. Exempel 

på ett miljömål för en verksamhet kan vara att minska pappersförbrukningen med fem 

procent. Åtgärdspunkter för målet kan vara att tänka på vad som skrivs ut och att börjat 

skriva ut dubbelsidigt (Svensk Miljöbas kravstandard, 2005).    

 

Miljöutbildning 

Kravet i miljödiplomeringen är att alla anställda på verksamheten ska genomgå en 

grundläggande miljöutbildning som är på ungefär en halvdag. Vi nyanställning ska 

personen/personerna genomgå utbildningen inom ett år.  

Syftet med den grundläggande utbildningen är att personalen ska få en gemensam grund 

och kunskap i miljöproblem och miljöarbete. Med utbildningen vill man att personalen 

ska få en ökad kompetens och förståelse för miljöfrågor och på så sätt kunna minska 

verksamhetens miljöbelastning. Områden som ska behandlas i miljöutbildning är 

följande: 
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 Jordens utveckling och dess kretslopp. 

 Miljöarbetets utveckling, miljöhoten, miljölagstiftning. 

 Transporter, kemikalier, och avfall 

 Miljöledningssystem och miljömärken 

 Den egna verksamhetens miljöarbete (miljöutredning, miljöpolicy, miljömål 

m.m.) 

 

Vid revisionen av miljödiplomeringen ska ett intyg om personalens miljöutbildning 

kunna redovisas (Svensk Miljöbas kravstandard, 2005).     

 

Miljörevision 

För att kunna få sin verksamhet miljödiplomerad krävs att det uppbyggda 

miljöledningssystemet granskas av en extern revisor. Som hjälpmedel för revisorerna 

finns en checklista med obligatoriska punkter och praktiska åtgärdspunkter som revisorn 

gå igenom vid revisionen. För att bli miljödiplomerad enlig Svensk Miljöbas 

kravstandard ska alla de obligatoriska punkterna vara uppfyllda samt minst 75 % av de 

relevanta åtgärdspunkterna. Egna lösningar till åtgärdspunkterna anges i checklistan och 

tas i beaktande.  

De obligatoriska punkterna i checklistan är följande: 

 

 Miljöutredning med identifiering av miljöpåverkan 

 Miljösamordnare  

 Åtgärder för att minska klimatpåverkan 

 Avfallsredovisning 

 Kemikalieförteckning 

 Miljöpolicy 

 Miljöplan med miljömål 

 Inköpsrutin 

 De anställda ska ha genomgått grundläggande miljöutbildning 

 Regelbunden miljöinformation, både internt och externt.  

 

De praktiska åtgärdspunkterna i checklistan rör följande delar i verksamheten: 

 

 Lokaler 

 Personal 

 Kontoret 

 Varor och tjänster 

 Avfall 

 Transporter 

 Kemikalier 

 

Uppfylls de obligatoriska punkterna och 75 % av de praktiska åtgärdspunkterna blir 

verksamheten miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas kravstandard och får ett diplom 
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för sitt miljöarbete. För att säkerställa att verksamheten fortsätter med sitt miljöarbete 

och arbetar efter ständig förbättring kommer revisorn tillbaka det första året och gör en 

omdiplomering. Därefter sker omdiplomering av verksamheten vart tredje år (Svensk 

Miljöbas kravstandard, 2005).  

 

 

3.3 Verksamhetsbeskrivning – WCR Sweden AB 

 

WCR är specialiserade på service av alla typer av plattvärmeväxlare, detta helt 

oberoende av modell, storlek och märke. Rekonditionering och service på plats är de två 

huvudområden som WCR:s serviceprogram består av. I detta finns också ett antal 

valmöjligheter och tillvägagångssätt. Önskemålet och behovet som kunden vill ha 

anpassar sig WCR efter med flexibilitet. 

 

Plattvärmeväxlaren är idag den mest ekonomiska och effektiva sorten av värmeväxlare 

med sin låga kostnad, problemfria underhåll och flexibilitet. Plattorna i en 

plattvärmeväxlare är själva nyckeln till effektiviteten. Det vågiga mönstret på plattorna 

gör att de genererar en typ av självrening vilket medför att smutsen på plattorna 

minskar. 

Uppbyggnaden av en plattvärmeväxlare består av plattor med gummipackning som är 

placerade mellan två styrstänger, en ovanför och en under varav den övre är den 

bärande stången. Bultar håller plattorna på plats i en såkallad stativplatta, en typ av ram. 

I ramen går vätskan in till plattvärmeväxlaren genom en ledning och fördelas mellan 

plattorna. Ett fritt flöde av luft skapar ett mellanrum mellan packningarna och detta 

förhindrar att vätskor blandas. 

 

 

 
Figur 2. Avskiljningen mellan olika vätskor sker med hjälp av luft i mellanrummet(WCR hemsida, 2012) 

 

Även mönstret på plattorna skapar mellanrum och detta medför att en hög turbulens vid 

låg hastighet på vätskan uppstår. En mycket hög värmeöverföring uppstår då när den 

höga turbulensen och den låga hastigheten kombineras med flöden av motsatt riktning.  

Värmeväxlarens kapacitet minskar med tiden oavsett vilken typ av komponent den 

består av. Föroreningar är en anledning till att det bildas beläggningar på plattorna, när 

detta inträffar minskar värmeöverföringen och detta ger en minskad effekt. 1 mm 

beläggning kan göra en minskning av värmeöverföringen med ca 40 % (www.wcr.se, 

2012). 
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4. Metod 
 

För att uppnå syftet och målsättningen med examensarbetet har vi använt oss av en 

modell, framtagen av miljöförvaltningen i Göteborg, som utgångspunkt och referens. 

Modellen bygger på och följer Svensk Miljöbas kravstandard för miljödiplomering av 

företag och innehåller krav som måste uppnås och uppfyllas av företaget.  

 

Miljöutredningen var den del av miljödiplomeringen som vi började arbeta med. 

Utredningen började med att våra egengjorda mallar och dokument togs fram och 

skapades i Excel med Göteborgsmodellen som källa. Miljöutredningen är själva 

grunden till miljödiplomeringen och utifrån resultaten får man fram företagets mest 

miljöpåverkande delar och går vidare med dessa. Miljömål och miljöpolicy sätts sedan 

efter företagets mest miljöpåverkande delar. Till största del har examensarbetet varit 

praktiskt och utförts på företaget.  

 

4.1 Miljöutredningen 

 

Tillsammans med företagets hjälp har nödvändig information tagits fram. Efter att 

mallarna byggts upp startades inventeringen av företagets kemikalier, transporter, avfall 

och lagar osv. En övergripande del som ingick i alla delar var att gå igenom WCR:s 

fakturor från 2011 för att där finna mycket information. 

 
4.1.1 Kemikalier 

 

Kemikalieanvändningen var en stor del på WCR och blev en tidskrävande process vid 

miljödiplomeringen. En inventering av alla företagets kemikalier tillsammans med 

WCR:s miljösamordnare var steg ett i utredningen. Inventeringen på företaget blev 

väldigt omfattande då allt från hygienprodukter till starka kemikalier ska finnas med i 

kemikalielistan. Kemikalierna sammanfattades i en kemikalielista där produktnamn, 

tillverkare/leverantör, användningsområde, användning, årsförbrukning, miljömärkning 

och riskfraser angavs. Till varje kemikalie skrevs ett säkerhetsdatablad ut som sedan 

placerades i en pärm med resterande datablad.  

 

Utöver det som ingår i miljödiplomeringen gjordes också en kemikaliehantering till 

företaget så kemikalierna förvaras enligt anvisning från säkerhetsdatabladen. För att 

underlätta hanteringen valdes tre kemikalieskåp samt ett kylskåp ut och dessa märktes 

upp med vilka kemikalier som fick förvaras i vilket kemikalieskåp.  
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4.1.2 Transporter 

 

Transporterna, som så många av de andra delarna, startades med att en mall utformades. 

För att få den information som behövdes gjordes en enkät till företagets anställda. I 

enkäten ställdes frågor kring personalens resor i arbetet, det var frågor kring antal resor 

med bil, flyg och kollektivtrafik. När det gällde frågor som rörde resor med bil frågades 

vilken typ av fordon som använts och hur många resor som gjort under 2011, t.ex. med 

förmånsbil, egen bil eller tjänstebil.  

En annan miljöpåverkande del i transporternas miljöutredning var att undersöka 

företagets godstransporter. Det som undersöktes var vilka produkter och tjänster som 

anländer och avgår från verksamheten, t.ex. livsmedel, post m.m. Informationen som 

framkom i utredningen fördes därefter in i den egengjorda mallen.   

 
4.1.3 Avfall 

 

I mallen som skapades ingick delarna avfallstyp, om sortering fanns, mängd per år, 

placering av kärl och vem som hämtar avfallet. Det var dessa parametrar som 

undersöktes vid inventeringen av företagets avfall och avfallshantering. Inventeringen 

startade med en genomgång i verkstad, lager och kontor för att undersöka vilka 

sorteringskärl som fanns på företaget. För att få information om hur mycket avfall som 

produceras varje år av företaget och vem som ansvarar för hämtning tillfrågades 

personalen. En genomgång av fakturor från avfallshämtarna gjordes också för att få 

exakta mängder på det hämtade avfallet.  

Efter inventeringen fylldes den insamlade datan in i mallen och en utvärdering av vilka 

avfallskärl som eventuellt skulle beställas till efter ombyggnationen gjordes.  

 
4.1.4 Lagar och regler 

 

För lagar och regler som rör verksamheten byggdes också här en mallar upp med 

Göteborgsmodellen som utgångspunkt. Kontakt med kommunen och länsstyrelsen 

gjorde att vi fick svar på om företaget är tillståndspliktige eller anmälningspliktig enligt 

miljöbalken, alltså vilken typ av verksamhet som WCR Sweden AB (Halmstad) räknas 

till. För att utreda vilka lagar och regler som rör verksamheten började vi arbetet med att 

gå igenom de lagar som finns i miljöbalken samt dess tillhörande förordningar och detta 

för att kunna koppla vissa av lagarna till verksamheten. En undersökning av Sveriges 16 

miljömål och de regionala som gäller speciellt för Halland gjordes.  

Resultatet från undersökningen av lagar och regler i miljöbalken, Sveriges och Hallands 

miljömål m.fl. fördes därefter in i mallen. 
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4.1.5 Lokaler och energi 

 

Arbetet med företagets lokaler och energi började med en undersökning av vilken typ av 

lokaler, t.ex. kontor och verkstad, som företaget använder sig av. I miljöutredningen 

ingår även att ta reda på vilken yta de olika lokalerna har samt om de ägs eller hyrs av 

företaget. För att få svar på frågorna gällande lokaler tillfrågades företaget VD.  

När det kom till företagets energianvändning, både för uppvärmning och för 

verksamheten, tillfrågades även här företagets VD. Genomgång av fakturor från 

energibolag gjorde att vi fick svar på hur många kWh energi som köptes in till företaget 

under år 2011. All fakta som vi fick fram när vi undersökte lokaler och energi på 

företaget dokumenterades därefter skriftligt i mallen.   

 

4.1.6 Verksamhet och organisation    

 

För att beskriva verksamheten och organisationen samt få svar på antal enheter och 

anställda på företaget tillfrågades de anställda och VD. Information på företagets 

hemsida användes som utgångspunkt vid beskrivningen av verksamheten, som är en 

obligatorisk del i miljöutredningen och således miljödiplomeringen. Alla information 

som ska finnas med i miljödiplomeringen när det gäller verksamheten och 

organisationen dokumenterades skriftligen i ett Word-dokument.  

 

4.1.7 Nödlägesberedskap 

 

Syftet med miljödiplomeringen är som tidigare nämnts att minska den negativa 

miljöpåverkan från verksamheten. Genom att undersöka vilka nödlägen som kan 

uppkomma i verksamheten kan dessa förhindras och förebyggas så att minsta möjliga 

miljöpåverkan från dessa uppstår. En genomgång av vilka olyckor och nödlägen som 

kan uppstå på och kring verksamheten genomfördes därför. Hur de olika nödlägena ska 

förebyggas och vad som ska göras om olyckan ändå skulle inträffa gjordes också. 

Informationen kring företagets nödlägen dokumenterades i en tabell som ska finnas 

lättillgänglig för de anställda om olyckan skulle vara framme.    

 

4.1.8 Rutiner och instruktioner 

 

För att minimera miljöpåverkan från verksamheten ska rutiner och instruktioner tas 

fram gällande verksamheten. Efter diskussion med VD och miljösamordnare bestämdes 

att rutiner för kemikalier och avfall var de som var viktigast i verksamheten. 

Instruktioner och rutiner gällande dessa togs fram tillsammans och ska tillämpas av de 

anställda på verksamheten.  
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4.1.9 Inköp 

 

En inventering av vilka varor och tjänster som köps in av företaget gjordes. Utifrån de 

produkter och tjänster som köps in skrevs en inköpsrutin för varje produkt- och 

tjänstegrupp. I inköpsrutinen beskrivs vad inköpsansvarig ska tänka på vid inköp av nya 

produkter, allt för att bidra med minsta möjliga miljöpåverkan från företaget.  

Informationen och inköpsrutinen dokumenterades skriftligen enligt Svensk Miljöbas 

kravstandard. 

 

4.1.10 Miljöpåverkan 

 

I slutet av miljöutredningen skulle all miljöpåverkan som uppstår på och kring 

verksamheten rangordnas. En genomgång av allt tidigare material som tagits fram i 

miljöutredningen gjordes för att hitta företagets miljöpåverkande delar. För att 

underlätta rangordningen räknades koldioxidutsläppet för de miljöpåverkande delarna 

ut, där det var möjligt. Aktiviteter med miljöpåverkan, utsläpp och rangordning fördes 

in i en av våra egentillverkade mallar.    

 

 

4.2 Miljöpolicy och miljömål 

 

Efter genomförd miljöutredning, där företagets mest miljöpåverkande delar togs fram, 

hölls en diskussion med miljösamordnare och VD på företaget. Där diskuterades vad de 

ansåg vad viktigt att ha med i miljöpolicyn och vi kom med förslag på vad vi tyckte 

skulle ingå. Efter diskussionen satte vi ihop en miljöpolicy för företaget där deras 

önskemål och våra förslag sammanfogades.  

Utifrån rangordningen som gjordes av företagets miljöpåverkan togs miljömål för 

verksamheten fram. Miljömålen byggdes upp efter företagets mest miljöpåverkande 

delar. Miljömålen och miljöpolicyn presenterades därefter för VD och alla anställda på 

WCR Sweden AB som fick komma med synpunkter och förslag på förändringar. Vid 

samma tillfälle när miljömål och miljöpolicyn presenterades gick vi även igenom det 

som gjorts under miljöutredningen. Detta för att alla skulle bli lika insatta i miljöarbetet 

och på så sätt kunna komma med kommentarer och synpunkter på vårt arbete.  

Mötet resulterade i några synpunkter och förändringsförslag i både miljöpolicyn och 

miljömålen. Dessa synpunkter rättades till och förändringarna godkändes senare av VD 

och de anställda.  

För att underlätta genomförande av miljömålen gjordes en miljöplan enligt Svensk 

Miljöbas kravstandard.  I miljöplanen ingick aktivitet som påverkar miljön, miljömål, 

åtgärdspunkter, ansvarig, tidpunkt när målet ska vara genomfört, uppföljning och 

resurser för åtgärden. De godkända miljömålen fördes in miljöplanen samt resterande 

information.  
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4.3 Miljöutbildning  

 

I miljödiplomering ingår det ett moment där alla anställda på företaget ska genomgå en 

grundläggande miljöutbildning. I Svensk Miljöbas kravstandard anges vad som ska 

finnas med i miljöutbildningen för att den ska vara godkänd att använda som 

utbildningsmaterial. 

Utifrån de delar som ska ingå i utbildningen skapades en PowerPoint som användes vid 

utbildningstillfället på omkring fyra timmar.    

Eftersom att vi inte är godkända av Göteborgs kommun som revisorer för 

miljödiplomering var vårt material tvunget att granskas av SEE U Halmstad AB som är 

godkända revisorer.   

 

4.4 Antaganden 

 

När det gäller WCR:s transporter har ett antagande gjorts då det gäller 

transportsträckorna. Många resor har gjorts med varierande längd och därför har ett 

medelvärde används vid uträkning av sträckorna. Medelvärdet som används vid 

uträkning av WCR:s transportsträckor är 400 km. 

 

Vid uträkning av koldioxidutsläpp från transporterna har ett medelvärde antagits. Det 

medelvärde som har räknats med är 150 g CO2/km (www.naturvardsverket.se).  
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5. Resultat 
 

Resultatet från miljöutredningen och hela miljödiplomeringen av WCR Sweden AB i 

Halmstad redovisas kortfattat nedan. I bilaga A-R finns våra mallar och dokument som 

tagits fram till miljödiplomeringen och som bygger på Svensk Miljöbas kravstandard.  

 

5.1 Miljöutredning 

 
5.1.1 Kemikalier 

 

Resultatet från inventeringen av företagets alla kemikalier, tillverkare/leverantörer, 

användningsområde, användning (regelbunden, sällan, ska ersättas och ska utgå), 

årsförbrukning och miljömärkning finns i Bilaga A. I Bilaga B finns ett dokument över 

alla kemikaliers riskfraser och vad de betyder. En kemikaliehantering togs fram över 

hur företaget ska hantera och förvara sina kemikalier så inga olyckor sker. Kemikalier 

reagerar med kemikalier, för att detta inte skulle ske gick vi igenom alla 

säkerhetsdatablad för att vara säkra på vilka som kunde förvaras tillsammans med 

varandra och vilka som behövde svalare utrymme osv. Detta var något som gjordes 

utöver de delar som ingick i miljöutredningen. Resultatet från kemikaliehanteringen kan 

ses i figur tre och fyra nedan. En förteckning av kemikaliehanteringsplanen finns även 

att finna i Bilaga C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kemikaliehanteringsplan innan utsortering av kemikalier.  
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Figur 4. Kemikaliehanteringsplan efter utsortering av kemikalier.   

 

5.1.2 Transporter 

 

Resultatet från undersökningen av WCR Sweden AB i Halmstads transporter, som utgår 

från svaren vi fick i enkäten, finns i Bilaga D. Resultatet vi fick från enkäten visade att 

företaget innehar två förmånsbilar, två tjänstebilar, en truck och en gräsklippare. 

Transportenkäten som användes finns i Bilaga E.  

Transporternas miljöpåverkan har räknats ut i koldioxid för att underlätta rangordningen 

av företagets miljöpåverkan. Uträkningarna som gjorts finns i Bilaga F. 

Koldioxidutsläppet från företagets transporter, både bil och fly, uppgick till ett 

sammanlagt utsläpp under 2011 till 29 820 kg CO2. 

 

5.1.3 Avfall 

 

I avfallsredovisningen ingår avfallstyp, sortering, mängd per år, placering av kärl och 

vem som hämtar avfallet. Resultatet från inventeringen av WCR Sweden AB:s 

(Halmstad) avfall och avfallshantering finns dokumenterat i Bilaga G. 

Det avfall som företaget genererade var uppdelade i följande grupper; förpackningar, 

elavfall, farligt avfall och brännbart avfall.  
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5.1.4 Lagar och regler 

 

Efter att ha studerat miljöbalken, Sveriges och Hallands 16 miljömål och andra lagar har 

ett resultat över vilka lagar och regler som kopplas till företagets verksamhet gjorts. 

Resultatet över vilka lagar och regler som gäller för WCR Sweden AB finns i Bilaga H. 

En kort sammanfattning över lagarna finns även i bilagan för att underlätta insikten i 

lagarna.  

 

5.1.5 Lokaler och energi 

 

I Bilaga I finns resultatet över WCR Sweden AB:s olika lokaler som är kontor, lager 

och verkstad. I resultatet anges de olika lokalernas yta samt hur dessa värms upp och 

kyls ner. Den sammanlagda energianvändningen för både uppvärmning och el var 

305358 kWh och den totala vattenförbrukningen var 124 m
3 

under 2011.  

 

5.1.6 Verksamhet och organisation 

 

En kort beskrivning av verksamheten WCR Sweden AB (Halmstad) finns nedan.  

 

WCR är specialiserade på service av alla typer av plattvärmeväxlare. Detta helt 

oberoende av modell, storlek och märke. Rekonditionering och Service på plats är de 

två huvudområden som WCR:s serviceprogram består av. I detta finns också ett antal 

valmöjligheter och tillvägagångssätt. Önskemålet och behovet som kunden vill ha 

anpassar sig WCR efter med flexibilitet. 

 

Under 2011 hade WCR Sweden AB i Halmstad 10 anställda i en enhet.  I Bilaga J 

redovisas ytterligare beskrivning av verksamheten och organisationen.  

 

5.1.7 Nödlägesberedskap 

 

I Tabell ett nedan redovisas de nödlägen som har undersökts kan uppkomma på och 

kring verksamheten. De nödlägen och risker som har undersökts är brand, 

kemikaliespill till mark och vatten, översvämning av avlopp vid stopp och exponering 

av kemikalier. Hur dessa olyckor ska förebyggas och vad man ska göra om de mot 

förmodan skulle uppstå anges också i tabellen.  
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Tabell 1. De nödlägen som undersökts kan uppkomma på och kring verksamheten WCR.  

 

Risk Förebyggs genom Vid olycka görs följande 

Brand Att ha regelbunden 

brandtillsyn. 

Rutinen rädda, larma, släck 

ska tillämpas. 

Kemikaliespill till mark och 

vatten 

Kemikalierna som finns på 

företaget ska förvaras enligt 

kemikalieförvaringsplanen. 

Hanteringen av kemikalierna 

ska göras i enlighet med 

säkerhetsdatabladen.  

Säkerhetsdatabladens 

instruktioner ska följas vid 

olycka.  

Översvämning av avlopp vid 

stopp 

Regelbunden kontroll av 

avloppsbrunnarna på 

företaget 

Kontakta rörmokare som kan 

åtgärda problemet.  

Exponering av kemikalier Att kemikalierna hanteras 

enligt föreskrifterna i 

säkerhetsdatabladen och att 

skyddsutrustning används.  

Följa instruktionerna som 

finns i säkerhetsdatabladen 

för varje kemikalie. 

 

 

5.1.8 Rutiner och instruktioner 

 

Behovet av rutiner och instruktioner har utvärderats och undersökts. Resultatet av 

utvärderingen blev att instruktioner och rutiner för kemikalier och avfall bör finnas på 

WCR Sweden AB (Halmstad) och dessa anges i Bilaga K.  

Eftersom kemikalieanvändning är en stor del av företagets miljöpåverkan togs en 

kemikalierutin fram. Detta för att kemikaliehanteringen ska ske på ett riktigt sätt och att 

kemikalierna förvaras enligt anvisningar. Kemikalierutinen ska underlätta inköp av nya 

kemikalier och leda till att inte vad som helst kommer in till företaget. Kemikalien 

måste genomgå en utvärdering innan den köps in och börjar användas.  

Företaget genererar en del avfall som bidrar till en negativ miljöpåverkan. En 

avfallsrutin togs fram för att underlätta omhändertagandet av avfallet. 

  

5.1.9 Inköp  

 

Inköpen som görs till WCR Sweden AB är indelat i följande produktgrupper kemikalier, 

livsmedel, kontorsmaterial, elektronisk utrustning, leverantörer och entreprenörer. Vem 

som är ansvarig för de olika produktgrupperna samt vilka inköpsrutiner för varje grupp 

anges i dokumentet i Bilaga L.   
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5.1.10 Miljöpåverkan 

 

Miljöpåverkan från WCR Sweden AB är rangordnad från 1-11, där den mest 

miljöpåverkande delen är satt till en 1:a. Alla aktiviteter som bidrar med någon typ av 

negativ miljöpåverkan är listade i tabell två nedan. Där anges även hur mycket som 

släpps ut och används på företaget.  

I tabell två anges att utsläppen från energiförbrukningen är noll. Anledningen till att 

koldioxidutsläppen är noll är för att företaget köper in grön el. Med grön el menar man 

el som kommer från vindkraft, vattenkraft, bioenergi och solenergi. Elektriciteten är 

alltså framställd från förnybara energikällor och bidrar inte med några direkta 

koldioxidutsläpp (www.telgenergi.se, 2012). Dock blir det koldioxidutsläpp när de 

förnybara energikällorna byggs upp och sätts i drift. Men när man kontaktar 

elleverantörerna för att få uppgifter om koldioxidutsläppen från den gröna elen räknar 

de inte med den koldioxid som uppstår vid uppbygganden av energikällorna.   

 

 

Tabell 2. WCR:s miljöpåverkande aktiviteter, utsläpp samt rangordning av miljöpåverkan. 

 

Vid genomgången på företaget där vi gick igenom miljöarbetet tillfrågades de anställda 

om vad de tyckte att WCR Sweden AB gör för miljön, alltså positiv miljöpåverkan. 

Svaren från de anställda anges nedan.  

Uppgifter om indirekt miljöpåverkan och eventuell positiv miljöpåverkan. 

 

 Avfallssorterar 

 Ecodriving 

 Tvättar alltid full tvättmaskin 

 Torkar händerna på handduk 

 

Aktivitet som påverkar miljön 

 

Hur mycket används/släpps ut? 

Rangordning 
(1 är mest 

betydande, 

därefter 2, osv.) 

Energiförbrukning (Uppvärmning) 125 358 kWh (0 kg CO2) 6 

Energiförbrukning (El) 180 000 kWh (0 kg CO2) 6 

Vattenförbrukning 124 m
3
 10 

Pappersförbrukning 60 500 st ark 9 

Transporter med egen bil  40 000 km (6000 kg CO2) 4 

Transporter med förmånsbil 52 000 km (7800 kg CO2) 3 

Transporter med tjänstebil (arbetsbilarna) 80 000 km (12 000 kg CO2) 1 

Transporter med hyrd bil 4800 km (720 kg CO2) 8 

Tjänsteresor med flyg 7st (3300 kg CO2) 5 

Avfall, Totalt 21 000 kg 7 

Kemikalieförbrukning 3300 liter 2 

Kemikalieförbrukning 160 kg 2 

Dieselförbrukning 2200 liter (5456 kg CO2) 2 

Godstransporter Vet ej 11 
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 Kör Eco bil 

 Sorterar kontorspapper 

 Skriver ut så lite som möjligt 

 Använder sunt förnuft 

 

 

5.2 Miljöpolicy och miljömål 

 

WCR Sweden AB i Halmstads miljöpolicy som gjordes i samarbete med VD och 

miljösamordnare finns att läsa nedan.  

 

 

Vi på WCR är specialiserade på service av alla typer av plattvärmeväxlare och 

levererar produkter av god kvalitet med korta leveranstider samt konkurrenskraftiga 

priser.   

Vi som är anställda på WCR är väl insatta i miljöarbetet och strävar efter en ständig 

förbättring av verksamheten. Och för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan ska vi 

klara miljökraven genom att vara medvetna om de lagar och krav som rör vår 

verksamhet.  

Vi på WCR använder kemikalier i vårt arbete och ska nu minska utsläppen av dessa för 

att på så sätt minimera den negativa miljöpåverkan. Vid inköp av kemikalier ska 

produkter med minsta miljöpåverkan väljas. 

 

Miljömålen som bygger på företagets mest miljöpåverkande delar, som undersöktes i 

miljöutredningen, finns att läsa nedan. Miljömålen har delats upp i resor, energi, 

resurser, inköp, kemikaliehantering, avfallshantering och övrigt.  

 

 

Resor 

 Säljarna ska planera mötena så onödiga resor undviks 

 WCR ska börja använda sig av telefonmöten för säljarnas veckomöten och andra 

interna möten 

Energi 

 Byta till lågenergilampor 

 Stänga av belysning vid hemgång 

Resurser och inköp 

 Minska pappersförbrukningen med 5 % 
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 Om det är ekonomiskt rimligt ska miljömärkta och miljöanpassade varor väljas i 

första hand 

Kemikaliehantering & avfallshantering 

 Kemikaliehanteringsplanen ska följas 

 Avfallshanteringen ska struktureras upp efter ombyggnationen 

Övrigt 

 Alla anställda ska genomgå en grundläggande miljöutbildning 

 

I miljödiplomeringen ingår, som tidigare nämnts, att en miljöplan för hur miljömålen 

ska uppnås ska finnas. Miljöplanen för hur WCR Sweden AB ska uppnå sina mål samt 

vem som är ansvarig för varje mål finns att läsa i Bilaga M. 

 5.3 Miljöutbildning 

 

Den grundläggande miljöutbildningen kontrollerades och godkändes av revisor. 

Utbildningen kommer att hålla för de anställda på WCR Sweden AB den 2012-05-29. 

Utbildningsmaterialet tar ca fyra timmar med diskussion att genomföra är på omkring 

60 slides.  

Närvarolistan från den grundläggande miljöutbildningen ska ses i Bilaga N. 
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6. Diskussion och analys 
 

För att få fram all information till miljöutredningen gjordes en genomgång av alla 

företagets fakturapärmar från 2011. Detta var en intressant del då det fanns många 

fakturor att leta igenom och detta var en väldigt tidskrävande del. I miljöutredningen 

under genomgången av personresor, gjordes en del antaganden då inte fakturor och 

exakt information fanns om dessa. Vi tycker inte att detta behöver vara något negativt 

utan ett ungefärligt värde har ändå tagits fram.  

 

Resultatet av företagets miljöpåverkan som anges i tabell två hade även kunnat 

inkludera uträkningar av andra växthusgaser, dock var detta för omfattande och 

tidskrävande för examensarbetet. Genom att inkludera växthusgaser i ett resultat skulle 

en uträkning av koldioxidekvivalenter vara möjlig, detta för att få ett bredare spektrum 

av företagets miljöpåverkan. Ett förbättringsförslag till företaget skulle vara att räkna 

om miljöpåverkan i koldioxidekvivalenter. Anledningen till att vi valde att göra på detta 

sätt var för att företaget SEEU Halmstad AB rekommenderade detta då det var förenklat 

och tydligt sätt att ranka miljöpåverkan. Eftersom vi inte är så erfarna när det gäller 

miljödiplomering så tyckte vi att detta lät som ett bra förslag och framförallt förståeligt. 

Vi tror att det är det bästa alternativet för oss att göra i detta examensarbete. I efterhand 

har andra examensarbeten liknande vårt eget där också rakningar utförts studerats. Ett 

examensarbete gjort för Tekniska Högskolan i Jönköping har också använt sig av 

samma rankningssystem som vi gjort (Hård, 2009). I ett annat examensarbete utfört på 

Högskolan i Halmstad har miljöaspekterna/miljöpåverkan rankats genom att ta 

sannolikheten för att utsläppet sker multiplicerat med allvarligheten av utsläppet samt 

hur stor mängd som släpps ut. Genom att göra dessa uträkningar får man fram de 

miljöaspekterna med mest miljöpåverkan (Larsson & Bäckström, 2011). Ett arbete 

utfört på Lunds Tekniska Högskola har också använt sig av metoden med sannolikhet, 

allvarlighet och mängd (Gunnarsson, 2009). Detta är ett annat sätt att ranka 

miljöpåverkan på. Men vi anser det kan vara svårt att avgöra sannolikheten att något 

inträffar och hur allvarigt man ska ranka utsläppet. Så därför anser vi att denna metod 

skulle kunna vara något missvisande.  

 

Utsläppen från energianvändningen sattes till noll, detta då grön el köps in av företaget. 

Elektriciteten är alltså framställd från förnybara energikällor och bidrar inte med några 

direkta koldioxidutsläpp, dock blir det koldioxidutsläpp när de förnybara energikällorna 

byggs upp och sätts i drift. När vi kontaktade elleverantören för att få uppgifter om 

koldioxidutsläppen från den gröna elen räknade de inte med den koldioxid som uppstår 

vid uppbygganden av energikällorna.   

 

Att använda grön el på företag är ett bra sätt att minska sin miljöpåverkan. Men 

elleverantörerna ska kanske inte säga att det inte bidrar med några koldioxidutsläpp när 

man köper grön el. De borde nog istället räkna ut hur mycket koldioxid som 
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genererades vid uppbyggnaden av energikällan. Och därefter dela upp utsläppet på antal 

kWh som energikällan producerar under sin livstid.  

I en artikel i Svenska Dagbladet skriver man att grön el är en stor bluff, som varken 

bidrar till att minska koldioxidutsläppen eller att öka på utbyggnaden av hållbar 

elproduktion. Författarna till artikeln menar att det inte finns någon oberoende kontroll 

över systemet med ursprungsgarantier (Brännlund & Eliasson, 2010). Naturvårdsverkets 

märkning Bra Miljöval kan ges till elbolag. Detta innebär att en årlig kontroll på 

elbolagen görs för att säkerställa att bolagen inte säljer mer grön el än vad de 

producerar. Bolag som byggt vattenkraftverk efter 1996 kan idag inte bli märkta med 

Bra Miljöval då negativ miljöpåverkan på vattendragen uppstår. Ytterligare en viktig del 

i märkningen är att vattenkraftverken aldrig torrlägger vattendragen, detta så att 

livsvillkoren för djur och växter bibehålls (Naturskyddsföreningen, 2012). Vi anser det 

vara viktigt att köpa grön el då det är bättre för miljön. Ju fler som väljer att köpa grön 

el desto större press får elbolagen att producera el från förnybara källor. När det 

kommer till att välja el, så är det svårt att veta vilken typ av el (grön eller icke) man får, 

eftersom man inte ser detta. Detta ger möjlighet för oärliga företag att sälja sin el som 

grön fast den inte är det. Därför tycker vi att det är viktigt att elbolag tydligt visar deras 

märkning med Bra Miljöval så att konsumenter kan välja ”grönt”.  

 

Miljödiplomering är ett bra miljöledningssystem att införa på små till medelstora 

företag. En av fördelarna med just miljödiplomeringen är att det bygger på ISO 14001. 

Detta underlättar mycket för företag som infört miljödiplomering och som senare skulle 

vilja ta sitt miljöarbete ett steg längre och kanske införa ISO 14001 eller EMAS. En av 

de andra fördelarna med miljödiplomering är att det just kan införas på små företag. Att 

inför exempelvis ISO 14001 är väldigt tidskrävande och det krävs nästan att det finns en 

anställd på företaget som jobbar med miljöledningssystemet regelbundet. När nu 

miljödiplomering finns som en typ av miljöledningssystem kan även små företag som 

vill visa att de arbetar för miljön visa det med ett diplom.  

Fördelarna med att införa någon typ av miljöledningssystem är att det skapar struktur 

och ordning på företagets miljöarbete, stärker företagets förtroende, kan ge ökad 

lönsamhet och ett bättre konkurrensläge. Några direkta nackdelar med att införa ett 

miljöledningssystem kan vi inte hitta. Det enda skulle kanske kunna vara att det kan 

vara kostsamt att införa, i alla fall om man vill införa ISO 14001 eller EMAS (Svensk 

miljöbas, 2012).  

 

Man kan dra i flera trådar då man vill lösa miljöproblem, men vi tycker att denna tråd är 

den viktigaste då företag och verksamheter bidrar med mycket utsläpp till mark, vatten 

och luft. Om man får önska tycker vi att en mildare grad, som miljödiplomering, skulle 

vara ett obligatoriskt moment för alla företag. Vi förstår att detta kanske inte skulle vara 

möjligt, men det är som sagt bara en tanke, där vi kanske skulle kunna få bukt med en 

del av miljöproblemen.  
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Bilaga A - Kemikalielista 
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Bilaga B - Riskfraser 

 
Scotch Clad 776 – 3M 

 

R11 Mycket brandfarligt. 

R34 Frätande. 

R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt 

och förtäring. 

R37 Irriterar andningsorganen. 

R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador. 

Scotch Weld 1099 – 3M 

 

R11 Mycket brandfarligt 

R36/38 Irriterar ögonen och huden 

R50/53 Mycket giftig för vattenlevande 

organismer, kan orsaka 

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad 

MP 0806D R22-34 Farligt vid förtäring. Frätande. 

Gasol Aga R12 Extremt brandfarligt 

Alcro Millitex2 + Millitex 7 + matt täckfärg R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring. 

R22 Farligt vid förtäring. 

R23/24/25Giftigt vid inandning, hudkontakt 

och förtäring. 

R34 Frätande. 

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. 

R38 Irriterar huden. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer. 

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 

GC6B/GC4 – Alfa Laval R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

GC8 – Alfa Laval R11 Mycket brandfarligt. 

R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig om 

omtöcknad. 

R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador. 

Lut/Kaustiksoda - Anwil R35 Starkt frätande. 

Belzona 1111 NF2 Bas – Belzona R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

Hobbyfärg - Biltema R12 Extremt brandfarligt. 
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R36 Irriterar ögonen. 

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

Skumtvätt – Biltema R12 Extremt brandfarligt. 

Startspray – Biltema R12 Extremt brandfarligt. 

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

Supervax – Biltema R34 Frätande. 

R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer. 

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

Vinylglans - Biltema R41 Risk för allvarliga ögonskador 

D30A - Bycotest R11 Mycket brandfarligt 

R36 Irriterar ögonen 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

FP42 - Bycotest R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

Bioclean +  - Chemiclean AB R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

Chemiclean Bas + - Chemiclean AB R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

Klorin R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

5-56 – CRC R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

Enter Grovrent – Enterprodukter R11 Mycket brandfarligt 

R34 Frätande 

R36 Irriterar ögonen 

R37 Irriterar andningsorganen 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

Enter Handdisk – Enterprodukter R11 Mycket brandfarligt 

R22 Farligt vid förtäring 

R36 Irriterar ögonen 

R41 Risk för allvarliga ögonskador 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 
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R20/22 Farligt vid inandning och förtäring. 

R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

Enter optimal tvättmedel – Enterprodukter R8 Kontakt med brännbart material kan 

orsaka brand. 

R22 Farligt vid förtäring. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R42 Kan ge allergi vid inandning. 

R36/37/38 Irriterar ögonen, huden och 

andningsorganen. 

Enter WC rent – Enterprodukter R22 Farligt vid förtäring. 

R36 Irriterar ögonen. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

Aceton – Eskil Åkerberga AB R11 Mycket brandfarlig. 

R36 Irriterar ögonen. 

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

R67 Ångorna kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

Kaustiksoda - Gripen R35 Starkt frätande. 

Grön såpa - Grumme R22 Farligt vid förtäring. 

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen 

och huden. 

Loctite 3463 - Henkel R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 

R52/53 Skadligt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 

Loctite 5399 - Henkel R14 Reagerar häftigt med vatten. 

R22 Farligt vid förtäring. 

R34 Frätande. 

R36 Irriterar ögonen. 

R48/25 Giftigt: Risk för allvarliga 

hälsoskador vid långvarig exponering genom 

förtäring. 

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 

R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga. 

R61 Kan ge fosterskador. 

R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador. 

Thinner – International AB R10 Brandfarligt. 

R20/21 Farligt vid inandning och 

hudkontakt. 

R36 Irriterar ögonen. 

R38 Irriterar huden. 

Bio Gen Active Combi 202 -  Invekta Green 

AB 

R 22 Farligt vid förtäring. 

R 36 Irriterar ögonen. 

R 41 Risk för allvarliga ögonskador. 

Bio Gen Active Degreaser 691 – Invekta 

Green AB 

R 22 Farligt vid förtäring. 

R 38 Irriterar huden. 
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R 41 Risk för allvarliga ögonskador 

Bio Gen Active Scale 130 – InvektaGreenAB  R 36 Irriterar ögonen. 

Pro Clean 82 - Itege R22 Farligt vid förtäring. 

R34 Frätande. 

R36 Irriterar ögonen. 

R37 Irriterar andningsorganen. 

R41 Risk för allvarlig ögonskada. 

JIF Cream R22 Farligt vid förtäring. 

R36 Irriterar ögonen. 

R38 Irriterar huden. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer. 

Sani 100 fresh – JohnsonDiversey AB R 38 Irriterar huden. 

R 22 Farligt vid förtäring. 

R 41 Risk för allvarlig ögonskada. 

Sani Calc fresh – JohnsonDiversey AB R11 Mycket brandfarligt. 

R22 Farligt vid förtäring. 

R41 Risk för allvarlig ögonskada. 

Sprint 200 fresh – JohnsonDiversey AB R11 Mycket brandfarligt. 

R22 Farligt vid förtäring. 

R41 Risk för allvarlig ögonskada. 

Conseal touch - Jotun R11 Mycket brandfarligt. 

R10 Brandfarligt. 

R20 Farligt vid inandning. 

R20/21 Farligt vid inandning och 

hudkontakt. 

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

R37 Irriterar andningsorganen. 

R38 Irriterar huden. 

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

R51/53- Giftigt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 

R52/53- Skadligt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 

Alkacip 28 - Lahega R22 Farligt vid förtäring 

R35 Starkt frätande 

Serit Special - Lahega R34 Frätande. 

Solvent rolmark – Marsch  R36 Irriterar ögonen. 

RS marking spray - Merchalin R 10 Brandfarligt. 

R 11 Mycket brandfarligt. 

R 12 Extremt brandfarligt. 

R 36 Irriterar ögonen. 

R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor. 

R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 
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omtöcknad. 

Developer d-70 – Met-L-Chek R11 Mycket brandfarligt. 

R36 Irriterar ögonen. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

Penetrant vp-30 – Met-L-Chek R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

Diesel OKQ8/Statoil R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

R38 Irriterar huden. 

R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan 

orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

Plum vipes – Plum AB R11 Mycket brandfarligt. 

R22 Farligt vid förtäring. 

R36 Irriterar ögonen. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

Yes handdisk – Protecter & Gambler R8 Kontakt med brännbart material kan 

orsaka brand. 

R11Mycket brandfarlig. 

R22 Farlig vid förtäring. 

R36 Irriterar ögonen. 

R38 Irriterar huden. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer. 

Finish Powerball All in one - Reckitt 

Benckiser 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

2100 Hard hat - Rust-Oleum R12 Extremt brandfarlig 

R20/21 Farligt vid inandning och 

hudkontakt. 

R38 Irriterar huden. 

ND14 - Rust-Oleum R11 Mycket brandfarlig 

R22 Farlig vid förtäring. 

R35 Orsakar svåra brännskador 

R36 Irriterar ögonen. 

R38 Irriterar huden. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R52/53 Skadligt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter 

i vattenmiljön. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

Extra cleaner - Scander R36 Irriterar ögonen. 

Mr Muscle WC rent – Sc Johnson 

Scandinavia 

R22 Farlig vid förtäring 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer. 

LGHP2/0.4 och LGMT2/1  - SKF R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan 
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orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

R52/53 Skadligt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter 

i vattenmiljön. 

WC clean – Suneco R11: Mycket brandfarligt  

R22: Farligt vid förtäring  

R34: Frätande  

R35: Starkt frätande  

R36: Irriterar ögonen  

R41: Risk för allvarliga ögonskador  

R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad  

Lacknafta - Texaco R11: Mycket brandfarligt  

R22: Farligt vid förtäring  

R34: Frätande  

R35: Starkt frätande  

R36: Irriterar ögonen  

R41: Risk för allvarliga ögonskador  

R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad  

Extreme schampo – Turtle wax R36 Irriterar ögonen. 

Binder plus endfest 300 – UHU R36/38 Irriterar ögonen och huden. 

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 

R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan 

orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

Härter plus endfest 300 – UHU R36/38 Irriterar ögonen och huden.  

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 

Saltsyra 34 %  - Univar AB R34 Frätande. 

R37 Irriterar andningsorganen 

Komfort sköljmedel – Unilever Sverige AB R11 Mycket brandfarligt. 

R36 Irriterar ögonen. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 

Via color - Unilever Sverige AB R22 Farligt vid förtäring. 

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. 

R38 Irriterar huden. 

R36 Irriterar ögonen. 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

Quick speed – Veidec R12 Extremt brandfarligt. 

R38 Irriterar huden. 

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, 

kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 

omtöcknad. 
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Total clean - Veidec R22 Farligt vid förtäring. 

R41 Risk för allvarliga ögonskador. 
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Bilaga C - Kemikaliehantering 

 
Kemikalieskåp 1 

 

Bycotest – D30A 

Eskil Åkerberg AB – Aceton 

Itege – Proclean 82 

Lahega – Alkacip 

Lahega - Serit Special 

Met-L-Chek – D-70 

Met-L-Chek -VP-30 

Chemiclean AB – Bioclean + 

Chemiclean AB - Chemiclean Bas + 

Hanson & Möhring – Gatusalt 

Invekta Green AB – Bio Gen Active Combi 202 

Invekta Green AB - Scale 55 & Scale 130 

 

 

Kemikalieskåp 2 

(Inte med oxiderande ämnen) 

 

Belzona – Belzona 1111 NF2  

International Farg AB – Thinner 

Jotun – Conseal Touch 

Lahega – Antifoam SA 

Marsch – Rolmark Solvent 

Rust-Oleum – 2100 Hard Hat 

SKF – LGHP 2/0,4 och LGMT 2/1 

 

 

Kemikalieskåp 3 

 

CRC – 5-56 

UHU – Binder och Härder 
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Bilaga D - Transporter 
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Resor i tjänsten - Längre resor 

  Antal 

Med flyg 8 

Med tåg 9 

Med bil 442 

  

Resor i tjänsten 

  Antal 

Med hyrda bilar 12 

Med taxi 14 

Med egen bil 100 

Med förmånsbilar 130 

Med tjänstebilar 200 

Med kollektivtrafik 9 

Med cykel eller gång 0 
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Bilaga E - Transportenkät 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som ska hjälpa er att bygga ett 

miljöledningssystem som vårt examensarbete. En del i miljöledningssystemet är att utföra en 

miljöutredning, där vi bl.a. ska kartlägga WCR:s transporter. Detta innefattar allt från 

flygresor till cykel och gång. Därför vill vi att ni svarar på denna enkät angående året 2011.  

 

Resor som betalas av företaget (WCR) 
Längre resor (utanför närområdet) 

Flyg Tåg Bil 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

Resor i tjänsten med hyrda bilar: 

Ja Nej 

 

Resor i tjänsten med taxi: 

Ja Nej 

 

Resor med egen bil i tjänsten: 

Ja Nej Antal:  

 

Resor med förmånsbilar: 

Ja Nej Antal:  

 

Resor med tjänstebilar: 

Ja Nej Antal:  

 

Resor med kollektivtrafik: 

Ja Nej 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Cykel eller gång: 

Ja Nej 

 

 

Vi vill även veta om du har en tjänstebil eller förmånsbil?  

______________________________________________________________________ 

 

 

Om du har något av ovanstående, vad har du för registreringsnummer? Använder du dubbfria 

däck på denna bil? Är dina däck miljömärkta? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Använder du någon typ av arbetsfordon (t.ex. truck, åkgräsklippare) i tjänsten?  

___________________________________________________________________________ 
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Om du använder arbetsfordon, vilken typ av drivmedel används? Registreringsnummer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Och till sist vill vi veta vem du är… 

 

Namn:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att ni hjälpt oss med detta 

Charlotte & Lisa 
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Bilaga F – Uträkning av koldioxidutsläpp från transporter 
 

 

Många resor har gjorts med varierande längd och därför har ett medelvärde används vid 

uträkning av sträckorna.  

Medelvärdet som används vid uträkning av WCR:s transportsträckor är 400 km.  

Vid uträkning av koldioxidutsläpp från transporterna har ett medelvärde antagits. Det 

medelvärde som har räknats med är 0,15 kg CO2/km.  

 

Resor i tjänsten med hyrda bilar 

 

12 st resor * 400 km = 4800 km 

 

4800 km * 0,15 kg CO2/km = 720 kg CO2  

 

 

Resor i tjänsten med egen bil 

 

100 st resor * 400 km = 40 000 km 

 

40 000 km * 0,15 kg CO2/km = 6000 kg CO2 

 

 

Resor i tjänsten med förmånsbil 

 

130 st resor * 400 km = 52 000 km 

 

52 000 km * 0,15 kg CO2/km = 7800 kg CO2 

 

 

Resor i tjänsten med tjänstebil 

 

200 st resor * 400 km = 80 000 km 

 

80 000 km * 0,15 kg CO2/km = 12 000 kg CO2 
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Resor i tjänsten med flyg 

Siffrorna på avstånden är hämtade från: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo/Berakna-flygresans-utslapp/ 

Utsläppen CO2 är uträknade på sidan: 

http://www.klimatbalans.se/raknaut.html 

 

Halmstad  (tur och retur) till Stockholm 

892 km x 7 resor  6244 km 

 

 999 kg CO2  0,16 kg CO2 / km  

 

Stockholm (tur och retur) till London 

2864 km x 3 resor  8592 km 

 

 1375 kg CO2   0,16 kg CO2 / km 

 

Stockholm (tur och retur) till Warsawa 

1706 km x 3 resor  5118 km 

 

 819 kg CO2  0,16 kg CO2 / km 

 

Stockholm (tur och retur) till Oslo 

818 km x 1 resa  818 km 

 

 131 kg CO2  0,16 kg CO2 / km  
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Bilaga G – Avfall 
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Bilaga H – Lagar och regler 
 

 

Denna är utöver vår Excel mall på Lagar. 
 

Vi har gjort en utvärdering av vilka miljölagar och övriga rättsregler som berör vår 

verksamhet.    Ja Nej 

 

Vi har tagit fram instruktioner för att säkerställa att lagar och regler efterlevs. 

                                                                                       Ja Nej 

 

Om ja, skriv in dem under rubriken rutiner och instruktioner. 

 

 

Miljöfarlig verksamhet 
 

Vi bedriver miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt Miljöbalken. 

                                                                                       Ja Nej 

 

Vi bedriver miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. 

                                                                                       Ja Nej 
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Bilaga I – Lokaler och Energi 
 

Lokaler: 
WCR Sweden AB äger följande lokaler: 

 

Typ av lokal Antal Yta (m
2
) Hyr eller äger 

Kontor 1 378 Äger 

Lager 1 1628 Äger 

Verkstad 1 1080 Äger 

 

 

Energi: 

Uppvärmning och nedkylning av lokalerna: 

WCR:s lokaler värms upp med en elpanna. 

WCR:s lokaler kyls ned med en liten kylanläggning (AC). 

 

 

Eftersom WCR äger sina lokaler ingår inte uppvärmningen eller elen i någon lokalhyra. 

Utan uppvärmningen och elen betalas separat.  

Elen som köps in till WCR kommer från Vattenfall och elmixen hade 2011 följande 

sammansättning: 45,6% kärnkraft, 54 % förnybar el och 0,4 % fossil- och torvbaserad 

el. Elen och uppvärmningen stod för sammanlagt ett utsläpp av 643 kg CO2-

ekvivalenter.  

Någon energikartläggning/inventering har inte gjorts på WCR.  

 

 

Vattenförbrukning – 124 m
3
 

Energiförbrukning (uppvärmning) – 125358 kWh 

Energiförbrukning (el) – 180000 kWh 
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Bilaga J – Verksamhet och organisation 
 

 

Verksamheten WCR Sweden AB kan kortfattat beskrivas så här: 

 

WCR är specialiserade på service av alla typer av plattvärmeväxlare. Detta helt 

oberoende av modell, storlek och märke. Rekonditionering och Service på plats är de 

två huvudområden som WCR:s serviceprogram består av. I detta finns också ett antal 

valmöjligheter och tillvägagångssätt. Önskemålet och behovet som kunden vill ha 

anpassar sig WCR efter med flexibilitet. 

 

 

Antal anställda (2011) 

10 

 

Antal enheter 

1 

 

 

Organistation: 

 

Skriftlig delegering har gjorts till miljösamordnare där roll, ansvar och befogenheter 

framgår:     

Ja  Nej 
 

Vårt miljöarbete är organiserat på följande sätt och med följande personers 

ansvarsområden: 

 

WCR:s miljöarbete är väl känt av de anställda och de strävar efter att ständigt förbättra 

verksamheten ur miljösynpunkt.  

Tomas Jansson är WCR:s miljösamordnare och ansvarar tillsammans med Robert Nord 

och Mikael Lundqvist för att kemikalier hanteras, används och köps in på rätt sätt.   

Vid inköp av produkter till företaget, som inte avser kemikalier, är Lena Nelson 

ansvarig för att produkter med minsta miljöpåverkan väljs.   

 

 

Vår personal har följande kompetens (utbildning och/eller erfarenhet) inom 

miljöområdet: 

 

De anställda på WCR Sweden AB kommer att ha en grundläggande miljöutbildning den 

29/5-2012.  

 



 62 

Bilaga K – Rutiner och instruktioner 
 

 
Vi har utvärderat behovet av rutiner och/eller instruktioner för att minska eller minimera 

vår miljöpåverkan.     

 

Ja Nej 

 

 

Följande rutiner är särskilt viktiga för oss i vårt miljöarbete: 

- Kemikalierutin 

- Avfallsrutin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Bilaga L – Inköpsrutin 
 

Allmänna regler för WCR:s inköp 

Vi inköp av produkter till WCR ska hänsyn tas till miljön. Därför ska produkter med 

minst miljöpåverkan väljas så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt.  

 

 

 

Specifika inköpsrutiner gäller för följande produktgrupper: 

 

 Kemikalier 

Huvudansvarig: Tomas Jansson och Mikael Lundqvist 

Vid inköp av kemikalier ska produkter med minst miljöpåverkan väljas. Inköp 

av en ny kemikalie ska gå genom miljösamordnaren som beslutar om inköpet 

ska genomföras. Säkerhetsdatablad ska finnas för alla kemikalier som 

införskaffas och dessa ska finnas i säkerhetsdatabladspärmarna.  

 

 

 Livsmedel, kontorsmaterial och elektronisk utrustning: 

Huvudansvarig: Lena Nelson 

Vid inköp av livsmedel, kontorsmaterial och elektroniska produkter till företaget 

ska miljövänliga och miljöanpassade produkter i första hand väljas.  

 

 

 Leverantörer och entreprenörer 

Huvudansvarig: Robert Nord 

Vid val av nya leverantörer och entreprenörer ska i första hand de som har ett 

aktivt miljöarbete väljas.  
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Bilaga M – Miljöplan 
 

Miljöplanen för WCR Sweden AB ser ut följande. Dessa är uppskrivna i rangordning 

med den mest miljöpåverkande delen först. 

 

 

 

 

Tabell 1 
Aktivitet med miljöpåverkan: Transporter 

Miljömål: - Planera möten så onödiga resor undviks. 

- Börja använda telefonmöten för säljarnas 

veckomöten och andra interna möten. 

Åtgärdspunkter för att uppnå målet: - Strukturera upp och planera möten.  

- Börja använda telefonmöten. 

Ansvarig: Säljarna Kent och Tomas ansvarar själva för 

detta. 

Tidpunkt när åtgärden ska vara klar: 31/12-2012 

Uppföljning genom: Möte för säljarna och Robert. 

Resurser:  

Kommentar:  

Tabell 2 
Aktivitet med miljöpåverkan: Förbrukning av kontorspapper 

Miljömål: Förbrukningen ska minska med 5 % 

Åtgärdspunkter för att uppnå målet: Börja skriva ut dubbelsidigt och tänka på vad 

som skrivs ut.  

Ansvarig: Alla som skriver ut ansvarar för sina 

utskrifter.  

Tidpunkt när åtgärden ska vara klar: 31/12-2012 

Uppföljning genom: Leveransfakturor och skrivarens saldo 

Resurser: Leasing av ny skrivare som kan skriva ut 

dubbelsidigt.  

Kommentar:  

Tabell 3 
Aktivitet med miljöpåverkan: Kemikalieanvändning 

Miljömål: Kemikaliehanteringsplanen ska följas 

Åtgärdspunkter för att uppnå målet: Personalen på företaget ska vara 

uppmärksamma på vad som köps in. Ingen 

får ta emot någon kemikalie innan den har 

godkänts av Tomas, Mikael och Robert. 

Ansvarig: Tomas 

Tidpunkt när åtgärden ska vara klar:  

Uppföljning genom:  

Resurser:  

Kommentar:  
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Tabell 4 
Aktivitet med miljöpåverkan: Avfall  

Miljömål: Avfallshanteringen ska struktureras upp efter 

ombyggnationen 

Åtgärdspunkter för att uppnå målet: Det ska tydligt skyltas upp vad som ska 

sorteras och var.  

Ansvarig: Tomas 

Tidpunkt när åtgärden ska vara klar: När ombyggnationen är klar ska 

avfallshanteringen stå klar.  

Uppföljning genom:  

Resurser:  

Kommentar:  

Tabell 5 
Aktivitet med miljöpåverkan: Energi 

Miljömål: Byta till lågenergilampor och stänga av 

belysning vid hemgång.  

Åtgärdspunkter för att uppnå målet: Köpa in lågenergilampor och byt ut. 

Ansvarig: Siste man/kvinna som lämnar företaget ska 

se till att belysning är släckt. 

Tomas ser till att lågenergilampor köps in. 

Tidpunkt när åtgärden ska vara klar: 31/8-2012 

Uppföljning genom: Inköpsfakturor 

Resurser: Max 1000:- 

Kommentar:  

Tabell 6 
Aktivitet med miljöpåverkan: Grundläggande utbildning i miljövetenskap 

Miljömål: Alla anställda ska vara väl informerade 

angående miljön och företagets miljöarbete 

Åtgärdspunkter för att uppnå målet: Alla anställda ska genomgå en 

grundläggande miljöutbildning. 

Ansvarig: Robert Nord 

Tidpunkt när åtgärden ska vara klar: 11/5-2012 

Uppföljning genom: Närvarolista för personalens miljöutbildning. 

Resurser:  

Kommentar:  
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Bilaga N – Personalens miljöutbildning 
 

Verksamhet: WCR Sweden AB 

Namn Anställd fr.o.m 

Grundläggande 

miljöutbildning 

(datum) 

Övrig 

miljöutbildning 

(datum) Utbildningsbehov 

Pito Daher    2012-05-29     

Bentz Högfeldt    2012-05-29     

Tomas Jansson    2012-05-29     

Lotta Joelsson    2012-05-29     

Thomas Lagheden    2012-05-29     

Kent Levin    2012-05-29     

Mikael Lundqvist    2012-05-29     

Lena Nelson    2012-05-29     

 

 

 


