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FÖRORD

Många är de som framhållit att det är omöjligt att kombinera miljö och ekonomi och
att företagens miljöskydd i praktiken bara kostar pengar och minskar deras
konkurrenskraft. Å andra sidan hävdar andra att med ett mindre konservativt synsätt
kan en välstrukturerad och genomtänkt miljöstrategi leda till stora ekonomiska vinster,
både för samhället och företagen. Det är uppenbart an det finns en motsatsförhållande
mellan ett mer miljöekonomiskt synsätt och det "traditionella" ekonomiska synsättet.
Det traditionella synsättet utgår från att kontinuerlig ekonomisk tillväxt är självklart
och nödvändigt för att uppnå hög levnadsstandard. Men en kontinuerlig ekonomisk
tillväxt förutsätter också en obegränsad tillgång på natuaesurser och en oförminskad
kapacitet att ta emot det avfall som genereras.

Naturligtvis är det svårt att såna ett exakt pris på miljön och en integration av
miljöaspekterna i de företagsekonomiska systemen är ett komplicerat problem. Det
tycks inte finnas några enkla helhetslösningar. Ett sätt att ur ett företagsekonomisk
perspektiv börja ta hänsyn till miljöaspekterna, är att utveckla och använda mer
miljöanpassade kostnads- och intäktsanalyser. I föreliggande avhandling utvecklas ett
förslag på en sådan analys, Miljörelaterad Investerings- och LönsamhetsAnalys
(MILA). Naturligtvis kan inte en MILA förmedla någon objektiv och
naturvetenskapligt exakt värdering av miljön, men torde ändå vara till hjälp för de
som önskar att försöka ta hänsyn till denna i sina beslut och analyser.

Jag hoppas an de som läser avhandlingen skall finna den intressant och att den skall
väcka intresse för det miljöekonomiska området. Samtidigt vill jag också tacka
Stiftelsen REFORSK, Närings- och Utvecklingsverket (NUTEK) och Sveriges
Verkstadsindustrier för deras finansiella stöd av projektet. En industriell
stödkommitté, med följande ledamöter har bidragit med kompetens, underlag och råd:

Lars Johansson Statens Järnvägar (SJ)
Ola Jörnstedt Statens Naturvårdsverk (SNV)
Lennart Karlsson ABB Corporate Research
Bo Larsson SAAB Automobile
Jan-Erik Larsson Sveriges Verkstadsindustrier
Christer Petterson Stiftelsen REFORSK
Catharina Sidenvall AB Electrolux
Göran Uebel NUTEK



En stort tack riktas till samtliga. Vidare vill jag tacka min handledare Karl Lidgren
och biträdande handledare Mikael Backman för deras engagemang och värdefulla
synpunkter. För bidragande med sin kompetens inom det miljörättsliga området tackas
speciellt Marianne Sillen, Institutionen för Handelsrätt, Lunds Universitet. Ett stort
tack riktas också till Ingvar Persson vid Institutionen för Industriell Organisation,
Lunds Tekniska Högskola, för många och stimulerande synpunkter. Till sist vill jag
också tacka övriga personer som tagit sig tid åt de samtal och diskussioner som
genomförts.

Lund, en solig höstdag i november 1993.

Mats Magnell



SAMMANFATTNING

Miljördaterad Investerings- och LönsamhetsAnalys, MILA, är ett företagsekonomiskt
verktyg for identifiering, strukturering och värdering av miljörelaterade kostnader och
intäkter. Verktyget utgår frän en sorteringsmodell, vilken är uppdelad i fem nivåer;

Nivå 0 Traditionella kostnader och intäkter
Nivå 1 Restproduktskostnader och -intäkter
Nivå 2 Miljö- och kontrollkostnader
Nivå 3 Straff- och civilrättsliga kostnader
Nivå 4 Omvärldsrelaterade kostnader och intäkter.

På nivå 0 ges en kort introduktion till de traditionella kostnaderna och intäkterna,
vilka vanligtvis ingår i investerings- och lönsamhetsanalyser. På nivå 1 definieras och
karakteriseras begreppet restproduktskostnader och -intäkter. Begreppet används som
grund för att identifiera kostnader och eventuella intäkter som kan relateras till
företagens generering av restprodukter. Generellt kan kostnaderna för restprodukter
hänföras till produktion, interna och externa aktiviteter. Restproduktskostnaderna vid
produktion kan delas upp i kostnader för spill, kassationer, justeringar och garantier.
Med hjälp av ett resproduktsnyckeltal där restprodukterna värderas i förhållande till
kostnaderna för insatsvarorna, ges företaget möjlighet att börja ta hänsyn till dessa
och styra den löpande verksamheten mat en effektivare hushållning av
produktionsresurserna.

De interna aktiviteterna har som syfte att internt omhänderta restprodukterna, samt att
vid behov förbereda dem för externt omhändertagande. De interna aktiviteterna kan
generellt delas upp i; insamling, sortering, bearbetning, transporter, förvaring och
administration. De externa aktiviteterna har som syfte att slutgiltigt omhänderta
företagets restprodukter och kan i sin tur delas upp i; transporter, hantering och
slutlig kvitthlivning. Genom externt tillvaratagande av restprodukternas egenskaper,
materialinnehåll och/eller energiinnehåll kan kostnaderna reduceras rch eventuellt
vändas till intäkter. 1 ett framtida kretsloppssperspektiv kommer sannolikt ett förlängt
producentansvar införas, vilket ytterligare kan öka kostnaderna för företagens interna
och externa hantering av restprodukter.

På nivå 2 samlas de miljö- och kontrollkostnader som uppkommer då företag skall
efte*!eva den ekologiska lagstiftningen, myndigheters och andra institutioners direktiv,
samt företagets egna miljöåtagande för genomförande, drift och avveckling av en
investering. Enskilda kostnadsfaktorer är här: tillståndskostnader, tillsynsavgifter,



miljöavgifter, miljöskatter och miljöskadeförsäkringar samt kostnader förknippade

med egenkontroll och miljörapportering. I en investering- och lönsamhetsanalys är det

i första hand den fasta tillsynsavgiften, miljöavgifter och premien för

miljöskadeförsäkringen som i förväg kan beräknas med relativ god säkerhet.

Kostnaderna för att erhålla tillstånd, liksom den egenkontroll som krävs för att

efterleva ett givet tillstånd, är däremot svårare att beräkna i förväg. Detta som följd av

att tillstånd och krav på kontrollprogram utformas individuellt i varje enskilt fall.

Straff- och civilrättsliga kostnader, vilka redovisas på nivå 3, uppstår då företag

anmäls eller fälls för brott mot lagar och förordningar i den ekologiska lagstiftningen.

Potentiellt kan då företaget som helhet och/elter enskilda anställda drabbas av åtal,

böter, fängelse, förverkande, miljöskyddsavgift, företagsbot, vite, skadestånd,

återställnings-skyldighet, förbud och/eller tvångsutförande. Av statistiken fr?jngår att

dessa kostnadsfaktorer hittills varit närmast försumbara men utve:kl ingen går i

riktning mot ett utökat ansvar och hårdare straff. En större ekonomisk betydelse har

troligtvis överträdelsens indirekta konsekvenser, som följd av skadlig publicitet och

försämrad trovärdighet på en alltmer miljömedveten marknad.

Den fjärde och sista nivån i MILA:s sorteringsmodell behandlar svårkvantifierbara

kostnader och intäkter som kan härledas till företagets relationer till sina intressenter.

Med intressenter avses individer, grupper och organisationer som på något sätt

intresserar sig för och är beroende av företagets verksamhet, och som företaget i sin

tur är beroende av t ex leverantörer, långivare och kunder. Intressenterna innehar

olika krav och önskemål på företagets verksamhet. En grundläggande utgångspunkt i

en intressentmodell är alltså att företaget tillgodoser intressenternas intressen och i

utbyte erhåller olika slag av bidrag till verksamheten.

MILA-kalkylen utgår också generellt från att om ett företag uppfyller sina

intressenters miljöpreferenser kommer ett mervärde att tillföras de inkommande

betalningsströmmarna. Mervärdet kan inte direkt att uttryckas i kronor, men överförs

till monetära termer med hjälp av två faktorer; uppfyllnadsgraden och

miljöväxelkursen, som tillsammans bildar en miljöjusteringsfaktor.

Även om det många gånger är svårt att i ekonomiska termer värdera och förutsäga

omfattningen av de omvärldsrelaterade miljökostnaderna och -intäkterna, finns det

anledning att tro att de är betydande och att de påverkar ett företags verksamhet såväl

internt som externt, varför de bör tas med i investerings- och lönsamhetsanalysen.

Åtminstone bör de särredovisas som kvalitativa faktorer, jämte övriga mer

lättkvantifierade miljörelaterade kostnader och intäkter, för att på så sätt öka



medvetenheten om dem. Efterhand som samhällets och marknadens miljömedvetenhet

och krav på miljöanpassade produkter ökar, kommer säkert de omvärldsrelaterade

kostnads- och intäktsslagen an fä allt större betydelse för företagens överlevnad på

lång sikt.

Slutligen bör det framhållas att MILA-modellen inte skall ses som en kalkylator som

kan användas för an räkna fram den ur miljösynpunk! bästa lösningen eller som kan

garantera att s k miljöriktiga alternativ alltid är lönsamma. MILA-modellen är ett

hjälpmedel tor an ur olika perspektiv belysa en av de dimensioner som man önskar att

beaku vid en investerings- och lönsamhetsanalys, den miljöekonomiska.
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1. Inledning

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund och problemdiskussion

En växande antal företag har på senare år börjat etablera och försöka tillämpa en

intern miljöpolitik. Detta beror många gånger på att företagets olika intressenter

ställer upp restriktioner för verksamhetens miljöpåverkan liksom krav på dess

miljöengagemang i sitt arbete. Länge har det enbart varit myndigheterna som ställt

reella miljökrav, men på senare tid har även andra intressenter blivit mer

miljömedvetna, kunniga och därför börjat prioritera affärer med företag som anses

vara mera miljöanpassade än andra. Omsvängningen kan till viss del härledas till

massmedias reportage om industriella missförhållanden och olika miljöorganisationers

ökade inflytande.

På motsvarande sätt som samhället tillämpar olika styrmedel inom den

samhällsinriktade miljöpolitiken, finns det behov av interna styrmedel inom industrin,

för förverkligande av der. egna miljöpolitiken. Ett sådant internt styrmedel är

miljörevisioner, ett annat under utveckling är livscykelanalyser. Som ett resultat av

allt fler företags intresse för att etablera en egen miljöpolitik, uppstår emellertid även

ett behov av att kunna värdera planerade åtgärder, liksom att mäta och utvärdera dessa

då de är genomförda. Detta tar sig uttryck i en önskan om en metod för att kunna

identifiera och värdera olika miljörelaterade aktiviteter och därmed förenade

betalningsströmmar.

Den industriella utvecklingen har inneburit att kontinuerlig ekonomisk tillväxt ses som

självklart och nödvändigt. Den enda allmänt erkända måttenheten för framgång är

ökad förmögenhet i pengar. Om en aktivitet bedömts som oekonomisk, har dess

existens inte bara ifrågasatts utan häftigt förnekats.1 Denna tro på ekonomin och

ekonomisk teori styr på olika sätt människors tänkande, agerande och syn på

omvärlden. Detta har medfört att modeller utvecklats för att utifrån ekonomiska och

finansiella förutsättningar skapa underlag för beslut om företags verksamheter.

Ekonomiska analyser och kalkyler utgör här en del och ofta en avgörande del i

beslutsunderlaget. Analyserna och kalkylerna används som grund för bl a

kostnadskontroll, lönsamhetsbedömningar, investeringsanalyser, prisbeslut, produkt-

och projektval. En restriktion är emellertid att man i den industriella utvecklingen inte

Schumacher E.F. 1973, 'Small is beautiful', Harper & Row, New York
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med nägon större omfattning försökt eller haft anledning att ta hänsyn till att

naturtillgångar är ändliga resurser. Människan har heller inte bekymrat sig om att

ständig ekonomisk tillväxt förutsätter obegränsad tillgång på naturresurser och en

oförminskad kapacitet att ta emot avfallet som genereras. Det har därför inte funnits

några direkta incitament att beakta olika miljöaspekter, då företagsekonomiska teorier

utvecklats rörande kostnads- och intäktsanalyser.

En illustration till det ovan nämnda är "EP-Enhetliga principer för

självkostnadsberäkningar"2 som en kommitté i samråd med Sveriges

Standardiseringskommision (SIS) 1936 lade fram i ett förslag till standardisering av

produktkalkyler. Förslaget blev efter viss revidering av nomenklaturen, SIS standard

1938. Enhetsprinciperna kom också att ligga till grund för Mekanförbundets

normalkontoplan som framlades 1937. Inom en rad olika branscher har sedermera

kalkylinstruktioner och kontoplaner utarbetats som generellt bygger på EP i

oförändrat skick, men med viss anpassning till branschens specifika förhållanden. Då

miljöfrågorna och miljödebatten ännu hade liten aktualitet vid utformningen av EP,

kom också miljöaspekten att inta en obetydlig roll. Detta har bidragit till att

miljörelaterade kostnader och intäkter mer eller mindre uteblivit från teorin.

Vidare har investeringar i den yttre och även inre miljön kommit att betraktas som

tvingande, ofta betingade av rätts1 iga krav. Eftersom de varit tvingande har inte

"normala" lönsamhetskrav kunnat ställas. Investeringskalkylerna har då använts i syfte

att hitta den billigaste lösningen som uppfyller givna krav och villkor.

Miljöinvesteringar som har varit lönsamma betraktas emellertid inte som

miljöinvesteringar utan klassas istället som "vanliga" investeringar3. Att uppfylla de

legala minimikraven är naturligtvis tvingande men med ett mindre konservativt synsätt

handlar inte miljöaspekterna bara om detta. Marknadens ökade miljömedvetande har i

allt större utsträckning kommit att bli ett viktigt marknadsföringsargument. Att

utveckla miljöanpassade produkter och använda mindre miljöpåverkande

produktionsprocesser, allt för att stärka toretagets miljöimage, kan vara en lönsam

strategi. Miljöinvesteringar handlar därmed inte bara om legala krav, utan också om

strategiska och lönsamma investeringar.

Ovanstående indikerar att de "traditionella" investerings- och lönsamhetsanalyserna

har vissa brister som försvårar för användaren att på ett bra sätt hantera olika

miljöaspekter och därmed förenade kostnader och intäkter. Det huvudsakliga

2 Sveriges Industriförbund, 1937, "Enhetliga principer för självkostnadsberäkning"
3 Baumann H., Bjerndell P., 1991, "Miljöhänsyn i investeringsprocessen", Inst. för Ind.

organisation & ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola
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/. Inledning

problemet ligger dock inte i hur företag rent "tekniskt" kalkylerar lönsamheten för

olika investeringsalternativ. För detta ändamål har ett flertal kalkylmetoder utvecklats,

t ex pay-back, nuvärde och annuitet. var och en med sina för- och nackdelar. Men

kalkylmetoderna är bara matematiska formler och möjligheterna att använda den

information som kalkylmetoderna ger, är i högsta beroende av vilka rådata som sätts

in och tillförlitligheten i dessa.

Emissioner
(mängd/år)

Alternativ 1 -

Lägsta dgad
nivå

Alternativ 2 -

Om alt. 1 väljs måste gapet elimineras
med hjälp av yttre rening

Om alt. 2 väljs löreligger inget behov av
yttre rening och emissionerna blir lägre.

Figur 1 Beslutsproblematiken att välja mellan olika investeringsalternativ med
hänsyn till miljöaspekt m.

Ur kalkylsynpunkt är alltså problemet att veta vilka data som bör ingå i en

investerings- och lönsamhetsanalys, d v s hur olika miljö-relaterade betalnings-

strömmar systematiskt kan identifieras, struktureras och värderas. Ett enkelt exempel

illustrerar problematiken (se figur 1). Antag att ett företag skall investera i en ny

produktionsprocess och har att välja mellan två olika alternativ, alternativ 1 och 2.

Om alternativ 1 väljs, kommer emissionerna från produktionsprocessen till den

omgivande miljön, att överskrida lagstadgade nivåer. Detta medför att företaget måste

komplettera investeringen med en avancerad reningsutrustning. Om däremot alternativ

2 väljs kommer emissionsnivåerna med god marginal att underskrida de lagfästa

nivåerna och därför behöver inga komp!e*terande investeringar göras.

Grundinvesteringen och de direkta driftskostnaderna är emellertid högre för alternativ

2 än för 1. Å andra sidan finns det vissa miljöaspekter som alternativ 2 bättre

tillgodoser, t ex mindre mängd restprodukter och ett ökat handlingsutrymme för

framtida ändringar i miljölagstiftningen, vilket bidrar positivt till företagets

miljöimage. Vilket investeringsalternativ skall företaget välja? Vilka är de
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miijörelaterade kostnaderna och intäkterna? Hur skall de värderas? Hur förändras de

över tiden?

Ett annat problem som mer direkt är sammankopplat till kalkylmetoderna, är

tidshorisonten för vilken en produkts eller investerings lönsamhet beräknas. Då

miijörelaterade kostnader och intäkter ofta sträcker sig över ett längre tidsspektnim

t ex risken för ekonomiska sanktioner vid ett överutsläpp ell?r saneringsåläggande

efter avslutad produktion, än de mer traditionella kostnaderna och intäkterna kan ett

för kort tidsperspektiv innebära en ofullständig värdering.

De miijörelaterade kostnaderna och intäkterna är emellertid inte bara intressanta vid

investeringsanalyser, utan är naturligtvis även relevanta att beakta i företagens

produktkalkyler. Det räcker dock inte att bara konstatera att kostnaderna är höga

och/eller lönsamheten är dålig. Det gäller också att förstå varför, så att rationella

åtgärder kan vidtas. Det är därför viktigt att erhålla kunskap om verklig lönsamhet per

produkt, tjänst, marknad och kund, samt vilka faktorer som är de

kostnadsbestämmande och på vilket sätt de kan mätas. Här kommer produktkalkylerna

in som ett viktigt verktyg. Dagens produktkalkyler präglas dock fortfarande starkt av

de fördelningsprinciper som togs fram 1936.

100% • •

75% • •

50% -"

25% •"

Indirekta
kostnader

Direkta
kostnader

Indirekta
kostnader

Direkta
kostnader

1937 1992

Figur 2 Relationen mellan direkta och indirekta kostnader har ändrats över tiden.
Men då i stort sett samma fördelningsprinciper används idag som då
Mekanförbundets normalkontoplan fastställdes 1937, får detta en del
underliga effekter på produktkalkylerna (källa Lindhblad*).

Lindhblad O., 1992, "Activity Based Management, den nya vägen till snabbt Okad
lönsamhet", Sveriges Verkstadsindustrier
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1. Inledning

Problemet med de gamla fordelningsprinciperna är att relationen mellan direkta och

indirekta kostnader har ändrats över tiden från 3:7 till 8:2, se figur 2. Detta beror i

huvudsak på att det mesta arbetet med att rationalisera och och utveckla produktionen

inriktats på att minska direkt produktionstid och direkta kostnader, medan bl a

kostnader för kontor och produktutveckling sprungit i höjden. De gamla fördelnings-

principerna art fördela indirekta kostnader som procent av direkta kostnader, har

därför en annan effekt på dagens produktkalkyler än de syftade till 1937.

Ett annat problem med den ursprungliga kont lianen är att den fokuserat på

organisationsschemat. An,.>itionen att fördela efter avdelningar (kostnadsställe-

principen) har fått styra istället för att följa processer, aktiviteter och flöden, vilket

många gånger gett suboptimerande styrsignaler i företagen. Vidare har det inneburit

att många miljörelaterade kostnader inte allokerats till de produktionsprocesser,

produkter och fysiska aktiviteter som faktiskt genererar dem. Företagen har istället

tenderat att samallokera dessa kostnader tillsammans med andra allmänna kostnader

till en slags "overheadkostnadsslag", där de inte kunnat skiljas ut.

1.2 Att värdera miljön vid investerings- och lönsamhetsanalyser

1.2.1 Inledning

Miljöskyddsarbetet befinner sig i en brytningstid mellan den traditionella

regelstyrningen av kända missförhållanden och ett arbete som går ut på att förebygga

uppkomsten av nya miljöproblem. Regelstyrning har onekligen inneburit att

utsläppen från prövade produktionsanläggningar har min,kat. I många fall är det fråga

om radikalt minskade utsläpp av vissa föroreningar från enskilda källor. Samtidigt är

det mycket som indikerar att den totala belastningen på naturen hela tiden ökar. Utan

att närmare gå in på orsakerna till detta, är det ändå en illustration av regelstyrningens

begränsning. Denna begränsning utgörs av svårigheterna att i efterhand försöka

tillrättalägga de miljöproblem som orsakas av råvaror, processer, produktionsmetoder,

produkter, konsumtionsmönster och resevanor m m, som i grunden belastar miljön.

Som ett resultat av det ovan sagda utbreder sig för närvarande en enighet om det

fortsatta miljöarbetets uppläggning och mål. Miljömyndigheter, politiska partier,

fackförbund, forskare och miljöorganisationer mfl är i allt väsentligt ense om att en

varaktigt hållbar utveckling måste baseras på en förebyggande miljöskyddsstrategi,

som i princip tar utgångspunkt i ett ökat egenansvar för att skydda miljön. Den

omställning som det innebär att från lagstyrning uppifrån försöka övergå til)
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målstyrning nedifrån ställer naturligtvis krav på egenansvar inom alla
samhällssektorer, däribland industrin.

Frågan om hur man i ett företag kan/bör värdera miljön vid såväl
administrativa/organisatoriska som tekniska och ekonomiska frågor, kan ej frikopplas
från nämnda förändringsprocess. Svaret på frågan torde i stor utsträckning vara en
funktion av företagets strategival i förhållande till denna process och till miljön som
en självständig parameter. Uppenbart är att ett miljöpassivt och ett miljöaktivt foretag
beaktar olika parametrar vid en värdering av miljöskyddsåtgärder5.

Industriförbundet konstaterar i ett miljöprogram6 som styrelsen enades om i oktober
1987 att:

"/ praktiken är det naturligtvis så att miljöskyddet ökar företagens

kostnader och minskar deras internationella konkurrenskraft..."

Om så vore fallet, att miljöskyddsåtgärder per definition alltid är olönsamma, skulle
föreliggande avhandling kunnat avslutas här. Av tidigare problemformulering antyds
emellertid även det motsatta, att miljöskyddsåtgärder kan stärka ett företags
konkurrenskraft och position på marknaden. Åter igen faller frågan tillbaka på
företagets strategival i förhållande till omvärldens förändrade syn på hur
miljöskyddsarbetet bör bedrivas.

1.2.2 Miljörelaterade värderingsfaktorer

I litteraturen finns åtskilliga hänvisningar till att en förebyggande industriell
miljöskyddsstrategi kan medföra avsevärda kostnadsbesparingar. Etablerade författare
som Royston7 och Huisingh8, åskådliggör hur företag genom att förebygga
uppkomsten av avfall och föroreningar kunnat öka sin lönsamhet. Det som värderas
här, liksom i ett otal senare referenser, är minskade förluster av råvaror och energi,
liksom minskade kostnader för omhändertagande av avfall och föroreningar. Dessa
faktorer utgör också naturliga företagsekonomiska incitament som förstärks genom
stigande råvarupriser och ökade kostnader för avfallshantering.

5 Arnfalk P., Thidell Å., 1992, "Miljöarbete inom svensk tillverkningsindustri, myt eller
verklighet", Avd. för Ind. Miljöekonomi, Lund

* Industriförbundet, 1987, "Industrin går vidare"
7 Royston, M.G., 1979, "Pollution Prevention Pays", Pergatnon Press New York, N.Y.
8 Huisingh, D. et al, 1985, "Proven Pro/ils from Pollution Prevention", Inst. for Local

Self-Reliance, Washington, D.C.
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1. Inledning

En industriellt program för ett ökat egenansvar och avfailsbegränsning, är 3M's 3P-

program (3P = Pollution Prevention Pays). Detta program startade 1975 och har

resulterat i substantiella besparingar genom förebyggande åtgärder, globalt USD 420

M (1987)9. Denna beräkning inkluderar besparingar för råvaror, energi, och

avfallsbehandling, liksom vissa intäkter från återvinningsverksamhet. Positiva

sidoeffekter i form av ökad produktkvalitet, minskad riskexponering och förbättrad

arbetsmiljö m m noteras också, men kvantifieras ej.

Exemplet 3M har influerat flera foretag i Nordamerika och Europa att initiera

målinriktade miljöprogram, ofta under beteckningar som ger en tydlig indikation om

de företagsekonomiska vinstmotiv som ligger bakom t ex "WRAP - Waste Reduction

Always Pays", "Bättre miljö, rena vinsten". Som i fallet 3M redovisas också

kostnadsminskningar ofta, genom att avfall och föroreningar begränsas vid källan

istället för att efterbehandlas i förbrännings-, deponerings- och/eller

filteranläggningar.

Med avsikt att stimulera och vägleda stora och små företag till förebyggande

miljöskyddsteknik har ett stort antal handböcker, exempelsamlingar o dyl. publicerats,

huvudsakligen i USA. Dessa har ofta utarbetats inom ramen för lokala eller regionala

program med inriktning mot "Clean Technologies" och "Waste Reduction". Vidare

har olika tekniska manualer för specifika branscher publicerats under en allmän

samlingsrubrik "Saving Money Through Pollution Prevention".

En mer strategisk än teknisk inriktning har de manualer som ger vägledning till olika

branscher om mål och tillvägagångssätt för interna miljöhandlingsprogram och

miljörevisioner. . dessa manualer betonas miljörelaterade fördelar jämte traditionellt

företagsekonomiska. Ett representativt exempel, riktat till små och medelstora foretag,

utgörs av Wigglesworth10, i vilken följande fördelar listas:

"• Reduced operation costs by using less raw materials and conserving energy

• Savings from reduced need for pollution control equipment and monitoring

• Elimination of waste transportation, storage and disposal costs

9 3M, 1989, "Pollution Prevention as Corporate Policy; a look at the 3M experience",
The Environmental Professional Vol 11

10 Wigglesworth, D., 1988, "Profiling from Waste Reduction in Your Small Business - A
guide to help you identify, implement and evaluate an industrial waste reduction
program", Alaska Health Project
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• A healthier workforce and community from reduced exposures to hazardous
wastes and chemical materials

• Reduced costs for compliance with waste disposal regulations

• Improved public image from taking positive steps towards your community's
waste problem

• Revenues from the recovery and sale of reusable wastes

• Reduced liabilities through the elimination of waste"

En manual som riktar sig mot större processindustrier är EPA's "Wasv Minimization

Opportunity Assessment Manual"*1, populärt kallad "the Purple Book" efter omslagets

färg. Det som gör denna manual intressant är att den bygger pä erfarenheter från en

rad regionala Waste Minimization-, Clean Technology-, Pollution Prevention-

Programs, liksom frän industriella applikationer av interna miljöprogram med

motsvarande inriktning. Följaktligen ligger en bred erfarenhet bakom manualens

rekommendationer och arbetsblad. Arbetsbladen uppgår till en 40-tal med detaljerade

instruktioner och frågeställningar till varje steg i revisionsprocessen. Inledningsvis

fastslås följande skäl tili varför ett företag skall ge sig i kast med dessa:

"• Save money by reducing waste treatment and disposal costs, raw material
purchases, and other operating costs

• Meet state and national waste minimization policy goals

• Reduce potential environmental liabilities

• Protects public health and worker health and safety

• Protect the environment."

Det skall nämnas att EPA-manualen funnits användbar i andra sammanhang. Bl a har

holländska forskare, efter viss bearbetning och anpassning av manualen, funnit stora

applikationsmöjligheter i ett regionalt miljöprojekt inriktat mot förebyggande

miljöskydd12 (PRISMA = Project Industriéle Successen Met Afvalpreventie). I en

preliminär resultatredovisning från projektet redogörs tör såväl finansiella som andra

fördelar. Beträffande de sistnämnda nämns speciellt:

• Bättre beredskap inför framtida skärpningar i miljölagstiftningen

" Environmental Protection Agency (EPA), 1988, "Waste Minimization Opportunity
Assessment Manual", U.S.

12 de Hoo S. et al, 1990, "Industrial Success with Pollution Prevention", PRISMA,
Netherlands
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1. Inledning

• Höjd produktivitet

• Förbättrad "public image"

Någon ekonomisk kvamifiering av dessa fördelar har forskarna emellertid inte vågat

sig på.

I Landskrona-projektet13, ett av de i Sverige mest uppmärksammade projektet inom

det förebyggande miljöskyddsområdet, identifierades också fördelar av

miljöskyddsinvesteringar som ligger utanför de reella ekonomiska analyserna. Men

inte heller här har några ansatser gjorts för att söka kvantifiera dessa intäkter.

Det noteras emellertid att ett företag funnit att efterfrågan på tillverkade produkter

ökat sedan kunderna fått kännedom om den "miljövänliga" teknik som används vid

framställningen. Även om produkterna inte för ögat går att särskilja från sådana som

tillverkats med konventionen ieknik, så är vissa kunder t o m beredda att betala en

merkostnad tor det "miljövänliga" alternativet. Kundernas reaktion är således en

faktor som är av intresse att värdera i anslutning till miljöskyddsinvesteringar. Det

kan emellertid inte uteslutas att negativa marknadsreaktioner uppstår om en

miljöanpassad produktutformning innebär dyrare produkter. Att marknaden är mer

eller mindre mottaglig för miljöargument är uppenbart, liksom att variationer

förekommer över tiden.

Ytterligare en faktor som uppmärksammats under Landskrona-projektet är värdet av

att ha ett handlingsutrymme i förhållande till befintliga villkor. Detta har aktualiserats

i flera företag i anslutning till den övergående högkonjunkturen, under vilken det

runnits marknadsunderlag för en ökad produktion, men då detta omöjliggjorts av att

man redan uppnått tillståndsreglerade utsläppsnivåer.

Utan att närmare beröra kvantifieringsproblematiken, anger Winter14 följande vägande

skäl till varför en ansvarskinnande företagsledare skall låta sitt förelag fungera enligt

ekologiska principer:

• Utan företag som fungerar efter ekologiska principer kan inte samhället och
företagen samarbeta och utan samarbete kan inte en fri marknadsekonomi fungera.

13 Siljebratt L 1990, "Förebyggande miljöskyddsstrategi och miljöanpassad teknik i
Landskrona", REFORSK-rapport nr 48

14 Winter, G., 1990, "Ekologisk Företagsledning - En handbok i industriell ekologi med 28
checklistor för praktisk vägledning i internt miljöarbete", Antoni publishing
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• Utan ekologisk företagsledning kommer företaget att förlora möjlighet att ta
andelar på snabbt växande nya marknader, riskera att företaget gör sig skyldigt till
miljöförstöring med dryga böter som påföljd och i slutändan riskera företagets
framtid och de anställdas trygghet.

• Utan ekologisk företagsledning är det större risk för styrelser, verkställande
direktörer, avdelningschefer och andra anställda att bli ställda till ansvar för
miljöförstöring och riskera jobb och karriärer.

• Utan ekologisk företagsledning kan möjligheterna att spara avsevärda summor och
minska kostnader i produktionen gå förlorade.

• Utan ekologisk företagsledning kommer företagaren att komma i konflikt med sitt
samvete och få svårt att identifiera sig med sitt arbete och sitt foretag.

Winter uppehåller sig mycket vid en värderingsfaktor som åtminstone i amerikans!:

litteratur knappast nämns; da. anställdas förhållande till företagets miljöstrategi (eller

brist på sådan) och de motivationshöjande (eller -sänkande) effekter som detta kan ha.

Det konstateras att ett allmänt Ökat miljömedvetande och en i skolorna förbättrad

miljöundervisning, naturligtvis kommer att ha inflytande över de anställdas reaktioner

på företagets sätt att hantera miljöskyddsärenden. Uppenbarligen är det en erfarenhet

från BAUM (Bundesdeutscher Arbeitskreis fur Umwel'bewusstes Management) att

anställda som upplever att de och toretaget gör något som är positivt för miljön också

är bättre motiverade att göra en god arbetsprestation i övrigt. Detta oavsett om

miljöskyddsinvesteringarna har någon direkt koppling till arbetsmiljön eller ej.

1.2.3 Olika angreppssätt på problemområdet

Uppenbart är att många av de miljörelaterade värderingsfaktorer som generellt

diskuterats ovan, är svåra att i någon objektiv mening värdera i en investerings- och

lönsamhetsanalys. Ett illustrativt exempel härför är att faktorerna sällan återfinns i

olika manualers instruktioner till utvärdering av olika miljöskyddsalternativ, trots att

man skjuter fram dessa faktorer som skäl för ett ökat industriellt miljöengagemang. I

tidigare nämnda Wigglesworthls görs emellertid en mycket enkel ansats. Utan

närmare beräkningsinstruktioner uppmanas revisionsgruppen ta ställning till följande

frågor för varje identifierat investeringsalternativ:

"1 Is this option within your price range (consider both capital and ongoing
operation costs)?

15 Wigglesworth, D., 1988, "Profiling from Waste Reduction in Your Small Business - A
guide to help you identify, implement and evaluate an industrial waste reduction
program", Alaska Health Project
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1. Inledning

2 Does this option have an acceptable payback period (under one year is
considered excellent)?

3 Does this option reduce your raw material costs?

4 Does this option reduce your utilities costs?

5 Does this option reduce material and waste storage costs?

6 Does this option reduce regulatory compliance costs?

7 Will this option reduce the costs associated with worker injury or illness?

8 Will this option reduce your insurance premiums?

9 W;'l this option reduce your waste disposal costs?"

I vissa manualer föreligger det omvända förhällandet, d v s att

beräkningsinstruktionerna är mycket omfattande medan svårkvantifierbara faktorer

helt utelämnats. Ett utmärkt exempel härpå är EPA-manualen16, i vilken

kostnads/intäktsanalysen omfattar 8 st arbetsblad. För att justera analysen i

förhällande till de faktorer som ej kvantifieras, d v s riskexponering, public image

o s v föresläs förlängd återbetalningstid (från fyra till fem år) eller sänkt internränta

(från 15% till 12%) for miljöskyddsinvesteringar. Detta menar man, är en rimlig

ansats för att spegla ett erkännande av miljöarbetets betydelse för företagets och

miljöns framtid.

För att kunna jämför olika miljöskyddsalternativ utan alltför omfattande analyser

föreslås vidare i EPA-manualen följande modell:

1 Fastställ vilka kriterier som anses viktiga vid beslut om miljöskydds-
investeringar, med hänsyn till specifika må' för själva åtgärden, liksom till
företagets miljöpolicy i stort. Exempel på kriterier som nämns är:

" • Reduction in waste quantity

• Reduction in waste hazard (e.g. toxicity, flammability, reactivity, corrosivity,
etc.)

• Reduction in waste treatment disposal costs

• Reduction in raw material costs

• Previous successful use within the company

• Previous successful use in industry

16 Environmental Protection Agency (EPA), 1988, "Waste Minimization Opportunity
Assessment Manual", U.S.
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• Not detrimental to product quality

• Low capita] costs

• Low operating arid maintenance costs

• Short implementation period (and minimal disruption of plant operations)

• Ease of implementation

• Reduction in liability and insurance costs "

2 Vikta varje kriterium på en skala 1-10 i relation till dess betydelse.

3 Värdera varje miljöskyddsalternativ i förhällande till resp. kriterium på en skala
1-10, där 10 representerar ett absolut uppfyllande av kriteriet.

4 Multiplicera vikten för varje kriterium med de värden som
miljöskyddslatemativen erhållit m h t resp kriterium.

5 Summera de viktade resultaten för en biid av vilka alternativ som bör undergå
mer detaljerade ekonomiska och tekniska analyser.

I ett försök att ta fasta pi några av de synpunkter som tidigare anförts rörande "the

Purple Book" har alternativa modeller för ekonomiska analyser av investeringar med

ett förebyggande miljöskydd utvecklats. Metoderna illustrerar alternativa angreppssätt

att strukturera investerings- och lönsamhetsanalyser och brukar generellt benämnas

som "Total Cost Assesments (TCA)". Ett antal TCA-modeller har tagits fram med

snarlikt innehåll men några kan urskiljas som mer grundläggande och framstående:

• Financial analysis of waste Management Alternatives17

• Pollution Prevention Benefit Manual", (EPA Method)

• PRECOSIS19

• Total Cost Assessment, TCA20

17 Generel Electric and 1CF Incorporated, 1987, "Financial analysis of waste Management
Alternatives", General Electric Corporate Environmental Programas

18 1CF Incorporated, 1990, "Pollution Prevention Benefit Manual", Office of Solid
Waste/Office of Policy, Planning and Evaluation, EPA, U.S.

19 George Beetle Company, 1989, "PRECOSIS", U.S., EPA
2 0 Tellus Institute, 1991, "TotalCost Assessment", EPA, Boston, U.S.
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1. Inledning

Tier 3

Lass Tangible
Costs

Tier 0

Usual Costs

Financial
Protocol

Tier 2

LiaMity
Costs

Tier 1

Hidden Costs

Figur 3 EPAs metodologi fir TCA (Kfilla: Pollution Prevention Btnifit
Manual21)

I de fyra TCA-modellerna har omfattande och detaljerade riktlinjer med tillhörande
arbetsblad utarbetats, i syfte att underlätta framtagandet och struktureringen av
samtliga kostnader och intäkter förknippade med förebyggande miljöskydds-
investeringar. Utan an närmare presentera övriga modeller, konstateras att EPAs
modell, "Pollution Prevention Benifits Manual"12, omfattar en intressant modell for
struktureringen av kostnader och intäkter. Modellen utgår frän fyra kostnads- och
intäktsnivåer för att identifiera och strukturera miljörelaterade kostnader, vilka sedan
foras samman till en total bedömning (figur 3):

NivlO: Behandlar "vanliga" kapitalkostnader för projektering, utrustning,
material, försörjning, byggnationer och installation. Här behandlas även
initiala kostnader för att söka tillstånd för förändringen och för att
omskola personalen mm, liksom de årliga kostnaderna för arbete,
reservdelar, underhåll, råmaterial, försörjning, försäkringar och
avfallshantering mm. Evemueli inverkan på produktionshastighet och
möjligheterna att sälja restprodukter tillkommer slutligen.

Nivi 1: Behandlar "dolda" kostnader för tillstånd, kontrollprogram, tillsyn,
provtagning, inspektioner, miljörapporter och annat dokumentations-
arbete i relation till egenkontroll och myndighetsövervakning.

21

22

ICF Incorporated, 1990, "Pollution Prevention Benifil Manual', Office of Solid
Waste/Office of Policy, Planning and Evaluation, U.S., EPA
ICF Incorporated, 1990, "Pollution Prevention Benefit Manual", Office of Solid
Waste/Office of Policy, Planning and Evaluation, EPA, U.S.
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Nivå 2: Behandlar potentiella kostnader förknippade med framtida risker. Olika
typer av straff och avgifter som kan bli aktuella vid brott mot
lagstiftningen genomgås. Speciellt behandlas riskerna för
saneringsåläggande (mark och vatten), personskador samt skador på
byggnader och naturtillgångar. Nuvärdet för ett potentiellt straff
(fängelse, böter, avgifter, saneringsåläggande etc.) beräknas utifrån en
sannolikhetsvärdering av att något inträffar och kostnaden som är
förknippad med straffet.

Nivå 3: Behandlar "mindre konkreta" intäktsfaktorer, som förbä.irade relationer
till marknaden och de anställda, liksom över huvudtaget en förbättrad
image kring företaget. Möjligheten att vinna något av de i USA vanligt
förekommande priserna för framstående miljöskyddsinsatser omnämns
speciellt. Det överlämnas emellertid åt den som fyller i de formulär som
behandlar detta område, att kvantifiera sannolikheten och värdet av dessa
intäkter.

Som tidigare framhållits har viss kritik riktats mot de traditionella produktkalkylerna,
då dessa inte anses återspegla de alltmer avancerade tillverkningsmetoderna i
företagen. Normalt fördelas omkostnaderna med hjälp av olika pålägg s k
påläggskalkylering och som vanligtvis utgår från lönekostnaden som påläggsbas. Då
tillverkningen har kommit att mekaniseras och automatiseras samt lönekostnaden
relativt sett blivit billigare, har påläggsbasen blivit alltmer föråldrad. Vidare har kritik
framförts att dagens kalkyler använder orsaksmässigt ogrundade
omkostnadsfördelningar, som kan vara vilseledande för både prissättning och andra
beslut23.

För att komma tillrätta med problemen har en alternativ kalkylmetod utvecklats,
Activity Based Costing (ABC)24. ABC-kalkylen är en självkostnadskalkyl som samlar
upp och fördelar indirekta kostnader på aktiviteter istället för som i traditionella
kalkyler efter kostnadsställen (se figur 4). Med aktiviteter avses enkla arbetsinsatser
som tydligt orsakar kostnader t ex svarvning av en detalj eller analys av
emissionsmätningar. Kostnadsställeprincipen summerar istället ofta kostnader för flera
sammanhängande aktiviteter till en aktivitet t ex kan kostnadsstället svarvning omfatta
såväl inställningen av svarven som själva svärvningen. På motsvarande sätt kan

23 Frenckner P., 1991, "Kommentarer till ABC-kalkylen", Ekonomi och styrning nrl
24 Johansson S-E., Samuelson LA, , 1992, "Industriell kalkylering och redovisning",

Nordstedts Juridik
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Figur 4 Principschema över ABC(Källa;
Johansson/Samuelsson^5)

kostnadsstället miljökontroll inkludera kostnaderna för företagets emissionsanalyser

och insamlanling av emissionsdata.

De indirekta kostnaderna fördelas

sedan till produkterna i relation

till den faktor som orsakat

aktiviteten. Denna fördelnings-

nyckel benäms med ABC-

terminologi som kostnadsorsakare

eller kostnadsdrivare (cost driver)

och skall så långt som möjligt

avspegla hur kostnader orsakas. I

de traditionella produktkalkylerna

fördelas ofta indirekta kostnader

till produkterna (kostnadsbärarna)

med hjälp av olika pålägg, vilka vanligtvis utgår från lönekostnaden som påläggsbas. I

förhållande till traditionella självkostnadskalkyler brukar några fördelar med ABC-

kalkyn lyftas fram:

• Kostnadsfördelningen sker med stark betoning på bakomliggande samband.

• Schablonmässiga kostnadsfördelningar undviks.

• Skiljer mellan värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter.

Ett annat begrepp som kommit att utvecklas efterhand som produkters livslängder

blivit allt kortare, är livscykelkalkyler (Life Cycle Cost). Principen för

livscykelkostnadstänkandet är "att beslut skall baseras på alla kostnader och

uppoffringar som beslutet belastar"26. Med andra ord skall en självkostnadskalkyl

omfatta alla kostnader för en produkts hela livscykel. I den traditionella kalkyleringen

brukar man istället antingen beräkna aktuella årskostnader för standardprodukter eller

kostnader för en speciell order.

Livscykelperspektivet brukar generellt ses ur två synvinklar, leverantörens och

kundens. Ur leverantörens perspektiv beräknas produktens lönsamhet över hela dess

livslängd Ur kundens perspektiv innebär livscykelperspektivet att de totala

kostnaderna för att använda en produkt under hela dess livslängd beräknas. Den

25

U

Johansson S-E., Samuelson L.A., 1992, "Industriell kalkylering och redovisning",
Nordstedts Juridik
Kiessling R., Holmberg £., 1984, "LCC, en teknik att påverka totalkostnaden under en
produkts livslängd", Mekanpublikalion
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vanligaste aspekten som livscykelkalkylen kommit att användas för att belysa, är om

det lönar sig att satsa på en god kvalitet för att erhålla möjliga vinster i form av ökad

livslängd och mindre underhållskostnader.

1.2.4 Fortsatt arbete inom problemområdet

Det kan slutligen konstateras att forskning och utveckling, som behandlar

företagsekonomisk totalvärdering av miljöskyddsåtgärder, generellt delar in

miljörelaterade värderingsfaktorerna i sex grupper:

1 Kostnader för tillstånd, kontrollprogram, tillsyn, provtagning, inspektioner och

miljörapporter, samt annat tekniskt och administrativt arbete i anslutning till

egenkontroll och myndighetsövervakning. Hypotetiskt antas att omfattningen av

egenkontroll och myndighetsövervakning kan reduceras om företaget bedöms ha

miljömässigt säkerställda miljöskyddsinstallationer.

2 Kostnader förknippade med företagets riskexponering för överutsläpp, olyckor

och haverier som kan resultera i driftavbrott, åtal, skadeståndsanspråk,

saneringsåläggande m m samt en i övrigt skadlig publicitet.

3 Kostnader för sänkt arbetseffektivitet, personalomsättning, nyanställningar,

inlärning etc, i den utsträckning detta kan kopplas till företagets miljöstrategi och

miljöskyddsinvesteringar (t ex brist på sådana).

4 Det diskuteras huruvida ett ökat handlingsutrymme i förhållande till givna

utsläppsvillkor, liksom en ökad beredskap inför framtida skärpningar i

miljölagstiftning, är en intäktspost som skall värderas i anslutning till

naljöskyddsinvesteringar. Detta torde vara en funktion av lagstyrningsstrategins

utveckling och tillsynsmyndigheternas resurs- och kapacitetsutveckling.

5 Marknadens allt mer uttalade miljöpreferenser har givit utrymme för vissa

miljöanpassade produktalternativ, även om dessa vid en kvalitets- och

prisjämförelse inte har några direkta företräden. Detta markerar i sig att

miljöfrågorna i vart fall av vissa konsumenter tilldelas ett indirekt värde, vilket

rimligtvis även borde avspeglas i investeringsbedömningar.

6 Hela frågan om företagets trovärdighet och profil i miljörelaterade frågor är

väsentlig, inte minst med tanke på möjligheterna att upprätta nya marknads- och

myndighetsrelationer med miljöargument som grund.
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1. Inledning

Det hittills sagda har behandlat enskilda och svårkvantifierbara faktorer som bör

värderas och tas hänsyn till vid investerings- och lönsamhetsanalyser. En central

frågeställning är självfallet även hur dessa faktorer vägs samman med andra mera

lättkvantifierbara till en totalbedömning. Häri ingår dä också att värdera

intäktsfaktorer som minskade utgifter för inköp av råvaror, drift och underhåll av

reningsutrustning samt transport, hantering och behandling av avfall etc.

1.3 Miljörelaterad Investerings och LönsamhetsAnalys (MILA), en
modellpresentation

Definition
Miljörelaterad investerings- och lönsamhetsanalys (MILA) betecknar en modell pr

företagsekonomisk kostnads- och intaktsanalys, där samtliga relevanta miljörelaterade

kostnader och intäkter identifieras, struktureras och värderas.

I problemdiskussionen behandlades tre övergripande problem för att ta hänsyn tiil

miljörelaterade kostnader och intäkter i toretagens investerings- och lönsamhets-

analyser:

1 Hur kan miljörelaterade kostnader och intäkter identifieras, struktureras och

värderas?

2 Vilket tidsperspektiv har de miljörelaterade kostnaderna och intäkterna?

3 På vilket sätt kan miljörelaterade kostnader och intäkter allokeras till

produkter, processer och aktiviteter?

Avhandlingen avgränsas till att utveckla en företagsekonomisk modell för att

identifiera, strukturera och värdera miljörelaterade kostnader och intäkter (se vidare

kapitel l.S).

Ett första steg för att identifiera ett företags miljörelaterade kostnader och intäkter är

att ta reda på vilka aktiviteter i företaget som genererar kostnaderna och intäkterna.

Denna aktivitetetsfilosofi tar utgångspunkt från den tidigare redovisade ABC-kalkylen

(se kapitel 1.2.3). När aktiviteterna identifierats kan dessa sedan analyseras och brytas

ned i mer konkreta kostnader och intäkter. Dessa kan vara av traditionell karaktär t ex

lön, råvaror och försäljning av biprodukter, eller vara utformade som implicita

miljökostnader och -intäkter t ex miljöskyddsavgift, miljöansvarsförsäkring och

deponeringsavgifter.
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Figur 5 Sorteringsmodellför miljörelaterade kostnader och intäkter.

För att underlätta identifiering och strukturering av miljörelaterade kostnader och
intäkter har en teoretisk sorteringsmodell utvecklats (se figur 5). Modellen utgår
generellt från EPAs27 metodologi för en fullkostnadsanalys (TCA) liksom ABC-
filosofin, att identifiera och analysera vilka aktiviteter som faktiskt genererar
kostnader och intäkter. Likaså inkluderar modellen ett livscykelperspektiv för att
fånga kostnader och eventuella intäkter som indirekt är kopplade till nutida produktion
och produkter.

27 CF Incorporated, 1990, 'Pollution Prevention Benefit Manual", Office of Solid
Waste/Office of Policy, Planning and Evaluation, EPA, U.S.
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I sorteringsmodellen sorteras miljörelaterade kostnader och intäkter i fyra nivåer; 1/

restproduktskostnader och -intäkter, 2/ miljö- och kontrolikostnader, 3/ straff- och

civilrättsliga kostnader och 4/ omvärldsrelaterade kostnader och intäkter. Till nivå 0,

traditionella kostnader och intäkter, sorteras kostnader och intäkter som inte

klassificeras som miljörelaterade. Uppdelningen i olka nivåer kan till viss del härledas

till hur konkreta och lätta kostnaderna och intäkterna är att värdera. Ju högre nivå,

desto svårare.

Den framtagna sorteringsmodellen utgör grunden för en miljörelaterad investerings-

och lönsamhetsanalys (MILA). Genom att arbeta sig igenom de olika nivåerna i

modellen, ges användaren möjlighet att systematiskt identifiera och strukturera olika

aktiviteter och därifrån extrahera miljörelaterade kostnader och intäkter. Varje nivå i

modellen, var och en med sina särdrag, beskrivs mer ingående i följande kapitel. Efter

att nivåerna arbetats igenom, kostnader och intäkter värderats, sammanställs

betalningsströmmarna till en lönsamhetsanalys. För detta ändamål används

traditionella kalkylmetoder t ex pay-back, nuvärde och annuitet.

Basen i MILA-modellen erbjuder således kortfattat ett utvidgat inventarium av

kostnader och intäkter i syfte att synliggöra och separat redovisa olika miljörelaterade

aktiviteter. Utöver själva sorteringsmodellen ingår ytterligare tre verktyg i MILA,

mer eller mindre direkt kopplade till de olika nivåerna i sorteringsmodellen. Det

första verktyget är en restproduktsanalys (se kapitel 3.8). Syftet med

restproduktsanalysen är att identifiera, sammanställa och värdera olika fysiska flöden i

företaget i form av insatsmaterial, produkter och restprodukter samt att relatera dessa

till aktiviteter och färdiga produkter. Resultatet från restproduktsanalysen används

också som stöd för arbetet med övriga nivåer i sorteringsmodellen, eftersom många

miljörelaterade kostnader indirekt kan härledas till restprodukter. Till

restproduktsanalysen kopplas också ett nyckeltal som mäter hur väl insatsmaterial

utnyttjas (se kapitel 3.4.3).

Det andra verktyget utgörs av en riskanalys (se kapitel 4.4.13) för att identifiera

miljöriskerna och sannolikheterna för att en miljöolycka kan inträffa, samt vilka

åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna. Riskanalysen är närmast kopplad till

nivå 3, straff- och civilrättsliga kostnader.

Det tredje analysverktyget (se kapitel 5) används för värdering av de miljöpreferenser

som företagets olika intressenter ger uttryck för och används i arbetet med nivå 4 i

sorteringsmodellen. Att ett företag bör sträva efter att så långt som möjligt tillgodose

intressenternas miljöpreferenser är självklart. Rent praktiskt är detta dock mycket
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svårare, eftersom intressenterna många gånger uttrycker sina miljöpreferenser i vaga

slagordsbetonade begrepp som t ex "miljövänlig", "miljöimage" och "miljöledarskap".

Ett sätt att göra miljöpreferenserna mer hanterbara och lättare att förhålla sig till, är

att bryta ned och uttrycka dem som konkretiserade miljöfaktorer. Men för att det skall

vara intressant att försöka ta hänsyn till de framtagna miljöfaktorerna, måste det på

något sätt vara möjligt att förhålla sig till dem i investerings- och lönsamhetsanalysen.

Det krävs alltså något verktyg som kan mäta och sammanställa monetära enheter och

verbala beskrivningar i en jämförbar enhet. Den sista delen i MILA inkluderar ett

sådant analysverktyg. Schematiskt kan MILA och dess ingående verktyg beskrivas

enligt figur 6.

Värderingsverktyg för
omvärldens miljö-
preferenser

Riskanalys

Restproduktsanalys

Restproduktsnyckeltal

Figur 6 Schematisk översila över MILA och dess ingående verktyg.

1.4 Syfte

Syftet med föreliggande licentiatavhandling är att utifrån en definition och karak-

teristik av begreppet Miljörelaterad Investerings- och LönsamhetsAnalys (MILA),

bygga upp en företagsekonomisk modell för att identifiera, strukturera och värdera

miljörelaterade kostnader och intäkter som kan härledas till olika aktiviteter i företag.

1.5 Avhandlingens fokusering

Investerings- och lönsamhetsanalysernas faktiska betydelse och användning i olika

beslutssituationer i foretag har länge diskuterats. Det kan konstateras att analysernas

relativa betydelse i ett beslutsunderlag varierar från en central roll till att mera
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1. Inledning

fungera som .̂t komplement till kvalitativa bedömningar, beroende på yttre

förhällande och företagets målsättningar28. Det kan också konstateras att det finns

invändningar mot att investerings- och lönsamhetsanalysernas förträfflighet som

rationella verktyg att utreda beslutssituationer. Likaså kan olika aspekter lyftas fram

vad gäller den tekniska kalkyllogiken och manipulerbarheten i denna29. Någon

närmare diskussion rörande ovanstående görs emellertid inte i avhandling.

Avhandlingen utgår istället från befintliga teorier och ett traditionellt synsätt, där

företagens investerings- och lönsamhetsanalyser används som ett internt hjälpmedel

för att reda ut beslutssituationer på ett enkelt och effektivt sätt. Avhandlingen syftar

alltså inte till att bygga upp en ny teori rörande investerings- och lönsamhetsanalyser

(se figur 7), varken ur ett företagsekonomiskt eller samhällsekonomis!! perspektiv.

KOSTNADSGRÄNSER FÖR
INVESTERINGS- OCH

LÖNSAMHETSANALYSER

/'Samhällsekonomisk kostnadsanalys

Miljörelaterad investerings- och
lönsamhetsanalys (MILA)

i' Traditionell ',
1 investerings- >
] & lönsamhetsanalys'

Figur 7 MILA-filosofin grundar sig på utvidgat inventarium av kostnader och
intäkter.

Licentiatavhandlingen fokuseras till att beskriva MILA på en förhållandevis principiell

nivå, med utgångspunkt från teoretiska studier av fenomenet företagsekonomisk

investerings- och lönsamhetsanalyser. Ansatsen har varit att teoretiskt studera hur

miljön och dess olika aspekter, ur företagsekonomisk synvinkel påverkar företagen

och deras verksamheter. Inte hur företagen påverkar miljön. Vidare har ansatsen varit

28

29

Person I., 1980, "Företags investeringsbeteende, påverkan och inlärning av
samhällsätgärder i några företag.", Inst. för Ind. Organisation, Lunds Tekniska
Högskola.
Yard S., 1987, "Kalkylogik och kalkylkrav", Institutet för ekononomisk forskning,
Lunds Universitet
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att söka vidga den etablerade teorisfären genom att från ett miljöperspektiv analysera

användarsituationen för investerings- och lönsamhetsanalyser, samt hur sädana

analyser kan anpassas för att synliggöra miljörelaterade kostnader och intäkter.

Ett sätt att bekräfta ett verktygs användbarhet och lyfta fram dess förträfflighet är att

testa det i praktiska fallstudier. Likaså kan fallstudier i form av "goda exempel"

underlätta spridningen nya teorier. Emellertid har antalet fallstudier medvetet hållits

lågt då den teoretiska metodutvecklingen av MILA i första hand prioriterats.

Generellt tar MILA-modellen utgångspunkt från redan etablerade företagsekonomiska

teorier för kostnads- och intäktsanalyser, i syfte att göra det möjligt att integrera

modellen i företagens befintliga kalkyl- och redovisningssystem. Begreppet kostnads-

och intäktsanalys kan ses som ett samlingsnamn för ett tämligen stort antal

ekonomiska begrepp och tekniker, med det gemensamma att de används i anslutning

till beslutsfattande i företag. Tre huvudområden brukar särskiljas inom kostnads- och

intäktsanalysen; investeringsbedömning, produktkalkylering och budgetering. MILA

är i första hand utformad med tanke på investeringsbedömning men kan naturligtvis

även vara till stöd vid budgetering och produktkalkylering eller annat ekonomiskt

arbete.

I avhandlingen diskuteras vidare generellt huruvida ett förlängt tidsperspektiv och

direkt allokering av kostnader och intäkter till produktionsprocesser, produkter och

fysiska aktiviteter, kan hjälpa till att tillmötesgå filosofin bakom en miljörelaterad

investerings- och lönsamhetsanalys. Emellertid diskuteras inte hur investeringas olika

karaktär, t ex inriktnings- anpassnings-, finansiella eller immateriella investeringar,

påverkar investeringsanalysen. Ej heller berörs vilka kalkylmetoder som skall

användas för att beräkna investeringars och produkters lönsamhet t ex pay-back,

nuvärde, annuitet, bidragsmetod, standardkostnads- eller ABC-kalkyl.

MILA-konceptet bygger pä att de miljörelaterade kostnaderna och intäkterna skall

vägas in, oavsett syfte med investeringen eller val av kalkylmetod. MILA är helt

enkelt en mer detaljerad och förfinad kostnads- och intäktsanalys, där miljörelaterade

kostnader och intäkter lyfts fram och fokuseras mer än vid traditionella analyser.

I avhandlingen behandlas slutligen enbart de aspekter och konsekvenser som berör den

yttre, fysiska miljön som omger ett företag. Således tas ej frågor upp med direkt

anknytning till företagens arbetsmiljö eller dylikt. Naturligtvis finns det många gånger

en naturlig korrelation mellan den yttre och inre miljön, men denna belyses ej

närmare.
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1.6 Om perspektiv och metod

Mot bakgrund av den inledande diskussionen i avhandlingen och den kritik som riktas

mot traditionella investerings- och lönsamhetsanalyser, samt behovet av att väga in

miljöaspekter i sådana analyser, anläggs ett perspektiv som förutsätter att hänsyn till

miljön i investerings- och lönsamhetsanalyser är nödvändigt och önskvärt. Detta kan

betecknas som en normativ ansats för avhandlingen. Med normativ avses hur

någonting bör se ut eller bör göras. Den normativa teorin kan enligt Sterling30 delas

in i två delar, en axiomatisk del och en del som består av empiriska påståenden. Med

avseende på logik och konsistens kan den axiomatiska delen prövas. Den andra delen

prövas genom att teorins resultat verifieras empiriskt. Det normativa synsättet har ofta

kommit att kritiseras men till dess försvar kan framhållas att då synsättet är

målorienterat, finns en stark strävan att modelien skall vara praktiskt tillämpbar.

Emellertid skall det framhållas att avhandlingen endast är normativ i bemärkelsen att;

om olika miljöaspekter tas med i investerings- och lönsamhetsanalyserna, kommer

informationsvärdet att öka i dessa.

Avhandlingen har som övergripande perspektiv tagit utgångspunkt i ett

systemorienterat tankesätt. Det systemorienterade tankesättet utgår från att alla

händelser och individer ingår i olika undersystem som genom interaktion relateras till

varandra. För att förstå varje enskild händelse, krävs enligt definitionen förståelse för

alla händelser som kan tänkas påverka den studerade händelsen. En fullständig

förståelse är, om inte omöjlig att uppnå, mycket svår att erhålla, varför teorin också

avgränsar sig till undersystem som ur något avseende är relevanta för intresseområdet.

För dessa identifieras och analyseras sedan faktorer som påverkar det valda

intresseområdet. Naturligtvis kan urvalet komma att påverka resultatet, varför det är

viktigt att försöka klargöra eventuella effekter av detta.31

Med en systemteoretisk ansats kan en investerings- och lönsamhetsanalys betraktas

som ett öppet system inom ett större samhälleligt system, integrerat med företagets

totala verksamhet och utveckling, och där företagens rättigheter och skyldigheter

bestäms av olika intressenter. Ett systemorienterat synsätt ger även möjlighet att

studera företags verksamheter ur ett miljöinriktat helhetsperspektiv, med hänsyn till

den miljöpåverkan verksamheterna kan tänkas inbegripa och de miljöaspekter som

olika intressenter innehar. Ett sådant helhetsperspektiv bidrar också till att vidga

intresset kring en produkts hela livscykel och inte bara själva resursomvandlingen i

3 0 Sterling R.R, 1970, "On theory construction and verification', Accounting Review
31 Von Bertalanffy L., 1968, "General Systems theory, foundations, development,

applications", Harmondsworth, Penguin
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produktionsprocessen. Slutligen har det systemorienterade tankesättet framför allt

utnyttjats som ett sätt att se och tänka, men även som ett konkret verktyg att lösa

problem med som uppkommit under arbetet med avhandlingen.

1.7 Avhandlingens disposition

Avhandlingen består, förutom av bilagor, av åtta huvudkapitel. I kapitel 1 redogörs

bakgrunden till projektet och en generell modell presenteras, MILA. Kapitel 2-5 följer

MILAs sorteringsmodell och kapitel 2 behandlar således traditionella kostnader och

intäkter i MIL A-modellen. Restproduktskostnader och -intäkter analyseras i kapitel 3.

I kapitel 4 beskrivs olika miljö- och kontrollkostnader samt straff- och civilrättsliga

kostnader. Mer svårkvantifierbara och "mjuka" miljörelaterade kostnader och intäkter,

definieras som omvärldsrelaterade kostnader och intäkter och beskrivs närmare i

kapitel 5. En generell beskrivning av metodiken för att beräkna lönsamhet med olika

nyckeltal samt allokering av kostnader och intäkter görs i kapitel 6. I kapitel 7

diskuteras och sammanfattas MILA-modellen. Slutligen, i kapitel 8 finns en engelsk

synopsis av avhandlingen.

För att underlätta och förenkla sammanställningen av företagets kostnads- och

intäktsanalyser samt möjliggöra känslighetsanalyser, har ett kalkylprogram utarbetats,

MILA-kalkylen. Kalkylen utgår från sorteringsrnodellen och omfattar såväl

traditionella kostnader och intäkter som miljörelaterade. MILA-kalkylen gör inte

anspråk på att på något sätt vara fullständig utan skall istället ses som en grundkalkyl,

som företagen själva kan anpassa efter egna förhållanden. MILA-kalkylen har

"datoriserats" med hjälp av Excel 3.0 (Microsoft) och är utformad som ett antal

kalkylblad (se bilaga 10).
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2. Traditionella kostnads- & intäktsfaktorer

2. TRADITIONELLA KOSTNADS- & INTÄKTSFAKTORER

Definition

Traditionella kostnader och intäkter är de ekonomiska faktorer som värderas i en

traditionell företagsekonomisk kostnads- och intäktsanalys och som inte klassificeras

som miljörelaterade.

Historiskt sett har utvecklingen av kostnads- och intäktsanalyser främst varit inriktade

mot kostnadskalkylering och lönsamhetsberäkningar. Detta kan ses som en naturlig

följd av företagens behov att veta vad produkter och tjänster kostar att producera.

Efter hand som företagen och produktionsmetoderna blivit allt mer komplicerade och

konkurrensen mellan företagen ökat, har också kalkylmetoderna kommit att

utvecklats. Dock visar historien att intresset för att utveckla kostnads- och

intäktsanalyser i första hand varit inriktat mot kalkyltekniska problem.

Vad gäller begreppsparet kostnader och intäkter, betecknar kostnader företagets

uppoffringar och avser alltså värdet av företagets resursförbrukning/-användning.

Intäkter speglar på motsvarande sätt värdet av de resurser som genereras i företaget.

Det ftnns emellertid ingen definition eller uppdelning av kostnader och intäkter som

passar för alla ändamål och situationer. Emellertid brukar man skilja mellan s k

bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter. Dessa kan skilja sig åt

med avseende på t ex:

• periodisering
• värdering
• urval

Beroende på vilken avsikt toretaget har med kalkylen bestämmer det självt vad som

skall ingå i kalkylmässiga kostnader och intäkter. Bokföringsmässiga kostnader och

intäkter däremot, bestäms i grunden av civilrättslig och skattemiss ig lagstiftning. I de

flesta fall finns det en överensstämmelse mellan bokföringsmässiga och motsvarande

kalkylmässiga kostnader och intäkter (se figur 8). Dock finns det kostnader som inte

tas med i bokföringen s k kalkylmässiga merkostnader t ex ränta på eget kapital,

kalkylmässiga avskrivningar (baserade på nyanskaffningsvärde eller ekonomisk

livslängd), verkligt värde av förbrukning av råmaterial. På motsvarande sätt finns det

kostnader som inte tas upp i kalkylen men används i bokföringen s k

bokföringsmässiga merkostnader t ex skatter, periodiserade avskrivningar enligt

skattelagarna, rättslig värdering av förbrukning av råvaror. Motsvarande uppdelning

kan göras för intäkterna.
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BoMMngsmasslga
kostnad»

Kafcytmtaiga
kostnad*

Figur 8

Kafcylmassiga merkostnader

Bokttringsmassiga merkostnader

Kalkylmässiga och bolföringsmässiga
merkostnader (Källa: Ljung3^)

Vidare brukar principerna för

kostnadsindelning och kost-

nadsbegreppen generellt delas

in i tre grupper; rörliga och

fasta, direkta och indirekta

samt sär- och samkostnader

Kostnadsuppdelning i rOrliga

och fasta kostnader görs med

utgångspunkt frän verk-

samhetsvolymen. Direkta och

indirekta kostnader används

vid kostnadsfördelning och

redovisning. Sär- och sam-

kostnader bestäms med

utgångspunkt från orsaks-

samband och beslutssituation.

Generellt gäller att i en traditionell investerings- och lönsamhetsanalys skall alla

kostnader och intäkter ingå av tillräcklig storlek för att påverka resultatet. Detta

innebär att om de miljörelaterade kostnaderna och intäkterna uppenbarligen är

tillräckligt stora, har de också inkluderats i kalkylen. Men då underlaget och

kunskaperna om övriga miljörelaterade kostnader och intäkter emellertid ofta varit

små, har det i praktiken inneburit att dessa mer eller mindre ignorerats eller slagits

ihop med andra kostnader och intäkter.

Vissa miljörelaterade kostnader och intäkter inkluderas alltså redan i företagens

investerings- och lönsamhetsanalyser men sorteras då ofta under traditionella

kostnads- och intäktsslag, där de inte direkt kan urskiljas som miljörelaterade. I

MILA-modellen är avsikten att skilja ut dessa tor att erhålla en helhetsbild av de

miljörelaterade kostnaderna och intäkterna och vilka aktiviteter i företaget som

genererar dessa.

På nivå 0, i MILAs sorteringsmodell, sammanställs kostnader och intäkter som

vanligtvis ingår i en traditionell kostnads- och intäktsanalys och som inte klassificeras

som miljörelaterade (se figur 9). Kostnaderna och intäkterna sorteras i olika kostnads-

och intäktsslag, lämpligen med stöd av någon kontoplan t ex normalkontoplan33. I

32

33
Ljung B., 1991, "Ekonomiska kalkyler, en introduktion", Liber AB, Malmö
Svensk standard SS 61 46 11
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2. Tmditionella kostnads- & intäktsfaktonr

avhandlingen beskrivs inte nännare hur kostnaderna och intäkterna kan identifieras,

struktureras och värderas, då detta kan göras med utgångspunkt i företagets interna

kompetens och kontoplan. Avhandlingens syfte är att fokusera på hur miljörelaterade

kostnader och intäkter kan identifieras, struktureras och värderas.

Traditiondia kostnader och intakter
• Hyn
• Råmaterial
• VVS anslutningar
• Underhall
• Maskiner

• El
• Biprodukter
• Försäljning, varor
• Försäljning, tjänster
• Lön, etc

Figur 9 Exempel på traditionella kostnader och intäkter.
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3 RESTPRODUKTSKOSTNADER OCH INTÄKTER

3.1 Inledning

Historiskt sett, har restprodukter alltid varit en naturlig del av den industriella

processen och för det mesta betraktats som ofrånkomliga. Som följd härav har

industrins restproduktshantering många gånger syftat till att bli kvitt restprodukterna

så billigt som möjligt, vilket inneburit att man har tagit fördel av att utan eller till låg

kostnad kunna deponera dem till mark eller släppa ut dem till luft och vatten. Man

kan emellertid konstatera att restprodukter ursprungligen varit värdefulla råvaror som

företaget en gång har betalat för och som gått förlorade.

Under de senaste 15-20 åren har hanteringen av företagens restprodukter fån allt

större uppmärksamhet i samhället. Lagstiftningen som berör företagens generering

och omhändertagande av restprodukter, har blivit mer omfattande, både nationellt och

internationellt. Samtidigt har också andra marknadskrafter fått ökat inflytande. Olika

miljögrupper, som ofta brukar förespråka utvidgad lagstiftning och högre

miljöavgifter, har ökat i antal och styrka. Människor i allmänhet har börjat intressera

sig för och uppmärksamma olika miljöproblem t ex ozonförtunningen, drivhuseffekten

och det s k avfallsberget. Likaså har s k "miljövänliga" produkter kommit att tilldra

sig ett ökat köpintresse. Massmedia har också fått ökat inflytande genom

återkommande reportage rörande olika industriella missförhållanden i hanteringen av

olika restprodukter.

Företag påverkas således av ett antal kostnadsfaktorer, såväl interna som

omvärldsrelaterade, vilka kan härledas till företagens generering och hantering av

restprodukter. För att klara av skärpta regleringar, samt en ökade opinion för

miljövänlig produktion och samtidigt bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden,

måste man systematiskt ifrågasätta och försöka förhindra uppkomsten av

restprodukter. Företagen kan på så sätt minska sina kostnader för restprodukter och

kanske till och med vända dem till intäkter. Även andra fördelar kan uppkomma om

mängden restprodukter minskas t ex minskat underhållsbehov, lägre

försäkringskostnader, bättre arbetsmiljö och möjligheter att marknadsföra sig som ett

miljömedvetet företag.

Problemen att i investering- och lönsamhetsanalyser, identifiera, strukturera och

värdera kostnader och eventuella intäkter för restprodukter, kan ofta härledas till att

kunskapen om den här typen av faktorer är liten och därmed inte fullt ut ingår som
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3. Restproduktskostnader och intäkter

beslutsgrundande fakta i analyserna. Likaså kan ett bristande bakgrundsmaterial

rörande restproduktsströmmar och tillhörande interna och externa aktiviteter

ytterligare försvära problematiken.

3.2 Begreppet restprodukt

För att möjliggöra relevanta mängdberäkningar och bedömningar av restprodukters

miljörelationer, är det av betydelse att en enhetlig definiering och klassificering av

begreppet restprodukter görs. Tekniska nomenklatur centralen (TNC)34 definierar

restprodukt som "Överblivet material i samband med produktion och konsumtion".

Restprodukterna delas sedan upp i returprodukter, avfall eller föroreningar, enligt vad

som illustreras i figur 10.

PRODUKTION KONSUMTION

RESTPRODUKTER

RETURPRODUKTER | 1 AVFALL | FÖRORENINGAR |

Återanvändmng
(returgias m.m.)

Återvinning
(Papper wellpapp,
skrot m.m.)

Hushållsavfall
och därmed
jämförligt avfall

Industri-, bygg- och
rivningsavfall m.m.

Metaller, närsalter
m.m. spridda i
mark

Metaller, närsalter
m.m. spridda i
luft

Alt. användning
{bränsleråvara,
kompostråvara m.m.)

Specialavfall
(MFA, asbest,
riskavfall m.m.)

Metaller, närsalter
m.m. spridda i
vatten

Figur 10 Begreppet restprodukter (Källa; Statens Naturvårdsverk3*).

34 Tekniska Nomenklatur Centralen, "' Avfallsordlista", TNC 62
35 Statens Naturvårsverk, 1992, "Inventering av industriavfall, allmän del", rapport 4042
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3.2.1 Returprodukter

Returprodukter definieras enligt TNC som restprodukter som tillvaratagits för
återanvändning eller någon form av återvinning. En returprodukt kan vara
återbruksprodukt, materialråvara, energiråvara eller kompostråvara (organiskt
material för kompostering).

Återbruksprodukter utgörs av returprodukter som återanvänds för sitt ursprungliga
ändamål, t ex returglas för dryck. Materialråvara definieras som material som efter
viss bearbetning och behandling kan återanvändas som råvara för produktion eller viss
process. Olika sorters skrot (aluminium, koppar, järn), papper, flis m m är exempel
på materialråvaror. Med energiråvaror avses brännbart material som utnyttjas för
energiutvinning. Energiråvarorna består mestadels av träspill, blandat papper,
wellpapp och plast. Kompostråvaror består av biologiskt nedbrytbara fraktioner so.n
behandlas i någon slags komposteringsprocess t ex rötning. Som resultat av
komposteringen erhålls jordförbättringsmedel.

3.2.2 Avfall

Med avfall avses en restprodukt som kasserats för att omhändertas och som därmed
bedömts sakna bruksvärde. Detta innebär många gånger att det är personliga
värderingar och uppfattningar som avgör klassificeringen avfall eller icke avfall.
Statens naturvårdsverk föreskriver att avfall skall delas in i följande huvudgrupper36:

1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
2. Park- och trädgårdsavfall
3. Bygg- och rivningsavfall samt jord- och schaktmassor
4. Avfall från energiutvinning
5. Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten
6. Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten
7. Avfall från utvinning av mineral iska produkter
8. Branchspecifikt industriavfall
9. Ej branchspecifikt industriavfall
10. Specialavfall

36 Statens Naturvärsverk, 1992, "Inventering av industriavfall, allmän del", rapport 4042
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3. Restproduktskostnader och intäkter

3 .23 Föroreningar

Med föroreningar menas ett ämne, vanligtvis en restprodukt, som spritts i ett annat

ämne eller system sä att användbarheten förändrats i oönskad riktning.

3.3 Begreppet restproduktskostnader och -intäkter

Definition
Kostnader och intäkter förknippade med en verksamhets generering av restprodukter,

vilket inkluderar: råvaruförluster; interna och externa aktiviteter för omhändertagande

av restprodukter; samt ett eventuellt framtida förlängt producentansvar för uttjänta

produkter.

Produktion av varor och tjänster kan ses som en process som omvandlar insatsvaror

till olika nyttigheter med hjälp av manuell arbetskraft, befintlig utrustning och energi.

Varor och tjänster är nyttigheter som skapas medan restprodukter är biprodukter som

ofta saknar faktisk användning. Produktionen av restprodukter kan ses som

misshushållning av företagets resurser eftersom företaget har bekostat råvaror,

arbetskraft, energi och produktionsutrustning utan an säljbara varor producerats.

Det är uppenbart att ett företags generering av restprodukter medför vissa interna och

externa aktiviteter. De interna aktiviteterna har som syfte att dels internt omhänderta

företagets restprodukter, dels att vid behov förbereda dem för extern hantering. De

interna aktiviteterna kan generellt delas upp i; insamling, sortering, bearbetning,

transporter, förvaring och administration av restprodukter.

De externa aktiviteterna har som syfte att bli kvitt företagets restprodukter och kan

delas upp i; hantering, transporter och slutligt omhändertagande. Uppkomna

restprodukter kan i vissa fall omhändertas externt utan någon intern hantering, t ex

efter slamsugning av en oljeavskiljare. Naturligtvis kan också restprodukterna efter

extern hantering och bearbetning återföras till produktionen, endera som

återbruksprodukter, t ex returglas eller som återvunnen råvara, t ex returaluminium.

Efter hand som åtgärder vidtagits mot de flesta signifikanta punktutsläppen för avfall

och föroreningar, har de diffusa källorna, t ex avgaser från olika transportfordon,

blivit ett allt väsentligare inslag i den totala miljöproblematiken. Som en av de diffusa

punktkällorna har företagens produkter, efter att de förbrukats och blivit

restprodukter, fått allt större betydelse för den totala miljöpåverkan. Diskussioner förs

om olika modeller med avsikt att tvinga producenterna till ett utökat ansvar för den
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tillverkade produktens hela livscykel, frän tillverkning till återvinning eller annan
form av slutligt omhändertagande.

Tankarna om ett för producenten mer omfattande produktansvar har till viss del sitt
ursprung i filosofin att eventuella effekter på omgivningen som kommer av ett
företags verksamhet, i någon form skall återkopplas och därmed påverka företaget.
Från denna mer övergripande filosofi har sedan utkristalliserats, vad man idag kallar
förlängt producentansvar, som är inriktat på det totala ansvaret för de varor som
produceras - från tillverkning till skrotning.

En introduktion av ett förlängt producentansvar i samhället innebär att dagens linjära
flöde av produkter, från producenterna via konsumenterna till ett slutligt
omhändertagande, byter riktning till att bli ett cirkulärt flöde, från producenterna via
konsumenterna tillbaka till producenterna och ett slutligt omhändertagande.
Ytterligare en restproduktsström an ta hänsyn till skulle härvid tillkomma för
företagen. Ett förlängt producentansvar medför med andra ord att många industriella
branscher eller till och med enskilda företag måste finna system för insamling och
omhändertagande av sina uttjänta produkter, och därmed också svara för de tekniska
och ekonomiska förutsättningar som krävs för återvinning, återanvändning och slutligt
omhändertagande. Dock kommer det säkert att finnas en skillnad mellan olika
branscher och olika typer av produkter.

I figur 11 åskådliggörs schematiskt de ovan diskuterade restproduktsströmmarna och
aktiviteterna. Uppdelningen i produktion, interna aktiviteter, externa aktiviteter och
potentiella restproduktsströmmar, utgör grunden för den fortsatta genomgången av
nivå 1, restproduktskostnader och -intäkter.
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3. Restproduktskostnader och intäkter

PoMntalla ract-
produkBsWmmar

Insatsv aror

Foretaaet A0

PRODUKTION

} t

REST
PRODUKTER

I
1 INTERNA
IAKTMTETER

PRODUKTER

1

1

EXTERNA
AKTMTETER

SLUTLIGT
OMHÄNDER-

TAGANDE

Figur II Ett företags restprodukxsslrömmar

3.4 Restproduktskostnader vid produktion

3.4.1 Allmänt

Produktion av varor och tjänster kan ses som en process som omvandlar råvaror till
olika nyttigheter med hjälp av manuell arbetskraft, befintlig utrustning och energi.
Varorna och tjänsterna är nyttigheterna som skapas medan restprodukterna är
biprodukter som för det mesta saknar egentlig användning.

Det är uppenbart att generering av restprodukter är förknippat med kostnader av olika
slag. Förutom kostnaderna, att internt och externt samla in och ta hand om
restprodukterna, utnyttjas värdefulla råvaror, energi, produktionsutrustning och
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arbetskraft utan att säljbara varor produceras. Man kan kalla detta för företagets

produkt ionsutväxl ing, d v s relationen mellan det faktiska antalet producerade

varor/tjänster och det teoretiska antalet varor/tjänster som insatsvarorna (råmaterial,

arbetskraft, energi och utnyttjande av produktionsutrustning) motsvarar. De

insatsvaror som inte omvandlas till färdiga produkter kan generellt klassificeras som

spill och kassationer. Spill och kassationer kan i sin tur uppträda som både

returprodukter, avfall och föroreningar.

3.4.2 Spill och kassationer

Med spill avses det överskott av insatsmaterial som förbrukas utan att ingå i den

färdiga produkten och som inte direkt kan återanvändas eller återcirkuleras i

produktionsprocessen utan på annat sätt måste tas omhand internt eller externt. Spill

kan t ex vara sågspån som skickas till ett kommunalt värmeverk, olika tvättvätskor

som förångas och blir luftföroreningar, målarfärg från en sprutbox som skickas till

destruktion. Till spillkostnaderna hänförs vanligtvis "rena" råmaterial kostnader för

insatsmaterial som går förlorade utan att förädlas.

Spill kan uppkomma i företaget av en rad olika anledningar t ex så kan rengöring av

produktionsutrustning och byte av olika filter medföra att råmaterial går förlorade

utan att användas. Dåligt inställda stansverktyg eller onödigt breda sågklingor är

ytterligare exempel. Spill kan också bero av insatsmaterialets kvalitet. För vissa

insatsmaterial gäller att ju högre kvalitet desto mindre blir spillet. Valet av

insatsmaterialets kvalitet är naturligtvis även betydelsefullt för t ex

bearbetningskostnaderna och de färdiga produkternas funktionsduglighet.

För att kompensera för spill, används ofta standardvärden för hur mycket

insatsmaterial som åtgår för att producera en enhet av en produkt. Dessa

standardkvantiteter skall då uttrycka en normal förväntad materialåtgång för

produktionen. Användningen av en standard underlättar naturligtvis planeringen av

produktionen och inköpen av insatsmaterial. Om standardvärden används föreligger

det dock en risk att spillet aldrig ifrågasätts utan accepteras som en naturlig del av

produktionen.

Med kassationer menas produkter och insatsmaterial som avviker så mycket från en i

förväg fastställd norm, att de därför klassas som restprodukter. En del av

restprodukterna kan ibland, om avvikelserna är små, justeras internt och efterarbetas

till färdiga produkter. Om restprodukterna inte går att justera måste de följaktligen

- 3 4 -



3. Restproduktskostnader och intäkter

skickas iväg för internt eller externt omhändertagande, t ex deponering och
förbränning.

Kassationer kan bero på fieri orsaker och uppkomma i en rad olika enheter i
företaget. Inköpt råmaterial avsynas och kasseras, vilket dock vanligtvis kan
returneras i utbyte mot nytt. Råmaterial kan också skadas och behövas kasseras vid
ovarsamma uttag från förråd. Färdiga produkter kanske måste kasseras efter
oförsiktiga interna transporter och slarvig lagerhantering. Likaså kan kassationer
uppstå i företaget p g a dåligt dokumenterade arbetsrutiner och vid inkörningar av
produktionsapparatur.

De direkta felkostnaderna för produktionen kan alltså delas upp kassationskostnader -
kostnader för kasserade produkter, dvs kostnader för förlorat råmaterial, energi,
arbete, maskinslitage m m, och justeringskostnader - kostnader för justering av ej
godkända detaljer som måste efterarbetas innan de blir färdiga produkter. Till
kassations- och justeringskostnaderna kan också knytas kostnader för olika garantier
företaget lovat sina kunder, s k garantikostnader (se figur 12).

RESTPRODUKTSKOSTNADER VID PRODUKTION

Kostnader
för spill

Felkostnader

Kassations-
kostnader

Kostnader för
justeringar

Garanti-
kostnader

Figur 12 Olika restproduktskostnader direkt relaterade till produktion av varor eller
tjänster.

Felkostnader och garantikostnader står i nära relation till företagets kvalitetskostnader
och kan också många gånger ingå i dessa. Man bör därför försöka ge kostnadsslagen
en samlad behandling då de ingående delarna är beroende av varandra. Om företaget
t ex ökar kvalitetskraven och -kontrollen av produktionen, ökar vanligtvis
kontrollkostnaderna liksom kassations- och justeringskostnaderna, medan
garantikostnaderna minskar. Eftersom garantikostnaderna i viss mån speglar
kundernas uppfattning om företaget finns det även vissa försäljningsmöjligheter som
bör beaktas i detta sammanhang. Att ökade kvalitetskrav och kvalitetskontroller
automatiskt ökar kostnaderna är emellertid ingen självklarhet. Kvalitet handlar mycket
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om "att göra rätt frän början" och "ständigt förbättra sig" och pä sä sätt förebygga att

problemen och kostnaderna uppkommer. Det är alltså ett komplicerat ekonomiskt

awägningsproblem att ta ställning till.

Med en restproduktsanalys (se kapitel 3.8) som grund bör det vara möjligt att

identifiera kostnader för insatsvaroror och arbete som används i produktionen men

inte resulterar i färdiga produkter. Med insatsvaror avses råmaterial, tillsatsmaterial,

halv- och helfabrikat, förpackningsmaterial, energi, slitage pä produktionsutrustning

m m. Tanken med MILAs sorteringsmodell är att pä nivä 0, traditionella kostnader

och intäkter, skall endast värdet av insatsvaror som direkt ingår i den färdiga

produkten eller tjänsten redovisas. Värdet av övriga insatsvaror redovisas generellt

som restproduktskostnader för produktionen pä nivå 1. Detta syftar till att öka

medvetandet för de direkta kostnaderna för produkter och tjänster. Kostnaderna kan

uttryckas med utgångspunkt från insats varornas inköpspris. Man kan även tänka sig

att komplettera med fiktiv intäktsförlust för de färdiga produkter, som spill och

kassationer motsvarar.

3 . 4 3 Nyckeltal for restprodukter

För att underlätta identifiering och redovisning av spill och kassationer vid produktion

av varor och tjänster, kan man utforma ett slags "restprodukts-nyckeltal". Potentialen

i att skapa ett sådant nyckeltal ligger främst i möjligheten att på ett enkelt sätt kunna

visa på en outnyttjad effektiviserings- och lönsamhetspotential i företagets produktion

och därigenom erhålla incitament till förändringar av verksamheten. Tanken är an

nyckeltalet skall redovisas som en separat del i MILA, jämte investerings- och

lönsamhetsanalysen, för an visa på hur effektivt företagets resurser utnyttjats.

Naturligtvis ingår kostnader för inköpta råvaror, energi, arbetskraft, slitage och

underhåll av produktionsutrustning etc som olika kostnadsslag i traditionella

investerings- och lönsamhetsanalyser. Men kalkylerna inkluderar bara värdet av

inkommande strömmar av insatsvaror och arbetskraft. Därmed fångas inte de färdiga

produkternas faktiska värde och indikationerna att försöka minska mängden

restprodukter blir färre.

Säkert försöker de flesta företagen an på olika sätt optimera sin verksamhet för an så

lite restprodukter som möjligt skall uppkomma. Vanligtvis syftar ju faktiskt

investeringar till an effektivisera produktionen och minska företagets spill och

kassationer. Likväl är det svårt an i förväg bedöma och värdera spill och kassationer

för en investering, speciellt för investeringar i helt ny produktionsapparatur där
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3. Restproduktskostnader och intakter

driftserfarenheter saknas. Ibland kan det finnas statistik över restprodukterna för

liknande produktion inom företaget eller branschen, vilket kan vara till hjälp vid

bedömning av spill- och kassationsgraden. Det är av naturliga skäl däremot lättare att

bedöma och värdera pågående produktionsprocess spill och kassationer. Här torde

flödesbalanser och materialbalanser verkligen komma till sin rätt. Ett enkelt exempel

nedan visar på funktionen av restprodukts-nyckeltalet.

Antag att ett företag producerar

och marknadstor en produkt A.

För att producera en

årsproduktion (1 000 st) av

produkten åtgår det råvaror

motsvarande 100 tkr (inköps-

pris). Med stöd av flödes-

diagram och massbalanser

beräknas att p g a spill och

kassationer motsvarar de

färdiga produkterna endast

50 tkr uttryckt i råvaru-

materialets inköpspris.

Råvaror
(100 tkr) «
(90 *r)

Figur 13

0DC>
! Produktion

av vara A

i $ $

Färdiga
_j. produkter

B D D C? (50 tkr)

1
Restprodukter

(SO tkr)
(40 tkr)

Principen för ett restprodukts-
nyckeltal

Uttryckt i absoluta enheter blir restprodukts-nyckeltalet i detta fall 50 tkr

restprodukter/årsproduktion, vilket motsvarar det direkta värdet av råvaror som

försvunnit som restprodukter uttryckt i inköpspriset (se figur 13). Om

råvaroförslusterna slås ut på varje produkt blir nyckeltalet 50 kr restprodukter/

produkt. Uttryckt relativt visar nyckeltalet att endast 50% av insatsmaterialet faktiskt

ingår i de färdiga produkterna. Huruvida man skall redovisa nyckeltalet i absolut eller

relativ form får användaren själv bestämma, beroende på erfarenhet och syfte.

Generellt bör det vara mer informativt att samtidigt redovisa båda formerna, än att

bara redovisa endera formen.

Förutom att det monetära värdet för spill och kassationer i produktionen beräknas,

kan även den fysiska mängden restprodukter redovisas. Denna kan redovisas i

absoluta tal eller ställas i relation till mängden producerade produkter, per år eller per

produktionsenhet. Underlaget kan också användas för att beräkna hur effektivt

insatsvarorna uttnyttjas. Det torde generellt vara lättare att beräkna restprodukts-

nyckeltalet med utgångspunkt från fysiska flöden, då man slipper den osäkra monetära
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värderingen av restprodukterna. Dock brukar monetära enheter ha större genomslags-
kraft vid kommunikation av ekonomisk information.

Enligt exemplet har företaget en teoretisk potential att effektivisera sin verksamhet
och minska sina kostnader med SO tkr. I en traditionell investerings- och
lönsamhetsanalys kommer endast de totala råvarukostnaderna redovisas. Några
indikationer om hur väl råvarorna utnyttjas eller vilket värde som spillet och
kassationerna motsvarar, finns ej.

I exemplets form antas att företaget önskar att effektivisera sin produktion genom att
minska råvaruförbrukningen. Installation av ny utrustning och utbildningen av de
anställda medför att företaget bara behöver köpa in råvaror för 90 tkr för att
producera samma mängd A-produkter. Restprodukts-nyckeltalet blir i det här fallet 40
tkr restprodukter/årsproduktion, alternativt 40 kr/produkt. Uttryckt i relativa termer
motsvarar nyckeltalet 44%. I de traditionella kalkylerna kominer detta
uppmärksammas genom att kostnaderna för råvaror kommer att minska med 10 tkr.
De traditionella kalkylerna ger dock inga indikationer på att det fortfarande finns
effektiviseringspotential om 40 tkr i företaget, att minska råvarukostnaderna.

I ovanstående exempel har hänsyn endast tagits till hur mycket restprodukterna
motsvarar i råvarornas inköpspris. Ytterligare kostnader tillkommer för energi, slitage
på produktionsutrustning, filter, personal m m som tagits i anspråk utan att erhålla
färdiga produkter. Dessa är svårare att få grepp om men bör tas med. Likaså kan
kostnader för garantier till kunder tillkomma.

Genom att lyfta fram kostnader för restprodukter i investerings- och
lönsamhetsanalyser med hjälp av ett restprodukts-nyckeltal, är det möjligt för företag
att börja ta hänsyn till dessa och styra mot effektivare hushållning av
produktionsresurserna i den löpande verksamheten. För att än mer synliggöra spill
och kassationskostnaderna för berörd personal kan nyckeltalet redovisas direkt ute i
produktionen. Likaså kan ett restprodukts-nyckeltal underlätta för ansvariga i
företaget att fatta strategiskt beslut, utforma produktsortiment, prioritera investeringar
m m.

Ovanstående diskussion visar på vikten av att försöka förebygga uppkomsten av avfall
och föroreningar, att göra rätt från början. På detta sätt minskar inte bara företagets
miljöpåverkan utan produktionsresurser och råvaror utnyttjas också effektivare. I
sökandet efter åtgärdsförslag som kan minska företagets generering av restprodukter,
kan det ofta vara lönsamt att inte vara teknikfixerad. I första hand bör enkla
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3. Restproduktskostnader och intakter

vardagsrationaliseringar för att minska slarv och felkörningar i produktionen

prioriteras. Genom att t ex låta företaget och personalen dela på intäkterna som den

minskade råvaruanvändningen motsvarar, kan personalen motiveras till sådana

rationaliseringar.

3.4.4 Sammanställning av restproduktskostnader vid produktion

En generell arbetsgång för att sammanställa restproduktskostnader vid produktion,

d v s kostnader för spill, kassationer, feljusteringar och eventuella kundgarantier,

redovisas nedan:

SAMMANSTÄLLNING; RESTPRODUKTSKOSTNADER VID PRODUKTION

• Utgå från materialbalanser, flödesdiagram och tillgänglig statistik, för

bedömning av investeringens/produktionsprocessens restprodukter vid

produktion. Ta hjälp av kapitel 3.4.5. för identifikation av olika

restproduktskostnader vid produktion.

• Beräkna mängden (kg, nv*) råvaror som går förlorade i form av spill

och/eller kassationer. Ta också att hänsyn till så kallade sekundära råvaror

t ex avfettnings- och rengöringsmedel, som spillet och kassationerna

motsvarar.

• Beräkna värdet av förlorade råvaror genom att multiplicera framtagen mängd

med inköpspriset.

• Uppskatta och beräkna upplupna bearbetningskostnader (personal, energi,

slitage etc) som kassationer motsvarar. Det kan underlätta att försöka

uppskatta ett bästa och ett sämsta utfall för kassationen, det vill säga en

enkel känslighetsanalys.

• Värdera och beräkna justeringskostnaderna för färdiga produkter. Värdera

och beräkna eventuell garantikostnader till kunderna.

• Dokumentera restproduktsmängder och -kostnader och ställ dessa i relation

till antalet färdiga produkter för den undersökta investeringen/

produktionsprocessen.

• Beräkna och dokumentera restprodukts-nyckeltalen.
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3.4.5 Kostnader for restprodukter vid produktion

Nedan listas övergripande restproduktskostnader vid produktion för nivå 1 i MILAs
sorteringsmodell. Listan kan användas som utgångspunkt vid identifiering och
strukturering av kostnader för restprodukter.

Produktion
Spill
• Insatsnuterial
• Återvinning
• Återanvändning
• Alternativ användning
• Energi, etc

Kassationer
• Energi
• Insatsmaterial
• Slitage prod.utrustning
• Underhill
• Personal
• Återvinning

Kassationer, fortsättning
• Återanvändning
• Alternativ användning, etc

Justeringar
• Energi
• Insatsmaterial
• Personal, etc
• Justeringsutrustning
• Underhill
• Slitage övrig prod.utrustning, etc

Garantier

3.5 Kostnader för att internt hantera och omhänderta
restprodukter

3.5.1 Allmänt

Företagets kostnader för de interna aktiviteterna som restprodukter ger upphov till kan
generellt relateras till följande aktiviteter:

• Insamling och sortering
• Bearbetning
• Förvaring
• Transport
• Administration

3.5.2 Insamling och sortering

En del av de aktiviteter som ett fortiags restprodukter ger upphov till är insamling
och sortering av restprodukter. Även om det idag är frivilligt att sortera upp
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3. Restproduktskostnader och intäkter

restprodukterna i olika fraktioner har kommunerna frän och med 1991 lagstadgad rätt

att kräva källsortering av företagen37.

För att samla in företagets restprodukter krävs tor det mesta någon form av teknisk

utrustning t ex filter, cykloner eller oljeavskiljare. Det är i första hand myndigheterna

som direkt eller indirekt genom tillstånd och regelsystem, reglerar vilken typ av

utrustning som måste köpas för att klara av vissa minimikrav för emissionerna från

företaget. I vissa fall kan det även behövas köpas viss teknisk utrustning för att klara

av att sortera restprodukterna.

Insamlings- och sorteringsaktiviteterna kräver också vissa personella insatser. Dels

kan det finnas personal som enbart arbetar med att hantera företagets restprodukter

vilket underlättar identifieringen och värderingen av kostnader för insamling och

sortering. Dels finns det personal vars huvuduppgift är att producera nyttigheter och

för vilka insamling och sortering är en bisyssla. Denna kostnad är svårare att

identifiera och värdera än den föregående. Lösningen kan vara att genomföra en

arbetsstudie för att kartlägga vad personalen gör och hur stor del av tiden som

används för att utföra respektive syssla.

Vid insamlings- och sorteringsaktiviteterna behövs vidare ofta olika typer av

restproduktsbehållare att lägga och förvara restprodukterna i. Om restprodukterna är

klassade som miljöfarliga, explosiva eller på annat sätt farliga kan speciella

förvaringskärl komma att krävas. Företaget kan här välja mellan att köpa in eller hyra

behållare. Behållarna kan också behöva rengöras och underhållas, vilket ytterligare

ökar kostnaderna.

Ett sätt att effektivisera hanteringen av restprodukterna kan vara att öka

automatiseringsgraden för insamling och sortering av restprodukter. Detta kan implicit

också förbättra den interna arbetsmiljön, genom att människor slipper komma i

kontakt med restprodukterna, speciellt de hälsovådliga. Restprodukters påverkan på

arbetsmiljön är viktig att poängtera eftersom produktionen många gånger kan bli

mycket smidigare och effektivare om personalen inte behöver använda

skyddsutrustning. Detta kan medföra att utrustningen som införskaffats för insamling

och sortering kan vara lönsam om man tittar på investeringens totala inverkan på

produktionen. Att se till att inga restprodukter uppstår, bör naturligtvis vara det bästa

sättet att minska kostnaderna för insamling och sortering av restprodukter.

37 SFS, Renhållningslag (1979:596)
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Slutligen, är det värt att påpeka vikten av att sortera restprodukterna i så rena
fraktioner som möjligt då detta ofta underlättar den fortsatta hanteringen. Rena
fraktioner är också lättare att internt återvinna/återanvända samt att hitta en extern
avsättning för dem.

3.5.3 Bearbetning

Bearbetning av restprodukter kan vara ett första steg att minska företagets totala
kostnader för restprodukter, såväl interna som externa. I bearbetningen bör man
eftersträva att koncentrera och/eller homogenisera restprodukter för slutligt
omhändertagande. Generellt kan sägas att för att bearbeta restprodukter krävs
vanligtvis specialmaskiner samt personal som använder och underhåller dem. De
direkta kostnaderna för att bearbeta restprodukter måste ställas i relation till en
eventuell ökning av restproduktens värde samt minskade hanteringskostnader för
transport, förvaring och administration av dessa.

Bearbetning av restprodukter kan ibland vara nödvändigt för att göra dem mer
lätthanterliga, speciellt när det rör sig om hälsovådliga restprodukter. Vissa
restprodukter kan exempelvis innehålla enstaka, miljöfarliga beståndsdelar som gör
hela restprodukten hälsovådlig att hantera. Kan man på ett tidigt stadium eliminera
den miljöpåverkande beståndsdelen i restprodukten kan hanteringen av denna bli
enklare och på så sätt billigare. Restprodukter kan t vissa fall bearbetas så att de kan
återanvändas som insatsmaterial i produktionen och på sätt minska kostnaderna i
motsvarande grad t ex urskiljning och återcirkulation av skärvätska.

Restprodukter som har låg volymvikt och till är formen väldigt skrymmande, kan på
olika sätt bearbetas t ex genom komprimering, till former som är mindre
utrymmeskrävande. Komprimering av restprodukter är främst intressant ur
transportsynpunkt, både internt och externt, och ger möjlighet att minska kostnaderna
för transporter av restprodukter, liksom hanteringskostnaderna för dessa.
Komprimatoranläggningar finns både för mobilt och stationärt bruk, och används
främst för större mängder restprodukter och för pappersåtervinning. Stationära
komprimatorer komprimerar restprodukterna ca 3-6 gånger beroende på
restprodukternas karaktär. Komprimatorerna har vanligtvis en volym mellan 15-30
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3. Restproduktskostnader och intäkter

3.5.4 Transporter

Platsen där restprodukterna genereras är ofta inte den plats företaget använder för att

avyttra eller lagra dem. För att föra bort dem till lämpliga förvaringsplatser eller till

platser där restprodukterna hämtas av utomstående, krävs alltså interna transporter.

För de interna transporterna krävs allt från truckar av olika storlekar till lastbilar för

längre transporter inom foretaget. Transportfordonen kräver i sin tur personal som

sköter framförandet och underhållet av dem. Likaså kräver de interna

transportfordonen drivmedel av något slag.

Man kan också tänka sig en mer automatiserad transport av flytande eller gasformiga

restprodukter, vilket bygger på ett system av ledningar som för restprodukterna till

avsedda förvaringsplatser. Det kostar givetvis pengar att genomföra en sådan

automatiserad anläggning, men detta ska ställas i relation till de eventuella fördelar

som kan uppnås i den interna hanteringen av restprodukter t ex förbättrad arbetsmiljö

och lägre personalkostnader.

3.5.5 Förvaring

Restprodukterna måste slutligen förvaras inom företaget i väntan på att de skall

omhändertas. Förvaringen av restprodukterna medför alltså kostnad för

förvaringsplats t ex i form av hyra. Om restprodukterna klassificeras som miljöfarliga

kan det finnas speciella krav på hur lagerplatserna skall vara utformade, t ex

invallningar och överbyggnader, vilket ytterligare ökar förvaringskostnaderna. Likaså

kan det finnas krav på att speciella förvaringskärl måste användas.

3.5.6 Administration

Hanteringen av restprodukter kräver administrativt arbete, i form av kontroll och

dokumentation av företagets restproduktsströmmar, mängden restprodukter och hur

man blir kvitt dem. Även om företaget inte direkt är tvingat att föra statistik och

dokumentera sina restprodukter, så kan man enligt renhållningslagen åläggas en

uppgiftsskyldighet. Genom att dokumentera och följa upp företagets restprodukter ges

möjlighet att minska den totala mängden restprodukter och därmed kostnaden för

denna.
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3.5.7 Returprodukter

Returprodukter är restprodukter som kan återvinnas, återanvändas eller ges en
alternativ användning i företaget eller utanför foretaget. De interna returprodukterna
är att föredra framför externa då dessa inte är beroende av en extern marknad. Interna
returprodukter kan återanvändas som insatsmaterial i produktionen, dels efter man
bearbetat restprodukten på lämpligt sätt. Dels genom att direkt återanvända
returprodukten i obearbetat skick. Förbränning av returprodukter är ett exempel på en
alternativ användning av dessa som kan minska företagets energibehov. Många gånger
kan intern återvinning, återanvändning eller alternativ användning av returprodukterna
minska restproduktskostnaderna för företaget.

3.5.8 Sammanhållning av restproduktskostnader för interna aktiviteter

Nedan redovisas en generell arbetsgång for att sammanställa företagets
restproduktskostnader för interna aktiviteter.

SAMMANSTÄLLNING; RESTPRODUKTSKOSTNADER FÖR INTERNA
AKTIVITETER
• Utgå från materialbalanser, flödesdiagram och tillgänglig statistik, för

bedömning av investeringens/produktionsprocessens restproduktskostnader
för interna aktiviteter. Ta hjälp av kapitel 3.S.9 för att identifiera olika
restproduktskostnader för interna aktiviteter.

• Undersök investeringens/produktionsprocessens behov och omfattning av
interna aktiviteter för att internt hantera och omhänderta genererade
restprodukter, d v s insamling & sortering, bearbetning, transporter,
förvaring, administration.

• Analysera vilka möjligheter det finns för att internt återcirkulera
returprodukter, för att om möjligt minska kostnaderna för extern hantering
och omhändertagande av restprodukter.

• Försök att uppskatta och beräkna kostnader för de interna aktiviteterna som
restprodukterna ger upphov till. Dokumentera kostnaderna.
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3. Restproduktskostnader och intäkter

3.5.9 Restproduktskostnader for interna aktiviteter

Nedan listas övergripande restproduktskostnader för interna aktiviteter på nivå 1 i

MIL As sorteringsmodell. Listan kan användas som utgångspunkt vid identifiering och

strukturering av kostnader för restprodukter.

Interna aktiviteter

Insamling <6 sortering
• Insamlingsutrustning t ex filter
• Sortenngsutrustning
• Underhåll
• Rengöring
• Personal
• Förvaringskärl
• Mätutrustning
• Dokumentation
• Energi
• Återvinning
• Äteranvändning
• Övrig utrustning, etc

Bearbetning
• Bearbetningsutrustning
• Personal
• Rengöring
• Underhåll
• Förvaringskärl
• Mätning
• Energi
• Återvinning
• Äteranvändning
• Alternativ användning
• Övrig utrustning, etc

Transport
• Personal
• Dokumentation
• Transportfordon
• Drivmedel
• Energi
• Underhill
• Rengöring
• Övrig utrustning, etc

Förvaring
• Hyra
• Personal
• Dokumentation
• Skyddsinstallationer förvaring
• Energi
• Övrig utrustning, etc

Administration
• Personal
• Dokumentation
• Övrigt, etc

3.6 Kostnader och intäkter för att externt omhänderta
restprodukter

3.6.1 Allmänt

Företagets externa aktiviteter att bli kvitt sina restprodukter kan generellt delas upp

enligt följande:

• transporter

• hantering och slutlig kvitthlivning
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Förutom de kostnader och eventuella intäkter som kan relateras till de externa

aktiviteterna, tillkommer olika miljöavgifter och -skatter som direkt kan hänföras till

företagets restprodukter. Det som generellt karakteriserar de externa kostnaderna och

intäkterna är att de externt faktureras företaget. Det torde därför i de flesta fall vara

ganska lätt att monetärt uppskatta dem, antingen med hjälp av gamla fakturor eller

genom att begära kostnadsuppgifter från leverantören av tjänsten.

För att företagen skall kunna minska de externa kostnaderna för sina restprodukter,

gäller generellt att den totala mängden restprodukter måste reduceras. Uppkomna

kostnadsfördelar skall naturligtvis ställas i relation till kostnaderna för att minska

mängden restprodukter. En god regel vad gäller att minska de externa

restproduktskostnaderna är att undvika sammanblandning av olika typer av

restproduktsfraktioner. Recirkulation av restprodukter för att erhålla en högre

koncentration, kan i många fall underlätta omhändertagandet och därmed också sänka

kostnaden.

3.6.2 Transporter

Externa transporter av restprodukter är en del i företagets arbete att bli kvitt dessa.

Företaget kan välja mellan att själv transportera sina restprodukter eller anlita en

entreprenör för ändamålet. Transportkostnaderna styrs av två parametrar, mängden

restprodukter [kg alt. nv*] och graden av miljöfarlighet hos dessa. Parametrarna och

kostnaderna som är kopplade till dessa, kan företaget i stor utsträckning själv påverka.

Genom att minska mängden restprodukter och miljöfarligheten hos dessa, kommer

också transportkostnaderna att minska i motsvarande grad.

Enligt Renhållingslagen (SFS 1979:596) har kommunerna monopol på att sköta

insamling och omhändertagande av hushållsavfall. Kommunen kan även utöka

monopolet till att också omfatta industriavfall eller delar därav

(Rehållningsförordningen SFS 1979:904). Om så är fallet, måste företagen anlita

entreprenörer som kommunen utsett och betala en avgift enligt en taxa som antagits av

kommunfullmäktige. Om kommunen inte utökat monopolet kan företaget fritt välja att

transportera restprodukterna själv eller med hjälp av entreprenör. Entreprenören

faststäiler då själv transporttaxan.

Om företaget väljer att själv transportera sina restprodukter, blir transportkostnaden

mer av intern karaktär. Likväl är kostnaden relaterad till den externa kvittblivning,

varför den skall redovisas under kostnaderna för externa transporter. Vid egna

transporter kan företaget välja mellan att köpa transportfordonet eller leasa det. Inför
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3. Restproduktskostnader och intäkter

valet är det viktigt att göra en finansiell analys av alternativen. Vid transport av

miljöfarligt avfall får endast entreprenörer som utsetts av kommunen anlitas. Den som

yrkesmässigt transporterar miljöfarligt avfall måste nämligen ha tillstånd av

länsstyrelsen. Detta regleras i Renhållningsförordningen (SFS 1990:984) och

Förordningen om miljöfarligt avfall (SFS 1985:841). I förordningarna regleras också

uppgiftsskyldighet, transportverksamhet, slutligt omhändertagande samt in- och

utförsel av miljöfarligt avfall.

För att det miljöfarliga avfallet skall kunna omhändertas på ett riktigt och säkert sätt,

under transporten och vid mottagandet, är det nödvändigt att det deklareras på ett

korrekt sätt. Deklarationen beskriver avfallets sammansättning, egenskaper och

ursprung. Varje avfallsslag måste deklareras var för sig. Miljöfarliga restprodukter är

generellt dyrare att transportera än icke miljöfarliga restprodukter, då dessa omfattas

av noggrannare och strängare regler vad bl a gäller transportförpackningar.

3.6.3 Hantering och kvittblivning

Företagets externa aktiviteter för att slutgiltigt omhänderta sina restprodukter,

inkluderar utöver transporter också hantering och kvittblivning. Aktiviteterna är

förenade med vissa kostnader, men genom externt tillvaratagande av restprodukternas

egenskaper, materialinnehåll och/eller energiinnehåll kan kostnaderna reduceras och

eventuellt vändas till intäkter.

Det primära för företaget i dess externa hantering av restprodukter, är naturligtvis att

på ett så ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt sätt, bli kvitt restprodukterna. För

att bedöma vilket handlingsalternativ som är att föredra, är det lämpligt att först

analysera möjligheterna och kostnaderna för att internt hantera och bli kvitt

restprodukterna, t ex genom intern återvinning och återanvändning. Saknas

möjligheter till intern hantering och kvittblivning eller om kostnaderna är för stora,

får hanteringen och kvittblivningen läggas ut externt på entreprenad.

Till extern hantering av restprodukter hör aktiviteterna insamling, sortering,

behandling, och upparbetning. Beroende på om restprodukterna klassas som

returprodukter, avfall eller föroreningar, kommer hanterings- och kvittblivningssätt att

skilja sig åt, liksom kostnaderna för dessa. Vanligtvis är det avfallsbolag eller

kommuner som har hand om den externa hanteringen av avfall och returprodukter.
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Vad gäller den externa hanteringen, berörs endast returprodukter och avfall eftersom

föroreningar per definition inte kan "genomgå" någon hantering. Naturligtvis kan

avfall och returprodukter innehålla diverse typer av föroreningar.

Avfall

Bransch- och icke branschspecifikt avfall brukar vanligtvis delas in i fyra klasser för

extern hantering och kvittblivning:

• osorterat avfall till sortering, förbränning eller deponering

• icke-brännbart/sorterat

• brännbart/utsorterat

• återvinningsbart avfall

För den externa hanteringen och kvittblivniiigen av avfall, måste företagen betala

enligt en avfallstaxa. Taxan har av kommunerna traditionellt fastställts enligt

självkostnadsprincipen, vilket innebär att avgiften skall motsvara kommunens faktiska

kostnader. Företagen kan i princip välja mellan att lämna avfallet osorterat eller

sorterat. Kommunerna kan dock enligt Renhållningslagen tvinga ett företag att sortera

sitt avfall. Företagen bör göra en bedömning om det är ekonomiskt lönsamt att själva

sortera eller låta avfallet vara osorterat. Generellt gäller att rena fraktioner kostar

mindre att lämna till extern hanteringen och kvittblivning.

Den 1 januari 1991 ändrades Renhållningslagen för att göra det möjligt att använda

differentierade avfallstaxor, i syfte att styra olika typer av avfallslag till ett

miljöriktigt omhändertagande. Introduktionen av differentieringen av avfallstaxor har

skett i liten skala och gått långsamt, varför höjningen och differentieringen av

avfallstaxan hittills vari: begränsad.

Det senaste året har dock ett antal större kommuner infört system med differentierade

taxor, vilket medfört att skillnaderna mellan taxenivåerna stigit betydligt. I

nedanstående tabell ges en översikt över de differentierade taxorna vid några utvalda

avfallsupplag. De i tabellen redovisade kommunerna och avfallsbolagen är bland de

som drivit differentieringen längst. De utmärker sig också genom att tillhöra en liten

grupp som skiljer mellan mer än två olika fraktioner. Värt att notera är att

avfallstaxorna för det osorterade avfallet är dyrast, men detta skall som tidigare

nämnts, relateras till kostnader för intern sortering.
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3. Restproduktskostnader och intäkter

Kommun/

Avfallsbolag

SYSAV

GbgRv

Linköping

NSR
Uppsala RV

GRAAB

VAFAB

Kungsbacka

osorterat

(kr/ton)

300
600
300
320
300
400
170
350

icke brännbart

& åt er vinn.-

bart (kr/ton)

200
290
150
120
300
350
170
150

brännbart

(kr/ton)

200
270
0
0
50
250
0
0

atervinningsb.

(kr/ton)

0
0
0
0
50-100

0
0

Tabell 1 Differentierade avfallstaxor för extern avfallshantering (Källa: Kisch &
Lindhqvist3*)

Den externa hanteringen och kvittblivningen har hittills varit inriktade pä bransch-

och icke-branschspecifikt industriavfall. Det finns dock ytterligare en kategori av

betydelse, nämligen specialavfall. Specialavfall är ett övergripande begrepp för

miljöfarligt avfall och annat specialavfall (se bilaga 1). Allt specialavfall är inte

miljöfarligt. Vissa ämnen är tillåtna att direkt läggas i soporna eller hällas i avloppet.

Det ställs höga krav vad gäller hantering och kvittblivning av miljöfarligt avfall. I

förordningen om Miljöfarligt avfall (SFS 1985:841) anges vem som får sköta

hantering och kvittblivning av miljöfarligt avfall. Svensk Avfallskonvertering AB

(SAKAB) har ett generellt tillstånd att behandla miljöfarligt avfall av allt slag, men

även ett antal privata bolag har rätt att behandla detta miljöfarligt avfall. Den större

delen av det mottagna avfallet förbränns. Övrigt avfall genomgår neutralisering eller

annan behandling, eller deponeras direkt. Generellt kan sägas att hantering,

behandling och kvittblivning av miljöfarligt avfall är dyrare än för övrigt avfall.

Returprodukter

Returprodukter är restprodukter som tillvaratagits för återanvändning eller någon form

av återvinning. Denna kategori av restprodukter kan sägas ha en "egen" marknad,

utanför avfallsmarknaden, då dessa ofta innefattar ett kommersiellt värde i sig själva,

t ex metallspåner, lastpallar och stålfat. Företagen kan genom att externt tillvarata

restprodukternas egenskaper, materialinnehåll och/eller energiinnehåll reducera

restproduktskostnaderna och eventuellt vända en del av dem till intäkter.

38 Kisch P., Lindhqvist T., 1992, "Differentierade taxor, förstudie", Svenska
Renhållningsverks-Föreningen - RVF 92:16
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Intern återvinning och återanvändning bör dock så långt som möjligt eftersträvas, då

extern återvinning och återanvändning är beroende av att det finns en fungerande

marknad. Det är inte heller alla slag av returprodukter som kan generera intäkter. Det

finns emellertid en möjlighet att avfallsbolag kostnadsfritt tar hand om dessa

returprodukter. Olika valmöjligheter att avsätta returprodukter bör undersökas

noggrant. Generellt gäller, att rena fraktioner ger ett bättre försäljningspris.

Föroreningar

Den tredje typen av restprodukter, föroreningar, kan per definition inte genomgå

"hantering". I samband med att företagen skall bli kvitt sina föroreningar kan de

tvingas att betala vissa miljöavgifter och -skatter. Miljöavgifterna och -skatterna

används dels som finansiering av myndigheters verksamhet, dels som ekonomiska

incitament for företagen att minska sina utsläpp av föroreningar.

Några exempel på miljöavgifter för föroreningar är koldioxidskatt, svavelskatt och

kvävedioxidskatt. I bilaga 2 redovisas olika slag av skatter och avgifter med

anknytning till svensk miljövård. Då avgifterna tor föroreningar fungerar efter

principen "kronor/enhet föroreningar", kan företagen minska sina kostnader för dessa

genom att direkt minska mängden föroreningar.

3.6.4 Sammanställning av restproduktskostnader & -intäkter för externa

aktiviteter

Nedan redovisas en generell arbetsgång för att sammnanställa företagets

restproduktskostnader för externa aktiviteter.
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3. Restproduktskostnader och intäkter

SAMMANSTÄLLNING; RESTPRODUKTSKOSTNADER & -INTÄKTER FÖR
EXTERNA AKTIVITETER
• Utgå frän materialbalanser, flödesdiagram och tillgänglig statistik, för

bedömning av investeringens/produktionsprocessens restproduktskostnader
för externa aktiviteter

• Ta hjälp av kapitel 3.6.5 för att identifiera olika kostnader och intäkter för
att externt omhänderta restprodukter.

• Undersök investeringens/produktionsprocessens behov och omfattning av
externa aktiviteter för att transportera, hantera och bli kvitt genererade
restprodukter.

• Analysera vilka möjligheter det finns för att internt omhänderta
restprodukterna och på så sätt minska de totala restproduktskostnaderna.

• Uppskatta och beräkna res'produkts kost naderna för de externa transporterna.
Ta hjälp av tidigare fakturering.

• Uppskatta och beräkna de externa kostnaderna för hantering och
kvittblivning av avfallet. Var uppmärksam på det miljöfarliga avfallet!

• Uppskatta och beräkna de externa kostnaderna för hantering och
kvittblivning av returprodukterna.

• Uppskatta och beräkna de externa kostnaderna för att bli kvitt
föroreningarna.

• Dokumentera kostnader.

3.6.5 Restproduktskostnader & intäkter för externa aktiviteter

Nedan listas övergripande restproduktskostnader och eventuella intäkter för externa
aktiviteter på nivå 1 i MILAs sorteringsmodell. Listan kan användas som
utgångspunkt vid identifiering och strukturering av kostnader för restprodukter.
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Externa Aktiviteter
Transporter
• Personal
• Entreprenör
• Transportfordon
• Transport emballage
• Drivmedel
• Energi
• Dokumentation
• Övrig utrustning, etc

Hantering och kvittblivning
• Avfallstaxa
• Försäljning returprodukter
• Miljöavgifter restprodukter
• Miljöskatter restprodukter
• Personal
• Dokumentation, etc

3.7 Potentiella kostnader för restprodukter

3.7.1 Allmänt

öet finns anledning att tro att företagens restproduktkostnader, främst de externa

kostnaderna för att hantera och bli kvitt restprodukter, kommer att öka i framtiden.

En drivkraft i denna riktning är regeringens proposition om riktlinjer för en

kretsloppsanpassad samhällsutveckling39. Nedan redovisas några generella trender

som kan leda till ökade restproduktskostnader.

3.7.2 Trender för ökande restproduktskostnader

Efterhand som våra nuvarande restproduktsdeponier fylls upp och stängs, kommer

taxorna för deponering av restprodukter att höjas. Detta beror på att många av dagens

deponier har varit relativt billiga att starta. 1 framtiden kommer dock högre kostnader

att bli aktuella på grund av att det blivit allt svårare att finna lämpliga områden för

deponier samt att komma över allmänhetens motstånd mot nya deponier.

Det är inte omöjligt att framtida ändringar av det miljörättsliga regelsystemet kan

komma att leda till högre avgifter för omhändertagande och behandling av avfall, och

därmed större kostnaderna for foretag att bli kvitt sitt avfall. Troligen kommer

kostnaderna för s k blandat avtal It att öka mest40. Vidare kan miljöskatter och -

3 9 Regeringens proposition 1993/93:180 "Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad
samhällsutveckling"

4 0 Kisch P., Lindhqvist T., 1992, "Differentierade taxor för industri- och hushållsavfall -
en översikt och analys av dagens situation", Industriell Miljöekonomi, Lunds
Universitet
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avgifter på föroreningar som toretagen emitterar också komma att stiga. Likaså kan ett

medlemskap i EG kan medföra att företagens kostnader för avfallshantering och

deponering stiger.

Traditionellt har kommunernas taxor för att omhänderta avfall utgått från

självkostnadsprincipen, d v s att avgiften skall motsvara kommunens faktiska

kostnader. Som tidigare nämnts, trädde den 1 januari 1991 vissa ändringar av

Renhållningslagen i kraft som gav kommunerna möjlighet att genom differentierade

taxor styra avfall till ett miljöriktigt omhändertagande. Inledningsvis har skillnaden i

taxenivån varit måttlig. Efterhand har dock intresset för differentierade taxor ökat och

under det senaste året har en rad kommuner infört system med differentierade taxor,

samtidigt som skillnaderna mellan taxenivåerna har ökat41.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen presenterade 1990, som följd av ett

regeringsuppdrag det s k begränsningsuppdraget, en rapport42 med förslag till

begränsningar i användningen och i vissa fall avveckling av ett antal kemiska

produkter och produktgrupper. Rapporten kom att ligga till grund för 1991 års

miljöproposition43, i vilken regeringen presenterar förslag rörande begränsningar av

miljöfarliga ämnen. Några av förslagen har redan resulterat i bindande regleringar

t ex kvicksilverhaltiga strömbrytare, sjukvårdsinstrument, mätinstrument m m

förbjuds från 1993. Likaså finns det en rad internationella projekt som syftar till att

begränsa användningen av kemiska ämnen, t ex Nordsjökonferensen,

Helsingforskommisionen (Helcom) och Pariskommisionen (Parcom)44.

Nu påverkas visserligen inte restproduktskostnaderna direkt av de olika regleringarna

men de är av betydelse för valet av insatsvaror i produktion. Det äe emellertid av

betydelse att företag är medvetna om vilka regleringsplaner som finns, både

internationell och nationellt. En produktionsprocess eller produkt kan annars abrupt

bli obsolet och förbjudas, produktionen. Efterhand som kunskaperna ökar om olika

restprodukters miljöpåverkan är det troligt att motsvarande regleringar kommer för

dessa och därmed påverkar företagets restproduktskostnader. Det är naturligtvis

möjligt att det i framtiden kommer ytterligare regleringar, både vad det gäller

begränsningar av kemiska ämnen och restprodukter.

41 Kisch P., Lindhqvist T., 1992, "Differentierade läxor för industri- och hushållsavfall -
en översila och analys av dagens situation". Industriell Miljöekonomi, Lunds
Universitet

4 2 Kemikalieinspektionen, 1990, "Begränsningsuppdraget • redovisning av ett
regeringsuppdrag", Kemikalieinspektionen nr 10/90

4 3 Regeringsproposition 1990/91:90 "En god livsmiljö"
4 4 Naturvårdsverket, 1993, "Lagen om kemiska produkter". Allmänna råd 93:1
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Slutligen, de foretag som underskattar omfattningen och styrkan i marknadens

miljöengagemang och efterfrågan på miljöanpassade alternativ, kan snabbt komma i

svåra situationer vad det gäller att få "tillståi rån allmänheten för sin produktion

produkter samt att bli av med sina restprodukter. Ett företag med miljöpåverkande

produktion som genererar miljöfarliga restprodukter riskerar negativa

marknadsreaktioner med förlorade marknadsandelar som följd.

3.7 J Förlängt producentansvar

Under våren 1993 presenterade regeringen en proposition45, kretsloppspropositionen,

som syftar till att implementera ett kretsloppstänkande i samhället. I propositionen

finns en rad förslag till åtgärder tor en kretsloppsanpassad samhällsutveckling bl a

förändringar vad gäller producenternas ansvar tor sina produkter under hela

produktens livscykel, från tillverkning till skrotning, ett s k förlängt producentansvar.

I stora drag behandlar och reglerar propositionen, med utgångspunkt från filosofin om

ett kretslopp och ett förlängt producentansvar, den miljöpåverkan som företagens

produkter utövar efter att de passerat fabriksgrinden. En viktig utgångspunkt för

propositionen är FN konferensen om miljö och utveckling (UNCED) i Rio 1992 och

det från konferensen framtagna handlingsprogrammet, Agenda 21.

Tankarna bakom det förlängda producentansvaret46 har sitt ursprung i en

förebyggande miljöskyddsstrategi. Producenten har nämligen en unik möjlighet att

reducera en produkts totala miljöpåverkan genom att på tidigt stadium i

produktutvecklingsfasen, fatta beslut om ändringar av en produkts utformning i

riktning mot en ökad miljöanpassning. Vidare är en annan bärande tanke med det

förlängda producentansvaret att de eventuella kostnader för återvinning respektive

slutligt omhändertagande skall synas för konsumenten. Detta kan uppnås genom att de

totala kostnaderna för produkten, inklusive de miljörelaterade, bättre polariseras till

priset för produkten. En övergripande målsättning med detta "från vaggan till

graven"-tänkandet är att i framtiden skall inget som tillverkas hamna utanför

kretsloppet.

Kretsloppstanke:1 och det förlängda producentansvaret låter enkelt och självklart men

de företagsekonomiska följderna är svåra att överblicka. Det mesta vi idag omger oss

med är skapat under andra förutsättningar än dem som kretsloppstanken och det

4 J Regeringens proposition 1993/93:180 "Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad
samhällsutveckling"

46 Lindqvist T., 1992, "Mot ett förlängt producentansvar". Miljö och
Naturresursdepartementet "Varor som faror, underlagsrapporter", Ds 1992:82
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3. Restproduktskostnader och intäkter

förlängda producentansvaret kräver. Miljöpåverkande material och ämnen finns

överallt; i bilar, kylskåp, batterier, datorer, tvättmedel etc. De miljöpåverkande

ämnena inte bara finns där utan kan också många gånger torutsättningen för att kraven

på kvalitet och hållbarhet skall bli tillfredsställda. Åtminstone så länge man inte hittar

ett likvärdigt och mindre miljöpåverkande ersättningsämne, -material eller

produktionsteknologi.

En implementering av filosofin om förlängt producentansvar kommer att bli märkbar

inom alla industribranscher. Företagen kan redan vid konstruktionen och

tillverkningen bli tvingade att planera för hur de s*all ta hand om sina uttjänta

produkter. Företagen måste också utforma sina produkter så att de fungerar i ett

kretslopp. Initialt kommer detta att medföra kostnader tor att utbilda ingenjörer,

konstruktörer och ekonomer i det nya tankesättet. Kretsloppstanken kommer dessutom

medföra kostnader för toretagen att återta sina uttjänta produkter d v s kostnader för

att transportera och internt och externt omhänderta dessa. Det förlängda

producentansvaret skall dock inte bara ses som något negativt utan också som en

möjlighet att utveckla nya affärsidéer och produkter.

3 .7 .4 Internationell utblick

Det råder idag en akut kris i de viktigaste industriländerna vad beträffar behandlings-

och deponeringskapacitet tor restprodukter, speciellt miljöfarligt avfall. Ett flertal

länder t ex Tyskland och Holland, beräknar att den totala deponeringskapaciteten

kommer att vara uttömd inom ett par år47. Likaså har en stark och växande

miljöopinion lett till att företagen inte kan dumpa sina restprodukter utomlands i

samma omfattning som tidigare.

Till följd av ovanstående har bland annat avgifterna för deponering, destruktion och

förbränning ökat kraftigt. Ett annat resultat är att lagstiftning som gynnar

avfallsminimering, återanvändning och materialåtervinning har börjat introduceras,

t ex lagstiftning rörande förlängt producentansvar. Troligen är Tyskland det land i

Europa som kommit längst i utvecklingen mot ett förlängt producentansvar. Bland

annat har Tyskland introducerat ett system, Duales System Deutschland (DSD)4 8 , som

organiserar insamling, sortering och återvinning av företagens förpackningar. DSD

skall garantera att miljölagens mål om hur mycket av förpackningarna som skall

4 7 Lindhqvist T., 1992, "Industriförbundets avfallshandbok". Manuskript, Avd. för
Industriell Miljöekonomi, Lunds Universitet

4 8 SOU, 1991, "Miljö och förpackningarna", SOU 1991:76, Miljödepartementet
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återvinnas och samlas in, uppfylls. Tysklands introduktion av DSD och skärpta

lagstiftning har följts med stort intresse i övriga Europa och bland annat lett till att ett

antal länder aviserat om att liknande lagar och system skall införas.

Till DSD har också en grön symbol kopplats, "Der griine Punkt", som talar om vilka

förpackningar som är återvinningsbara. Företag som låter trycka symbolen på sina

förpackningar, betalar en licens till DSD som står i relation till förpackningarnas

storlek och mängd, och på så vis finansieras hela verksamheten.

Vidare har krav på en omskrivning49 av den nuvarande tyska avfallslagen kommit i

dager. Lagen jämställer energiutvinning genom avfallsförbränning med renodlad

materialåtervinning, vilket man vill ändra på och istället prioritera återvinning av

material så långt som möjligt. Nedan listas några exempel50 på inslag i nya lagar som

föreslagits av det tyska miljöministeriet:

• Nya elektriska och elektroniska apparater skall vara konstruerade så att de

fullständigt kan återvinnas.

• Mer än hälften av byggavfallet skall återvinnas. Byggföretagen måste också

sortera avfallet innan det transporteras ull soptipparna.

• I stort allt material i skrotade bilar skall kunna återvinnas.

Av ovanstående följer att, efterhand som samhällets problem med att omhänderta

restprodukter blir allt mer akuta, kominer fler länder tvingas att vidta långtgående

åtgärder för att minska den totala mängden avfall. Förlängt producentansvar är en

åtgärd som säkert komma att introduceras i allt fler länder.

3.7.5 Sammanställning av potentiella restproduktskostnader

Nedan redovisas en generell arbetsgång för att sammnanställa företagets potentiella

kostnader for sina restprodukter.

*9 Rydén E., Lidgren K., 1992, "Förlängt ; - 4ucemansvar inom svensk
pappersdtervinning", Avd. för Industriell Miljöekonomi, Lunds Universitet, pi uppdrag
av Svenska Renhållningsverks-Föreningen, Rapport 92:9

5 0 SOU, 1991, 'Miljö och förpackningarna", SOU 1991:76, Miljödepartementet
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3. Restproduktskostnader och intäkter

SAMMANSTÄLLNING; POTENTIELLA RESTPRODUKTSKOSTNADER

• Utgå frän materialbalanser, flödesdiagram och tillgänglig statistik, för

bedömning av investeringens/produktionsprocessens potentiella restprodukts-

kostnader. Ta hjälp av kapitel 3.7.6 för att identifiera kostnaderna.

• Undersök huruvida framtida lag- och regeländringar rörande t ex

avfallstaxor, miljöskatter, förbud, kommer att påverka investeringens/

produktionsprocessens gener er ing av restprodukter, nationellt och

internationellt.

• Undersök vilka konsekvenser ett förlängt producentansvar kommer att fä för

produkterna som investeringen/produktionsprocessen skall produceras.

• Analysera möjligheterna att minimera risken för potentiella restprodukts-

kostnader.

• Försök uppskatta och beräkna de potentiella kostnaderna för genererade

restprodukter. En enkel känslighetsanalys, dvs en bästa och ett sämsta

kostnadsutfall, kan underlätta uppskattning av de potentiella restprodukts-

kostnaderna.

• Dokumentera kostnaderna.

3.7.6 Potentiella restproduktskoslnader

Nedan listas övergripande potentiella restproduktskostnader tor nivå 1 i MILAs

sorteringsmodell. Listan kan användas som utgångspunkt vid identifiering och

strukturering av kostnader tor restprodukter.

Potentiella kostnader
Förlängt producentansvar
• Återtagning restprodukter
• Produktutveckling
• Produktanpassning
• Upparbetning restprodukter
• Transporter
• Uppbyggnad & etahlering av

insamlingssystem internt & externt
• Dokumentation
• Utbildning

Framtid restproduktstaxor
• Avfall
• Returprodukter
• Miljöavgifter
• Miljöskatter, etc

Internationellt
• Lagstiftning
• Olika system för omhändertagande

av restprodukter
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3.8 Restprodukter & restproduktsströmmar

3.8.1 Restproduktsanalys, allmänt

Att restprodukter kostar företagen pengar är uppenbart. Restprodukterna kan ses som
symtom på att ett företag använder sina resurser på ett mindre effektivt sätt. En
möjlighet att synliggöra restprodukterna och med dem förknippade kostnader och
intäkter i en investerings- och lönsamhetsanalys, är att genomföra en grundlig analys
av företagets restproduktsströmmar. I MILA inkluderas en restproduktsanalys som ett
kompletterande analysverktyg för nivå 1 i sorteringsmodellen, men analysresultatet
kan även utnyttjas för övriga nivåer.

PLANERING

INFORMATIONS-
INSAMLING

SAMMANSTÄLLNING
AV INFORMATION

UTVÄRDERING

Figur 14 En generell arbets-

gång för en rest-

produktsanalys

Syftet med en restproduktsanalys är att skapa
ingående kunskap om resproduktsströmmar och
deras källor, orsakerna till de specifika rest-
produkterna, samt mängden restprodukter som
varje källa genererar. Förutom att använda
restproduktsanalysen för inversterings- och lön-
samhetsanalyser, utgör analysen också en god
utgångspunkt om man önskar utveckla val-
möjligheter att förebygga och minska restprodukts-
mängderna. Likaså kan kan en restproduktsanalys
användas för att kontrollera hur företaget uppfyller
både aktuell och framtida lagstiftning samt för att
följa upp vidtagna åtgärder.

Grunden för en restproduktsanalys är detaljerade flödesdiagram och massbalanser över
aktuella produktionsprocesser. Sådan kunskap samlas regelbundet in inom en del
industriella branscher för att optimera olika produktionsprocesser t ex utbytet från
olika kemiska processer inom massaindustrin. För andra branscher och toretag saknas
sådana incitament och nya rutiner kan därför behöva utarbetas.

En restproduktsanalys innebär en mer eller mindre omfattande arbetsuppgift, beroende
på företagets storlek, antalet produkter ocii produktionsprocesser. Det föreligger
därför ett behov av att på tidigt stadium avgränsa analysen, vilket kan göras genom att
formulera konkreta målsättningar. En restproduktsanalys kan i princip delas upp i fyra
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J. Restproduktskostnader och intäkter

arbetssteg; planering, informationsinsamling, sammanställning och utvärdering, vilka

beskrivs nedan (se figur 14). Analysen av företagets restproduktsströmmar bör inte

vara en engångsföreteelse utan kontinuerligt upprepas för att bl a erhålla information

om hur väl man utnyttjar insatsvarorna. Ansvariga inom företaget bör om möjligt

sträva efter att skapa och bygga upp ett system för att regelbundet arbeta med att

förebygga och reducera toretagets restproduktsströmmarna. Genom att minska

företagets rest-produktsströmmar kan också de sammanlagda miljörelaterade kostnader

komma att minska. I kapitel 3.9 redovisas generella principer för framtagande av

åtgärdsförslag för att minimera restproduktsströmmarna i toretaget, samt utvärdering

och genomförande av dessa.

För att ytterligare öka möjligheterna att minska kostnaderna och effektivisera

produktionen, bör även en energianalys göras i samband med restproduktsanalysen.

Principen och arbetsgången för en energianalys är densamma som för en

restproduktsanalys. Skillnaden ligger till största delen i vilken mätparameter som

används.

3.8.2 Planering av en restproduktsanalys

En systematisk analys av restproduktsströmmar kräver någon form av genomtänkt

plan. Första steget i planeringen blir därför att avgränsa omfattningen av analysen och

ställa upp specifika mål tor denna. När målsättningen och avgränsningen fastställts

bör arbetet förankras hos de anställda som berörs. Genom att på ett tidigt stadium

informera dessa ges de möjlighet att påverka arbetet. Faktainsamlingen kan härigenom

underlättas och förutsättningarna för att åtgärdsförslag kommer in från olika grupper

av anställda förbättras. Om berörda personer involveras på ett tidigt stadium minskar

även risken för motstånd och ovilja att i ett senare skede genomföra framtagna

åtgärdsförslag. Ledningens medverkan är också viktig för att erforderliga resurser

skall kunna ställas till förfogande i analysarbetet.

Det kan vara lämpligt att en arbetsgrupp utses för det aktiva arbetet med att samla in

fakta och förslag till åtgärder. Arbetsgruppens sammansättning varierar med företagets

storlek och målsättningarna med analysen men det torde vara tillräckligt med ett par

personer. Om extern hjälp utnyttjas tor analysen är det naturligtvis viktigt att se till att

den vunna kunskapen verkligen kommer företaget till godo.

En tids- och kostnadsram bör också fastställas under planeringsfasen. Likaså bör

nödvändiga formulär, enkäter och dylikt tas fram och utformas. Behovet av sådana
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varierar med uppgiften men likväl är det viktigt att på ett tidigt stadium överväga hur

resultaten kan sammanställas och presenteras på ett överskådligt sätt.

3 . 8 3 Informationsinsamling

Nästa steg i en restproduktsanalys blir att samla in och sammanställa information

rörande företagets olika restprodukter och restproduktsströmmar. Vid

informationsinsamlingen är det viktigt att tänka på att restprodukter kan uppträda i

alla tänkbara fysiska former som t ex gas, ånga, vätska eller fasta partiklar.

Restprodukterna kan dessutom vara sammanblandade med varandra. En enda

produktionsprocess kan generera ett antal olika restprodukter i varierande former.

T ex kan avfettningsprocess generera både luftföroreningar, förorenat avloppsvatten

och miljöfarligt avfall i form av slam.

Produktionsinformation
• Processflödesdiagram
• Material och energibalanser
• Processmanualer och beskrivningar
• Ritningar & utrustningslista
• Utnistningsspecifikationer och datablad
• Operationsdata & produktionsschema

Miljöinformation
• Miljörapport
• Tillstandsansökningar
• Restproduktsanalyser
• Emisionsstudie
• Kontrollprogram
• Tillsyns- & inspektionsrapporter

Materialinformation
• Produktsammansättning hos råmaterial &

färdiga produkter
• Inventering av råmaterial och produkter
• Materialdatablad

Ekonomisk information
• Avfalls- och deponenngskostnader
• Produkt, utrustnings och råvarokostnader
• Drifts- och underhållskostnader
• Miljöavgifter, skatter

övrig information
• Miljöpolicy
• Organisationsstruktur

Tabell 2 Viktig basinformation för en restproduktsanalys.

Det första steget i informationsinsamlingen är att ta reda på viss basinformation. I

tabellen ovan, finns listat några exempel på basinformation för en restproduktsanalys.

Det som karakteriserar basinformationen är att den många gånger redan finns

dokumenterad i olika typer av handlingar i företaget. För att få fram ytterligare

information rörande olika restprodukter och restproduktsströmmar bör sedan

basinformationen kompletteras med mera detaljerade undersökningar direkt på plats.

Nedan följer några frågeställningar som bör klaras ut vid den kompletterande

informationsinsamlingen:

• Vilka restproduktsströmmar genereras vid anläggningen/processen? Mängd?
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3. Restproduktskostnader och intäkter

• Frän vilka processer eller verksamheter kommer restproduktsströmmarna?

• Vilka restprodukter klassificeras som miljöfarliga? Vilka egenskaper gör att

de klassificeras som miljöfarliga?

• Vilka råvaror genererar restprodukter?

• Hur stor andel av respektive råvara blir restprodukter?

• Hur effektiva är olika produktionsprocesser? Vilken typ av processkontroll

används för att förbättra processeffektiviteten?

• Uppkommer det onödiga restprodukter genom att återvinningsbara och

återcirkulerbara restprodukter blandas?

• Vilka rutiner finns för att med god hushållning minska mängden

restprodukter?

För att underlätta informationsinsamlingen och sammanställa denna på ett överskådligt

sätt, bör flödesdiagram och massbalanser upprättas. Flödesdiagrammen och

massbalanserna utgör sedan grunden för restproduktsanalysen.

Pappers-
leversans

Förråd

Kassation

Bulk
lastbil

Påfyllning
till tank

Blandning
av färger

Tryckning

Spill

Spill & ren-
göring

Spill/kassation/
luftföroreningar/

rengöring

Spill/kassation/
luftföroreningar/

rengöring

Tillskärning

Spl »/kassation

Pake-
tering

Leverans

Spill/kassation

""1
Kassation

Figur 15 Exempel på ett enkelt flödesdiagram för ett tryckeri.
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Ett flödesdiagram (se figur 15) kan säpas vara en beskrivning av den aktivitetskedja

som produktionen av en produkt leder till. Syftet med ett flödesdiagram är dels att

identifiera och visa på de viktigaste delprocesserna/arbetsstegen i produktionskedjan.

Dels att klargöra var restprodukterna blir till i produktionen, vilka olika slag av

restprodukter som uppstår samt var restprodukterna tar vägen. Ett flödesdiagram visar

också på olika möjligheter för företagen att minska sin generering av restprodukter.

Delprocesserna/arbetsstegen brukar vanligtvis benämnas som olika undersystem i

produktionskedjan.

Med stöd av flödesdiagrammet kan sedan materialbalanser upprättas för de olika

delprocesserna/arbetsstegen. Syftet med en materialbalans (se figur 16) är att

kvantifiera det undersökta systemets/undersystemens olika materialströmmar, t ex

restprodukter, råmaterial, färdiga produkter. Per definition inkluderar en

materialbalans både inkommande och utgående material till en process/verksamhet. En

materialbalans utgår från termodynamikens lagar d v s att material och energi inte kan

förstöras utan bara ändra form. I sin enklaste form kan en materialbalans uttryckas

som: insatsvaror-färdiga produkter = restprodukter.

Produkt in

Energi

Rävar of

Returprodukter

Avfall

Föroreningar

Många gånger tillverkas en rad

olika produkter i samma pro-

duktionsprocess. Likaså genom-

går de flesta produkterna olika

produktions- och processteg, med

olika typer av restprodukter som

följd. För att få en rättvisande

bild över vilka produkter och

produktionsprocesser som generar

restproduktsströmmar och rest-

produkter, bör dessa kvantifieras

och ställas i relation till mängden

produkter eller tjänster som

produceras. Lämpliga enhetsmått

kan vara kg alt. m? restprodukterIkg alt. m^ färdig produkt. Alternativt kan mängden

restprodukter ställas i relation till en tids-enhet, kg restprodukter/dygn. En noggrann

allokering av restproduktsströmmar och restprodukter till produkter och aktiviteter,

ger en bra grund för den fortsatta kostnads- och intäktsanalysen.

Produkt ut

Figur 16 Principen för en materialbalans.
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3. Restproduktskostnader och intäkter

Materialbalanserna kan också kompletteras med energibalanser för att klargöra

systemets /undersystemens energiåtgång. Arbetsmetodiken för en energibalans är

densamma som för en materialbalans.

Med utgångspunkt från upprättade materialbalanser är det möjligt att kvantifiera

råvaruförluster och restproduktsmängder för det undersökta produktionssystemet.

Materialbalanserna innehåller också viktig information för att uppskatta behovet av

och kostnader för verksamheternas runt-omkring-utrustning, liksom information för

den ekonomiska utvärderingen av olika åtgärdsförslag för att minimera

restproduktsmängden.

Om den undersökta produktionsprocessen kan delas upp i mindre och väl avgränsade

produktionssteg, underlättar detta genom att materialbalanserna blir enklare och lättare

att överskåda. Det är därför av vikt att noggrant definiera och avgränsa

systemgränserna för materialbalanserna, vilket bäst görs då flödesdiagrammen

fastställts. En total materialbalans för hela systemet kan alltid upprättas i ett senare

skede, genom att "addera" underliggande materialbalanser.

Det finns inga speciella regler för hur man skall fastlägga systemgränser, men

följande generella riktlinjer kan användas som ett rättesnöre:

Välj vid systemuppdelningen så enkla och enhetliga undersystem som
möjligt.

Om det studerade systemet är ett komplicerat system med många olika
biströmmar, kan det löna sig att försöka fastlägga systemgränsen för
systemet som helhet.

Välj systemgränser så att antalet inkommande och utgående strömmar är så
få som möjligt.

Det är emellertid inte bara företagets specifika produktionsprocesser som genererar

restprodukter. Företagets hantering av råvaror och insatsmaterial innan de används i

produktionen, har också betydelse för den totala mängden genererade restprodukter.

Stora förråd av råvaror kan medföra att råvarorna blir för gamla och måste kasseras.

Likaså kan dåligt utformade förrådsplatser och lagerplatser förstöra både råvaror och

färdiga produkter. Förpackningar, emballage och utslitna produktionskomponenter är

en annan potentiell restproduktskälla som bör beaktas. Stora förpackningar behöver

inte alltid vara till fördel då dessa kan vara svåra att hantera, vilket i sin tur kan leda

till ökat spill.
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Det finns även andra orsaker till att restprodukter uppkommer i företag, t ex dåligt

underhåll, komplicerad produktdesign, olyckor, misslyckade produktionskörningar

och dåliga operationsrutiner. Gamla rörledningar kan vara otäta och läcka ut

värdefulla insatsmaterial liksom att gammal produktionsutrustning kan generera mer

spill och kassation. En annan del av restproduktsströmmarna är olika former av

sekundära insatsvaror som kan behövas i produktionen t ex lösningsmedel och

avfettningsmedel. Många gånger fungerar de sekundära insatsvarorna som

katalysatorer för produktionen. Efter en tids användande har de "förslitits" och måste

kasseras.

I det ideala fallet skall samtliga restproduktsströmmar och produktionsaktiviteter

genomgås. Det är emellertid i praktiken nödvändigt att bestämma någon slags

prioritering för det kapital och den personal som finns till förfogande.

Restproduktsanalysen bör först och främst angripa de större och miljöfarligaste

restproduktsströmmarna och produktionsaktiviteterna. Därefter, så snart tid, budget

och personalresurser tillåter, kan företaget rikta sitt intresse mot de mindre omfattande

restproduktsströmmarna och produktionsaktiviteterna.

Det är naturligtvis svårt att i förväg bestämma hur mycket information som behövs

samlas in och vilka restproduktsflöden som skall tas hänsyn till. Detta framkommer

ofta extra tydligt då en restproduktsanalys skall genomföras för en nyinvestering, t ex

i en ny produktionsapparatur, där driftserfarenhet saknas. Nedan finns några kriterier

listade som kan användas vid prioriteringen av vilka produktionssystem som skall

studeras.

• Mängden restprodukter
• Kostnader för administration av restprodukter
• Restprodukternas miljöfarlighet
• Att nuvarande och framtida föreskrifter följs.
• Möjligheter till återvinning & iteranvändning

• Energiförbrukning
• Konkurrenssituation
• Personalens säkerhet
• Möjligheterna att reducera

restprodukterna

Tabell 3 Kriterier av intresse vid prioritering av olika restprodubsströmmar.

3.8.4 Sammanställning av restproduktsanalys

En analys av företagets/produktionsprocessens/produktens/investeringens rest-

produktsflöden är en viktig förutsättning för att identifiera och värdera restprodukts-

kostnader och -intäkter i en investerings- och lönsamhetsanalys. En restproduktsanalys

kan vara allt ifrån en enkel och översiktlig genomgång av företagets produktion till en
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3. Restproduktskostnader och intäkter

mer omfattande och detaljerad analys av olika restproduktsströmmar.

Restproduktanalysen kan också fokuseras på en enda produktionsprocess eller

restproduktsström, eller bli en mera vidsträckt analys av toretagets samtliga

restproduktsströmmar. Nedan sammanställs en generell arbetsgång för en

restproduktsanalys.

SAMMANSTÄLLNING; RESTPRODUKTSANALYS

• Avgränsa restproduktsanalysen och ställ upp konkreta mål för denna.

Avgränsa och dela upp investeringsobjektet/produktionsprocessen i enhetliga

och enkla undersystem. Välj systemgränser så att utgående och inkommande

restproduktsströmmar är så få som möjligt.

• Identifiera undersystemens restproduktsströmmar och analysera vilka

processer, verksamheter och insatsvaror som generar dessa. Upprätta

flödesdiagram med de viktigaste restproduktsströmmarna.

• Upprätta materialbalanser för undersystemen och bestäm råvaru- och

energiförbrukning, mängden färdiga produkter och restprodukter. Om

information och driftserfarenhet saknas försök att uppskatta troliga och

rimliga materialbalanser.

• Allokera restprodukterna till produkter eller processer. Dokumentera

flödesdiagram, materialbalanser och restproduktsallokeringen.

3.9 Minimering av företagets restproduktskostnader

3.9.1 Inledning

Syftet med föreliggande kapitel är att kort och översiktligt beskriva dokumenterade

strategier och arbetsmetoder som idag används av industri och myndigheter, för att

förebygga och minska mängden restprodukter. Det är av betydelse, att den som

genomför en investerings- eller lönsamhetsanalys är medveten om de olika

angreppssätten för restproduktsminimering, bl a för att kunna bedöma om hänsyn har

tagits till dem i analyserna. Genom att förebygga och minimera uppkomsten av

restprodukter kan företaget inte bara minska sin direkta miljöpåverkan, utan också

effektivisera utnyttjandet av råvaror och produktionsresurser.
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MMé

3.9.2 Strategier för minimering av restprodukter

Vad gäller företagens möjligheter att påverka och minska sin generering av

restprodukter kan tvä huvudstrategier urskiljas51 (se figur 17):

1 Förebygga och förhindra uppkomsten av restprodukter vid källan.

2 På olika sätt bearbeta restprodukterna för att möjliggöra en ökad intern

återanvändning eller materialåtervinning.

RESTPRODUKTSMINIMERING

REDUCERING
VID KÄLLAN

I
MATERIALÅTERVINNING

& ATERANVÄNDNING

PRODUKT-
FÖRÄNDRINGAR
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- Ffttpacknngar
- Elc
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• UKiatnng
- AuumMen
• OpwMofw-
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Mrlndilnoar

Figur 17 Strategier för att minimera företagets generering av restprodukter tillsammans
med några konkreta åtgärder som kan utnyttjas för att operationalisera
strategierna (Källa;EPAn).

Med materialåtervinning och återanvändning åsyftas restprodukter som kan

återcirkuleras som insatsvaror för det ursprungliga syftet eller i annan process/

produktion. Till de strategier som finns redovisade i figur 17 kan ytterligare två

förfaringssätt läggas, energiutvinning och deponering. Dessa går dock inte ut på att

minimera företagets generering av restprodukter utan får ses som mer slutgiltiga

" van Weenen J.C., 1990, "Waste Prevention: Theory and practice", Castricum,
Netherlands

52 Environmental Protection Agency, 1988, "Waste Minimization Opportunity Assessment
Manual", EPA, U.S.
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3. Restproduktskostnader och intäkter

kvittblivningssätt. Följande generella tendens föreligger i prioriteringen av de olika
alternativen för att minska och slutligt hantera restprodukter:

1 Reducering vid källan
2 Intern återanvändning eller återvinning
3 Extern återanvändning eller återvinning
4 Energiutvinning
5 Deponering

Vad avser möjligheterna att påverka kostnaderna för restprodukter så ter det sig
naturligt att börja försöka reducera mängden restprodukter vid källan, att försöka göra
rätt från början, innan råvarorna blir restprodukter.

"The best waste minimization approach is to manage affairs so that there is
no waste to minimize! "Si.

Strategin kan omvandlas till praktisk handling på några olika sätt (se figur 17). T ex
kan en väl genomtänkt produktdesign med genomtänkta råvaror minska mängden
restprodukter och även ge mindre miljöpåverkande restprodukter. Med mindre
miljöpåverkande restprodukter åsyftas restprodukter som till stora delar kan
återanvändas eller återvinnas, eller som när det slutgiltigt måste omhändertas för t ex
förbränning endast ger små eller inga mängder alls av skadliga emissioner. Med god
hushållning, t ex genomtänkta doseringsinstruktioner, välplanerad logistik och
förebyggande av spill kan föreuget ofta minska sina restproduktskostnader utan att
genomföra några större investeringar. Den minskade mängden restprodukter kommer
framför allt att återspeglas av en minskad konsumtionen av insatsvaror, med andra ord
minskade kostnader för råvaror.

Intern återvinning och återanvändning bör så långt som möjligt eftersträvas för att
minimera företagets genererade mängd restprodukter. Extern återvinning och
återanvändning är ofta mindre lönsam då dessa är beroende av att det finns en
fungerande marknad. Likaså är ofta restprodukternas renhetsgrad av betydelse för
externa återvinning och återanvändning. Genom att märka och sortera restprodukterna
och använda homogena insatsvaror kan återvinnings- och återanvändningsgraden öka.

5 3 Kharbanda, O.P & E.A Sullworthy 1990, "Waste Management', Gower publishing ltd,
Aldershot, U.K.,
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3.9 J Möjliga Åtgärder

En analys av foretagets generering och hantering av restprodukter enligt tidigare

kapitel, leder för det mesta till att en rad olika åtgärdsförslag identifieras för att

minska restproduktsströmmarna. De framtagna åtgärdsförslagen är vanligtvis av

mycket olika karaktär. Generellt brukar de delas upp i administrativa/organisatoriska

åtgärder samt tekniska åtgärder. Åtgärdsförslagen bör så långt som möjligt sträva

efter att minska genererad mängd restprodukter, samt att så långt som möjligt försöka

omforma resterande restprodukter till mindre miljöpåverkande restprodukter som kan

återanvändas eller återvinnas. En del av de identifierade åtgärdsförslagen innebär

enkla åtgärder med känd teknik och kan hänföras till olika vardagsrationaliseringar

t ex ändrade rutiner för kemikaliehantering, processtyrning och materialhantering. Det

handlar ofta om att på olika sätt försöka motivera personalen till att vara noggrann

och observant, för att på sätt undvika att restprodukter uppstår på grund av slarv och

felkörningar i produktionen.

Dessa åtgärdsförslag är ofta enkla att genomföra och kräver obetydliga eller inga

investeringar alls. Många gånger kan de också ge en snabb kostnadstäckning och kan

ofta genomföras utan att en omfattande utvärdering företagits (se t ex EPAM).

Andra åtgärdsförslag kräver betydligt mer både vad det gäller tekniska, finansiella och

personella resurser (se t ex Huising D, Baily V. s s). Till de tekniska åtgärdsförslagen

hör val av mindre miljöpåverkande råvaror, förändringar i produktionsprocessen eller

annan produktutformning etc. De tekniska åtgärdsförslagen kan komma att kräva

omfattande utvecklings- och forskningsarbete där resultaten inte kan användas förrän

efter flera år. Till de mer resurskrävande åtgärderna av administrativ och

organisatorisk karaktär hör förändringar av rutiner för underhåll, övervakning eller en

förnyade organisation med en mer stringent uppdelning av ansvaret för miljöfrågorna

etc.

54 Environmental Protection Agency, 1992, "Pollution Prevention Case Studies
Compendium", EPA, U.S.

55 Huising D, Baily V., 1982, "Makin% Pollution Prevention Pay, ecology with economy
as policy", Pergamon Press, U.S.
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3. Restproduktskostnader och intäkter

Åtgärder för att minska företagets generering av restprodukter.

• Förbättrad organisation
• Dokumenterad ansvarsfördelning
• Effektivare styrning av processer/produktion
• Ändringar i produktionen
• Ändrade förpackningslösningar
• Intern återvinning/återanvändning
• Förändringar av produktsdesign
• Byte av insatsvaror och råmaterial, etc.

Tabell 4 Några förslag på olika åtgärder för att minska företagets generering av
restprodukter.

3.9.4 Utvärdering och genomförande av åtgärdsförslag

De framtagna åtgärdsförslagen måste slutligen utvärderas vad avser
funktionsduglighet, ekonomisk livskraft och påverkan på den yttre och inre miljön.
Utvärderingen är en dynamisk process där nyttan av att minimera restprodukterna hela
tiden måste ställas i relation till kostnader för att uppnå önskat resultat. Den tekniska
utvärderingen, d v s utvärdering av åtgärdsförslagets funktionsduglighet, har som
syfte att klargöra huruvida den föreslagna lösningen rent praktiskt kommer att fungera
i den specifika applikationen. Produktkvalitet, driftssäkerhet och tillgång på
reservdelar är exempel på olika faktorer som måste tas hänsyn till i utvärderingen. I
tabell 5 finns förslag på tekniska kriterier som bör genomgås vid utvärderingen. Den
ekonomiska utvärderingens grundläggande syfte är att i ekonomiska termer värdera
åtgärdstorslagen. En del förslag kräver inga eller obetydliga investeringar och ger
snabbt kostnadstäckning. Andra kan vara ytterst svåra att i kronor och ören peka på
ekonomiska fördelar eller nackdelar. Detta beror dels på att en del kostnader hör
framtiden till t ex ett förlängt producentansvar, höjda avfallstaxor, strängare
lagstiftning. Dels på att en del intäkter och kostnader kan betecknas som "mjuka" t ex
företagets relationer till marknad och finansiärer, toretagets image.
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Utvärdering

• Reduceras mängden rest-

produkter?

• Hur påverkas personalens

säkerhet?

• Finns det tillräckligt med

utrymme i nuvarande

anläggningar?

• Risk för att nya miljöproblem

uppkommer?

• Hur påverkas produktkvaliteten?

• Behöver personalen utbildas?

• Behövs extra personal? Etc.

• Finns underhåll och service att

tillgå?

Tabell 5 Några tekniska kriterier för utvärdering.

I den miljörelaterade utvärderingen, vägs åtgärdsförslagens fördelar och nackdelar i

relation till deras påverkan på den inre och yttre miljön. Många gånger är fördelarna

uppenbara t ex att genom enkla hushållningsåtgärder minska mängden miljöfarligt

avfall. Oturligt nog är det dock inte alltid lätt att urskilja konkreta fördelar. Vissa

åtgärdsförslag t ex substitution av råmaterial el!er processförändringar kan innebära

att nya okända miljöpåverkande faktorer uppstår. Situationer kan också uppstå då

åtgärdsförslagen är bra for den inre miljön men har en kraftigt negativ effekt på den

yttre miljön t ex rengöring med hjälp av freoner. Det kan alltså finnas ett behov av att

mer noggrant analysera påverkan på den inre ocii yttre miljön för vissa åtgärdsförslag.

Som tidigare påpekats bör strävan att förebygga och mir.imera restprodukter

kontinuerligt pågä. Analysen av restprodukter bör upprepas eller uppdateras

regelbundet. Det kan finnas behov av upprätta ratiner för att t ex varje halvår redovisa

hur stora mängder restprodukter som sänds till upparbetning och kostnaderna för

detta. Likaså kan det vara motiverat att informera allmänhet och anställda om goda

resultat som uppnåtts.
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4. MJjirättsliga kostnadsfaktorer

4 MILJÖRÄTTSUGA KOSTNADSFAKTORER

4.1 Inledning

Genom lagstiftning ställs krav av mångfacetterad karaktär på verksamheter som på ett
eller annat sätt påverkar den yttre miljön. Kraven ställs genom att myndigheter
fastställer de ramar, i form av bl a tillstånd och föreskrifter inom vilka en verksamhet
får bedrivas. Att dessa ramar inte överskrids kontrolleras sedan av den som bedriver
verksamheten och av tillsynsmyndigheten. För att ytterligare säkra efterlevnaden
finns också olika straffsanktioner. Ur företagsekonomisk synvinkel innebär således
denna regelstyrning att en verksamhet belastas av ett antal miljörättsliga
kostnadsfaktorer t ex kostnader för tekniskt och administrativt arbete i anslutning till
prövning, tillsyn och egenkontroll. Samtidigt utsätter sig företag för riskexponering
vad gäller överutsläpp, olyckor och haverier, som kan resultera i förbud
(driftavbrott), åtal, skadestånd, saneringsåläggande m m samt en i övrigt skadlig
publicitet. En avgränsbar grupp av kostnadsfaktorer kan alltså relateras till de lagar
och förordningar som styr och kontrollerar miljöpåverkande verksamheter.

Med utgångspunkt från syftet med den miljörättsliga lagstiftningen i Sverige, kan
lagar och förordningar delas upp i tre områden56:

1 Skyddslagstiftning
2 Lagstiftning om utnyttjande av

naturresurser
3 Plan- och marklagstiftning

Till gruppen skyddslagsstiftning kan hänföras miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen,
lagen om kemiska produkter och renhållningslagen. Lagstiftning om utnyttjande av
naturresurser inkluderar bl a vattenlagen, minerallagen och lagen om vissa
torvfyndigheter. Slutligen till gruppen plan- och marklagstiftningen hänförs
naturresurslagen och plan- och bygglagen.

Föreliggande kapitel är avgränsat till att försöka visa hur miljörättsliga
kostnadsfaktorer kan härledas till skyddslagstiftningen samt plan- och

5 6 BjällAs U., Rahmn T., 1991, "Miljöskyddslagen, handbok i miljörätt', Allmäna
Förlaget
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marklagstiftningen, då dessa innefattar allmänna rättsregler som gäller för de flesta

industriella branscher. Vidare avgränsas kapitlet till de teoretiska förutsättningarna,

att härleda olika miljörättsliga kostnadsfaktorer till den miljörelaterade lagstiftningen

i Sverige. Följande lagtexter har varit föremal för djupare studier; naturresurslagen,

miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, lagen om kemiska produkter och

renhållningslagen samt tillhörande förordningar. Brottsbalkens regler om miljöbrott

och vällande till miljöstörning ingår också i studien. I figur 18 åskådliggörs

översiktligt det ekologiska regelsystemets koppling till diverse industriella aktiviteter.

pardon»*
nomrrtiurilag

Regler
om industrin
och miljön

r r r T ' i f g£^.
rrrrrrr\ Q 3

1 Km»

TlUwund.grutmm

Figur 18 Olika industriella aktiviteters koppling till det ekologiska regelsystem^.

4.2 Begreppet miljörättsliga kostr.adsfaktorer

Eftersom miljöstraffrättsliga bestämmelser finns i en rad olika lagar är miljöbrott inte

någon klart definierad och avgränsad juridisk kategori. Det är därför önskvärt an

försöka införa ett samlingsbegrepp för den fortsatta studien. Eriksson58 har definierat

ett för ändamålet användbart begrepp "ekologisk brottslighet", med vilket avses

"såväl miljöbrott enligt brottsbalken som andra brottsliga gärningar där naturen och

de ekologiska systemen är offer oavsett vilket eller vilka motiv som kan ligga bakom

57

58

Industriförbundet, 1991, "Miljöskyddshandboken, 1991", Industriförbundets
Eriksson I., 1991, "Ambitioner och flaskhalsar", Brottsförebyggande Ridet
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4. Miljörättsliga kostnadsfaktorer

de brottsliga gärningarna" Av ovanstående definition följer att ekologisk lagstiftning

är den lagstiftning som reglerar den ekologiska brottsligheten. Att en gärning är

miljöstörande innebär, enligt svensk lagstiftning, inte automatiskt att den är brottslig.

Brottet uppstår först då behörig myndighet inte har tillåtit förfarandet eller gärningen

inte är allmänt vedertagen.

Den ekologiska lagstiftningen kan härledas ur två juridiska områden: miljörätt och

straffrätt. Med miljörätt59 menas den lagstiftning i Sverige som har betydelse för

kvaliteten på yttre miljön, såsom utomhusluft, yt- och grundvatten, ekologi och

landskapsbild. Generellt gäller att miljöstörningar från fasta anläggningar skall

förebyggas enligt miljöskyddslagen. Om störningarna kan vara skadliga för

människors hälsa och som inte är ringa d v s klassificeras som sanitär olägenhc ,

skall åtgärder enligt hälsoskyddslagen vidtas. Lagen om kemiska produkter reglerar

skador på människors hälsa och miljö som förorsakas av kemikaliers inneboende

egenskaper. Transport och omhändertagande av miljöfarligt avfall behandlas bl a i

förordning om miljöfarligt avfall. Listan på olika miljöförordningar kan göras lång

men den centrala lagen på miljöområdet är miljöskyddslagen. Vidare legaliserar

straffrätten60 att staten griper in och sanktionerar handlingar och beteenden som är i

strid med rättssystemet eller i övrigt styrande normer i samhället. Straffrätten

omfattar brottsbalken och specialstraffrätten.

Med ovanstående diskussion som grund är det möjligt att definiera miljörättsliga

kostnadsfaktorer. Det finns dock ett behov av att visa på den företagsekonomiska

kopplingen av begreppet. En allmänt vedertagen definition av begreppet ekonomi är

hushållning med knappa resurser. Hushållningen har som mål att maximera

intäkterna i förhållande till kostnaderna. Kostnaderna i en traditionell

företagsekonomisk värdering innebär förbrukning, förslitning, och åldrande av

företagets innehavda resurser. Företagens verksamheter medför också att miljön

belastas på olika sätt.

Under de senaste åren har samhällets insikt ökat om att ekonomisk tillväxt måste ske

med hänsyn till behovet av att förebygga miljöskador och främja god livsmiljö och

resurshushållning. För att få företagen att fatta beslut som stämmer överens med

dessa samhälleliga värderingar, påförs de med stöd av den ekologiska lagstiftningen

vissa miljörättsliga kostnader. För att åskådliggöra kopplingen mellan miljörättsliga

kostnadsfaktorer och relaterade begrepp, har följande teoretiska modell utarbetats.

>9 Michanek G., 1991, "Lagbok i miljörätt 199)', Allmänna Förlaget
6 0 Hydén H., 1987, 'Rättsregler", Studentlitteratur
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EKOLOGISK LAGSTIFTNING

MILJÖRÄTTSLIGA
KOSTNADSFAKTORE

Miljö- och
kontrollkostnader

Tillstånd
Miljöskydds-
åtgärder
Tulsynsavgift
Miljöavgifter
Miljöskatter

Miljö-
försäkringar
Miljörapport
Egenkontroll
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rättsliga kostnader

Åtal Vite
Böter Skadestånd
Fängelse Återställnings-
Förverkande skyldighet
Mujöskyddsavgift Förbud
Företagsbot Tvångs-

utförande

Figur 19 Kopplingen mellan den miljörelaterade lagstiftningen och miljörättsliga
kostnadsfaktorer.

Som figuren visar kan två olika grupper av miljörättsliga kostnadsfaktorer urskiljas,
straff- och civilrättsliga kostnader samt miljö- och kontrollkostnader. Den fortsatta
redovisningen i föreliggande kapitel följer denna indelning. Till kostnadsfaktorerna
relateras olika aktiviteter som företaget är tvingat eller frivilligt ägnar sig åt.
Aktiviteterna bryts sedan ned i ett antal kostnader som kan användas som
utgångspunkt för investerings- och lönsamhetsanalyser.
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4. MUjörMsliga kostnadsfaktorer

4.3 Miljö- och kontrollkostnader

4.3.1 Inledning

Definition av miljö- och kontrollkostnader
Miljö- och kontiollkostnader uppkommer då företag skall efterleva den ekologiska
lagstiftningen, myndigheters och andra institutioners miljöregler och -direktiv, samt
företagets egna miljOätagande för uppstartande, drift och avveckling av
verksamheter.

I statistik61 över hur den svenska industrins investeringar i och kostnader for
miljöskydd fördelar sig kan man utläsa följande. För det första har
investeringsvolymen och de löpande kostnaderna (drift, underhäll o dyl) för
miljöskyddsåtgärderna fördubblats under andra hälften av 80-talet (se diagram 1).

Miljoner

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

kronor

•1•

I Investeringar

• Löpande kostnader

1985 1988

Diagram 1 Investeringar och löpande kostnader för miljöskyddsåtgärder inom industrin,
1985 års priserfKälla; SCB62).

För det andra är det noterbart hur miljöinvesteringar definieras. Det framgår att det
alltjämt är "en<3-of-pipe"-tänkandet som styr definitionen av
miljöskyddsinvesteringar. Enligt statistiken är en miljöinvestering i huvudsak en
reningsanläggning som har till syfte att reducera och rena utsläpp till luft och vatten.
Huvuddelen av de redovisade miljöinvesteringarna 1988 avser reningsanläggningar
vars kostnader uppgick till 2,3 miljarder kronor motsvarande 90% av det totala
miljö investeringsbeloppet. De löpande miljöskyddskostnaderna uppgick till 1,8

61 Statistiska Centralbyrån, 1993, "Naturmiljön i siffror", SCB, Stockholm.
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miljarder och bestod till största delen av driftkostnader för reningsanläggningar.
Investeringar som uppfyller företagens normala lönsamhetskrav ingår emellertid inte
i SCB:s statistik, även om de förbättrar miljön.

I föreliggande kapitel beskrivs och analyseras hur olika lagstadgade regler påverkar
och styr företagens miljöaktiviteter, miljöskyddsåtgärder, miljökontroll m m, både
vad gäller uppstartande, drift och avveckling av verksamheter. Diskussionen
konkretiseras slutligen i kapitel 4.3.16, där en generell arbetsgång för identifiering,
värdering och strukturering av miljö- och kontrollkostnader presenteras, liksom att
olika kostnader sammanställs i kapitel 4.3.17. Genomgången av olika lagar och
regler gör inte på något sätt anspråk att vara fullständig. Syftet med genomgången
har varit att försöka lyfta fram de företagsekonomiska effekterna som lagstiftningen
bidrar till.

4.3.2 Miljöavgifter och miljöskatter, allmänt

Behovet av mer generella styrmedel i miljöpolitiken har ökat i och med att
miljöproblemen har ändrat karaktär. Utsläppen är idag mer diffusa än på 60-talet när
ML kom till. Nya miljöavgifter och miljöskatter har därför utformats för att
miljöhänsyn även skall tas vid diffus spridning från många små utsläppskällor.
Miljöavgifterna och miljöskatterna kan dels ses som en form för finansiering av olika
tillsynsmyndigheters verksamheter. Dels skall de också vara ekonomiska incitament
for företagen att gå över till mindre miljöpåverkande produktion och produkter.

Principen om förorenarens betalningsansvar, den sk PPP-principen (Polluter Pays
Principle), har funnits med i debatten sedan 1972, då OECD antog ett antal
huvudprinciper angående ekonomiska aspekter på miljöpolitiken. Det huvudsakliga
syftet med PPP är an samhällets uppsatta miljömål ska nås till lägsta möjliga
kostnad. Hur detta ska gå till i detalj har diskuterats och utretts ett flertal gånger,
men i huvudsak två större utredningar, Miljökostnadsutredningen62 (MIKO) 1978
och Miljöavgiftsutredningen (MIA)63 1990. I den först nämda studerades, avgifter
som ett styrmedel i ett allmänt miljöperspektiv. Resultatet blev att man avvisade
avgifter som ersättning för individuell prövning, men att principen om fullt
kostnadsansvar skulle tas med som grundsyn i framtida miljöpolitik. En kombination
av individuell prövning och allmänna utsläppsavgifter har tagits upp och genomförts.

6 2 SOU, 1978, "Miljökostnader", Betänkande av utredningen om kostnaderna för
miljövården, SOU 1978:43, Stockholm

6 3 SOU, 1991, "Räkna med miljön -förslag till natur- och miljöräkenskaper", Betänkande
av miljöräkenskapsutredningen, SOU 1991:37, Stockholm
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4. Miljörättsliga kostnadsfaktorer

Utsläpps- och miljöavgifter för 90-talet utreddes senare av MIA och de första

förslagen som lades fram var bl a inriktade på att minska utsläppen av svavel,

koldioxid, kväveoxider och kolväten. De olika avgifter som utredningen tagit fram

ska ses som kompletterande styrmedel och inte som ersättning för t ex

tillståndsprövning. Därmed behöver inte avgiftens storlek bestämmas exakt för att

uppväga de samhällsekonomiska kostnaderna. Det räcker med att avgifterna

uppskattas till ett belopp som kan ge effekt för den som drabbas av dem och så att de

miljöpolitiska målen kan uppnås. Vad gäller utsläpp av svavel och kväveoxider fr.'in

industriprocesser så avstår MIA från att lämna förslag på avgifter men olika

riktvärden redovisas dock.

Ett nyckelord som kommer att påverka utformningen av framtidens miljöavgifter och

-skatter, är kretslopp. Ett tecken i denna riktning kan uttolkas i regeringens

kretsloppsproposition64 som bl a lett till att en utredning tillsätts om avfallsskatt och

hur differentierade taxor kan användas för att öka källsortering. Likaså nämns att

företagen skall få ett utökat producentansvar - ekonomiskt och fysiskt - för varan

ända fram tills den blivit avfall. I bilaga 2 redovisas aktuella miljöskatter och avgifter

med anknytning till svensk miljövård.

4.3.3 Miljöskyddslagen, allmänt

Miljöskyddslagen (ML)65 syftar till att förebygga störningar i den yttre miljön, men

även till att återställa redan skadade miljöer. Lagen reglerar under vilka

förutsättningar s k miljöfarlig verksamhet kan tillåtas och är tillämplig för störningar

som inte är tillfälliga och som har anknytning till användningen av fast egendom eller

fasta anläggningar. Vad som menas med störningar fastställs i lagens 1§. Som

exempel på störningar kan nämnas vattenföroreningar, buller, skakningar och

luftföroreningar.

Vid en tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen gör myndigheterna en bedömning

av vad verksamheten behöver i form miljöskyddsåtgärder (miljöskyddsinvesteringar,

kontroll m m) for att tillgodose att en god miljö uppnås. Enligt S§ första stycket

gäller att den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall "vidta de

skyddsåtgärder, tåla den begränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått

64 Regeringens proposition 1992/93:180, "Om riktlinjer för en kreisloppsanpassad
samhällsutveckling"

65 Miljöskyddslag SFS 1969:387
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i övrigt som kan fordras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet". Utgångspunkten

för miljöskyddsåtgärderna är att de skall vara tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga

och miljömässigt motiverade (ML 5§). Även höga krav för val av plats för den

miljöfarliga verksamheten ställs upp i lagen. Miljöskyddskraven fastställs individuellt

för varje anläggning och det omständigheterna i det enskilda fallet som bestämmer

kravnivån.

Begreppet "skyddsåtgärder" har i praktiken kommit att tolkas vitt och flera typer av

åtgärder ryms i begreppet, t ex reningsutrustningar, processtekniska åtgärder,

isoleringsåtgärder, invallningar, inhägnader och återställningsåtgärder. Som exempel

på "begränsning-åtgärder" kan nämnas att verksamheten kan tvingas avbrytas under

viss tid på dygnet eller vid vissa väderleksförhållanden. Med begreppet

"försiktighetsmått" avses att företagaren är skyldig att vidta försiktighetsmått med

hänsyn till störningsrisken både vid projekterandet, utförandet och vid själva driften

av verksamheten.

Miljöskyddslagens kravregler innebär alltså att företag som bedriver miljöfarliga

verksamheter, i olika omfattning måste vidta diverse miljöskyddsåtgärder. Dessa

miljöskyddsåtgärder innebär i sin tur att företaget måste investera i olika skydds- och

kontrollutrustningar eller på annat sätt säkerhetsställa att verksamheten uppfyller

lagkraven. Förutom de direkta kostnader för investeringar i skyddsutrustning,

tillkommer också kostnader för drift, underhåll och kontroll av dessa. Ett sätt att

minska kostnaderna för skydds- och kontrollutrustningarna kan vara att försöka

förebygga problem. Det är ofta bättre att försöka angripa källan till problemen än

symptomen, som ofta filterlösningarna företräder.

4.3.4 Miljöskyddslagen, prövning och tillstånd

Alla verksamheter som definieras som miljöfarliga enligt 1§ ML omfattas av lagens

tillåtlighetsregler, 4-6§§. I reglerna anges vad som krävs för att en miljöfarlig

verksamhet skall få bedrivas. Det spelar ingen roll om verksamheten är

tillståndspliktig. Inte heller om det är en ny verksamhet som skall startas eller en

gammal verksamhet som bedrivs i oförändrad omfattning. Så snart verksamheten är

att betrakta som miljöfarlig skall reglerna tillämpas66. Om en verksamhet inte

tillständsprövats måste företagaren själv göra en bedömning av vilka skyddsåtgärder

6 6 För befintliga verksamheter som tillkommit innan miljöskyddslagen trädde i kraft
gäller dock inte tillåtlighetsreglerna fullt ut. Om befintlig verksamhet kommit till efter
att lagen trädde i kraft kan samma mått av åtgärder komma att krävas i efterhand som
om prövningen gjordes innan verksamheten startades upp.
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som krävs för att verksamhetens skall få bedrivas. Detta är naturligtvis en svår

uppgift men företagaren kan begära råd från myndigheterna eller frivilligt låta

verksamheten tillståndsprövas. Det är emellertid inte säkert att en verksamhet får

bedrivas bara för att tillåtlighetsreglerna uppfylls. Tillstånd enligt bestämmelser i

annan lagstiftning kan också krävas (2§ ML) t ex hälsoskydds-, byggnads- och

naturvårdslagstiftningen.

För att säkerhetsställa att tillåtlighetsreglerna praktiskt får genomslag har

tillståndsplikt införts för vissa verksamheter. Tillåtlighetsbedömningen görs då av en

tillståndsmyndighet, koncessionsnämnden för miljöskydd eller länsstyrelsen. Till

vissa ärenden har dock istället en anmälningsplikt kopplats (10 ML). En anmälan

innebär en enklare prövning än vad som gäller i ett tillståndsärende. Tillstånds- och

anmälningspliktens omfattning är reglerat i miljöskyddsförordningen67. Noterat är att

om en verksamhet som är tillståndsprövad skall utvidgas, är i regel utvidgningen

tillståndspliktig. Även lokaliseringen kan då komma att prövas.

Med utgångspunkt från tillåtlighetsreglerna prövar tillståndsmyndigheten vilka

åtgärder m m som ett företag måste vidta för att få bedriva verksamheten. Åtgärderna

preciseras i ett antal villkor som företaget sedan måste följa för att tillståndet skall

gälla. Om företaget har invändningar mot åtgärderna krävs att detta skall bevisa att

åtgärderna är onödiga. Följande bedömningar görs vid tillåtlighetsprövningen68:

1. Kan lokaliseringen, platsvalet, accepteras med hänsyn till de olägenheter som
kvarstår sedan skyddsåtgärderna m m har vidtagits.(4§ ML)

2. Strider verksamheten mot en detaljplan eller områdes bestämmelser.(4a§ ML)
3. Vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått krävs för att förebygga eller

avhjälpa olägenheter från verksamheten. (5§ ML)
4. Vilka olägenheter kvarstår for omgivningen efter det att 4 och 5§§ ML har

tillämpats, och är ölägenheterna av väsentlig betydelse.
5. Finns det ändå skäl för att företagaren skall fä utöva verksamheten (6§ ML)

Processen att pröva och söka tillstånd för en verksamhet, kan bli både lång och

kostsam för ett foretag. För att undvika onödig tidsfördröjning bör företaget tänka på

att i god tid innan verksamheten skall påbörjas ansöka om tillstånd. Själva

handläggningen av ett ärende kan även i de enklaste fall ta flera månader.

Kostnaderna för att söka tillstånd för företagets verksamhet består i att med eget

arbete och/eller med hjälp av myndigheter och konsulter kartlägga, utreda, mäta och

6 7 Miljöskyddsförordningen, 3FS 1989:364
6 S Bjällås U., Rahm T., "Miljöskyddslagen, handbok i miljörätt". Allmänna Förlaget,

1991
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samla in information och bakgrundsmaterial för tillståndsansökan. Företaget får

kalkylera med att ett inte obetydligt antal arbetstimmar tas i anspråk för kontakter

med myndigheten under ansökningstiden. Samtliga tillståndskostnader måste betalas

av företaget självt. Prövnings- och tillståndsprocessens turordning är enligt följande:

• Samråd och information
• Ansökan
• Kungörelse
• Yttranden
• Sammanträde
• Tillståndsbeslut
• (Eventuell överklagan)

Samråd och information

Samrådets huvudsakliga funktion är att företaget sk - .formera myndigheter och

allmänhet om planerad verksamhet, verksamheten y . .'.ctning och dess inverkan på

omgivningen. Det är ofta angeläget att n? orm av miljöeffektbeskrivning

genomförs redan på informationsstadiet lik '. att överväganden om alternativa

platser redovisas. Under samrådet har företaget möjlighet att tillsammans med

myndigheten ta fram underlagsmaterial och utforma enskilda detaljer och villkor för

ett eventuellt tillstånd. Skyldigheten till samråd regleras i miljöskyddslagen 12 a§.

Under samrådet är företaget också skyldigt att lämna information till enskilda och

organisationer om ansökans innehåll i stora drag, innan den lämnas in till

myndigheterna för behandling. Informationsplikten kan fullgöras genom t ex :

• informationsmöte

• annonsering i ortspressen

• cirkulärskrivelse till kringboende

• anslag till portar m m

• utställning om den planerade verksamheten

Kostnaderna för att fullgöra informationsskyldigheten betalas av företagaren.

Företagaren svarar däremot inte för organisationers och enskildas kostnader i

samrådsskedet.

Ansökan

Miljöskyddslagens 13§ reglerar de formella kraven på vad en ansökan skall innehålla

(se tabell nedan). Därutöver har Naturvårdsverket givit ut allmänna råd, SNV,

Allmänna Råd 90:10, om disposition av ansökan.
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ML, 13$, ansökan om tillstand skall vara skriftlig. Den skall innehålla:

1. de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma
den miljöfarliga verksamheten,

2. en miljökonsekvensbekrivning som möjliggör en samlad bedömning av en
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med naturresurser,

3 förslag till de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som behövs för att
förebygga eller avhjälpa olägenheter från verksamheten och förslag till hur
kontroll av verksamheten bör se ut

4. en redogörelse för det samråd som har ägt rum enligt 12 a§ och vad som därvid
har kommit fram.

Ansökan skall inges i det antal exemplar som koncessionsnämnden anser
behövligt.

Tabell 6 De fakta som en tilLitåndsansökan skall innehållo enligt miljöskyddslagens 13$

Bedömer tillståndsmyndigheten att ansökningshandlingarna inte ger tillräckligt
underlag för bedömning föreläggs den sökande att komplettera ansökan. Om
erforderliga handlingar inte kommer in till myndigheten kan denna även sätta ut vite
eller själv avhjälpa bristerna på sökandes bekostnad. Ansökningen kan också avvisas
om inte begärda kompletteringar görs. Som framgår krävs ett relativt omfattande
utredningsarbete för att samla in all den information som behövs för att skriva en
fullgod tillståndsansökan. Det är troligen främst kostnader för personal som
uppkommer vid informationsinsamlingen men även inköp av extern specialkompetens
kan tillkomma.

Kungörelse
När ansökan är fullständig och inskickad till tillståndsmyndigheten, utfärdar denna en
kungörelse som publiceras i en eller flera ortstidningar. Vid nyetablering av
luftförorenande ov,'i/eller vattenförorenande verksamheter är det även lämpligt att
kungörelsen publiceras i rikspressen. Kungörelsens syfte är an offentliggöra ansökan
för allmänheten och andra som kan tänkas bli berörda av verksamheten. Enligt
miljöskyddsförordningens lig skall kungörelsen innehålla:

• information om var verksamheten skall bedrivas samt en kortfattad beskrivning
av ansökningens innehåll, verksamhetens beskaffenhet, omfattning och
miljöeffekter
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• information om var ärendets handlingar hälls tillgängliga för de som önskar att ta

del av dem

• information om inom vilken tid yttranden över ansökan skall lämnas in.

Kostnaderna för kungörelsen måste sökande själv stå för. Om ansökan endast berör

ett fåtal personer eller företag och sakägarkretsen är klart avgränsad kan

kungörelseförfarandet slopas. Istället ersätts detta med ett rekommenderat brev med

samma innehåll som ovan.

Yttrande

Efter att berörda myndigheter och enskilda m fl haft ansökan på remiss och yttranden

i ärendet har kommit in, skall sökande yttra sig om den fakta som tillkommit.

Myndigheten och yttranden kan kräva att företaget måste komma in med

kompletteringar.

Sammanträde

När ansökan anses komplett håller tillståndsmyndigheten normalt ett offentligt

sammanträde på platsen och företar besiktning. Olika regler för om sammanträde

gäller beroende på vilket myndighet som är ansvarig för prövningen. Efter ett kort

inledande anförande av sammanträdets ordförande, lämnar i allmänhet sökande en

muntlig redogörelse ansökan, den berörda verksamheten och de störningar/utsläpp

som den kan ge upphov till. Störningsbegränsande (miljöskyddsinvesteringar)

åtgärder som avses vidtas redovisas också. Därefter får även andra tillfälle att yttra

sig och framföra sina synpunkter. Tyngdpunkten i sammanträdet ligger av förklarliga

skäl på de frågor där det föreligger oklarheter och oenighet mellan sökande och

någon remissmyndighet eller sakägare.

Tillståndsbeslut

När sammanträdet ägt rum är det normalt dags för prövningsmyndigheten att fatta

beslut. Fyra olika former av tillståndsbeslut kan förekomma:

1. Ansökan bifalls helt eller delvis

2. Ansökan avslås

3. Tidsbegränsat tillstånd

4. Tillstånd med prövotid lämnas

I tillståndsbeslutet anges noggrant den miljöfarliga verksamhet som tillståndet avser

och under vilka villkor som det gäller. Tillståndet gäller i princip för all framtid men

villkoren kan under vissa omständigheter förändras. Detta innebär att
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tillståndsinnehavaren får ett visst rättsligt skydd mot längre gående krav. Villkoren i

ett tillståndsbeslut kan delas in i olika kategorier efter vilket syfte de har.

Utformningen av villkoren är viktig eftersom dessa reglerar eller ligger till grand for

den miljöfarliga verksamhetens bedrivande, tillståndshavarens kontroll av att

tillståndet och villkoren följs, myndigheternas tillsyn av verksamheten och eventuella

sanktioner av olika slag. Mycket information om företagets miljö- och

kontrollkostnader finns alltså att hämta i villkoren. Nedan redovisas en generell

indelning av villkoren som mer allmänt förekommer69:

• Åtagandevillkor, til Iståndshavåren binds till lämnade uppgifter.
Exempel på villkorsformuleriitg; Om inte annat följer av övriga villkor skall
verksamheten, inklusive åtgärder för att begränsa vatten- och luftföroreningar samt
andra störningar för omgivningen, bedrivas i (huvudsaklig) överensstämmelse med
vad ansökan i ansökningshandlingarna och i övrigt t ärendet angetts eller Åtagit sig.

• Processvillkor, styr anläggningar och process till viss utformning och driftsätt.
Exempel pA villkorsformulering; Impregnenngsanläggningen skall va» placerad
under tak på en tät betongplatta utan golvbrunnar. Anläggningen skall vara invallad
sa att hela volymen impregneringsvätska ryms vid eventuellt läckage eller
katastrofutsläpp.

• Utrustningsvillkor, reglerar typen av reningsutrustning och prestanda för denna,

genom att lägst accepterade reningseffekt anges.
Exempel på villkorsformulering; Elektrofiltret skall bestå av minst tre av varandra
oberoende sektioner. Reningseffekten med avseende på BOD7 skall vara minst 90%.

• Utsläppsvillkor, anger gränsvärde och riktvärde för tillåtna utsläppsmängder/-

halter. Gränsvärdet kan beskrivas som ett kvantitetsmått, dvs ett mått på stor hur

mängd föroreningar av ett visst slag som företaget har rätt att släppa ut under ett

år. Gränsvärdet får inte överskridas. Om så sker kan tillsynsmyndigheten

omedelbart förelägga om sanktioner. Riktvärdet är kvalitetsmått som anger hur

mycket föroreningar av visst slag som företagets vatten- och luftutsläpp får

innehålla, t ex mg N0x/m^ luft. Tillsynsmyndigheterna kan tillåta att riktvärdet

överskrids om överträdelsen är försumbar och tillfällig. Om överträdelsen

däremot är betydande toreläggs företaget att vidta åtgärder för att förhindra

upprepning. Tillsynsmyndigheten kan efter ytterligare överträdelser åtalsanmäla

företaget.
Exempel på villkorsformulering; Den kemiska syreförbrukningen (CODCR-FT) hos
avloppsvattnet fir ej överstiga x ton per dygn som årsmedeltal och gränsvärde ej y
ton per dygn som månadsmedeltal och riktvärde. Med riktvärde avses ett värde som,

69 Naturvårdsverket, 1990, "Prövning enligt miljöskyddslagen". Allmänna råd 90:10
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om det överskrids med än tillfälligt, skall föranleda åtgärder som behövs för att
förhindra att överskridandet upprepas.

• RecipientviUkor, ger gränser för påverkan på omgivande miljö.
Exempel pft villkorsformulering; Buller frän verksamheten skall begränsas s i att det
ej sker upphov r» 11 högre ekvivalent ljudnivå vid de närmaste bostäderna än SS dB(A)
dagtid (kl 07-18). SO dB(A) kvällstid (kl 18-22) och under sön- och helgdag vkl 07-
18) samt 45 dB(A) nattetid (kl 22-07).

• Haverivillkor, föreskriver vad företaget ska iaktta och åtgärda vid haverier och

olyckor i driften av verksamheten.
Exempel på villkorsformulering; Om haveri eller omfattande driftstörning i
process- eller reningsutrustning inträffar, skall processen avbrytas.

• Återställningsvillkor, reglerar företagets skyldigheter och åtgärder som skall

vidtas då verksamheten ska avvecklas.

Exempel pä villkorsformulering; Sedan verksamheten avslutats skall bolaget senast

inom ett ar därefter ha återställt markområdet (genom specificerade åtgärder). Da

verksamheten avslutas skall bolaget göra en anmälan härom till länsstyrelsen (eller

annan namngiven myndighet).

• Kontrollvillkor, berör kontrollprogram, drift-, skötsel-, och arbetsrutiner samt

myndighets tillträde till anläggning.
Exempel pa villkorsformiilering; Bolaget skall installera kontinuerliga registrerade
instrument för mätning av x-halten i utgående rökgaser. Instruktioner om drift-,
skötsel- och arbetsrutiner som tillgodoser syftet att hålla avloppsvatten- och
föroreningsmängder samt annan störning pA lägsta möjliga nivi skall finnas pa
bestämd plats vid anläggning. Driftstörningar och andra drifthändelser av betydelse
skall omedelbart rappr.ieras till länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden per
telefon samt därefter skriftligen till länsstyrelsen per telefon samt därefter skriftligen
till länsstyrelsen.

Utöver dessa villkor finns även administrativa villkor som anger vilka myndigheter

som ska hållas underrättade under vissa speciella situationer.

4.3.5 Miljöskyddslagen, tillsyn och egenkontroll

Som tidigare nämnts skall var och en som utövar miljöfarlig verksamhet vidta de
skyddsåtgärder, försiktighetsmått etc som skäl igen kan krävas för att förebygga eller
avhjälpa olika olägenheter. För att dessa åtgärder skall få avsedd effekt krävs olika
former av kontroll. Den grundläggande kontrollskyldigheten finns reglerad i 38a§

- 8 4 -



4. XtiljörMsiiga kostnadtfaktorer

ML. Kontrollfrågorna kan sedan regleras mer i detalj i villkoren i samband med
tillståndsbeslut, generella föreskrifter och kontrollprogram.

Det har i mänga sammanhang lyfts fram att det är företagen som har det primära
kontrollanvsvaret för att verksamheterna bedrivs efter gällande regler och villkor.
För att kunna ta detta ansvar och säkerhetsställa att driften sker enligt de
bestämmelser som fastställts, måste företaget bygga upp en egenkontroll.
Egenkontrollen är sedan basen tor all tillsyn över foretagens verksamhet.

Tillsynsmyndigheterna enligt miljöskyddslagen är naturvärdsverket, länsstyrelserna
och miljö- och hälsoskyddsnämnderna. Naturvårdsverket har hand om den centrala
tillsynen, samordning av tillsynsverksamheten och kan vid behov också lämna
bistånd. Tillsyn över verksamheter som kräver tillstånd eller som utövas av
försvarsmakten, ansvarar länsstyrelsen för. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (eller
annan kommunal nämnd) utövar den lokala tillsynen över övrig verksamhet. Efter
vissa åtaganden för länsstyrelsen överlåta tillsyn av tillståndspliktig verksamheter till
miljö- och hälsoskyddsnämnden, dock inte försvarsmaktens verksamheter. I tillsyns-
myndigheternas uppgifter ingår b! a att bevaka att meddelade villkor, råd och
föreläggande följs, bevaka att tillåtlighetsreglerna beaktas av icke prövade
verksamheter, förelägga om kontrollprogram, bevaka att villkor omprövas.

Tillsynsmyndigheternas kontrollverksamhet brukar omfatta anläggningstillsyn och
inspektioner. Anläggningstillsynen omfattar i första hand övervakning och kontroll
av företagets egna kontrollverksamhet, såväl tillståndspliktiga som icke
tillståndspliktiga anläggningar. Inspektioner utgör en del i tillsynen och avser besök
som myndigheterna på eget in,>.,<v gör vid en miljöstörande verksamhet. Om
företaget har en väl utvecklad e .<•> j. ntroll brukar myndigheternas i sin tillsynsarbete
mer inrikta sig på en överg . A kontroll av företagets kontrollverksamhet s k
systemtillsyn, istället för att . J) kontrollera utsläpp och reningsanordningar. Det
innebär emellertid inte att »• V gheterna skulle avstå från provtagningar eller
mätningar när skäl finns för i ' .-a.

! jm tidigare nämnts kan ko< ollfrågornas omfattning regleras i villkorsutformning
och genom generella föres •. Ner. Avsikten med generella föreskrifter är att man vill
ha en enhetlig kontroll i erksamheter i samma bransch. Föreskrifterna får då
innebörden av ett basprogt', n och som tillsynsmyndigheten sedan kan komplettera
med ett individuellt anp- at kontrollprogram. I övrigt är det förenat med
straffansvar att bryta mot fe* ^skrifterna.
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Tillsynsmyndigheten kan enligt 39a§ och 43§ ML, förelägga om undersökning och

kontroll enligt ett särskilt kontrollprogram. Myndigheten kan alltså se till att det

finns kontrollprogram för alla verksamheter, även s k C- och U-verksamheter, om

den så anser att det behövs. Kontrollprogrammets huvudsakliga syfte är att ge

tillsynsmyndigheten information om hur driften av företaget sköts samt att skapa

möjligheter för att följa upp villkor och föreskrifter i tillståndet. Till skillnad från

villkor i ett tillståndsbeslut kan ett beslut om kontrollprogram, som är fattat med stöd

av 43§, när som helst omprövas. Likaså kan ett föreläggande om kontrollprogram

också förenas med vite. I likhet med villkor i tillståndsbeslutet är det straffbart att

inte följa kontrollvillkoren.

Kontrollprogrammen kan vara av lite olika karaktär, bl a beroende på utfallet av

följande frågeställningar; Hur farlig är verksamheten totalt sett? Var är anläggningen

lokaliserad? Hur fungerar den interna skötseln och disciplinen på företaget? I

kontrollprogrammet regleras vanligtvis också hur rapportering skall ske. I allmänhet

brukar rapporteringen ske ett visst antal gånger per år t ex vid varje kvartal.

Dessutom brukar det krävas att företaget en gång per år skall redovisa en rapport

med lite större omfattning, en s k årsrapport.

Ett kontrollprogram för ett lite större företag kan enligt rekommendationer som

Naturvårdsverket lämnar70, omfatta nedanstående arbets- och åtgärdsmomenten.

Administrativa moment
• En beskrivning av miljöskydds- och ansvarsförhållanden pi företaget.
• En beskrivning över anläggningen med områdeskartor, produktionsenheternas placering,

processcheman, reningsanordningar och deras funktionssätt.
• Dokumentation med gällande beslut och villkor, speciellt utsläppsvillkor, skall vara

utformade si att rapporter till myndigheter lätt kan avstämmas mot denna dokumentation.
• Överenskommelse med myndighet om vilka delar av anläggning som ska besiktigas, vad

besiktningen ska omfatta och hur ofta den skall ske.
• Rapportering av störningar och haverier i driften utan dröjsmål samt rutiner för övrig

rapportering, miljörapporter etc.

Anläggningskontroll
• Uppgifter om utsläppskontroll med avseende pi: provtagning (punkter, parametrar,

metoder), analysmetoder och mätvärdesbearbetning.
• Besiktningar av fristående expertis genom s k besiktningsmän. Förstagångsbesiktningar

eller periodiska besiktningar förekommer.
• Driftskontroll, kontroll och uppföljning av den löpande driften.
• Uppgifter om bullermätningar (punkter, intervall, lider).
• Uppgifter om förekommande avfallstyper och hanteringen av dem.
• Uppgifter om hantering och användning av kemikalier.

70 SNV, 1990, "Tillsyn enlitf miljöskyddslagen", Allmäna råd 90:11
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4. Mijjörättsliga kostnadsfaktorer

Recipierukontroll
• Ansvaret för recipientkontrollen ligger på linsstyrelsen i normala fall. Förelaget miste

dock betala en del av dessa kostnader.

Av ovanstående diskussion framgår att regelverkets krav på egenkontroll och
myndigheternas generella föreskrifter och ett eventuellt föreläggande om
kontrollprogram, leder till kostnader för företagen. Huvudparten utgörs troligen av
företagens egna personalkostnader för administration av egenkontrollen men också
andra kostnader bör nämnas:

• Om tillsynsmyndigheten forelägger om undersökning av verksamheten enligt
miljöskyddslagen 43§ måste företaget ersätta denna kostnad.

• Kostnader för ackreditering av eget laboratorium och personal som ska handha analyser
och provtagning.

• Anlitande av ev. konsult eller kommunens V A-personal. Enigt nedanstående
exemplifiering7' debiteras företagen med följande avgifter för vattenprover:

Enkel pH-mätning i 60 kr/st.
Enkel metallanalys i 100-200 kr/st.
Analys av oljeförekomst i 500 kr/st.
Till dessa avgifterna kommer en timtaxa om ca. 500 kr.

• Inköp och installation av mätutrustning, filter och reningsanläggningar.
• Utbildning av personal för skötsel och drift av mätutrustning, filter och

reningsanläggningar.

4.3.6 Miljöskyddslagen, avgifter tor myndigheters verksamhet

Miljöfarliga verksamheter som anges med beteckningen A eller B72 eller som
frivilligt prövats enligt miljöskyddslagen 9§ eller 17§ skall betala en avgift73 för
myndigheternas verksamheter. Generellt gäller att avgifterna skall täcka
myndigheternas kostnader för prövning och tillsyn av företagens miljöfarliga
verksamheter.

Företagen skall enligt avgiftsförordningen betala en fast årlig grundavgift till
länsstyrelsen för prövning och tillsyn av den miljöfarliga verksamheten. I

71 Ovanstående uppskattade kostnader har tagits fram genom en enkel rundringning
(1993) till ett par kommuners VA-kontor och några miljökonsultföretag, för att ge en
viss uppfattning om vilka belopp som kan komina i frlga för företagens egenkontroll.

72 Enligt bilaga till miljöskyddsförordningen, SFS 1989:364
73 Förordning om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen, SFS

1989:598
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avgiftsförordningens bilaga finns en förteckning över berörda verksamheter och

aktuella avgiftsbelopp (se bilaga 3). Om tillsynen har övertagits av kommunen

reduceras den fasta avgiften som skall betalas till länsstyrelsen. Kommunen har då å

andra sidan rätt an ta ut avgift tor tillsynsarbetet enligt taxa som kommunen själv

bestämmer, vilket kan göras med löpande limtaxor och/eller fasta årsavgifter.

Den årliga grundavgiften som skall betalas till länsstyrelsen varierar stort beroende

på verksamhetens art och vilken myndighet som har hand om tillsynen, från 500 kr

för ett litet företag upp till 120 000 kr för stora industriverksamheter. Kommunernas

timtaxa för tillsyn uppskattas till ungefår 650 kr/timmen74.

Tillsynsmyndigheten kan med stöd av 43§ miljöskyddslagen, förelägga företag att

utföra undersökningar och analyser, som behövs för att tillsynen ska kunna utföras.

Tillsynsmyndigheten har även rätt att anlita en fristående konsult för att utföra en

undersökning eller provtagning och sedan debitera företaget undersökningskostnaden.

Det skall dock tilläggas att företaget kan överklaga påtvingade provtagningar och

eventuella kontrollprogram. Det är inte omöjligt att kommunen själv kan tvingas att

betala provtagningar som är dyra om dessa inte visar på några konstigheter.

4.3.7 Miljöskyddslagen, miljörapport

Företag som har tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet eller bedriver

tillståndspliktig verksamhet, men som av någon anledning saknar ett tillstånd, är

skyldiga enligt 38§ ML att årligen lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Miljörapporten skall redovisas utöver den eventuella årsrapport som kan finnas med

som en del i ett kontrollprogram, men kan naturligtvis utgöra delar av denna.

Huvudsyftet med miljörapporten är att den ska ge en överskådlig bild över företagets

verksamhet, hur den har bedrivits och inte minst viktigt hur den uppfyller villkor och

föreskrifter.

Ett viktigt inslag är också att verksamhetsutövaren skall ges möjlighet att allmänt

redovisa sitt miljöskyddsarbete och de åtgärder, som har gjorts för att begränsa

störningar från verksamheten. Miljörapporten utformas lämpligen så att den kan läsas

fristående från andra dokument. Vidare är miljörapporten en offentlig handling som

var och en kan ta del av hos tillsynsmyndigheten. Naturvårdsverket har meddelat

7 4 Enligt enkät som sammanställts vid miljö- och hälsoskyddsförvallningen, Uppsala
kommun (se bilaga S).
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4. Miljörättsliga kostnadtfoktonr

föreskrifter och allmänna råd om miljörapportens generella utformning75 och skall

enligt föreskrifterna innehålla följande uppgifter:

3§ En miljörapport skall innehålla följande uppgifter:
a) Verksamhetsutövarens namn, anläggningens platsnamn och adress, kommun där
verksamheten bedrivs samt den punkt i bilagan till miljöskyJdsförordmngen (1989:364),
enligt vilken anläggningen är prövad.
b) Gällande tillstånd och andra beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387), med uppgift
om vad besluten avser.
c) Förteckningen över samtliga gällande villkor, föreskrifter och förelägganden enligt
miljöskyddslagen.
d) De skyddsåtgärder och försiktighetsmått, som har vidtagits för att uppfylla varje
villkor. Här skall särskilt redovisas åtgärder, som vidtagits p g a eventuella driftsstömingar
eller haverier som skulle kunna ha medfört villkorsöverträdelser eller oförutsedd
miljöstörning.
e) De mätningar, besiktningar och övriga undersökningar som genomförts för att
kontrollera att villkoren har uppfyllts.
0 Resultatet av samtliga åtgärder som vidtagits under d) och e) för att uppfylla varje
villkor och kommentarer till dessa.

4$ Miljörapporten skall undertecknas av den för verksamheten ansvarige. För
aktiebolag och ekonomisk förening undertecknar verkställande direktör, där sidan är
utsedd. För kommun undertecknar ordförande i den nämnd under vilken verksamheten
lyder eller vid förfall vice ordförande.

Tabell 7 Information i en miljörapport16.

Det finns två slag av rapporter, miljörapport och fördjupad miljörapport. Fördjupad

miljörapport är avsedd för större verksamheter med beteckningen A respektive B i

miljöskyddsförordningen77 och som kräver mer ingående redovisning. För övriga

verksamheter räcker det i regel med den vanliga miljörapporten. Om foretag inte

fullgör sin skyldighet har tillsynsmyndigheten möjlighet att vid vite inkräva en

rapport. En försummelse kan förutom vitesstraff leda till straffansvar eller

miljöskyddsavgift.

Att på ett korrekt sätt sammanställa och skriva företagets miljörapport kan ta mycket

tid i anspråk och medföra administrativa kostnader för företaget. Men att specificera

eller sätta siffror på dessa är inte enkelt. Här måste företaget ta hjälp av tidigare

erfarenheter av rapportskrivande. Miljörapporten kan dessutom vara ett känsligt

75 SNFS 1990:4 MS.24 "Kungörelse med föreskrifter om miljörapport', respektive
Allmänna rid 90:7, "Miljörapport enligt mjlöskyddslagen', SNV

76 SNFS 1990:4 MS:24 'Kungörelse med föreskrifter om miljörapport'
77 Miljöskyddsförordning 1989:364

- 8 9 -



kapitel för foretag som inte har ett rent "miijösamvete" då miljörapporten är t-n
offentlig handling. En miljömedveten och miljöanpassad verksamhet kan däremot ge
företaget en chans att vinna "goodwill" hos allmänhet och andra intressenter.

4.3.8 Naturresurslagen och miljökonsekvensbeskriviiingar, MKB

Naturresurslagen78 tillhär gruppen plan- och marklagstiftning och syftar till att
bevara en god natur- och kulturmiljö, an långsiktigt trygga landets försörjning med
naturresurser och främja samhällsuppbyggnaden. Förutom vissa grundläggande
bestämmelser innehåller lagen regler om hushållning och om regeringsprövning av
vissa större industrianläggningar av riksintresse. Lagen kan sägas vara något av en
paraplylag för övrig miljölagstiftning och är övergripande på miljöområdet. T ex
skall hushållningsbestämmelserna i lagens andra och tredje kapitel tillämpas vid
tillståndsprövning enligt bl a miljöskyddslagen.

Det som ur företagsekonomisk synvinkel kan anses som mest intressant är att 1991
ersattes de tidigare reglerna i naturresurslagens femte kapitel om när naturresurslagen
skall tillämpas och tillsyn ske, med regler om miljökonsekvensbeskrivningar, MKB.
Denna lagändring markerar en utveckling av miljörätten i Sverige som utomlands rått
i mer än 20 år79. Internationellt har kravet på MKB knutits till bl a omfattningen av
projekt och/eller dess verkningar. Likaså har olika slag av verksamheter och åtgärder
listats som MKB-pliktiga. I Sverige anges istället i olika lagar vilka verksamheter
som kräver MKB. Följande lagstiftning behandlar MKC.

MKB skall för det första användas i tillståndsärenden enligt 4 kapitlet
naturresurslagen. Vidare står det direkt skrivet i lagen att MKB skall finnas med vid
tillståndsansökningar enligt vattenlagen, miljöskyddslagen och lagen om kommunal
energiplanering. Statliga myndigheter kan bestämma att MKB skall krävas vid
tillståndsansökningar enligt de lagar som räknas upp i 1 kapitlet 2§ naturresurslagen.
I förordningen80 om miljökonsekvensbeskrivningar anges ytterligare verksamheter
som skal! senomföra MKB:

Den som söker tillstånd for verksamhet som kräver miljökonsekvensbeskrivning,
måste själv bekosta denna.

7* Lag om hushillning med naturresurser, SFS 1987:12
79 Westerlund S., 1992, "PBL, NRL, MKB, grunderna i plan och marklagstiftningen".

Naturskyddsföreningen
80 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar, SFS 1991:738
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4. Miljörättsliga kostnadsfaktorer

Syftet med MKB sägs vara att skapa tillgäng till beslutsunderlag som gör det möjligt

för en ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut ur miljösynpunkt. Det

bör päpekas ocksä att det är viktigt att, parallellt med tekniska och ekonomiska

frågor, sä tidigt som möjligt i planeringsskedet bedöma miljökonsekvenserna, innan

beslut fanas om en viss plan, åtgärd eller en projekt. En MKB skall, efter

internationella förebilder, uppfylla vissa kriterier81. Den skall:

• fungera som beslutsunderlag
• ange det eftersträvade resultatet/ändamålet
• redovisa alternativ inklusive nollalternativet
• redovisa miljöeffekter
• ge vikt ät effekterna, eller pä annat sätt kunna föras in i en avvägning
• granskas offentligt innan den får sin slutgiltiga utformning.

Det s k nollalternativet, d v s alternativet an inte göra någonting alls, har en särskild

betydelse i MKB-sammanhang. Detta är i och för sig inte så märkligt om man tänker

på an en MKB är till för att belysa konsekvenserna och betydelsen av an en projekt

och dess alternativ. An utvärdera vad som händer och inte händer om man inte gör

någonting alls, är onekligen en sän an belysa detta på.

Vidare kan MKB ses dels som en dokument, dels som en process. Processen utgörs

av sådana saker som att precisera vad man eftersträvar, vilka beslut man överväger

an fana, vilka alternativ som bör beaktas, vilka miljöeffekter skall bedömas etc.

Nästa steg är an samla in sådan fakta som behövs för an kunna bedöma

miljöeffekterna m m av olika alternativ. Det sammanställda materialet granskas av

utredarna och ställs åter samman för att granskas av en betydligt vidare krets,

inkluderande allmänheten. På grundval av vad som kommit fram i den tidigare

processen, bearbetas bedömningen slutligen och görs tillgänglig av beslutsfattarna.

Dokumentet utgörs av en produkt i form av en rapport. Rapporten skall visa vilka

miljökonsekvenser föreslaget projekt bedöms an få, vilket underlag man grundar sina

beslut på och vilka personer som gör bedömningarna. Konflikter, både privata och

samhälleliga, skall lyftas fram. MKB kan också visa hur miljön värderas i

förhållande till andra faktorer.

Som tidigare nämnts skall en miljökonsekvensbeskrivning utgöra beslutsunderlag för

det val beslutsfattarna gör. Beslutsunderlaget skall också ge samlad överblick av

projektets miljöpåverkan. Det saknar alltså betydelse huruvida en miljöeffekt har

111 Westerlund S., 1992, "PBL, NRL, MKB, grunderna i plan och marklagstiftningen'.
Naturskyddsföreningen
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samband med översvämningar (vattenlagen), föroreningar (miljöskyddslagen),

svårigheter för friluftslivet (bl a naturvårdslagen), att stränderna bebyggs (plan- och

bygglagen och naturvårdslagen) eller att människor är oroliga for explosioner

(miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, lag om brandfarliga och explosiva varor, lag

om kemiska produkter). Allt skall in i samma dokument.

Av ovanstående diskussion följer att en miljökonsekvensbeskrivning kan ta mycket

tid och kunskap i anspråk och kostar företaget pengar. Det kommer säkert att krävas

många experter och konsulter för att klara av den svenska industrins framtida

miljökonsekvensbeskrivningar. Det är svårt att uttala sig om hur mycket en "normal"

MKB kostar och hur man kan minska och undvika kostnaderna då

miljökonsekvensbeskrivningar är ett relativt nytt begrepp i Sverige och direkta

erfarenheter saknas. Företagen kommer emellertid att ha nytta av en

miljökonsekvensbeskrivning även i andra sammanhang, utöver i själva

tillståndsansökan, då MKB står för en systematisk granskning och identifikation av

projektets miljöpåverkan.

4.3.9 Plan- och bygglagen

Till plan- och marklagstiftningen hör också plan- och bygglagen82. Lagen är nära

kopplad till naturresurslagen och innehåller bestämmelser om planläggning av mark,

vatten och byggnad. Syftet med lagen kan sägas vara att den skall främja en

samhällsutveckling med goda sociala levnadsförhållanden. Lagen gäller för

kommunernas planläggning och vid deras prövning av ärenden om bl a bygglov. När

lagen tillämpas skall både enskilda och allmänna intressen beaktas. Ett faktum som

bör lyftas fram i sammanhanget är att enligt 4a§ ML får inte tillstånd enligt

miljöskyddslagen ges för något som strider mot detaljplan eller

områdesbestämmelser. Av detta följer att tillstånd alltså inte får ges för något vars

verkningar inom ett detaljplanområde leder till att miljöförhållandena inom området

blir sämre än vad som bestäms i detaljplanen i fråga. Kommunen kan alltså förordna

strängare krav än vad tillståndsmyndigheten kräver enligt miljöskyddslagen.

4.3.10 Hälsoskyddslag

Sanitär olägenhet är ett centralt begrepp i hälsoskyddslagen83 och innebär störning

som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

82 Plan- och bygglag, SFS 1987:10
83 Hälsoskyddslag, SFS 1982:1080
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4. Miljörättstiga kostnads/aktörer

Hälsoskyddslagen, som ingår i skyddslagstiftningen, är inte begränsad till att endast

gälla för fasta anläggningar eller fast egendom. Även rörliga föroreningskällor (lös

egendom) omfattas av lagen. Lagen syftar till att förhindra att sanitära ölägenheter

uppkommer och att undanröja sådana.

I den allmänna aktsamhetsregeln som finns i lagen, ställs krav på den som äger eller

nyttjar egendom. De skall vidta de 3'gärder som skäl igen kan krävas för att hindra att

sanitär olägenhet uppkommer eller undanröja förekomsten av denna (investeringar i

reningsutrustning m m). Lagen omfattas liksom miljöskyddslagen av individuell

tillämpning och det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande. I

hälsoskyddslagen finns också reglerat om anmälnings- och tillståndsplikt. I

anslutning till tillståndsprövning finns också reglerat om ansökningsavgift14 som

bestäms av respetive kommun. Dock får den inte överskrida kommunens

självkostnad.

4J . I1 Renhållningslag

En av de viktigaste lagarna inom avfallshanteringsområdet är renhållningslagen85.

Lagen ställer krav på dem som hanterar avfall och står att finna i gruppen

skyddslagstiftning. Enligt lagen skall avfall hanteras på sådant sätt att det inte

uppkommer olägenhet ur hälso- och miljövårdssynpunkt. I begreppet hantering

inkluderas även slutligt omhändertagande. Lagens aktsamhetsregel vänder sig till

både enskilda och kommuner. Tillsynen av renhållningsföreskrifterna åligger miljö-

och hälsoskyddsnämnden i kommunerna.

Kommunerna har genom denna lag ett monopol vad beträffar hanteringen av

hushållsavfall. Den obligatoriska skyldigheten för kommunerna att sköta hämtning

och bortforsling av avfall från hushållen eller därmed jämförlig verksamhet tillkom

1972. 1979 utökades kommunernas ansvar till att omfatta uppsamling, förvaring,

bortforsling och slutligt omhändertagande. Genom bemyndigande i renhållningslagen

har kommunerna i renhållningsförordningen86 givits rätt att genom beslut av

kommunfullmäktige utöka sitt monopol till att även omfatta bortforslingen av annat

avfall än hushållsavfall t ex industriavfall. Tör varje kommun skall det finnas en

renhållningsordning, som skall antas av kommunfullmäktige. För bortforsling och

8 4 522, Hälsoskyddslag, SFS 1982:1080 eller Hälsoskyddsförordning, SFS 1983:616
M Renhållningslag, SFS 1979:596
8 6 Renhållningsförordning, SFS 1979:904
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omhändertagande av avfall, som sker genom kommunens försorg får kommunen ta ut
en avgift enligt en taxa som antas av kommunfullmäktige.

Enligt lagen skall landets kommuner upprätta särskilda avfallsplaner för allt avfall
inom kommunens gränser. Avfallsplanen skall bygga på en god överblick över
avfallsflödena och inbegriper samtliga typer av industriavfall. Den skall beskriva en
framtida hantering av avfallsfrågorna i kommunen och innehålla t.ex. målsättningar,
strategier och handlingsplaner. Konkreta åtgärder och insatser för att minska avfallets
mängd och skadlighet skall finnas med. Kommunerna har därför rätt att kräva uppgift
om alla flöden som kan påverka planeringen för den framtida avfallshanteringen i
kommunen. Detta betyder att man i många kommuner kommer att begära uppgifter
också om avfalls- och andra restproduktsströmmar som tidigare varit interna
angelägenheter för företagen. Kommunen har också fr o m 1991 en lagstadgad rätt att
kräva källsortering av bestämt avfallsslag.

Under senare tid har det funnits ett uttalat intresse att börja använda differentierade
avfallstaxor i kommunernas avfallshanteringsarbete, i syfte att bl a få igång
källsortering av industriavfall i företagen. Avfallstaxorna är individuellt utformade
för respektive kommun (se kapitel 3) och företagen kan alltså minska sina kostnader
för omhändertagandet av sitt industriavfall genom att börja källsortera. Investeringar
för att källsortera är ofta billiga och relativt enkla att genomföra. Naturligtvis måste
källsorteringskostnaderna ställas i relation till vinsten av minskade avfallstaxor. Än
så länge är taxedifferensen inte så stor men kommer säkert att öka i framtiden,
efterhand som kommunerna vinner erfarenhet och avfallsdeponiernas utrymme sinar.

4.3.12 Lag om kemiska produkter

Lagen om kemiska produkter, LKP"7 är en typisk ramlag88 och syftar till att
förebygga att skador på människors hälsa eller i miljön förorsakas av kemiska
ämnens inneboende egenskaper. Lagen ställer i detta syfte krav på dem som
hanterar19 eller importerar kemiska ämnen och produkter. Dessa är skyldiga an vidta
de försiktighetsmått som behövs för an hindra eller motverka skador på människor

8 7 Lag om kemiska produkter, SFS 1985:426
M Med ramiag menas »tt endast grundläggande föreskrifter anges i lagen, en ram, som

sedan skall fyllas ut med regeringsbeslut, myndigheters verksamhet och av domstols-
praxis.

8 9 Hantering omfattar; tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvararing,
transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluföring,
överlåtelelse.
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4. Miljörättsliga kostnadsfaktorer

eller i miljön. Lagen kan även appliceras på varor, som innehåller eller har

behandlats med en kemisk produkt. I lagen anvisar lagstiftaren fyra medel för att

uppnå målet:

• att öka kunskapen om produkterna
• att förbättra informationen
• att byta ut farliga produkter mot mindre farliga (substitutionsprincipen)
• att se till att hanteringen inte leder till en exponering som kan skada hälsa eller

miljö for de produkter som inte kan bytas.

För att ge de allmänt hållna reglerna ett mer konkret innehåll kan särskilda

föreskrifter som behövs i olika avseenden meddelas. T ex har regeringen utfärdat

föreskrifter om olika produkter bl a PCB, kadmium och motorbensin. Föreskrifterna

gäller alla som hanterar en viss kemisk produkt.

Lagens 5§ den s k substitutionsprincipen, anses utgöra ett central moment i

kemikalielagstiftningen. Den innebär att om det är möjligt att byta ut en kemisk

produkt mot en annan som är mindre miljö- eller hälsofarlig, skall detta ske.

Substitutionsprincipen äger tillämplighet för importörer och för alla i hanteringsledet,

ända ut till den enskilde konsumenten. Två faktorer har emellertid visat sig medverka

till att substitutionsprincipen inte kommit att få den genomslagskraft som många trott

och hoppats på. För det första krävs det att den nya mindre miljöfarliga produkt som

skall ersätta en äldre produkt, i huvudsak skall fylla samma funktion och vara lika

effektiv som den tidigare produkten. För det andra är det inte alltid självklart vilken

av två produkter som är minst farlig. En avvägning skall ju göras både med avseende

på farlighet för människor och farlighet för miljön och det är alltid inte samma sak.

I lagen finns regler om kunskapsuppbyggnad. LKP 6§ föreskriver att den som

tillverkar eller importerar en kemisk produkt, skall se till att det finns

tillfredsställande information för bedömning av risker för hälso- eller miljöskador. I

förordningen om kemiska produkter90 förtydligas informationskravet ytterligare och

omfattar bl a arten och graden av farlighet. I anknytning härtill (7§ LKP) krävs också

att den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt skall ha

tillgång till den kemiska och toxikologiska kunskap *om behövs med hänsyn till

verksamhetens omfattning och produktens egenskaper. LKP 6 och 7§§ innebär alltså

en hel del merarbete och extra kostnader för företag vad gäller utbildning av

personal, utredningsarbete, dokumentation, m m. Det skall dock tillagas att

90 Förordning om kemiska produkter, SFS 1985:835
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tillsynsmyndigheten, kemikalieinspektionen, mildrar kraven om kunskapsuppbyggnad
i sina föreskrifter91.

Ett annat huvudmoment i LKP är kravet på information till efterföljande
hanteringsled. Produkter som kan ha skadlig verkan skall märkas och
produktinformationen skall medfölja vid överlåtelse, allt enligt huvudregeln i LKP
8§. I Kemikalieinspektionens föreskrifter finns närmare beskrivet hur märkning och
utformning av varuinformationsblad skall se ut92. Dessa är dock utformade ur
hälsosynpunkt. Några bindande föreskrifter om skyddsblad för miljöfarliga produkter
har ännu inte utfärdats. Ovanstående innebär ytterligare merarbete och ökade
kostnader för företagen. Speciellt för de företag som hanterar stora mängder
kemikalier.

Lagen föreskriver också viss tillståndsplikt rörande hantering och import av
kemikalier klassade som livsfarliga. Tillståndsprövning inriktas främst på att sökande
skall klara att ha hand om hälsofarliga produkter. Slutligen, den centrala tillsynen
delas mellan kemikalieinspektionen, naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen och
socialstyrelsen var och en inom sitt respektive ansvarsområde.

Till LKP finns också en förordning93 om kemikalieavgift kopplad, vilken syftar till
att delfinansiera kemikalieinspektionens verksamhet. Kemikalieavgiften tas ut som
årsavgift och produktavgift och betalas årligen för kemikalier som är
anmälningspliktiga till produktregistret94. Avgifter betalas inte för produkter som
tillverkas i landet enbart för exportändamål. Avgiftsskyldighet föreligger för den som
yrkesmässigt tillverkar eller importerar en kemisk produkt som skall vara anmäld till
produktregistret. För närvarande är årsavgiften 5 500 kr. Produktavgiften är 600 kr
för en produkt med tillverkning eller import som understiger 1 000 kg och 1 300 kr
för en produkt med tillverkning eller import som uppgår till eller överstiger 1 000
kg. I årsavgiften inkluderas dock produktavgift för sammanlagt tre produkter.

91 Kemikalieinspektionens föreskrifter, 1991:2
92 Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS) 1986:3, KIFS 1986:4 och KIFS

1990:7.
93 Förordning or.-, kemikalieavgift, SFS 1989:216
94 Regleras i förordning om kemiska produkter, SFS 1985:835
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4. Mijjörättsliga kostnadtfaktonr

4.3.13 Förordningen om miljöfarligt avfall

Med stöd av §13 i LKP har förordningen om miljöfarligt avfall95 utfärdats, vilken

reglerar uppgiftsskyldighet, transportverksamhet, slutligt omhändertagande samt

utförsel och införsel av miljöfarligt avfall. Miljöfarligt avfall är sådant avfall som på

grund av sina egenskaper inte får hanteras och behandlas på samma sätt som vanligt

hushålls- och industriavfall. Förordningen är tillämplig på tolv olika huvudgrupper

av fast eller flytande avfall:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

oljeavfall

lösningsmedelsavfall

färg- eller lackavfall

limavfall

starkt surt eller starkt

alkaliskt avfall

avfall som innehåller kadmium

avfall som innehåller kvicksilver

8.

9.
10.
11.

12.

avfall som innehåller antimon,

arsenik, barium, beryllium, bly,

kobolt, koppar, krom, nickel,

selen,silver, tallium, tenn,

vanadin eller zink

avfall som innehåller cyanid

avfall som innehåller PCB

bekämpningsmedelsavfall

laboratorieavfall

De tolv huvudgrupperna exemplifieras i en s k vägledande förteckning som utges av

Naturvårdsverket. Förteckningens syfte är att underlätta bedömningen av vad som

skall betraktas som miljöfarligt avfall. Denna förteckning beskriver ca 140 olika

avfallstyper. Någon specifik definition av vad som är miljöfarligt avfall finns

emellertid inte. Det är avfallsproducenten som sj31v har att avgöra vilket av hans

avfall som är miljöfarligt. Det är också avfallsproducenten som står för

skadestandsrisken vid en felaktig bedömning.

Allt kemiskt avfall klassas inte som miljöfarligt. Ämnen som endast obetydligt

påverkar naturen får i små mängder läggas i soporna eller hällas i avloppet. Detta

gäller exempelvis vissa saker, sockerarter och naturliga aminosyror. Vid

bedömningen av ett ämnes miljöfarlighet tar man bl a hänsyn till toxiciteten,

lösligheten i vatten, samt om ämnet kan brytas ner i naturen, eller om det föreligger

risk för att det ackumuleras hos levande varelser. Hänsyn tas också till om ämnet

fräter på avloppssystemet eller kan orsaka explosion. Vidare får vägtransport av

miljöfarligt avfall bara ombesörjas av kommun eller av kommunägt företag eller av

den som erhållit särskilt tillstånd av länstyrelsen. Destruktion av miljöfarligt avfall

95 Fördordning om miljöfarligt avfall, SFS 1985:841
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får endast utföras av SAKAB (Svensk Avtallskonvertering AB) eller av den som har
tillstånd från SNV.

Slutligen finns en ansökningsavgift för tillståndsprövning avseende miljöfarligt avfall
till transportverksamhet och till slutligt omhändertagande. Enligt avgifts-
förordningen96 är för närvarande avgiften för tillstånd om slutligt omhändertagande
4 800 kr och för tillstånd till transportverksamhet 1 300 kr.

4 3 . 1 4 Miljöbalken

Under våren 1993 lade miljöskyddskommitén fram ett huvudbetänkande rörande en
miljöbalk97, i vilken de centrala lagarna på hälsoskydds- och miljöområdet inbegrips.
Syftet med miljöbalken har varit att föra samman de olika miljölagarna till ett
enhetligt och överskådligt system, samt för att ge uttryck för en samlad inställning
till miljöfrågorna. Vissa delar av den befintliga miljölagstiftningen har dock kommit
att lämnas utanför t ex nuvarande vattenlag. I miljöbalken, som har karaktären av en
ramlag, stalls tre grundläggande principer upp som bör genomsyra allt miljöarbete:

1. Skador skall i första hand förebyggas. Därvid skall sedan risken för skador
beaktas.

2. Vad som utvinns ur naturen skall kunna användas och slutligt tas om hand utan
att denna skadas.

3. Den som kan orsaka eller som orsakar skador och olägenheter skall betala
kostnaden för att förebygga eller avhjälpa dem.

För den första punkten gäller principen att om bästa tillgängliga teknik och
utbytesprincipen. Även den s k försiktighetsprincipen kommer i uttryck i den första
punkten. I den andra punkten finns kretsloppsprincipen inlagd, vilket innebär att
produkter som framställs skall vara mijlöanpassade så att de s* långt som möjligt kan
återanvändas eller materialet i dem återvinnas. Slutligen i tredje punkten lagfästs
principen om att förorenaren betalar.

I stora delar är miljöbalken likvärdig med dagens miljölagstiftning men i vissa
avseenden finns viktiga skillnader som kan komma att påverka företagens framtida

96 Förordning om avgifter, SFS 1992:191
97 SOU, 1993, "Miljöbalk, huvudbetänkande av miljöskyddskommilén, del 1 &2", SOU

1993:27, Stockholm
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4. MHjörättsliga kostnadtfaktonr

miljörättsliga kostnader. Utan att göra någon närmare analys av konsekvenserna
listas några viktiga punkter nedan:

• Miljökvalitetsnormer införs i miljöbalken, vilka skall ge uttryck for de krav som
kan komma att ställas på miljön med utgångspunkt från vad människan och
naturen tål. Inga kompromisser angående vad som är tekniskt och ekonomiskt
möjligt kommer att tillåtas vid utformningen av kvalitetsnormerna. Dessa skall i
första hand ligga till grund för samhällsplanering och vid utarbetandet av
generella föreskrifter samt vara ledande vid prövning av tillståndsärenden och vid
tillsyn. Normerna skall vid särskilda skäl också kunna göras bindande.

• Vid all hantering av varor skall risker för hälsa och miijö beaktas för varans hela
livslängd. Kretsloppsprincipen skall beaktas i alla led men särskilt då varan
konstrueras och tillverkas. Vidare föreslås ett förlängt producentansvar som
innebär en skyldighet för den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer
en vara skall se till att avfallet forslas bort, återanvänds, återvinns eller
omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt.

• I den föreslagna miljöbalken, 3 kap 7§, finns en stoppregel i vilken det fastslås
att om en verksamhet, hantering eller en åtgärd, kan befaras leda till att
människors hälsa skadas, får den inte utövas eller vidtas, trots användning av
olika försiktighetsmått . Stoppregeln kan om den tolkas strikt användas för att
t ex förbjuda bilkörning och rökning.

• Miljöskyddskommitén föreslår att avfalls- och miljövarudeklarationer skall
införas med början på vissa speciella produktgrupper.

• Det påpekas särskilt att utbytesprincipen, som i tillverkningsledet innebär en
skyldighet att välja de ämnen som är minst farliga för miljön, måste tillämpas
hårdare.

• För att öka allmänhetens inflytande i miljöfrågor föreslås att en miljöombudsman
skall tillsättas med uppgift att ta emot och utreda enskilda personers klagomål.

• Miljöskyddsavgiften föreslås en ny utformning. Den tidigare regeln om att
överträdelsen måste ha medfört ekonomiska fördelar för att avgiften skall kunna
utdömas, tas bort. Den "nya" miljöskyddsavgiften skall istället utgöra en
schabloniserad sanktion för överträdelser av miljöregler, även sådana som varken
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skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Vidare föresläs också att presriptionstiden

för fordran på skadestånd för personskada förlängs till från 10 år till 30 år.

43 .15 Försäkringar

Ur miljösynpunkt finns det fyra olika slag av försäkringar som kan vara intressanta

för en företag att teckna; ansvarsförsäkring, miljöskadeförsäkring, miljöansvars-

försäkring or rättskyddsförsäkring. Det är emellertid bara miljöskadeförsäkringen

som är obligatorisk, vilke» den är för alla anmälnings- och tillståndspliktiga

verksamheter. Ytterligare två försäkringar har viss miljöanknytning, oljeskade-

försäkring och egendomsförsäkring. Dessa beskrivs dock inte närmare då de är av

mer specialkaraktär.

Behovet att försäkra ett företag för miljörättsliga övertramp varierar med

branchtillhörighet och riskexponering. Likaså varierar försäkringspremierna.

Information om försäkringspremiernas storlek är visserligen konfidentiell (utom för

miljöskadeförsäkringen), men bedöms ändå variera avsevärt, från S 000 till

100 000 kr/år.98 Utöver försäkringspremierna måste företagen också betala en

självrisk om försäkringen utnyttjas. Minibeloppen som måste betalas varierar från

7% av basbeloppet" till fem basbelopp.

Allmän ansvarsförsäkring

Nästan alla företag har en allmän ansvarsförsäkring, vilken i första hand tecknas för

att gälla vid brand-, vatten- eller inbrottsskador. Mot en viss självrisk lämnas

ersättning för skadestånd som försäkringstagaren kan H'i :!.-yldig att betala för skador

han vållat annan person eller egendom. Kostnader för dt mstolsförfarande, rättsliga

åtgärder etc ersätts också av försäkringen. Vad gäller miljöskador täcker

försäkringen bara eventuella skadestånd som måste betalas ut p g a att tillfälliga och

oförutsedda fel begåtts eller uppkommit i företagets verksamhet. Skadestånd som

uppkommer till följd av långsamma skeenden betalas inte från denna försäkring.

Rena förmögenhetsskador ersätts inte heller av den allmänna ansvarsförsäkringen om

förmögenhetsskadan inte har samband med en samtidigt inträffad sak- eller

personskada. Exempel på miljöskador som täcks av ansvarsförsäkringen:

98 Uppgifter insamlade genom en rundringning till försäkringsbolagen Skandia,
Länsförsäkringar, Trygghansa, Folksam, och WASA, juni 1993.

99 Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring.
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4. Miljörättsliga kostnadsfaktorer

• Skador p g a av brister i hanteringen av avfall som leder till mark- eller
vattenföroreningar.

• Luftföroreningar i samband meU byggnadsarbete
• Läckage av kemiska vätskor frän cisterner eller transportfordon

MUjöskadeförsäkring
I vissa fall kan det vara svårt för en skadelidande att få ersättning för en miljöskada
av den som vållat skadan. Många miljöskador karakteriseras nämligen av att de
utvecklas mer eller mindre långsamt över tiden och varför skadeståndsrätten ibland
kan vara preskriberad. Ibland kan det vara svårt att fastställa vem skadevållaren är.
Och även om skadevållaren identifieras kanske denne inte längre finns till eller inte
har några likvida medel att ersätta skadan med. För att möjliggöra ersättning till
tredje man i sådana här situationer infördes 1 juli 1989, en speciell
miljöskadeförsäkring.

Miljöskadeförsäkringen är obligatorisk (65§ ML) för alla företag som bedriver
miljöfarliga verksamheter enligt miljöskyddslagen och har tillstånds- eller
anmälningsplikt och gäller för skador som faller under miljöskadelagen100. Enligt
bestämmelserna är företagen skyldiga att betala en årlig premie och vars storlek
regleras i en särskild förordning, se tabell 8. Om företaget underlåter att betala
förfallen premie kan myndigheterna förelägga företaget an vid vite betala premien.
För miljöskadeförsäkringen svarar Miljöskadekonsortiet. I konsortiet ingår
försäkringsbolagen Skandia, WASA, Folksam, Länsförsäkringsbolagen och Trygg-
Hansa.

Miljöskadeförsäkringen gäller då skadevållaren, d v s den som orsakat skadan, är
skadeståndsskyldig enligt miljöskadelagen samt;

• saknar ekonomiska möjligheter att betala skadeståndet eller,
• är okänd eller,
• miljöskadan är orsakad av händelser som ligger så långt tillbaka i tiden att

skadeståndsrätten är preskriberad (preskriptionstiden är 10 år).

Ersättningen från miljöskadeförsäkringen betalas ut för såväl person- som sakskador
vid en miljöskada. Vissa villkor finns dock för de olika typerna av skador.
Försäkringspremiens storlek regleras i egen förordning101. För industriella

100 Miljöskadelag, SFS 1986:225
101 Förordning om miljöskadeforsäkring, SFS 1989:365
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verksamheter varierar premiebeloppen, mellan 800 och 80 000 kr beroende på antalet

anställda samt vilken myndighet som ansvarar för företagets tillständs- eller

anmälningsplikt. Försäkringen är alltså inte kopplad till företagens miljöpåverkan

eller miljörisker. Ett företag har därför små möjligheter att själv påverka

försäkringskostnaderna genom att t ex vidta miljöförbättrande åtgärder. Kostnaderna

kan i princip bara minskas genom att minska antalet anställda.

Antal ansUllda

vid anläggningen

5-199

200-499

5 0 0 * flera

A-klassad

verksamhet

20 000 kr

40 000 kr

80 000 kr

A-klassad

verksamhet

8 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

B-klassad

verksamhet

1600 kr

4 800 kr

8 000 kr

C-klassad

verksamhet

800 kr

1 600 kr

4 800 kr

Tabell 8 Verksamheter som i miljöskyddsförordningen anges som; jordbruk, utvinning
av mineraliska produkter, tillverkning, skall betala ovanstående belopp i
miljöskadeförsäkring. Skillnaden mellan kolumn I och 2 ligger i mängden
miljöfarligt avfall som verksamheten producerar. Verksamheter under
följande beteckningar; el-, värme- vattenförsörjning, varuhandel,
samfärdsel, post, telekommunikationer, offentlig förvaltning och tjänster,
betalar miljöskadeförsäkring enligt rad 1.102

Miljöansvarsförsäkring

Idag erbjuder försäkringsbolagen företagen att teckna en särskild miljöansvars-

försäkring. Försäkringen är ett komplement till miljöskadeförsäkringen och har till

syfte att täcka olika ersättningskrav som kan uppstå då miljöskadelagen aktualiseras.

Upp till 5 miljoner kronor kan betalas ut per skadetillfälle. Kostnader för

utredningar, förhandlingar och rättegång täcks också av försäkringen. Däremot

ersätts inte böter, vite eller miljöskyddsavgifter.

Innan ett företag får teckna en miljöansvarsförsäkring genomför försäkringsbolaget

en besiktning och riskbedömning på plats, d v s försäkringsbolagets tekniskt kunniga

personal åker ut och kontrollerar företagets verksamhet. Dessutom miste företaget

lämna en utförlig redovisning om sin verksamhet i samband med ansökan (se bilaga

(råga). Försäkringsbolaget gör sedan en total riskbedömning och beslutar sig för om

de är beredda att erbjuda företaget att teckna en försäkring Försäkringspremien

beror på företagets verksamhet och dess omsättning. Det är inte uteslutet att vissa

verksamheter bedöms som så farliga att de inte tillåts teckna en

miljöansvarsförsäkring. I sådana fall måste företaget finansiera risken på annat sätt,

t ex genom att avsätta pengar till en intern miljöriskfond.

102 Förordning om miljöskadeförsäkring, SFS 1989:365
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4. MHjörättsliga kostnadsfaktorer

Rattsskyddsf&rsOkring

Företagsledare och arbetsledare och deras ansvarsförhållande till den yttre miljön
men också den inre har på senare tid alltmer accentuerats. Alla som på ett korrekt
sätt delegerats ett skyddsansvar kan ställas inför rätta och eventuellt dömas för brott
mot miljön. För att täcka eventuella rättegångskostnader när någon i företaget
misstänks för miljöbron, kan en rättskyddsförsäkring tecknas. Rent uppsåtliga
handlingar omfattas inte av försäkringen. Dessutom gäller den bara för brottsmål och
inte skadeståndsmål. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för resor, förlorad
arbetsinkomst, böter, vite eller miljöskyddsavgift.

4.3.16 Sammanställning av miljö- och kontrollkostnader

För att identifiera, strukturera och värdera företagets miljö- och kontroll kostnader,
kan följande generella arbetsgång vara till hjälp.

MILJÖ- OCH KONTROLLKOSTNADER
• Utgå från befintliga tillstånd och därtill kopplade villkor för att samla

information om aktuella kravnivåer för miljöskydds- och kontrollutrustning. Vid
val av miljöskydds- och kontrollutrustning tänk på att försöka förebygga
miljöproblem. Angrip källan, inte symptomen.

• Ta hjälp av kapitel 4.3.17 för att identifiera och strukturera miljö- och
kontrollkostnader. Analysera hur investeringen kommer att påverka den yttre
miljön (emissioner o dyl). Ta hjälp av restproduktssanalyser (se kapitel 3).

• Ta reda på vilken lagstiftning som kan bli aktuell för investeringen och vilka
tillståndskraven är. Kontakta länsstyrelse eller miljö- och hälsoskyddsförvaltning
för information.

• Analysera om investeringen medför någon form av informationsplikt t ex enligt
LKP.

• Analysera vilka interna aktiviteter som krävs för att upprätthålla egenkontrolien
och miljöskyddet.

• Kontrollera hur investeringen kommer att påverka företagets behov av
miljöförsäkringar.

• Uppskatta och beräkna miljö- och kontrollkostnaderna och sammanställ dessa.
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43.17 Mi|jö-och kontrollkostnader

Nedan finns ett antal kostnader som kan hänföras till den tredje nivån i MILA:s
sorteringsmodell, miljö- och kontrollkostnader. Listan kan användas som
utgångspunkt vid identifiering och strukturering av miljö- och kontrollkostnader i
företagets investerings- och lönsamhetsanalys.

Miljö- och kontrollkostnader
Miljöskyddsåtgärder
• Miljöskyddsutrustning, t ex filter
• Kontrollutrustning
• Energi
• Underhåll och service
• Personal
• Dokumentation
• Utbildning
• Administration
• Besiktning
• Övrig utrustning, etc

Tillstånd
• Personal
• Extern kompetens
• Informationsspridning, t ex anonnser
• Dokumentation
• Administration
• Besiktning
• Provtagning och analyser
• MKB
• Myndighetskontakt, etc

Egenkontroll
• Personal
• Utbildning
• Dokumentation
• Administration
• Extern kompetens

Egenkontroll, forts.
• Mät- och kontrollutrustning
• Underhäll och service
• Provtagning och analyser
• Miljörapport, etc

Försäkring
• Premie miljöskadeförsäkring
• Premie övriga miljöskyddsförsäkringar
• Intern miljöförsäkringsfond
• Självrisk
• Personal
• Dokumentation, etc

Myndigheter
• Miljöskatter
• Miljöavgifter
• Tillsyn
• Besiktning
• Avgifter för myndigheters verksamheter
• Avfallstaxa, etc

LKP
• Skyddsblad
• Produktinformation
• Märkning
• Personal
• Utbildning
• Kemikalieavgift
• Extern kompetens, etc
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4. Mifjörättsäga kostnadsfaktortr

4.4 Straff- och civilrättsliga kostnader

4.4.1 Inledning

Definition av straff- och civilrättsliga kostnader
Straff- och civilrättsliga kostnader uppkommer dä företag anmäls och eventuellt fälls
JÖr brott mot lagar och förordningar i den ekologiska lagstiftningen.

Ekologisk brottslighet är ett begrepp som kommit att användas allt oftare i den
allmänna miljödebatten. Emellertid är ekologisk brottslighet inget vedertaget juridiskt
begrepp varför definitioner och avgränsningar diskuterats livligt. Den ekologiska
brottsligheten har ofta klassats som en form av ekonomisk brottslighet, som allmänt
brukar definieras som "ekonomiskt motiverad brottslighet som försiggår mer eller
mindre systematiskt i en övrigt laglig näringsverksamhet"103. Ekologisk brottslighet
är ett vidare begrepp och sammanfaller bara till viss del med definitionen. Miljöbrott
behöver inte vara systematiska och kontinuerliga eller bara förekomma i
näringsverksamheter och avser inte alltid stora ekonomiska värden. De brottsliga
gärningarna kan omfatta en rad olika situationer beroende på arten och omfattningen
av en verksamhet, t ex gälla behandling och transport av miljöfarligt avfall eller
brandfarlig vara som står i strid med förordningen om miljöfarligt avfall respektive
lagen om transport av farligt gods. Det kan också vara underlåtenhet att söka tillstånd
hos myndigheterna för att bedriva miljöfarlig verksamhet, driva miljöfarlig
verksamhet i strid med grJlande villkor, utnyttja sandtäkt eller söka vattendom hos
vattendomstolen för dumpning av miljöfarligt byggavfall o s v .

För an säkra företagens efterlevnad av den ekologiska lagstiftningen, finns en rad
sanktionsmöjligheter som anvariga myndigheter kan vidta t ex fängelse, böter,
miljöskyddsavgift och förverkande. Förutom risken för direkta straffsanktioner har
på senare tid ytterligare en faktor av betydelse för lagefterlevnaden blivit påtaglig,
nämligen allmänhetens ökande miljömedvetande. Detta har har lett till att
konsumenter och marknad ur miljösynpunkt ställer allt mer långtgående krav på
produkters innehåll och tillverkningssätt. Problematiken diskuteras närmare under
kapitel 5.

Till den tredje nivån i MILA:s sorteringsmodell, straff- och civilrättsliga kostnader,
hänförs miljörelaterade kostnader som direkt kan förknippas med olika
straffsanktioner för överträdelser av den ekologiska lagstiftningen. De straff- och

103 Eriksson I., 1990, "Ambitioner och flaskhalsar", 1990:10, Brottsförebyggande rådet
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civilrättsliga kostnaderna är potentiella kostnader som uppkommer först då ett företag

anmäls och falls för ett miljöbron. I kapitel 4.4 analyseras olika straffsanktioner som

kan förekomma och vilka potentiella företagsekonomiska effekter dessa kan medföra.

Innan de potentiella straff- och civilrättsliga kostnaderna analyseras krv s en närmare

beskrivning av vilka ekologiska brott som kan uppkomma inom den viktigaste

ekologiska lagstiftningen (se även kapitel 4.3).

4.4.2 Brottsbalken

I brottsbalkens regler104 om miljöbrott och vållande till miljöstörning inträder

straffansvar när någon:

• Förorenar mark, vatten eller luft på ett sådant sätt som medför eller kan medföra

hälsorisker för människor eller skador på djur- och växtliv, som inte är av ringa

betydelse, eller som orsakar annan betydande olägenhet.

• Förvarar avfall eller annat ämne på sätt som genom förorening medför

hälsorisker, skador eller betydande olägenheter i miljön.

• Orsakar betydande olägenheter i miljön genom buller, skakning eller strålning.

Det är viktigt att påpeka att gärningen inte är brottslig om den är tillåten av behörig

myndighet eller allmänt vedertagen. Likaså skall inte heller ansvar dömas om

gärningen med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarlig.

4 .43 Miljöskyddslagen

Som tidigare kapitel illustrerat, innehåller miljöskyddslagen en rad kravregler för

industriell verksamhet som påverkar den yttre miljön. Lagen är utformad som en

ramlag med blankettstraffbud som vid tillämpning kan medföra vissa svårigheter.

Ansvarsbestämmelserna är knutna till koncessionsnämndens eller länsstyrelsens

villkor, föreskrifter eller förbud i det enskilda fallet. Generellt kan fyra typer av brott

mot miljöskyddslagen urskiljas:

• överträdelse av förbud mot miljöfarlig verksamhet.

• Brott mot förprövningsplikten. Det vill säga underlåtenhet att anmäla

verksamheten till länsstyrelsen när så krävs samt underlåtenhet att söka tillstånd

104 13kap8-9§§, BrB
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4. Mifjörättsliga kostnads/aktörer

hos koncessionsnämnden alternativt länstyrelsen innan verksamheten påbörjas

eller ändras.

Villkorsöverträdelser, det vill säga åsidosättande av villkor och föreskrifter som

meddelats av tillståndsmyndiheten.

Försummelse av föreläggande om att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten och

att utföra behövliga undersökningar av verksamheten. Liksom an lämna oriktiga

uppgifter till tillsynsmyndigheten som kan ha betydelse för tillståndet och

tillsynen.

4.4.4 Miljöskadelagen

Då skadeståndslagens regler många gånger saknar förmåga att reglera ersättning till

drabbade vid miljöskador, har en särskild lag instiftats för detta ändamål,

miljöskadelagen105 (MSkL). Lagen är tillämplig när en verksamhet på en fastighet

orsakar skador i omgivningen genom olika former av mark- vatten- och

luftföroreningar, buller, skakningar. eller liknande störningar. Lagen omfattar inte

skador inom anläggningen där verksamheten bedrivs, t ex skador på anställda eller

besökare. Enligt miljöskadelagens huvudregel är den som bedriver miljöfarlig

verksamhet strikt ansvarig för de miljöskador och -störningar som kan uppstå. Det

strikta ansvaret innebär att oaksamhet inte krävs för att företagaren skall bli

skadeståndsansvarig Tillstånd för en miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen

befriar alltså inte en företagare från ansvar enligt miljöskadelagen. Likaså kan

ersättning bli aktuell även om tillståndsvillkoren inte överskrids. I lagtexten finns

ungefär samma störningar listade som i miljöskyddslagen. Vissa ändringar har dock

gjorts (se närmare MSkL 3§) t ex kan MSkL också tillämpas vid helt tillfälliga

störningar, vilket miljöskyddslagen ej kan.

Miljöskadelagens principer och regler är fördelaktigare för den skadelidande än de

allmänna skadeståndsprinciperna. Enligt skadeståndslagen måste den som kräver

skadestånd bevisa att skadan orsakats genom motpartens verksamhet. Men enligt
MSkL räcker det, med hänsyn till omständigheterna, att det finns en övervägande
sannolikhet för att störningen har orsakat skadan Den skadelidande kin även erhålla
skadestånd för eventuella framtida störningar, om det någorlunda säkert går att
beräkna förlusterna.

103 Miljöskadelagen, SFS 1986:225
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4.4.5 Lagen om kemiska produkter, LKP

Som tidigare nämnts har LKP till syfte an förebygga att skador p4 människors hälsa
eller i miljön förorsakas av kemiska ämnens inneboende egenskaper. Den gäller all
hantering (tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport,
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse)
och import av kemiska ämnen och beredningar. Lagen kan även appliceras på varor,
som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt.

LKP:s ansvarsregler är förknippat med ett blankettstraffbud som belägger brott mot
försiktighetsmått enligt 5§, brott mot föreskrift eller förbud som utfärdats med stöd
av 5-13§§ (försiktighetsmått, utredning om skaderisker, kunskapstillgång, produkt-
information, information till myndighet, notifikation om nya kemikalier, tillstånd,
förbud eller brott mot reglerna om miljöfarligt avfall) och underlåtenhet att
tillhandahålla upplysningar enligt §15. Brottsbalken och varusrnugglingslagen äger
företräde vid samtidigt brott mot LKP. Det bör poängteras att brott mot 5§ kräver
uppsåt eller grov oaksamhet medan vanlig oaktsamhet krävs i övriga fall.

4.4.6 Sanktioner för brott mot den ekologiska lagstiftningen

Bron mot den ekologiska lagstiftning kan leda till olika slag av påföljder t ex
fängelse, böter och miljöskyddsavgift. Nedan görs en närmare beskrivning de olika
sanktionsmöjligheter för an göra det möjligt an ta hänsyn till dem i en investerings-
och lönsamhetsanalys.

Fängelse, böter

Juridiska personer kan inte enligt svensk lagstiftning begå bron. Svensk rän
accepterar inte en korporativt straffansvar, utan ansvaret för överträdelser i en
juridisk persons verksamhet måste placeras på de fysiska personer, som är an
betrakta som ställföreträdare för den juridiska personen. Detta straffansvar, det så
kallade företagaransvaret, är placerat på ledningen för företaget d v s på styrelse och
verkställande direktör. Dessa kan alltså dömas för lagöverträdelser som sken under
företagets drift även om den direkte gärningsmannen skulle vara en underordnad
anställd. Företagsansvaret kan dock, om vissa förutsättningar är uppfyllda, delegeras
t ex till en platschef eller miljöansvarig.

Böter och fängelse är de påföljder som kan drabba den fysiska personen som innehar
företagsansvaret. Vid mindre grova förseelser är böter den vanligast förekommande
påföljden och kan utdömas som en i förväg bestämd penningsumma, penningböter
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4. Mifjörättstiga kostnadsfaktorer

eller dagsböter. Den sistnämnda är mest frekvent och den innebär att hänsyn tas till

brottets svårighetsgrad och gärningsmannens ekonomiska förhållande.

För såväl miljöbrott som vållande till miljöstörning är böter eller fängelse i högst 2

år de möjliga straffen enligt BrB. Om miljöbrottet är att döma som grovt kan

fängelsestraff upp till 6 år utdömas. Straffmaximum för brott mot ML är fängelse i 2

år.

Förverkande

Även om juridiska personer inte kan drabbas av brottpåföljd kan de träffas av vad

som kallas särskild rättsverkan av brott, som förverkande eller fcretagsbot.

Förverkande106 innebär att staten eliminerar vad någon tjänat på brott

(värdekonfiskation), eller konfiskerar hjälpmedel som använts eller kan komma att

användas vid bron (sakkkonfiskation). Förverkande kan riktas mot både fysisk och

juridisk person. Det krävs dock att någon har dömts för lagöverträdelsen.

Förverkande vad gäller miljöbrott och vållande till miljöstörning regleras i BrB 13

kap och 36 kap. Bestämmelserna om förverkande kan även tillämpas vid brott mot

specialstraffrätten t ex miljöskyddslagen.

Om förverkande skall användas för brott vid utövning inom näringsverksamheten,

kan de ekonomiska fördelarna förverkas om det inte bedöms som oskäligt. Om

avgiftsskyldighet föreligger på grund av brottet, ska!l förverkande inte åläggas.

Noterbart är att det inte krävs att näringsidkaren och gärningsmannen är en och

samma person för att förverkande skall kunna utdömmas. Slutligen, så vitt är känt

har förverkande ännu inte kommit i användning vid miljöbrott.

Företagsbot

Företagsbot107 är en relativ ny sanktion som kan ådömas företag när brott begåtts

inom en verksamhet. Brottet kan ha begåtts av någon anställd eller en uppdragstagare

som handlat för företagets räkning. En förutsättning för att företagsbot skall kunna

utdömas är att brottet inneburit ett grovt åsidosättande av särskilda skyldigheter som

är förenade med verksamheten eller att brottet är av allvarligare slag. Vidare krävs

att näringsidkaren inte gjort vad som skäl igen kan krävas för att förebygga

överträdelsen.

106 BrB 36 kap
107 BrB kap 36, §§7-10
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Till skillnad frän föreverkande är syftet med företagsbot inte att eliminera

ekonomiska vinster som uppkommit p g a brott, utan funktionen är enbart

bestraffande. Det krävs därför inte att någon vinst skall ha uppkommit vid brottet.

Exempel på brott som företagsbot kan tillämpas på är olika slag av miljöbrott.

Yrkande om företagsbot har under senare tid framställts för brott mot LKP och ML.

Företagsboten fastställs till lägst 10 000 kr och högst 3 000 000 kr.

Miljöskyddsavgift

överträdelser mot miljöskyddslagen regler kan innebära betydande ekonomiska

fördelar. Det ansågs därför att de straffrättsliga sanktionerna inte var tillräckliga utan

att det också krävdes en ekonomisk verkande sanktion, som direkt kunde riktas mot

alla utövare av miljöfarlig verksamhet, såväl juridiska som fysiska personer. 1981

infördes därför bestämmelser om en miljöskyddsavgift i miljöskyddslagen.

Syftet med miljöskyddsavgiften är att eliminera ekonomiska fördelar som erhållits på

grund av att miljöskyddslagen straffbestämmelser har överträtts. Avgiften utgår

oberoende om överträdelsen har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det krävs

heller inte att gärningsmannen har dömts för brottet eller ens identifierats. Om

överträdelsen endast har medfört små ekonomiska fördelar skall inte

miljöskyddsavgift utgå. Miljöskyddsavgiften fungerar således som en form av

förverkande men till skillnad från förverkande krävs inte att brott i juridisk mening

begåtts. Normalt sett bestäms miljöskyddsavgiften till ett belopp som motsvarar

vinsten av, eller de kostnader som företaget har sparat in på grund av överträdelsen.

Koncessionsnämnden prövar frågan om miljöskyddsavgift på talan av

naturvårdsverket.

Vite

Vite är en ekonomisk pålaga som regleras i viteslagen108 och kan betecknas som ett

indirekt tvångsmedel. Genom vissa bestämmelser i special straffrätten kan statliga och

kommunala myndigheter ges bemyndigande att förelägga om vite. Utdömmande av

vite bestäms dock av rättliga instanser, i första hand länsrätten. Vite används i

kombination med föreläggande d v s att om en myndighet förelägger att en

verksamhet skall vidta vissa åtgärder eller upphöra med vissa aktiviteter, kan

myndigheten hota med att ett visst belopp, ett vite, skall betalas om adressaten trotsar

föreläggandet. Det är dock inte möjligt att sätta ut ett vite i ett tillståndsbeslut.

Viteshotet är individuellt och riktar sig till en speciell fysisk eller juridisk person,

108 Viteslag, SFS 19g5:206
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samt mot företrädare för juridisk person. Vitesbeloppet bestäms i förväg och kan
dömas ut om subjektet trotsar föreläggandet.

Om ett föreläggande vid vite inte följs kan ett nytt vitesbeslut meddelas. Det får
emellertid först meddelas efter att det första hunnit vinna laga kraft. En variant av
vite som myndigheterna kan meddela är löpande vite. Detta innebär att ett visst
vitesbelopp bestäms, vilket sedan utgår varje gång en fastställd tidsperiod passeras.
Ett viteshot kan överklagas liksom utdömmandet av ett vite. Detta dubbla
beslutsförfarande innebär att ett företag kan förin ia handläggning av ett vite fram till
att en faktisk utbetalning skall ske, under lång tid (6 år).

4.4.7 Skadest4nd

Det s k företagsansvaret innefattar både ett straff- och skadeständsrättsligt ansvar för
företagare vad gäller lagöverträdelser och skador som inträffar i samband ned
företagets drift. Det skadeståndsrättsliga ansvaret regleras i skadeståndslagen och i
miljöskadelagen samt i de privaträttsliga reglerna. En skadeståndstvist kan avgöras i
domstol eller skiljenämnd, men givetvis kan tvisten också lösas utom rätta. En
skadeståndsdom har bara rättslig verkan mellan parterna i målet. Att en granne fått
skadestånd utdömt innebär alltså inte att företagaren automatiskt blir
skadeståndsansvarig mot annan granne.

Eftersom de regler och principer som finns i skadeståndslagen är svåra att applicera
vid miljöskador, finns en särskild miljöskadelag (se kapitel 4.4.4). Enligt
miljöskadelagens huvudregel är den som bedriver verksamhet strikt ansvarig för de
miljöskador och miljöstörningar som verksamheten kan förorsaka. Ak»r,amhet eller
oaktsamhet spelar då ingen roll, företagaren är ändå skadeståndsskyldig. Likaså
gäller inte bara det strikta ansvaret företagaren själv, utan också entreprenörer,
arrendatorer och andra som utför eller låter utföra arbete på företagerens fastighet.
Om t ex ett sprängningsarbete på en fastighet medför sättningar i en grannfastighet,
kan ägaren kräva skadestånd av både ägaren av fastigheten där sprängningen utförts
och sprängfirman.

Utgångspunkten i miljöskadelagen är att ersättning skall utgå till den som lider
ekonomisk skada p g a miljöskador eller miljöstörningar, vare sig det gäller att man
skadas till sin person, till sin förmögenhet eller till sin egendom. Det finns även
möjlighet att erhålla skadestånd för eventuella framtida störningar, om det
någorlunda säkert går att beräkna förlusterna.
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För att skadeståndsskyldighet enligt MSkL skall inträda vid rena

förmögenhetsskador, d v s skada som inte har samband med person- eller sakskada,

krävs emellertid att tre krav är uppfyllda. För det första krävs det att

förmögenhetsskadan är väsentlig. Skadeståndsregeln kan troligen inte tillämpas för

att dålig lukt från en fabrik håller borta en och annan gäst från en restaurang i

närheten. För det andra får störningen inte vara ortsvaniig, d v s att störningen bör

tålas med hänsyn till förhållandena i orten. Lukt från ett lantbruk måste t ex tolereras

i större utsträckning på landet än om den förekommer i ett fridfullt villaområde. För

det tredje gäller i princip inte MSkL om störningen är allmänvanlig. Troligtvis så

kan t ex inte den som störs av buller från en nyanlagd motorväg i närheten få

ersättning. Visserligen är störningen inte ortsvaniig utan något nytt i trakten. Men

det är ändå en störning som man inom vissa gränser får räkna med.

När det gäller personskador, skador på människors hälsa eller risk för detta, finns

ingen begränsning såvitt avser skadans omfattning. Det spelar alltså ingen roll om

störningen är orts- eller allmänvanlig. Har företagaren eller anställda gjort sig

skyldig till försummelse eller vårdslöshet utgår också ersättning oavsett om

störningen är orts- eller allmänvanlig. Slutligen kan själva skadeståndsbeloppet

nedsättas om den skadelidande själv har medverkat till sin skada, genom att inte göra

vad som skäl igen kan krävas för att försöka hindra eller begränsa skadan.

4.4.8 Återställningsskyldighet

I miljöskyddslagen finns inskrivet att den som bedriver miljöfarlig verksamhet också

har en återställningsskyldighet. Återställningsskyldigheten syftar till att både avhjälpa

och återställa redan inträffad skada på mark- och vattenområde och till att förhindra

fortsatt negativ miljöpåverkan. Det är i första hand näringsidkaren som bedriver eller

har bedrivit en verksamhet som orsakat miljöpåverkan, som är ansvarig för att

återställningsåtgärder vidtas och därmed förenade kostnader. Om företaget har gått i

konkurs är konkursboet ansvarigt för att nödvändiga åtgärder vidtas, oavsett om

konkursboet fortsätter verksamheten eller ej. Om själva verksamheten har upphört är

det den siste utövaren som är ansvarig och mot vilken krav kan riktas. Den siste

utövaren kan alltså komma att få bära ansvaret för återställning av delar som kan

hänföras till tidigare utövares verksamhetsperioder. Med verksamhet åsyftas

industriell eller annan verksamhet av motsvarande slag.

Återställningsansvaret är begränsat till att gälla skäliga åtgärder, d v s vad som är

tekniskt och ekonomiskt möjligt samt miljömässigt motiverat. Som exempel på

återställningsobjekt kan nämnas tunnor med miljöfarligt avfall, avfallsupplag från
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gruvdrift, avslutade deponier och glasbruksavfall. Återställningsåtgärder kan

genomföras på en rad olika sätt. En åtgärd kan vara att sanera och transportera bort

förorenad jord. En annan åtgärd kan vara att "kapsla in" ett avfallsupplag i syfte att

hindra lakvattnet från att sippra ut.

Att uppskatta och beräkna kostnaderna för att återställa miljön efter en verksamhet är

svårt då kostnaderna ofta ligger mycket långt fram i tiden. Likaså är det svårt att veta

vilken omfattningen som återställning kommer att kräva. Generellt borde gälla att de

framtida återställningskostnaderna kan minskas om verksamhetens miljöpåverkan

förebyggs i så stor utsträckning som möjligt.

4.4.9 Förändringar av villkor och upphävande av tillstånd

Driftstopp i ett företags produktion kan uppkomma av flera anledningar; dels p g a

av haveri, olycka, strejk eller liknande. Dels för att myndigheterna förbjuder

verksamheten på grund av dess miljöfarlighet eller förelägger om att

försiktighetsmitt måste vidtas för att driften skall få fortsätta. Alla typer av driftstopp

är mer eller mindre allvarliga för ett företag, då de medför störningar i produktionen

och därmed kan ge upphov till omfattande negativa ekonomiska konsekvenser.

Miljömyndigheterna kan med stöd av ML på olika sätt reglera vilka skyddsåtgärder

och försiktighetsmått ett företag skall vidta. Denna reglering sker vanligtvis i

samband med en tillståndsprövning och där ett eventuellt tillståndsbeslut fastläggs i

form av ett antal villkor. För verksamheter som inte omfattas av tillståndsplikten kan

tillsynsmyndigheterna med stöd av ML 40§, meddela föreläggande om erforderliga

försiktighetsmått eller förbud. Ett tillstånd enligt miljöskyddslagen ger företaget en

viss trygghet med tanke på att ett tillstånd i princip gäller för all framtid och att

villkoren i tillståndet inte utan vidare kan ändras. Under vissa omständigheter kan

dock villkoren komma att omprövas och ändras, vilket i sin tur kan innebära att

företagets produktion fördyras. Förutom risken att produktionen fördyras är företaget

också skyldig att ta fram underlaget för omprövningen, d v s genomföra

undersökningar av verksamheten och dess miljöpöverkan. Företaget får självt stå för

därmed förenade kostnader. I miljöskyddslagen anges fyra olika situationer då

villkoren kan komma att ändras:
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1. Genom en ny tillståndsansökan
2. Efter ansökan om mildring av villkor
3. Pi initiativ av tillsynsmyndighet när tio år förflutit

sedan tillståndsbeslutet vunnit laga kraft
4. På initiativ av tillsynsmyndigheterna före

tioårsperiodens utgång om ML 24§ punkterna 2-7
uppfylls

Även om ett tillstånd enligt ML i princip gäller för all framtid kan det under vissa
omständigheter komma att omprövas, ändras och i värsta fall upphävas (förbud). En
förändring av tillståndet för en verksamhet kommer troligen på motsvarande sätt som
vid en villkorsomprövning att fördyra produktionen. Ett haveri eller olycka är
vanligtvis inte tillräckliga motiv för att tillsynsmyndigheten skall förbjuda
verksamheten, om inte särskilda omständigheter föreligger. Dock kan myndigheterna
förelägga om att åtgärder skall vidtas för att förebygga olyckor och haverier. I 23§
ML finns angivet att tillsynsmyndigheten under vissa omständigheter kan förbjuda
fortsatt miljöfarlig verksamhet, nämligen:

1. Om tillståndssökande vilselett tillstånds-myndigheten genom att lämna
oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet

2. När villkoren i tillståndet åsidosatts i betydande mån
3. Om verksamheten förorsakat olägenheter av väsentlig betydelse som inte

förutsågs när verksamheten tilläts.

Förbud tillgrips i första hand vid allvarliga fall t ex då det finns uppenbara risker för
skador på människors hälsa eller miljö. Det är istället vanligare att
miljömyndigheterna förelägger en verksamhet om att vidta vissa försiktighetsmått.
Föreläggande kan åläggas både företag som är tillståndspliktiga och icke
tillståndspliktiga och kombineras ofta med ett vite.

Ett företag som har tillstånd enligt LKP, att yrkesmässigt importera, hantera ocl;
överlåta kemiska produkter, kan få tillståndet återkallat om föreskrifter inte följs och
villkor överskrids. Detta kan i sin tur resultera i att företaget måste stoppa sin
verksamhet p g a brist på råvaror, insatsmaterial och försäljningsbara produkter.
Slutligen kan föreläggande och förbud även meddelas med utgångspunkt från annan
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miljölagstiftning än ovan redovisat. Detta redovisas dock inte närmare i studien utan
läsaren hänvisas direkt till lagtexterna och aktuell litteratur.

4.4.10 Tvångsutförande

Om ett företag inte rättar sig efter myndigheternas beslut kan tvångsvisa åtgärder
komma att vidtas. Tvångsuförande innebär att myndigheten själv ställer till rätta det
förhållande man vill ingripa mot på företagets bekostnad. Tvångsutförande kan
komma att användas om ett företag inte bryr sig om att ett föreläggande, åsidosätter
villkor som meddelats vid ett tillståndsbeslut eller bryter mot förbud. Lagstiftningen
som berör tvångsutförande regleras bl a i miljöskyddslagen och i lagen om kemiska
produkter.

4.4.11 Straff- och civilrättsliga kostnader för företag

Det måste betraktas som en svår uppgift att på förhand uppskatta och beräkna
kostnaderna för om ett företaget anmäls och eventuellt fälls för ett brott mot den
ekologiska lagstiftningen och/eller föreläggs att vidta vissa miljöskyddsåtgärder.
Detta beror bl a på att miljöbrotten ofta är förknippade med individuella tillstånd
varför det saknas prejudiserande material att utgå från. Likaså beror de straff- och
civilrättsliga kostnaderna på skadans art och omfattning, vilket också är svårt att
förutsäga.

Generellt visar statitistik att antalet anmälningar och domar för brott mot den
ekologiska lagstiftningen har ökat de senaste åren109. Likaså har tillsynsmyndig-
heternas medvetenhet och aktivitet ökat vad gäller tillsyn och kontroll. Tillsyns-
myndigheternas ökade aktivitet beror troligen på att deras arbete granskats och utsatts
för en del kritik från såväl överordnande myndigheter som massmedier och
allmänhet.

Den ökade aktiviteten kan komma att leda till att antalet miljödomar ökar ytterligare
under de närmaste åren. Det finns dock indikationer som tyder på en motsatt
utveckling. Företagen är rädda för den omfattande negativa publicitet som
miljömålen har fått i massmedia och denna känsla har lett till att de ser över och
investerar i miljöskyddsanordningar i en större omfattning än tidigare. Miljövänliga

1 0 9 Statistiska Centralbyrån. 1992, "Rättsstatistisk årsbok, 1993", SCB
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produkter och produktionssystem har också blivit mer gängbara
försäljningsargument. Likaså har miljön blivit viktiga strategimäl för företag.

Vad det gäller påföljder för miljöbrott är bötestraff den dominerande. I genomsnitt
har 40-50 dagsböter utdömts men i några fall har relativt höga böter om 100-150
dagsböter utdömts. Fängelse har utdömts tre gånger, som i två fall i hovrätten
ändrats till villkorliga domar och böter. Den tredje domen var ingen ren miljödom då
den även avsåg annan brottslighet. I de fall som lett till åtal är det vanligtvis
verkställande direktören som ställts tiil ansvar för brottet. Det förekommer dock att
produktionschef, platschef eller företrädare för leverantör/konsult ansetts ansvariga. I
ett par fall har styrelsen i företaget ställts till ansvar och dömts.

Koncessionsnämnden har sedan miljöskyddsavgiften infördes prövat 9 fall. Domarna
har utfallit som 5 fallande och 4 friande domar. Beloppen för de utdömda
miljöskyddsavgifterna har varierat mellan 25 000 kr och 946 660 kr och
handläggningstiden har i genomsnitt varit 34 månader. De parametrar som varit
avgörande för om talan väckts om miljöskyddsavgift har bl a varit utformningen av
villkoren och om störningsrekvisitet110 varit uppfyllt. Möjligheterna till att beräkna
den ekonomiska fördelen på grund av överträdelsen är en annan faktor som haft en
avgörande roll för utdömande av miljöskyddsavgift.

Tillsynsmyndigheternas allra vanligaste slutreaktion vid överträdelser av den
ekologiska lagstiftningen är föreläggande och vitesföreläggande. Ofta är
föreläggandet en följd av att samarbetet mellan myndighet och företag för att lösa
problemet fungerar dåligt. Löpande vite har också börjat användas i större
omfattning. Vitesbeloppen är högst varierande, från 20 000 kr till 500 000 kr, då de
är individuellt utformade.

Så vitt är känt har förverkande inte använts vid brott mot den ekologiska
lagstiftningen. Företagsbot har däremot börjat tas i bruk bl a vad gäller brott mot
lagen om kemiska produkter, miljöskyddslagen och livsmedelslagen. Förbud mot
vissa miljöfarliga verksamheter har förekommit i viss omfattning.

Förutom de direkt ekonomiska konsekvenserna vid en fällande miljödom, finns även
andra kostnader att ta hänsyn till. Ett rättsprövning föregås av ett rätt omfattande
administrativt arbete, i form av personal, dokumentation m m. Företaget är många

110 Fram t o m 1 juli 1987 krävdes att överträdelsen medfört betydande störning för
omgivning eller risk för sådana störningar. Numera har detta krav tagits bort och en
undantagsregel för ringa fall har införts.
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gånger skyldig att ta fram underlagsmaterial tor en miljörättsprövningen, vilket kan

omfatta provtagning, analyser och undersökningar etc. Likaså kan företaget vara

tvingat att ta hjälp av viss extern kompetens, t ex advokater och laboratorietjänster.

Vidare kan företaget också drabbas av vissa indirekta konsekvenser som kan ha

betydelse för företagets möjligheter att göra goda affärer. Nedan listas några av dessa

mjuka konsekvenser. En värdering av konsekvenser kan bara företagen själva göra,

anpassad efter beslutssituationen, marknadsstrategi och företagspol icy. Värderings-

problematiken för dessa behandlas närmare i kapitel 5.

• Företaget upplevs som mindre seriöst av sin omgivning vilket hotar dess

möjligheter att göra affärer, d v s att hitta finansiärer, samarbetspartner etc. Det

kan också inverka negativt på företagets personalomsättning, personalens

arbetseffektivitet och företagets möjligheter att rekrytera bra medarbetare.

Eventuell anställning kanske betraktas av många som mindre trygg och kanske

t o m leder till en etisk konflikt med egna värderingar.

• Företagets relationer till tillsynsmyndigheterna försä.nras, vilket kan resultera i

långsam och besvärlig handläggning av olika ärenden, t ex tillståndsansökningar,

tillsynsfrågor eller egenkontroll.

• En ökad riskexponering för framtida överträdelser kan medföra fler och dyrare

försäkringar. En ökad riskexponering för olyckor och haverier innebär att

oiycks- och räddningsrutinerna blir mer omfattande och dyrare att upprätthålla.

Dessutom måste diverse mät- och kontrollutrustning köpas in, personalen övas

och omgivningen informeras.

• Företaget får svårt att marknadsföra sig gentemot både leverantörer och kunder,

vilket kan leda till att försäljning och marknadsandel minskar.

• Det finns en risk att företagets aktievärde faller kraftigt vid en miljöskandal,

liksom att företagets övriga goodwill minskar.

• Företagets verksamhet kan tillfälligt stoppas eller helt förbjudas av

myndigheterna om problem med otillåtna utsläpp och överskridna gränsvärden

inte löses. Ett driftstopp medför förutom produktionsbortfall och uteblivna

intäkter också att företagets egen leveranssäkerhet och förhållande till kunderna

påverkas.

- 117-



Vad gäller massmedias roll i sammanhanget är detta just inget annat än ett medium,

som förmedlar information mellan de olika intressentgrupperna. Generellt har

massmedias intresse för miljöfrågor ökat under de senaste åren, parallellt med

samhällets miljöintresse. Det framgår av uppgifter från tillsynsmyndigheter och

andra, att lokalpressen ofta är aktiv när det gäller att bevaka miljöstörningar och

överträdelser från miljöfarliga verksamheter111. Det uppges också att denna

bevakning har varit besvärlig för företagen. Det har t o m förekommit att

rättsinstanserna har tagit hänsyn till att den tilltalande varit utsatt massmedial

bevakning, vid påföljdens bestämmande.

4.4.11 Sammanställning av straff- och civilrättsliga kostnader

För att identifiera, strukturera och värdera företagets straff- och civilrättsliga

kostnader, kan följande generella arbetsgång vara till hjälp.

STRAFF- OCH CIVILRÄTTSLIGA KOSTNADER
• Utgå från befintliga tillstånd och därtill kopplade villkor för att samla

information om aktuella kravnivåer och påföljder vid brott mot den ekologisak
lagstiftningen. Ta reda på vilken lagstiftning som kan bli aktuell. Kontakta
länsstyrelse, miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller en annan miljöinsitution för
information. SCB för sedan 1985 statistik över anmälda brott och domar för brott
mot miljöskyddslagen vilket också kan vara till hjälp. Ta hjälp av kapitel 4.4.12
för att identifiera och strukturera straff- och civilrättsliga kostnader.

• Genomför en riskanalys för att identifiera riskkällor, bedöm sannolikheten för att
aktuella skadehändelser skall inträffa, samt vilka konsekvenserna kan bli (se
kapitel 4.4.13). Ta också hjälp av restproduktssanalyser (se kapitel 3).
Sammanställ och dokumentera riskanalysen.

• Analysera och sammanställ de direkta ekonomiska sanktionerna som är aktuella,
samt kostnader av administrativ karaktär som kan uppkomma vid en anmälan om
brott mot den ekologiska lagstiftningen och en eventuellt fällande dom.
Analysera och sammanställ andra konsekvernser av ekonomisk betydelse som kan
uppkomma vid ett ekologiskt brott t ex försämrad miljöimage.

• Uppskatta och beräkna miljö- och kontrollkostnaderna. De miljörättsliga
kostnaderna kan i viss grad simuleras med stöd av riskanalysen. Sammanställ och
dokumentera kostnaderna.

111 Eriksson I., 1991, "Ambitioner och flaskhalsar". Brottförebyggande Rådet, Allmäns
Förlaget.
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4.4.12 Straff- och civilrättsliga kostnader

Nedan finns ett antal kostnader som kan hänföras till den tredje nivån i MILAs
sorteringsmodell, . Listan kan användas som utgångspunkt vid identifiering och
strukturering av straff- och civilrättsliga kostnader i företagets investerings- och
lönsamhetsanalys.

Straff- och civilrättsliga kostnader
Sanktioner
• Böter
• Fängelse
• FöreUgsbot
• Förverkande
• Miljöskyddsavgift
• Vite

Andra ekonomiska konsekvenser
• Skadestånd
• Tvangsutförande

Återställningsskyldighet
• Extern kompetens
• Personal
• Dokumentation
• Administration
• Besiktning
• Provtagning och analyser
• Myndighetskontakt, etc

Villkor & tillståndsförändringar
• Förbud
* Föreläggande
• Dokumentation
• Administration
• Extern kompetens, etc

Interna aktiviteter
• Personal
• Provtagning och analyser
• Mät- och kontrollutrustning
• Dokumentation, etc

Externa aktiviteter
• Besiktning
• Advokat
• Rättegång
• Skiljenämnd
• Laboratorienalyser, etc

4.4.13 Riskanalys

De miljörättsliga kostnadsfaktorerna som påverkar ett foretag, främst de straff- och
civilrättsliga, har en naturlig koppling till en verksamhets övergripande
riskhantering. Ett högt riskmedvetande och en målinriktad riskhantering kan bidra till
att minska riskerna för att överutsläpp och olyckor uppkommer, liksom omfattningen
och kostnaderna för dessa. Ett första steg i arbetet, att identifiera och värdera straff-
och civilrättsliga kostnader, bör därför vara att genomföra en risk- och
säkerhetsgranskning av verksamheten. Till hjälp finns en rad olika riskanalysverktyg.
Någon närmare beskrivning av dessa görs dock inte i avhandlingen.
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Generellt brukar man skilja mellan administrativ säkerhetsgranskning,

katastrofplanering och teknisk säkerhetsgranskning112. Syftet med en administrativ

säkerhetsgranskning är att förbättra ett företags förmåga att systematiskt konrollera

riskerna i en anläggnings olika skeden frän utvecklings- och designstadium till slutlig

avställning och nedmontering. Katastrofplanering syftar till skapa de rätta

forutsättningar för skadebegränsande insatser i samband med de skadehändelser som

kan inträffa vid industriell verksamheter. Syftet med en teknisk säkerhetsgranskning

är att utifrån olika riskanalytiska metoder (se tabell 9), systematiskt analysera en

verksamhet för att identifiera riskkällor och sedan värdera deras sannolikheter och

möjliga konskekvenser. Främst avses risker för frigörande av upplagrad energi,

utsläpp av brandfarliga, explosiva, giftiga, frätande eller på annat sätt skadliga

ämnen, så att miljö, materiella tillgångar samt hälsa och säkerhet hos anställda och

kringboende allvarligt hotas. I en investerings- och lönsamhetsanalys torde den

tekniska säkerhetsgranskning vara den mest aktuella.

Grovanalys
Checklista
Relativ ranking, (Dow and mond index)
Risk- och tillförlighetsanalys (Hazop)
"What if"-analys
Felfunktion- , effekt- & konsekvensanalys (FMECA)
Operatörsanalys (HRA)
Felträdesanalys (FT A)

Tabell 9 Ett urval av riskanalytiska metoder

En teknisk säkerhetsgranskning brukar generellt läggas upp enligt figur 20 och utgår

principiellt från två grundstrategier. Då strategierna samtidigt uppvisar olikheter

finns också likheter, varför de bör appliceras parallellt:

• Kontroll av efterlevnad av lagar, förordningar och god praxis, jämförande

analys.

• Tillämpning av metoder för riskidentifiering och riskvärdering, förutsägande

analys.

112 Kemikontoret, 1985, "Riskhantering, administrativ riskhantering.". Kemikontoret,
Stockholm
Kemikontort )' "Katastrofplanering", Kemikontoret, Stockholm
Kemikontoret, . , 6 7, "Riskhantering, teknisk säkerhetsgranskning", Kemikonloret,
Stockholm
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4. MUjörättsliga kostnadsfaktorer

Det är naturligtvis ett minimikrav att efterleva lagstiftning, regler och annan god

praxis vid all industriell verksamhet. Detta innebär att uppfylla aktuella bestämmelser

och att tillämpa i sammanhanget beprövad teknik och metodik. Kontroller med hjälp

av checklistor, inspektioner och administrativ säkerhetsgranskning används i arbetet.

Definiera systemet

I
jdentfiera riskkällor
i systemet

Uppskatta sannolikheter
lör skadehändelser

Uppskatta konsekvenser
av skadehändelser

Värdera risker
Modiiiera
systemet

Nej

Operera systemet

I
Följ upp systemet

Figur 20 Principiell uppläggning av teknisk säkerhetsgranskning baserad pä
riskanalytiska metoder (källa; Kemikontoret1 '*).

Det andra steget i den tekniska säkerhetsgranskningen inkluderar s k förutsägande

riskanalyser. Sädana analyser används främst när helt eller delvis nya processer,

anläggningsutformningar, utrustningar eller produktionsmetoder aktualiseras, eller då

erfarenheterna av andra skäl bedöms vara otillräckliga. Analyserna innehåller olika

analytiska moment och innebär att riskkällor i ett system både identifieras och

värderas. Vid värderingen beskrivs möjliga utlösande händelser, skadeförloppen,

skadehändelser och konsekvenser samt hur sannolika dessa är. Vilka analysmetoder

som är aktuella med hänsyn till vilket skede ett projekt eller anläggning befinner sig i

och vilket underlag som är tillgängligt, visas i tabell 10.

113 Kemikontoret, 1987, "Riskhantering, teknisk säkerhetsgranskning", Kemikontoret,
Stockholm
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Resultatet av en riskanalys sammanfattas slutligen i ett säkerhetsdokument och är

sedan en del av anläggningsdokumentationen. Säkerhetsdokumentet kan sedan ingå

som en del i underlagsmaterialet vid beslut om investeringar i exempelvis nya eller

ändrade produktionssystem och anläggningar.

PROJEKTFAS
Processutformning
1 Ide

Processutveckling

Projekten ngsbeslut
2 Processutformning

Anläggningsutformning

Investeringsbeslut
3 Uppbyggnad

4 Inför uppstart

5 Drift

6 Nedmontenng

UNDERLAG

Insatsmatehal (kemiska.
(oxiska och fysikaliska
egenskaper)
Schematiska flödsescheman
Lokalisering/placering

Fullständig
processbesknvning
Detaljerad utrustningsspec
Exakt placering
Servicesystem

Se processutformning
Byggföretagets erfarenhet
Projektet i verklighet
Anläggningen
Anläggningsdokumentation
Dnfts/unoerhållsinstruktioner
Som fas 4
Erfarenhet

RISKANALYSMETOD

Grovanalys
Checklista
Dow and Mond index
Konsekvensanalys

Checklista
"What if*
FMECA
Hazop
Träd metoder
Konsekvensanalys

Checklista

Checklista
Operatörsanalys

Som fas 2
Operatörsanalys
Konsekvensanalys
Checklista
Grovanalys
"What i f

Tabell 10 Lämpliga analysmetoder vid olika faser i ett projekt (Källa.-Kemikontoret114)

Slutligen, efter att riskkällor identifierats, sannolikheter och konsekvenser av möjliga

skadehändelser tagits fram, är det möjligt att börja värdera och inkludera de straff-

och civilrättsliga kostnaderna i investerings- och lönsamhetsanalyserna. Fortfarande

är det svårt att exakt bestämma kostnaderna men det finns goda möjligheter att göra

känslighetsanalyser genom utnyttja framtagna sannolikheter och på så sätt få fram ett

rimligt spektrum för kostnadsutfallet. Till hjälp kan även användas prejudicerande

miljörättsfall, egna erfarenheter m m.

114 Kemikontoret, "Riskhantering,
Stockholm, 1987

teknisk säkerhetsgranskning". Kemikontoret,
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4. MHjörättstiga kostnadsfaktorer

Figur 21 illustrerar ett enkelt beräkningsexempel för hur straff- och civilrättsliga

kostnader kan beräknas. Riskkällorna för de olika alternativen har identfierats med

hjälp av en riskanalys, liksom sannolikheterna för att att de skall inträffa. Likaså har

riskkällornas ekonomiska konsekvenser värderats. De framtagna kostnaderna

multipliceras med sannolikheterna, vilket ger för alternativ 1, 300 000*0.1=30 000

kr. Pä motsvarande sätt beräknas kostnaderna för alternativ 2 till 70 500 kr och för

befintlig utrustning till 1S9 000 kr. De framräknade kostnaderna förs sedan samman i

den slutliga lönsamhetsanalysen av de olika betalningsströmmarna.

Vid en lönsamhetsanalys är det emellertid inte bara viktigt att beakta in- och

utbetalningars storlek, utan också tidpunkten för när de beräknas inträffa. De straff-

och civilrättsliga kostnaderna är potentiella och aktiveras först fullt ut då ett företag

anmälts och fällts för brott mot den ekologiska lagstiftningen. Det torde därför vara

rimligt att i investeringsalternativens årliga utbetalningar, inkludera potentiella straff-

och civilrättsliga kostnader under hela den fysiska livslängden. Vidare kan det tänkas

att sannolikheten för att de straff- och civilrättsliga kostnaderna skall infalla, kommer

att förändras över tiden efterhand som en investering åldras och förslits, liksom de

ekonomiska konsekvenserna. En kontinuerlig uppräkning av riskkällornas

sannolikheter och ekonomiska konsekvenser kan därför vara aktuell.

Straff- & civilrättsliga kostnader - 300 000 kr

^Av«rutslådB= U , 1

Basluts-
punkt

Investeringsalt. 2 J — | StraH- & civilrätlsliga kostnader * 470 000 kri—| strån- a avurar

* fi%wuwioo~ 0 , 1 5

\

* « \ n s t r a H - & civilrättsliga kostnader = 530 000 kr
*' T I——— _

Figur 21 Beräkning av miljörättsliga kostnader med utgångspunkt frän ett beslutsträd.
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5 OMVÄRLDSRELATERADE MILJÖKOSTNADER OCH -
INTÄKTER

5.1 Inledning

"Alla företagsledare som i det langsiktiga perspektivet vill säkerhetsställa sitt företags

existens och lönsamhet, måste integrera ett ekologiskt företagande i sin

affärsstrategi""5. Författaren och företagsledaren Georg Winters budskap låter enkelt

och självklart men är det verkligen lika enkelt och självklart att utifrån denna strategi

övergå till praktisk handling? Vilka miljöproblem och miljökonflikter är viktiga för

företagen att ta hänsyn till, på vilka sätt kan de identifieras och hur skall de ur

företagsekonomisk synvinkel struktureras och värderas?

Vissa miljörelaterade kostnader och intäkter kan ganska lätt genom en systematisk

analys identifieras och värderas, t ex kostnader för avfall och miljöavgifter. Men det

finns också andra miljörelaterade kostnader och intäkter av mer mjuk och

svårkvantifierbar karaktär, som grundar sig på omvärldens miljöpreferenser. Dessa

påverkar ett företags verksamhet, såväl internt som externt, och även om deras

monetära påverkan är svår att värdera, är de av strategisk betydelse och bör på något

sätt belysas i ett företags investerings- och lönsamhets-analyser.

Generellt kan omvärldsrelaterade miljökostnader och -intäkter härledas till de

miljökonflikter som uppkommer då en investering, verksamhet, produkt står i strid

med eller stödjer omvärldens aktuella miljöpreferenser (se figur 22). Om en

investering, verksamhet eller produkt anpassas så att omvärldens miljöpreferenser

tillgodoses och miljökonflikterna minskar, kan ett företag erhålla vissa ekonomiska

fördelar. På motsvarande sätt kan en investering, verksamhet eller produkt som inte

anpassas efter omvärldens miljöpreferenser, komma att negativt påverka ett företag.

Företagens möjligheter att värdera omvärldens miljöpreferenser, begränsas dock ofta

av att kunskapen om dem och deras konsekvenser är liten och att de därmed inte

naturligt ingår som beslutsgrundande fakta i en investerings- och lönsamhetsanalys.

Likaså är det svårt att direkt uttrycka omvärldens miljöpreferenser i kronor och ören.

För att ta hänsyn till omvärldens miljöpreferenser krävs någon form av systematiserad

arbetsmetodik för att identifiera, strukturera och lyfta fram dem. Detta torde

lämpligen göras genom att uttrycka miljöpreferenserna som kvalitativa miljöfaktorer i

115 WinterG., 1990, "Ekologiskföretagsledning", Antoni Publishing
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5. Omväridsrelaterade miljökostnader och intäkter

en investerings- och lönsamhetsanalys. Dessa kvalitativa faktorer kan sedan vara till
stöd inför valet mellan flera jämbördiga alternativ.

Ond av mll|öfconfllki ätligt
omvirtdarw aktuell* tyn

Siw

Utan

FAratogats miljöpåverkan
•problem

Föraligger direkt konflikt viks»
medlör omvårklsrelaterade
ifikto ft -inUMer.

Atlllydw och konMktgrad
kan ttfandiu inom dan
ntrmaate framtiden, vilka)
kan lada Hl omvlddtralatarada
ntijokottnader ft -intakter.

8

9.

10

tt .

Konllikthotat behöver
*j baaktaa

Figur 22 Omvärldsrelaterade miljökostnader och -intäkter kan härledas till olika

miljökonflikter mellan ett företag och dess intressenter.

Slutligen, för att erhålla en enhetlig hantering av begreppet omvärldsrelaterade
miljökostnader och -intäkter, tar den fortsatta framställningen utgångspunkt i följande
definition:

Definition
Omvärldsrelaterade miljökostnader och -intakter harleds till en subjektiv värdering av
de miljöpreferenser som ett företags intressenter antas inneha.

5.2 En intressentmodell för omvärldens mi(jöpreferenser

5.2.1 Inledning

I arbetet med att utforma en modell för att analysera uppfyllelsen av olika individers
miljöpreferenser, d v s miljökrav och -önskemål, och som har ett betydande utbyte
med ett företag, är det inte praktiskt möjligt att arbeta med enskilda individer.
Individerna måste grupperas på något sätt för att hantera problematiken att identifiera
deras miljöpreferenser. Ett sätt att göra en sådan gruppering är enligt
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intressentbegreppet116 och en intressentmodell. Intressentmodeller brukar generellt
användas vid diskussioner om företags mål och strategier.

I en intressentmodell studeras relationerna mellan ett företag och de intressenter som
det omges av. En grundläggande utgångspunkt i en intressentmodell är att ett foretags
verksamhet på olika sätt tillgodoser de omgivande intressenternas intresse. I utbyte
erhåller företaget olika slag av bidrag från intressenterna till företagets verksamhet.
Med intressenter avses de individer, grupper och organisationer som på något sätt
intresserar sig för och är beroende av företagets verksamhet för att förverkliga sina
mål, och som företaget i sin tur är beroende av. Vilka intressenter ett företag omsluts
av torde varje företag bäst själv veta, men vissa generella indelningar av
intressenterna brukar dock göras (se tabell 11).

• Ägare
• Finansiärer
• Leverantörer
• Fackföreningar

• Kunder •
• Företagsledning •
• Långivare •
• Intresseorganisationer •

Personal
Samhället
Massmedia
Myndigheter o s v

Tabell 11 Några intressenter som kan omge ett företag.

Intressenterna ställer alltså krav på belöningar och bidrar till företagets verksamhet i
utbyte. Om en intressent inte upplever relationen bidrag/belöning som tillfreds-
ställande kommer denne att på sikt att avbryta relationerna med företaget och knyta
nya till någon bättre organisation. Ett företag som inte kan erbjuda en tillräckligt stor
belöning kommer inte att kunna existera. Många gånger kan dock intressenternas krav
och önskemål vara motstridiga och därför stå i konflikt med varandra. Ett lättfunnet
exempel på en sådan konflikt är löner till de anställda. Ju högre löner de anställda får,
desto högre blir företagets kostnader. Detta leder till att företagets vinst minskar
liksom möjligheterna till högre utdelning till ägare och lägre priser till
konsumenterna. Men samtidigt antas intressenterna ha ett gemensamt intresse att
företaget överlever och av att deras insatser samordnas och används effektivt.

För att intressenternas olika krav och önskemål skall kunna tillgodoses finns också
behov av samverkan, trots att deras anspråk ibland står i konflikt med varandra.
Möjligheterna för intressenterna att få sina krav och önskemål tillgodosedda är
beroende både av att intressentgrupperna samverkar sinsemellan och att enskilda
intressentgrupper klarar hävda sina intressen gentemot andra intressenter. En

1 1 6 Rehnman E., 1967, "Företagsdemokrati och företagsorganisation', Stockholm
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5. OmvärldsrehUerade miljökostnader och intäkter

intressentmodell förnekar alltså inte konflikter utan betonar både konflikt och
samverkan.

Ett av företagsledningens viktigaste uppgifter har blivit att uttolka intressenternas krav
och önskemål och formulera företagets mål och strategier så att intressenterna
tillgodoses. Det gäller att skapa en balans, en intressebalans, mellan företaget och
intressenternas olika krav och önskemål, så att varken intressenternas eller företagets
överlevnad äventyras. Det största inflytande över ett företags mål och verksamhet har
de intressenter som har störst möjlighet att hota företagets överlevnad och/eller kan
utöva sanktioner mot företaget.

Intressentmodellens koncept har kommit att kritiseras bl a för att den kan ses som en
statisk modell som utgår från att det finns en grundläggande harmoni mellan
intressenterna och där skillnader i makt mellan olika intressenter inte tas upp. En
permanent otillfredsställd intressent ryms inte heller i modellen. Likaså kan
innebörden av företagsbegreppet diskuteras och ibland vara oklart. Den främsta
fördelen med intressentmodellen är dock att företaget ges möjlighet att strukturera sin
omgivning och analysera utbytet mellan företaget och omgivningen. När företag och
dess intressenter schematiskt beskrivs brukar en s k intressentbild användas.

Det intressentbegrepp som används i avhandlingen utgår från att en intressent är en
människa eller en grupp människor som har en utbytesrelation med företaget.
Beträffande vissa intressenter finns olika representanter organiserade t ex intressenten
myndigheter finns representerad genom länsstyrelse, naturvårdsverket, regering m fl.
Vidare utgår modellen från att intressenterna kan avbryta sina relationer med
företaget. Det utesluts inte heller att det kan föreligga grundläggande konflikter
mellan intressenterna. Det finns alltså ingen accepterad harmonisyn mellan företaget
och omvärlden eller mellan intressenterna, inte ens företagets överlevnad behöver vara
gemensamt för alla intressenter. Likaså har intressenterna olika möjligheter att agera
för att få sina behov tillgodosedda.

Avhandlingen tar utgångspunkt från sex intressenter; marknad, anställda,
längivare/ägare, myndigheter, leverantörer och omkringboende (se figur 23). Det är
inom modellens ram naturligtvis möjligt att utesluta eller lägga till intressenter allt
eftersom relationerna mellan företag och omgivning ser olika ut och förändras.
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Myndigheter/ ^ A n s t ä | ,d a

Företag

Ägare &
långivare

Figur 23 Intressentbild för studie avföretags intressenter och deras miljöpreferenser.

Intressentgruppen marknad innefattar olika kundkategorier, vilket beskrivs närmare i
kapitel 5.3.4. Konkurrenterna har slagits samman med marknadsintressenterna då
företagets utbyte med dessa är av indirekt karaktär och till viss del går via kunderna.
Intressentgruppen leverantörer har tagits med då ett företag har mer eller mindre
långtgående samarbete med sina leverantörer och om leverantören slarvar med sina
miljöåtaganden kan detta slå tillbaka på företaget. Vissa inköp är också förenade med
garantier av olika slag från leverantörer.

Intressentgruppen anställda omfattar alla anställda i företaget, även företagsledningen.
Emellertid brukar företagsledningen ofta särskiljas som en egen intressentgrupp. Men
företagsledningen i sig behöver inte ha starkare intresse av att företaget överlever eller
svårare arbetsuppgifter än andra anställda med högt specialiserade arbetsuppgifter.
Klart är emellertid att företagsledningen har tillgång till mer information och större
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5. Omväddsrelaterade miljökostnader och intäkter

möjligheter att påverka sin situation, vilket i sig skulle kunna motivera en

särbehandling. I intressentgruppen anställda ingår även individer t ex studenter, som

kan ses som presumtiva anställda för foretaget.

Myndigheterna följer av flera skäl företagens utveckling, t ex av skattepolitiska och

ekonomiska skäl, men också av miljöpolitiska skäl. I intressentgruppen inkluderas

myndigheter både på regional nivå och på riksnivå och ses generellt som

representanter för den svenska naturmiljön. Myndigheterna har till uppgift att bevaka,

reglera och sanktionera användningen av naturresurser och företagens påverkan på

miljön.

Ägare och långivare är naturligtvis intresserade av att företaget förvaltar deras insatta

kapital så att hög avkastning erhålls. För att försäkra sig om detta måste de

regelbundet göra analyser av företagets ekonomiska ställning och framtidsutsikter. I

dagens allt mer miljömedvetna samhälle har också parametern miljö blivit viktig för

ett företags möjligheter att göra bra affärer och uppnå hög lönsamhet. Ett företag som

är lyhört för omvärldens miljöpreferenser torde därför ha bättre förutsättningar att

lyckas på marknaden, åtminstone på lång sikt och därmed bättre tillgodose ägarnas

och långivarnas intressen.

Intressenten omkringboende har tagits med då dessa som sakägare har förmåga att ur

yttre miljösynpunkt påverka ett företag t ex vid lokalisering av miljöfarliga

verksamheter, villkor för emissioner. De omkringboende kan vara enskilda individer

eller grupper men också inkludera individer från de andra intressentgrupperna.

Massmedia och miljöorganisationer ses inte som direkta intressenter utan betraktas

istället som ett medium som förmedlar miljöinformation till intressenterna i modellen

(se kapitel 5.3.9). Slutligen, i avhandlingen betecknar företagsbegreppet en juridisk

person.

5.2.2 Intressenterna och deras miljöpreferenser

Att ett företag bör försöka ta hänsyn till sina intressenters miljöpreferenser och

undvika konflikter är självklart, men eftersom preferenserna ofta är uttryckta i vaga

och generella begrepp som "miljövänlig", "miljöimage" och "miljöledarskap", är det

hela mycket svårare. Frågan är närmast hur dessa slagord kan brytas ned i mer

konkreta och hanterliga värderingsfaktorer, omvärldsrelaterade miljöfaktorer, som

företaget operationellt kan förhålla sig till (se figur 24). Det som ytterligare

komplicerar frågeställningen är att det inte handlar om generella miljöfaktorer i

- 1 2 9 -



betydelsen att alla företag omges av samtliga. Det är snarare mycket individuellt och
en funktion av vilken miljöpåverkan företaget och dess produkter har, vilka
intressenter som omger företaget och deras möjligheter att utöva ect hot mot
verksamheten, samt om intressenterna innehar några miljöpreferenser.

Vidare kan vissa miljöpreferenser inte hänföras
till någon specifik intressentgrupp utan kan vara
aktuell för flera olika intressenter, t ex
minimerad risk för brand och explosioner som
följd av ovarsam kemikaliehantering. Andra
miljöpreferenser kan klart härledas till en
specifik intressentgrupp t ex myndigheternas krav
på att tillstånd måste sökas för en verksamhet.
Intressenternas miljöpreferenser är av olika
karaktär och har olika betydelse för dessa.
Gemensamt är dock att intressenternas
miljöpreferenser påverkar ett företags verksamhet
och möjligheter att göra goda affärer. De bör
därför på något sätt lyftas fram i ett företags
investerings- och lönsamhetsanalyser.

Intressenternas

MILJÖFAKTORER

Figur 24 Intressenternas
miljöpreferenser
konkretiseras i ett
antal miljö-
faktorer

För att identifiera och analysera vilka av omvärldens miljöpreferenser som är viktiga
för ett företag att ta hänsyn till, kan alltså ett företag utgå från sina intressenter. Här
föreslås en generell arbetsgång för en sådan analys (se figur 25). Analysen delas upp i
fyra steg och den fortsatta framställningen i kapitlet följer denna.

Ett av de grundläggande stegen i analysen av intressenternas miljöpreferenser, är att
samla in och föra över dessa till konkreta, väl formulerade och helst mätbara
miljöfaktorer. Målsättningen är att miljöfaktorerna skall fungera både som
informationsbärare och incitamentskapare. Det är viktigt an komma ihåg att
intressenternas miljöfaktorer och därmed förenade konflikter inte är absoluta, utan
förändras över tiden. Då företaget utgår från sina intressenter måste det kunna fånga
upp tidiga signaler om förändringar. Sådana signaler kan vara resultat av förändrade
kundrelationer, modetrender, förestående avregleringar, ändrade konkurrensför-
hållanden, vetenskapliga rön om miljöförstöring o s v . Det gäller att företaget
organiseras på ett sådant sätt att det blir lyhört för intressenternas signaler, har en
effektiv informationsspridning och en förmåga att reagera utifrån uppfångade signaler.
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5. Omvärldsrelaterade miljökostnader och intäkter

Identifiera och
dokumentera

företagets intressenter

Identifiera och dokumentera
intressenternas miljöpreferenser

och uttryck dessa som
miljöfaktorer

(K«MM S3)

Struktuera och prioritera
identifierade miljöfaktorer
inför värderingsanalysen

Vardera miljöfaktorerna
kvalitativa och/eller
kvantitativa termer

Företaget bör också efter en tid gå

tillbaka och analysera ifall det

tillkommit eller fallit ifrån några

intressenter, om deras miljö-

preferenser har förändrats samt om de

konkretiserade miljöpreferenserna,

d v s miljöfaktorerna, fortfarande är

relevanta. Följaktligen blir en viktig

målsättning att företaget skall vara

lärande. En lärande organisation

kännetecknas av att man tidigt

upptäcker problem, snabbt identifierar

felaktigheter och misstag, korrigerar

dessa samt att arbetsformer, -metoder

och -rutiner kontinuerligt förbättras.

På en mer övergripande strategisk

nivå handlar inlärning om att

kontinuerligt förbättra affärsidé och

affärsstrategier.

Figur 25 Generell arbetsgång för att
identifiera och analysera
miljöpreferenserna för ett företags
intressenter.

I avhandlingen ingår ingen närmare beskrivning av steg 1 i arbetsgången, identifiering

och dokumentation av företagets olika intressenter (se figur 25), då företaget självt

bättre torde veta vilka intressenter det omges av. Istället har en generell intressentbild

utformats (se figur 23). Intressentbilden tar utgångspunkt från sex intressentgrupper;

marknad/konkurrenter, anställda, långivare/ägare, myndigheter, leverantörer och

omkringboende.

Med utgångspunkt från intressentbilden identifieras och analyseras övergripande

miljöpreferenser som ett företags intressenter kan inneha. För att underlätta

hanteringen av de verbala miljöpreferenserna konkretiseras dessa i form av olika

miljöfaktorer. Generellt kan miljöfaktorerna liknas vid ett slags kondensat av
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intressentgruppernas miljöpreferenser. Steg 2 i arbetsgången beskrivs närmare under
kapitel S.3.

Naturligtvis kommer inte samtliga identifierade miljöfaktorer att vara relevanta för ett
företag att ta hänsyn till. Bl a beror deras betydelse på företagets storlek, lokalisering
och art. Likaså varierar miljöfaktorernas inflytande efter den uppkomna
beslutssituationen. Antalet miljöfaktorer bör alltså avgränsas och prioriteras på något
sätt inför värderingsanalysen, vilket beskrivs i kapitel 5.4.

Slutligen måste de framtagna miljöfaktorerna inkluderas i företagets investerings- och
lönsamhetsanalyser, antingen i form av kvantitativa eller kvalitativa termer. Det gäller
här att uttolka huruvida investeringsalternativen tillgodoser intressenternas olika
miljöfaktorer. Problematiken hur företaget kan värdera och ta hänsyn till de olika
miljöfaktorerna beskrivs närmare i kapitel 5.S.

Avsikten med den i kapitel 5 redovisade arbetsmetoden är inte att exakt visa på vilka
intressenter eller vilka parametrar som skall ingå i en utvärdering av de
omvärldsrelaterade miljöfaktorerna. Metoden bör istället ses som en allmän
presentation av en systematisk arbetsgång för att strukturera upp miljöpreferenserna
för ett företags intressenter, tolka och organisera dessa som tänkbara miljöfaktorer.
De identifierade miljöfaktorerna bör sedan ingå i investeringsanalyser och/eller vid
lönsamhetsbedömningar, innan avgörande beslut fattas.

5.3 Identifiering av omvärldens miljöpreferenser

5.3.1 Identifiering av intressenternas miljöpreferenser

Det faktiska arbetet med att identifiera och dokumentera intressenternas
miljöpreferenser kan ske på flera sätt. Ett kan vara att utgå från olika miljöstandarder
och miljöpolicydokument som en del centrala intresse- och standardiseringsorgan har
upprättat. Dessa beskrivs närmare i kapitel 5.3.2. En annan utgångspunkt kan vara
den miljöpåverkan som företaget och dess produkter medför och de konflikter som
detta ger upphov till. Likaså är det ofta intressant att analysera vad konkurrenterna
gör (benchmarking)"7, vilka frågor som miljöorganisationer/forskare intresserar sig

117 Benchmarking Sr en metod som används av foretag då de vill jämföra sig med och lära
av de bästa företagen i en bransch eller industrigren, i syfte att söka förbättra sin egna
verksamhet. Benchmark är ett engelskt uttryck och betyder bl a fix punkt och norm.
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5. Omväridsrelaterade miljökostnader och intäkter

för samt vilka tekniska lösningar på miljöproblem som s k miljöföretag sysselsätter
sig med.

Andra sätt att samla in information om intressenternas miljöpreferenser är att utnyttja
informationen i olika tidskrifter, genomfora marknadsundersökningar, "Hot Line" -
samtal med kunder, intervjuer med återförsäljare. Ytterligare en metod för att samla
in information vilken ofta används av japanska foretag, är att lyssna på "kundernas
mummer (the customer murmur). Om företaget upprättat en miljöpol icy kan denna
utgöra ett gott stöd i sökande efter omvärldens miljöpreferenser, då den ofta uttrycker
ett företags ambitioner att tillmötesgå sina intressenter. Det får dock ses som en
omöjlig uppgift att på några få sidor ge en fullgod beskrivning av hur insamlandet av
information om intressenternas miljöpreferenser skall gå till. För den som är
intresserad av utförligare beskrivningar hänvisas till litteraturen, exempelvis Kotler118

eller Green"9.

Det viktigaste vid identifieringen av intressenternas miljöpreferenser är att det
verkligen är intressenternas preferenser som identifieras och inte vad företaget tror att
intressenternas preferenser är. Preferenserna bör av denna anledning så långt som
möjligt vara uttryckta och dokumenterade i intressenternas egna termer och ordalag,
för att undvika att viktig information går förlorad. Det är inte bara viktigt att studera
intressenternas miljöpreferenser som är relevanta idag, utan också sådana
miljöpreferenser som kan komma att vara viktiga i framtiden. I nedanstående kapitel
beskrivs de sex intressentgruppernas generella miljöpreferenser och intressen, samt
hur olika intressenter direkt eller indirekt kan påverka ett företag.

5.3.2 Normbildande dokument

Som tidigare nämnts är intressenternas miljöpreferenser många gånger uttryckta i vaga
slagordsbetonade och generella begrepp, som är svåra att förhålla sig till i en
investerings- och lönsamhetsanalys. Ett sätt att konkretisera intressenternas
miljöpreferenser är att utgå från olika officiella miljöpolicydokument som centrala
intresseorgan upprättat t ex Valdez principerna (se bilaga 6), ICCs näringslivsprogram
för varaktig och hållbar utveckling120 (se bilaga 7) och EG förordningen rörande

118 Kotler P., 199J, "Marketing Management", Prentice-Hall International Editions Inc.,
Engelwood Cliffs, New Jersey, USA

119 Green P.E., 1988, "Research fot marketing decisions", Prentice-Hall
120 ICC, 1991, "ICCs näringslivsprogram för varaktigt hållbar utveckling", Internationella

Handelskammaren

-133-



miljöledningssystem och miljörevisioner121. Dokumenten avspeglar olika intressenters
miljöpreferenser och har många gånger tillkommit för att kommunicera intressenternas
miljöpreferenser.

Kvalitet är en parameter som under de senaste åren kommit att tilldra sig ett allt större
intresse i företagen. Detta har bl a lett till att flera företag har fått kravet på sig från
sina kunder att upprätta ett internt kvalitetssystem och att certifiera sig efter någon
etablerad kvalitetsstandard t ex ISO 9000. Förutom att standardiseringsorganisationer
utformat och fastställt olika kvalitetsparametrar som företagen skall certifieras mot,
har också vissa rekommendationer utformats för vad ett miljöanpassat företag bör
uppfylla122. Rekommendationerna beskriver allt ifrån miljöpolicyns innehåll till hur
den operationella kontrollen och verifikationen av olika miljöparametrar bör gå till.
Än så länge är riktlinjerna bara rekommendationer men kommer säkert att etableras
som gällande standarder. Det kommer då inte bara handla om nationella
miljöstandarder utan dessa kommer i allra högsta grad att vara av internationell
betydelse. Ett företags miljökvalitetssystem är en miljöfaktor som kan vara av intresse
för intressenterna.

Det är troligt att de olika miljöstandarderna och -policydokumenten kommer att få en
normbildande inverkan på många intressenters miljökrav och önskemål. De tidigare
nämnda slagorden får i dessa dokument en innebörd och betydelse, som många
intressenter knappast har anledning eller kompetens att ifrågasätta. Sålunda kommer
deras miljöpreferenser genom standarderna att till viss del konkretiseras, men
fortfarande ej till en nivå som gör dem direkt operationella i en investerings- och
lönsamhetsanalys.

5.3.3 Marknad

För att det skall vara meningsfullt att producera varor och tjänster är en
grundförutsättning att någon efterfrågar dem, d v s att det finns en marknad. Med
marknad avses i det här fallet; de kunder, d.v.s. personer eller organisationer, som
köper eller kan tänkas vilja köpa en produkt eller tjänst. Generellt kan
marknadsbegreppet delas upp i två olika kategorier, konsumentmarknad och
organisationsmarknad123. Konsumentmarknaden definieras som alla kunder som köper
varor och tjänster för personligt bruk. Organisationsmarknaden definieras son1 alla

121 European Communities, 1993, "Eco-managment and audit scheme", Bryssel
122 Bnttish Standard Institute, 1992, "Specification for environmental managment systems"

och "Guide to environmental management system requirements", BS 7750:1992
123 Olsson J., Skärvad P-H., 1992, "Företagsekonomi 90", Almqvist & Wiksell
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5. Omvärldsrelaterade miljökostnader och intäkter

kunder som köper varor och tjänster för en organisations räkning.

Organisationsmarknaden kan i sin tur delas in i ytterligare tre fraktioner; offentliga

sektorn, producentmarknaden och återtorsäljningsmarknaden. Naturligtvis kan

marknader grupperas efter andra indelningsgrunder, beroende på syftet med

uppdelningen.

Uppdelningen av marknadsbegreppet i en konsumentmarknad och en

organisationsmarknad motiveras av att de bada marknaderna ofta ställer skilda krav

och önskemål på ett foretag. Detta beror bl a på att inom organisationsmarknaden

arbetar både professionella köpare och säljare medan inom konsumentmarknaden är

köparna "amatörer". Kunderna innehar alltså olika baskunskaper. Vidare är antalet

kunder inom konsumentmarknaden vanligtvis långt fler än inom

organisationsmarknaden, vars enskilda kunder dock ofta köper för betydligt större

belopp. En köpstark kund har alltid ett stort inflytande på en marknad. Andra faktorer

som är av betydelse är t ex marknadens kultur och företagets ledningsfilosofi.

Den marknad företaget arbetar mot innefattar förutom kunderna, också

konkurrenterna och påverkas av en rad olika faktorer såsom teknologisk utveckling,

ekonomiska och sociala förhållanden, lagstiftning, konjunktursvängningar m m. Det

gäller för företaget att skapa sig förståelse för marknaden och vara lyhörd och fånga

upp signaler, gällande både nuvarande och framtida kunders intressen.

Då man på detta sätt talar om kunder och marknader, är det givetvis inte alla kunder

på alla marknader, utan de kunder som utgör företagets målgrupp. Det är inom detta

segment av marknaden som företaget arbetar för att uppnå lönsamhet och det är

konkurrenter och övriga faktorer inom detta segment som påverkar företaget.

Ovanstående visar på att det föreligger ett behov att företaget definter.-ir sin

marknadsorientering, för att med stöd av denna identifiera vilka miljöfaktorer

marknaden anser viktiga att prioritera.

Ett marknadsorienterat124 företag har marknaden som utgångspunkt för sin

verksamhet. Detta innebär att företaget arbetar för att möta kundens intressen och

påverkas i detta arbete av konkurrenter och andra marknadsfaktorer. Det är kunden

som är kärnan i marknadsorienteringen eftersom det är kunderna som företaget

faktiskt tjänar pengar på. Företaget måste veta vad det är som stimulerar kundens

köpintresse. Ett marknadsorienterat företag arbetar för att fånga upp behov, önskemål

och förändringstendenscr hos kunderna och svara upp på dessa bättre än

124 Koller P., 1991, "Marketing Management", Prentice-Hall International Editions Inc.,
Engelwood Cliffs, New Jersey, USA
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konkurrenterna. Marknadsorientering handlar i grund och botten om att skapa ett

överlägset eller unikt kundvärde för att på så sätt erhålla konkurrensfördelar och

därigenom lönsamhet.

Det är alltså i grunden kunderna som genom sina inköp styr utbudet av varor och

tjänster, även om olika marknader i vissa avseenden skiljer sig åt. Kunderna kan på

detta sätt bidra till att styra marknader mot mer miljöanpassade alternativ. Ibland kan

till och med helt nya marknader uppkomma genom kundernas miljöengagemang.

En tydlig illustration av att kunderna styr utbudet av miljöanpassade produkter, är den

kraftiga marknadskantringen till förmån för oblekta, ej klorblekta och/eller

returpappersbaserade pappersprodukter. En katalysator i sammanhanget var

kemikalieinspektionens förslag till ett förbud av klorblekta blöjor. Förslaget föregicks

inte, som brukligt är, av några omfattande studier av den aktuella produktens

miljöbelastningseffekter. Ej heller av några överläggningar med industrin om möjliga

alternativ och möjligheter till omställning. Genom kundernas och även tillverkarnas

omedelbara reaktion behövde förslaget aldrig genomdrivas. Effekterna blev trots det

både stora och bestående, inte bara inom den aktuella produktgruppen utan även inom

andra produktgrupper som t ex kaffefilter.

Ett annat exempel på konsekvenserna av kundernas ökade miljöengagemang är

förpackningsföretaget som avstod från att anlita sin tidigare transportentreprenör

därför att det inte kunde redovisa en uttalad miljöstrategi och sniljöpolicy. Kontraktet

gick istället till konkurrenten som kunde uppvisa en sådan125.

Exemplen ovan ger några indikationer:

1 Kundernas intresse för och kunskap om miljöfrågor är stort och miljöanpassade

alternativ kan därför tilldra sig ett stort köpintresse.

2 De företag som underskattar omfattningen och styrkan i marknadens

miljöengagemang kan snabbt förlora marknadsandelar.

3 Ett företags miljöidentitet kan bli utslagsgivande i konkurrensen mellan likvärdiga

produkter.

125 Magnell M., 1992, "SJ.s miljöprofil kontra dotterbolaget Svelast", doktoranduppsats,
Avd. för Industriell Miljöekonomi, Lunds Universitet
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5. Omväridsrelaterade miljökostnader och intäkter

4 Miljöpolitiska initiativ kan komma att i högre utsträckning än hittills spela på
marknadens ökade intresse för miljöfrågor.

Ett exempel på det sistnämnda är de miljömärkningssystem som är under introduktion
för kemiska produkter (s k negativ märkning) och övriga konsumtionsvaror (s k
positiv märkning). Strukturer och hjälpmedel som stärker kundernas reella möjligheter
att utöva ett miljörelaterat inflytande över produkt- och produktionsutveckling
kommer med all sannolikhet att utvecklas. Obligatoriska miljövarudeklarationer
(MVD) har föreslagits i sammanhanget, liksom andra åtgärder för att stärka kundernas
rätt till objektiv miljöinformation.

Marknadens ökade miljömedvetande ger således upphov till nya affärsmöjligheter. Ett
föreug med en miljöprofilerad verksamhet bör ha ökade förutsättningar att erhålla
konkurrensfördelar och ta marknadsandelar från sina konkurrenter. Likaså finns det
utrymme för miljöanpassade produktalternativ och tjänster, även om dessa vid en
kvalitets- och prisjämförelse inte har några direkta företräden. I en maknadsunder-
sökning av Minnets126 i Storbritannien, konstateras att 39% av respondenterna anser
sig vara miljömedvetna och prioriterar miljövänliga alternativ i sin konsumtion.
Detta markerar i sig att miljöfrågorna i vart fall av vissa konsumenter tilldelas ett
indirekt värde, vilket rimligtvis även bör avspeglas i investerings- och
lönsamhetsanalyser.

Företag bör dock akta sig för att utgå från att kunderna alltid är beredda att betala mer
för så kallade miljövänliga produkter. Visserligen pekar en del marknadsunder-
sökningar på art vissa kundkategorier säger sig vara villiga att betala mer för sädana
produkter. Dock har verkligheten visat på ett motsatt beteende127. För att ett företag
på lång sikt skall lyckas med ett miljöanpassat produktalternativ är det viktigt att söka
pressa priserna till befintliga produkters prisnivå. Närmare marknadsstudier och
konkurrentstudier av miljöfrågerelaterade köpbeteenden och konsumenternas
betalningsvilja för miljöanpassade alternativ, bör ge företaga ytterligare underlag att
integreras i värderingsanalysen.

Marknadernas växande miljöintresse leder emellertid även till ökade risker för att
negativa reaktioner uppkommer, om någon del av ett företag får negativ
uppmärksamhet i miljösammanhang. Även om det inte finns någon direkt koppling till
företagets varor, tjänster eller verksamhet. En sådan uppmärksamhet behöver
nödvändigtvis inte föranledas av någon lagöverträdelse i form av överutsläpp eller

126 Minte! International Group Ltd., 1991, 'Thegreen consumer', Special Report
127 Mintel International Group Ltd., 1991, "The green consumer". Special Report
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liknande. Ett otydligt miljöprogram eller ett oförsiktigt uttalande av någon i ansvarig

position kan i ett känsligt läge vara tillräckligt för en kraftig marknadsreaktion.

Företaget måste därför kunna kommunicera sitt ansvar och på rätt sätt försvara sig

mot illasinnade rykten och missförstånd. För att vara trovärdig i sin miljö-

kommunikation krävs goda kunskaper om det man argumenterar för. Detta ställer

krav på marknadsförare, miljöansvariga med flera i ett företag att tillgodogöra sig och

söka tillämpa argument som kretslopp, ekologi, lagstiftning, energihushållning,

förlängt producentansvar m m.

Det bör riktas en varning till företag som vill använda olika miljöargument i sin

marknadsföring. Nyckelord som "miljövänlig", "ren miljö" m fl är numera så

urvattnade att de snarare uppfattas som en bevis på an företaget inte är särskilt

miljömedvetet eller miljöengagerat. Vidare har det slagits fast att ordet "miljövänlig"

bara får användas när produkten aktivt bidrar till att förbättra miljön128. Vad gäller

tillverkare som anser att deras varor är mer miljövänliga än konkurrenternas, bör

dessa istället använda ordet "miljöanpassad".

Ett exempel på misslyckad marknadsföring med miljöargument som grund är Procter

& Gambles annonskampanj med jämförande livscykelanalyser av engångsblöjor och

tygblöjor129. Kampanjen resulterade i en protest från "Women's Environmental

Network (WEN)" med klagomål till "The Advertising Standards Authority" och

negativ publicitet i pressen som följd. Innan ett företag bestämmer sig för att utnyttja

miljöargument i sin marknadsföring bör det beakta uttrycket; "Miljöskryt luktar illa!".

Uttrycket har myntats av Ragnar Kvarnström, VD för Frö vi, i ett av de första

försöken att utforma ett miljöpolicydokument130 inom svenskt näringsliv.

Att man skall vara försiktig att låta företaget självt marknadsföra sig som miljövänligt,

styrks också av en undersökning som Sifo genomförde 1990 (se figur 26) rörande

allmänhetens förtroende för olika aktörer inom miljöområdet. Undersökningen visar

att den svenska allmänheten inte hyser särskilt stort förtroende för myndigheters,

politikers och företags agerande i miljöfrågor. Störst tilltro hade de tillfrågade till

forskare, miljögrupper och universitet. Därefter kom massmedia.

128 International Chamber of Commerse, 1991, "Code on Environmental Advertising", ICC,
Publikation nr 509 A

129 ENDS Report, 1991, "Market Place", July/198:24-26
130 Frövi, Miljöpolicydokument, 1987
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Fo

Figur 26 Allmänhetens förtroende för olika aktörer inom miljöområdet (Källa:
Sifo, 1990a'3').

Det är en gammal sanning men den tål att upprepas; Kunden/marknaden har alltid
rätt! I dagsläget vill marknaden ha miljövänliga produkter. Vad som de facto är
miljö vänligt råder det ofta delade uppfattningar om, och konsumenternas motiv är inte
alltid rationella. De företag som bortser från marknadens miljöpreferenser och förblir
passiva i avvaktan på direkta regleringar, riskerar att bli förlorare på en marknad som
knappast alls utgår från givna utsläppsvillkor och skriven lagstiftning för sin
bedömning.

Som tidigare nämnts inkluderas också konkurrenterna i intressentgruppen marknad.
Det kan många gånger vara värdefullt att studera, jämföra sig med och lära sig av sina
konkurrenter när det gäller t ex information om marknadstrender, ny teknologi,
tekniska lösningar och nya produkter. Detta är i sig ingen ny tanke att lära av de som
är bättre eller kan mera. Företag sneglar ständigt på varandra för att se om man kan
fånga upp något av intresse. Några fördelar som kan uppnås genom att studera sina
konkurrenter är t ex insikt i nya sätt att lösa problem, öka medvetandet om kostnader,
prestanda och service jämfört med konkurrenternas, tillvarata de bästa tillämpningarna
och skapa nya idéer.

131 Sifo, 1990, "Miljöbarometer", Sifo, Stockholm, 1990a
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5.3.4 Anställda

Intressenten anställda bidrar till företagets verksamhet med olika typer av
arbetsinsatser och vill i utbyte naturligtvis ha an god lön för sin insats. Förutom lönen
finns andra viktiga faktorer t ex god arbetsmiljö, trygghet och personlig utveckling.
Till intressenten sorteras också företagsledningen.

De anställdas förhållande till företagets miljöstrategi (eller brist på sådan) och de
motivationshöjande (eller -sänkande) effekter som detta kan ha, är en värderingsfaktor
som hittills inte riktats någon större uppmärksamhet. Winter132 konstaterar dock att
ett allmänt ökat miljömedvetande och en i skolorna förbättrad miljöundervisning,
naturligtvis kommer att ha inflytande över de anställdas reaktioner på företagets sätt
att hantera miljöskyddsärenden. Uppenbarligen är det en erfarenhet från BAUM
(Bundesdeutscher Arbeitskreis fur Umweltbewusstes Management) att anställda som
upplever att de och företaget gör något som är positivt för miljön också är bättre
motiverade att göra en god arbetsprestation i övrigt. Detta oavsett om
miljöskyddsinvesteringarna har någon direkt koppling till arbetsmiljön eller ej. Vidare
kan också en aktiv miljöstrategi på längre sikt innebära en bättre rekryteringssits.

Arbetseffektivitet, personalomsättning, nyanställningar, inlärning, arbetsmiljö etc, är
alltså några faktorer som kan kopplas till intressentgruppen anställda. Genom interna
studier, statistikbearbetning och intervjuundersökningar kan företaget erhålla en rimlig
uppfattning om omfattningen av dessa miljöfaktorer, varefter integrering i en
värderingsanalys kan göras.

Allt eftersom miljöfrågorna fått större strategisk betydelse i företagen, har de kommit
att lyftas upp till VD- och styrelsenivå. Detta har lett till att man idag talar om att
företagsledarna skall etablera ett miljöledarskap. Ett miljöledarskap innebär att
företagsledaren skall ta ansvar för och skaffa sig en helhetssyn på miljön, vilket
omfattar begrepp som samordning, prioritering, motivering och uppföljning. Det
gäller att bygga upp kunskaper om olika komplexa miljösamband för att minska
osäkerheten i företagets miljöbeslut. Vidare innebär miljöledarskap också ett juridiskt
ansvar som inte kan delegeras utan att vissa delegeringsrutiner är uppfyllda.

1 3 2 Winter G., 1990, "Ekologisk företagsledning", Antoni Publishing
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5. Omväridsrelaterade miljökostnader och intäkter

53.5 Långivare och ägare

Långivare och ägare är intressenterna som har satsat kapitalet som krävs för att starta
och driva ett företag. Dessa har mänga gånger ett stort inflytande över företagets
verksamhet. Intressenterna vill naturligtvis ha ränta på och säkerhet för det utlånade
kapitalet, liksom att företaget skall sköta sina återbetalningar enligt överenskomna
villkor. Men långivarna och ägarna kan också komma att ställa vissa krav och
önskemål på miljöhänsyn och miljömedvetande i ett företag. Detta har under de
senaste åren blivit en viktig drivfaktor, en slags katalysator, för en omsvängning av de
finansiella förutsättningarna för företagande133. Nya mål, nya ekonomiska nyckeltal134

och till och med nya definitioner på vad begreppet tillväxt innebär har tillkommit135.

En pådrivande faktor för ägarnas och långivarnas ökade miljömedvetande, är skiftet
från individuellt ägande till institutionellt ägande, vilket idag betecknas som en av mer
betydelsefulla utvecklingarna på de finansiella marknaderna. Bankernas och
försäkringsbolagens pensionsfonder, allemansfonder och sparfonder har alla kommit
att bli betydelsefulla aktörer på aktiemarknaden. Deras ökade dominans representerar
en strukturell förändring av ekonomin. Industrins ägare är inte längre bara välbärgade
individer utan också institutionella investerare, ofta med en mer samhällelig
utgångspunkt.

En annan pådrivande faktor för långivarnas och ägarnas miljöengagemang har varit de
återkommande miljökatastroferna av större format, t ex Seveso 1976, Italien, Bhopal
1984, och nu senast 1993, en oljekatastrof vid Irlands nordvästra kust. Katastroferna
har medverkat till att öka både allmänhetens och investerarnas medvetenhet om
miljöfarliga industriella verksamheter och lett till krav på att ett förbättrat miljöskydd.
De kända "Valdes Prinziples" (se bilaga 6) som 1989 upprättades av CERES136, är ett
direkt resultat av den stora oljekatastrofen i Prince William Sound Bay, Alaska, där
den Exxon ägda oljetankern Valdez förolyckades. Dokumentet upprättades med stöd
från aktieägare, motsvarande ett börsvärde av 350 miljarder dollar. "Valdes
Prinziples" har dock generellt kommit att kritiseras för att endast vara utopiska
miljödrömmar, då de kräver dramatiska förändringar av all industriell verksamhet. Så
dramatiska att flera företag funnit att de inte kan leva upp till dokumentets krav.

133 Simpson A., 1991, "The greening of global investment, how the environmental, ethics
and politics are reshaping strategies", The Economist Publications

134 Business in the Envronment, KPMG Peat Marwick, 1992, "A measure of commitment,
guidelines for measuring environmental performance", Blueberry, London

135 Radetzki M., 1990, "Tillväxt och miljön", SNS Förlag
136 The Coalition for Environmentally Responsible Economics
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Likväl visar ändå dokumentet på en förändrad attityd hos långivare och ägare. Miljön
har kommit att inta en roll i deras värderingspreferenser.

En illustration till det ökade miljömedvetandet hos ägare och långivare, är
diskussionerna om att företagen måste börja införa separata miljöredovisningar i
årsredovisningen. För detta ändamål har bland annat FN upprättat rekommendationer
över vad som bör ingå i en sådan miljöredovisning137. Nedan redovisas uppläggning
av FN:s rekommendationer översiktligt'38.

Dessa rekommendationer är resultatet av en rapport som sammanställts av
"Commisions on Transnational Corporations". Bakgrunden till rapporten var att man
börjat uppmärksamma allmänhetens ökade oro för företagens påverkan på den yttre
miljön och att företagens miljöinformation upplevdes som bristfällig och saknade
trovärdighet. "Commisions on Transnational Corporations" beslöt därför att
undersöka omfattningen och vilken typ av miljöinformation som lämnades i ett antal
större internationella företags årsredovisningar. Det noterades att det inom
redovisningsområdet inte fanns några enhetliga internationella rekommendationer, för
hur miljön skulle rapporteras i företagens årsredovisningar. Arbetsgruppen fann att
det var svårt för intressenterna att bedöma ett företags verkliga miljömedvetande och
miljöanpassning utan sådan information. Likaså konstaterades att utan
miljöinformation skulle intressenterna förmodligen inte kunna erhålla en riktig
statusbild över företagets ekonomiska resultat och finansiella ställning.

FN:s rekommendationer tillkom främst i syfte att försöka strukturera och
standardisera företagens miljöinformation i årsredovisningarna. Målsättningen är att
intressenterna som läser årsredovisningarna, skall tillhandahållas relevant
miljöinformation som kan användas som stöd och hjälp vid bl a ekonomiska
bedömningar av ett företag.

137 UN, Commisions on Transnational Corporations, 1990, 'Information disclosure
relating to environmental measures", E/C. 10/AC.3/1990/5, UN, Commisions on
Transnational Corporations, "Accounting for environmental protection measures",
E/C.1O/AC.3/199O/5

138 Översatta i ett examensarbete vid Lunds Universitet, Al mer S., Axelsson F., Ljungdahl
F., 1991, "Miljörapportering i svenska börsbolag, en jämförelse med FN:s
rekommendationer", Företagsekonomiska Institutionen
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Förvaltningsberättelse/VD berättelse

a
b
c
d
e

f
g

h

i

Identifiering av miljöfrågor

Miljöpol icy & handlingsprogram

Förbättringar på nyckelområden

Företagets utsläppsmål

Åtgärder genomförda p g a

myndigheters beslut

Pågående miljörättsliga processer

Åtgärdernas effekt på nuvarande

och framtida investeringar och

resultat

Faktiska belopp som belastar

innevarande periods resultat (på

delsummor)

Faktiska belopp som har

investerats under innevarande

(och tidigare perioder)

Noter till resultat- och balansräkning

Redovisningsprinciper

a Principer för redovisning av

skulder/skuldreserveringar

b Principer för redovisning av

eventuell katastrofreserver

c Principer för redovisning av

"contingent liabilities"/

ansvarsförbindelser

Belopp

a Storleken av skulder och

reserveringar p g a miljöåtgärder

b Storleken av ansvarsförbindelser

eller "contingent liabilities"

Tabell 12 översiktliga uppläggningen av FN:s rekommendationer.

FN:s rekommendationer är dock frivilliga att följa, vilket kan vara en av

anledningarna till att de inte fått något riktigt genomslag bland företag. Inom kort

kommer troligen EG att presentera liknande rekommendationer139, baserade på FN:s

rekommendationer. Även om dessa riktlinjer också är frivilliga, kommer företagen på

EG-marknaden ändå indirekt vara tvingade att följa dem. Genom att företagen öppet

tvingas att deklarera sitt miljöengagemang, kommer detta att påverka dess långivare

och ägares intresse att vilja satsa pengar på ett företag. Rent konkret kan detta komma

att återspeglas i försämrade elle. • irbättrade aktiekurser.

En relativt ny företeelse som kommit upp på den finansiella marknaden är s k "etiska"

eller "gröna" investeringsfonder, vilka endast satsar pengar i miljöanpassade och

miljömedvetna företag140. Fonderna har kommit att intressera sig för och börjat

prioritera andra parametrar i sina värderingsanalyser än bara de traditionella, mer

monetärt baserade parametrarna. I analyser värderas bl a företagens

miljöledningssystem, företagets miljöpol icy, hur företaget mäter sin miljöpåverkan

139 Ahlbom H., 1993, "Årsredovisningarna måste bli grönare". Veckans affärer nr 4, 27
januari 1993.

140 Jupiter Tyndall Merlin, 1992, "The assessment process for green investment", London,
Great Britain
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och miljöutbildning av de anställda. Som exempel på ett par "gröna fonder kan

nämnas "Merlin Jupiter Ecology Fond" och "Merlin International Green Investment

Trust PLC", med en genomsnittlig avkastning överstigande general index och som

tillsammans omsluter ca 34 miljoner brittiska pund.

Världens banker och andra finansiella institutioner kan också inom en snar framtid

tänkas börja prioritera lån och krediter till företag med verksamheter som är

miljömässigt acceptabla t ex genom lägre utlåningsräntor. Ett tecken som tyder på en

sådan utveckling är ett officiellt dokument, "Statement by banks on the Environmental

and Sustainable Development"141, som skrivits under av ett trettiotal banker världen

över. I dokumentet deklarerar bankerna att de skall väga in olika miljöaspekter i sin

kärnverksamhet. Långivarnas och ägarnas miljöpreferenser kommer säkert att bli än

mer stringenta i framtiden och därmed få ökad betydelse för företagens möjligheter att

göra goda affärer.

5.3.6 Leverantörer

Ett företags leverantörer är intressenterna som säljer varor och tjänster till företaget.

Leverantörerna vill naturligtvis att företaget betalar för varor och tjänster i rätt tid och

det lämnar sina beställningar med god framförhållning. Företaget vill på motsvarande

sätt att leverantören håller utlovade leveranstider, prisuppgifter och rätt kvalitet på

beställda varor och tjänster.

Tanken att en leverantör skulle ställa några reella miljökrav på ett företag känns

emellertid främmande. Det är nog ytterst få leverantörer av varor och tjänster som

verkligen skulle vägra att leverera till sina kunder p g a att dessa inte uppfyller vissa

av leverantören förutbestämda miljökrav. Dock finns det en leverantör, nämligen

försäkringsbolagen, som definitivt kräver att få sina miljökrav uppfyllda för att vara

intresserade av att sälja sina tjänster.

Ett foretag kan idag teckna en miljöansvarsförsäkring som en komplement till den

allmänna ansvarsförsäkringen. Miljöansvarsförsäkringen är avsedd att ge skydd mot

skador som uppkommit genom långvarig påverkan på människor och natur. Förutom

miljöansvarsförsäkringen finns också andra kompletterade miljöförsäkringar t ex

rättsskydds-, oljeskade- och egendomsförsäkringar.

141 The United Nations Environment Programme, 1991, "Statement by banks on the
Environmental and Sustainable Development", Westminister Bank, London, Great
Britain
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Innan ett företag får teckna en miljöansvarsförsäkring måste en informationsblankett

fyllas i, där företaget utförligt och sanningsenligt redovisar sin verksamhet och dess

miljöpåverkan (se bilaga 4). Utöver att blanketterna fylls i genomför

försäkringsbolaget en noggrann genomgång på plats och kontroll av företagets

verksamhet. Utifrån informationsblanketten och platskontrollen analyserar

försäkringsbolaget företagets miljörisker och skadeförebyggande verksamhet. Detta

utgör sedan grunden för om försäkringsbolaget kommer att ställa sig positiv till att

teckna en försäkring med företaget. En medveten och förebyggande riskhantering

inom företaget är således en absolut förutsättning för om man skall lyckas teckna ett

försäkringsskydd mot miljöskada. Det skall dock framhållas att en miljöförsäkring

inte ersätter miljöskador som beror på omständigheter som företaget insett eller borde

insett.

Även om ett försäkringsbolag kanske inte skulle avhysa en potentiell

försäkringstagare, kommer försäkringspremierna att vara betydligt högre om ett

företag inte kan visa på att dess miljöåtaganden är uppfyllda. Slutligen, om

försäkringsbolaget verkligen klassar företagets verksamhet som allt för miljöfarlig,

måste företaget försöka lösa sin riskfinansiering p*. annat sätt. Ett alternativ kan vara

att företaget avsätter pengar i en särskild miljöfond.

Leverantörens miljöengagemang är också nog så viktigt för om ett företag skall lyckas

att uppfylla en total trovärdighet i sitt miljöarbete. Leverantörens miljöstatus kommer

nämligen att falla tillbaka på företaget. Som exempel på detta kan nämnas SJ och

Banverket, som efter en omstrukturering för några år sedan är självständiga och

fristående företag142. SJ startade i slutet av åttiotalet ett ambitiöst miljöprogram med

konkreta handlingsplaner och en definierad miljöpolicy, vilket öppet deklarerades i

massmedia genom diverse annonser. Banverket, som ansvarar för underhåll, skötsel

och utbyggnad av spåren, hyr ut rätten att använda järnvägsspåren till SJ. Då det

framkom att banvallarna besprutades med giftiga ogräsbekärnpningsmedel uppstod en

debatt om SJ verkligen höll vad de lovade i sin påkostade marknadsföring. SJ:s

miljöprogram och trovärdighet hamnade till viss del i bakvatten trots att de inte var

ansvariga för besprutningen.

Det är alltså viktigt att försöka bedöma de inköpta varornas eller tjänsternas

miljöpåverkan, liksom leverantörens miljöengagemang och trovärdighet. Här vilar ett

stort ansvar på inköpsavdelningen. För att de skall lyckas i sitt arbete måste det därför

finnas dokumenterade riktlinjer för hur upphandlingen av varor och tjänster skall ske

142 Diskussion med Lars Johansson, Miljöchef, SJ
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vid inköpsfunktionen. Ett värderingsproblem som kan uppkomma i sammanhanget, är

hur mycket extra en mer miljöanpassad produkt eller tjänst får kosta för att företaget

skall välja den istället för ett billigare alternativ med större miljöpåverkan? Ett annat

problem är hur man på sakliga och objektiva grunder skall bedöma och värdera

produkters och tjänsters miljöpåverkan eller leverantörens miljöengagemang och

trovärdighet?

Slutligen, i jämförelse med tidigare redovisade intressenters miljöpreferenser och

förhållande till ett företag, är det i fallet företaget kontra leverantören det omvända.

Det är alltså många gånger istället företaget som kräver att leverantören skall uppfylla

en viss miljöstatus, för att intresse skall föreligga för en affärsuppgörelse.

5.3.7 Myndigheter

Intressenten myndigheter vill självklart an ett företag skall fungera på ett

samhällsekonomiskt nyttigt sätt, betala skatt och bidra med arbetstillfällen. I utbyte

erhåller företaget olika slag av service, t ex hjälp med utbildning och kommunikation.

Myndigheterna sätter också upp vissa miljökrav och miljömål som ett företag bör

uppfylla. Allmänt sen återspeglar myndigheternas miljökrav och miljömål samhällets

krav och mål för miljön.

För att myndigheterna skall kunna genomdriva sin miljöpolitik använder de olika

typer av styrmedel. Dessa kan delas in i tre grupper; informativa, administrativa och

ekonomiska styrmedel. Genom myndigheternas olika styrmedel påförs en företag

vissa miljörelaterade kostnader för sin verksamhet t ex kostnader för tillstånd,

kontrollprogram, tillsyn, provtagning, inspektioner och miljörapporter. I anslutning

till egenkontroll och myndighetsövervakning uppstår också en del tekniskt och

administrativt arbete i företaget. Det torde kunna antas an omfattningen av

egenkontroll och myndighetsövervakning kan reduceras om företaget bedöms ha

seriöst miljöhandlingsprogam och miljömässigt säkerställda miljöskyddsinstallationer.

Hela frågan om företagets trovärdighet och profil i miljörelaterade frågor är väsentlig,

inte minst med tanke på möjligheterna an upprätta nya myndighetsrelationer med

miljöargument som grund. Med stöd av en slags förtroendekapital, kan det tänkas att

ett företag får bättre förhandlingsläge även i andra frågor.

Vidare, om en företag försöker gå längre i sitt miljöengagemang än vad

myndigheterna kräver och föreskriver kan en ökat handlingsutrymme i förhållande till

givna utsläppsvillkor erhållas, liksom en ökad beredskap inför framtida skärpningar i

miljölagstiftning. Detta är mycket en funktion av lagstyrningsstrategins utveckling och
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tillsynsmyndigheternas resurs- och kapacitetsutveckling. Ökat handlingsutrymme och

ökad beredskap är svårt att värdera. Ett företag bör emellertid diskutera i vad män

dessa skall ses som en intäkt som skall värderas i anslutning till investerings- och

lönsamhetsanalyser.

Förutom att följa med i utvecklingen av det egna landets miljöpolitik är det också

viktigt att studera andra länders utveckling inom miljöområdet. Många gånger kan en

studie av andra länders miljöprogram ge värdefull förhandsinformation om vad som

kan bli aktuellt på hemmaplan. Kunskapen är också mycket viktig för internationella

företag och koncerner som är verksamma eller har för avsikt att påbörja verksamheter

i andra länder. I vissa länder kan koncernledningen ställas till svars för miljöbrott som

ett dotterbolag begått. USA och Tyskland är ett par länder vars myndigheter varit

ytterst pådrivande vad gäller utvecklingen av olika miljölagar och miljökrav.

En annan miljöfaktor som är viktig för ett företag att kontrollera och som kan påverka

myndigheternas agerande och beslut, är konkurrenternas miljöengagemang och -

insatser. Om ett företag inom en bransch lyckas att minska sina utsläpp långt under

gällande krav och gränser, kan myndigheterna förväntas skärpa de kraven till den nivå

som det aktuella företaget lyckats nå. Myndigheterna resonerar utifrån perspektivet,

att om ett företag lyckat sänka sina utsläpp, skall också andra företag klara av

detsamma. Genom att ligga i framkant i miljöarbetet inom branschen finns det alltså

möjlighet att skapa sig konkurrensfördelar och sätta press på sina konkurrenter. Det

borde inte medföra något större problem att sätta sig in i konkurrenternas

miljöengagemang, eftersom det är självklart för ett företag att hålla kontroll på vad

konkurrenterna sysslar med, på alla övriga områden.

5.3.8 Omkringboende

Med de omkringboende menas de intressenter som bor eller är verksamma i ett

företags närmaste omgivning, och som direkt eller indirekt drabbas av förstagets

miljöpåverkande verksamhet. De omkringboende kan vara antingen fristående

intressenter eller ingå i någon av de andra intressentgrupperna.

De omkringboendes miljöengagemang kan uppkomma av en rad olika skäl. Det kan

handla om att försöka rädda hotade växt- och djurarter, värna om sin egen och andra

människors hälsa och välbefinnande. Miljöengagemanget kan också uppstå utifrån

vissa materiella och ekonomiska aspekter, t ex att man vill bevara unika

kulturbyggnader undan luftföroreningar eller undvika resursslöseri och spara pengar.

Vidare är de omkringboende ofta sakägare vid en tillståndsansökan enligt
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miljöskyddslagen. Därmed har de också en rättighet att yttra sig och ställa krav på den

tilltänkta verksamheten vid tillståndsförhandlingarna med myndigheter och foretag.

De omkringboende har olika drivkrafter för sitt miljöengagemang. Det gäller att

undersöka och fastställa de omkringboendes miljöpreferenser så att dessa kan ingå

som beslutsgrundande fakta i en investerings- och lönsamhetsanalys.

5.3.9 Massmedia och miljöorganisationer

Massmedia klassificeras inte som en "riktig" intressent enligt tidigare definition utan

är istället precis vad namnet säger, ett medium. På motsvarande sätt är inte heller

miljöorganisationer några "riktiga" intressenter, utan bör istället ses som ett slags

representanter för olika intressentgrupper. Massmedias och miljöorganisationernas

huvudsakliga uppgift i den framtagna intressentbilden, är att distribuera information

och åsikter, stödja och bedriva viss miljöforskning, underlätta kommunikationen

mellan intressenterna samt mellan intressenterna och företaget.

Det finns dock argument för att massmedia och miljöorganisationerna verkligen skall

klassas som intressenter och dessutom intressenter med en betydande makt. Några av

argumenten som kan lyftas fram är miljöorganisationernas svarta listor,

bojkottkampanjer och massmedias ögonblickliga miljöreportage rörande industriella

missförhållanden. Dessa är dock helt verkningslösa om det inte finns några personer

eller intressenter som är intresserade av nyheterna eller vill efterleva bojkotterna.

Massmedia och miljöorganisationerna kan inte själva ställa några reella krav eller hot,

utan bara återupprepa sina intressenters miljökrav och miljöpreferenser. Även om

massmedia och miljöorganisationerna inte definieras som några "riktiga" intressenter

för ett företag, omsluter de ändå vissa generella miljöfaktorer som kan vaia relevanta

att ta hänsyn till.

Massmedias och miljöorganisationernas "makt" ligger i att snabbt och effektivt

distribuera nyheter, information och åsikter mellan intressenterna och mellan

företagen och intressenterna. I sig är miljöargumenten lätta att acceptera och förstå.

Ingen människa vill bedriva rovdrift på naturresurser eller smutsa ned i sin

omgivning. Men det massmedia och miljöorganisationerna lyckats med är att få

intressenterna att agera i enlighet med miljörörelsens inställning, d v s att helt enkelt

vägra köpa produkter som på något sätt anses miljöförstörande, eller på annat sätt

utöva ett hot mot verksamheten.

De senaste årens ökade intresse för miljön i samhället återspeglas tydligt i en allt mer

omfattande massmedial bevakning av miljöfrågor. Miljöspörsmål debatteras inte
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längre enbart i olika facktidskrifter och på specialsidorna, utan skildras även som

allmänna nyheter. Även om massmedia inte klassificeras som en intressent, är det

viktigt att företaget har en god relation till dessa. Olika skildringar och reportage i

massmedia anses många gånger mer trovärdiga än om företaget själv går ut med

informationen. Det kan många gånger vara bättre att få sitt miljöengagemang citerat

av massmedia än via dyra annonser. Av samma anledning är det viktigt att undvika

negativ publicitet och debatter i massmedia. För företaget är det ytterligt svårt att

hävda sig i sådana situationer, då det nästan alltid blir betraktad som boven i dramat.

Det finns företag som idag anser att undvikandet av negativa offentliga miljödebatter

är den viktigaste anledningen till att upprätta en miljöstrategi och ett miljöprogram.

Samma "in*, mationsuppgift" som massmedia har, har alltså också olika

miljöorganisationer frivilligt tagit på sig, t ex Greenpeace. Efterhand som allmänheten

blivit alltmer miljömedveten, har miljöorganisationerna stärkt sina ställningar.

Miljöorganisationerna har länge arbetat efter konfrontationsstrategin för att skapa

opinion, men under de senaste åren har det skett en attitydförändring. Flera

organisationer har blivit mer utåtriktade och öppnare i sin marknadsföring, ofta i syfte

att starta en dialog med näringslivet och erbjuda dem sin kompetens. Det Naturliga

Steget är en miljöorganisation som anammat den senare strategin.

Även om miljöorganisationerna har blivit mer välvilliga till samarbete med företag,

kan det ibland uppstå konflikter dem emellan. Många gånger kan konflikterna leda till

obehagliga erfarenheter för ett företag. Naturskyddsföreningens kampanj 1991143, att

bojkotta vissa tvättmedel resulterade i att några företag tvingades till omfattande

marknadsföringskampanjer för att försvara sin ställning på marknaden.

Under de senaste åren har miljömärkningen varit på stark frammarsch i världen, så

även i Sverige. En miljöorganisation har härvid kommit att upprätta egna

miljömärken, Naturskyddsföreningen och miljömärket "Bra miljöval".

Miljömärkningen är ett sätt informera om varors miljöegenskaper, såväl varornas

innehåll, sammansättning och hur de tillverkats. Tre typer av miljömärkning kan

generellt särskiljas144:

• Positiv miljömärkning, framhäver en varas positiva miljöegenskaper, i en eller

flera avseenden eller eventuellt betraktat i en totalanalys.

143 Natuskyddsföreningen, 1991, 'Årsberättelse 1991"
144 Lindhqvist T., Nielsen B., 1990, "Miljövänliga produkter och återvinning".

Miljörapport 1990:13, Nordiska Ministerrådet
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• Negativ miljömärkning, framhäver någon eller några miljörelaterade negativa

egenskaper hos en vara. Dessa framställs ofta som varningar om att användaren

skall vara försiktig i användandet och kvittblivningen av varan.

• Informativ miljömärkning, kan sägas vara information av neutral och objektiv

karaktär som beskriver en varas miljörelaterade egenskaper.

Ett sätt att utnyttja miljöorganisationernas tjänster kan vara att försöka uppfylla

kriterierna för olika miljömärken t ex Naturskyddsföreningens miljösymbol, "Bra

miljöval". Likaså kan kriterierna användas som grund för att utforma ett företags

miljöfaktorer. Om ett företag vill fånga upp tidiga signaler om framtida miljö-

preferenser bland sina intressenter, bör företaget uppmärksamma vad som behandlas i

den aktuella miljödebatten.

5.3.10 Utformning av miljöfaktorer

Som tidigare nämnts har ett företags intressenter ofta inte konkretiserat sina

miljöpreferenser så att företaget operationellt kan förhålla sig till dem i sina

investerings- och lönsamhetsanalyser. Miljöpreferenserna måste där. j r brytas ned till

mer operationella och konkretiserade faktorer, miljöfaktorer. Vid själva utformningen

av intressenternas miljöfaktorer är det viktigt att dessa blir så tydliga och enkla

beskrivningar av miljöpreferenserna som möjligt. Väl dokumenterade preferenser kan

här vara till stor hjälp. Det finns dock en risk för att miljöfaktorerna kan bli alltför

allmänt formulerade så att de faktiskt inte säger något om intressenternas

miljöpreferenser, vilket kan uppkomma om man försöker baka in för mycket

information i miljöfaktorerna eller förenklar dem för mycket. Det kan då istället vara

bättre att specificera några fler miljöfaktorer. En enkel grundform för miljöfaktorerna

är att använda ett substantiv och ett verb.

Miljöfaktorerna kan lämpligen uttryckas som positiva faktorer. Med positiva faktorer

menas att om företaget försöker tillmötesgå en miljöfaktor t ex minskad risk för

överutsläpp, kommer ett potentiellt mervärde uppkomma. I tabellen nedan finns

listade exempel på generella miljöfaktorer som kan vara av intresse för ett företags

intressenter. Miljöfaktorerna grundar sig till viss del på olika centrala

intressentorganisationers standarder och kan användas som ett stöd i företagets egna

försök att identifiera sina intressenters miljöfaktorer. De listade miljöfaktorerna

kopplas ihop med ett adjektiv eller verb, t ex mindre explosionsrisk, billigare

avfallshantering, förbättrad miljöprofil, aktiverad miljöorganisation, förbättrad

beredskap, minskat buller, utökat miljöengagemang.
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5. Omvärldsrelaterade miljökostnader och intäkter

* Arbetsberikning *
* Arbetseffektivitet *
* Avfallshantering *
* Avfall
* Beredskap *
• Bojkott *
• Buller *
• D o f t *
* Egenkontroll
* Energianvändning *
* Ersättnings- &

skadeståndskrav *
* Explosionsrisk *
* Filterutrustning
* Framtidskrav *
* Förebyggande

miljöskydd *
* Företagets

miljöengagemang *
* Förhandlings-

position *
* Förlängt *

producentansvar
* Föroreningar *
* Förpackning *
* Försiktighets- *

principen *
* Förtroendekapital *
* Handlingsutrymme
• Hälsorisker •
* Juridiskt ansvar
* Kalastrofreserv *
* Katastrofrisker
* Konfrontation *
• Konkurrens- *

fördelar *

Konsutnentbojkott •
Kontroll *
Kretslopps- *
principen *
Kundimage *
Kvalitet *
Livscykelanalys
Marknadens *
miljömedvetande *
Marknadens miljö- *
engagemang *
Marknadsföring
Miljöanpassade *
produkter *
Miljöavgifter och - *
skatter *
Miljöbeslut av
myndigheterna *
Miljöforskning & *
utveckling *
Miljöförsäkringar *
Miljöhandlings- •
program *
Miljöinformation *
Miljökampanjer
Miljöklagomal *
Miljökunskap *
Miljökvalitets- *
system *
Miljölagar & - *
förordningar *
Miljölagar &-krgv *
i andra länder *
Miljöledarskap
Miljömål
Miljömärkning

Miljöorganisation
Miljöpolicy
Miljöprofil
Miljöpåverkan
Miljörisker
Miljörättsliga
processer
Miljöskadestind
Miljöstrategi
Miljösäkerhet
Miljövaru-
deklaration
Myndighetskrav
Naturresurser
Nyrekrytering
Personalom-
sättning
Personalutbildning
Produktlivslängd
Profil A image
Recirkulering
Resursslöseri
Returprodukter
"Sustainable
development*
Svarta listor
Tillstand
Trovärdighet
Utbildning
Varumärke
Återvinning
Öppen information
Överskridande av
utsläppsvillkor

Tabell 13 Generella miljöfaktorer.

5.3.11 Generell arbetsgång för analys av omvärldsrelaterade miljöfaktorer

En genomarbetad analys av företagets olika intressentgrupper och deras
miljöpreferenser, är en förutsättning för an lyckas identifiera vilka omvärldsrelaterade
miljöfaktorer företaget bör försöka U hänsyn till i sina investerings- och
lönsamhetsanalyser. Nedan redovisas en generell arbets^' >g för analys av
intressenternas miljöpreferenser och konkretisering av dessa i miljöfaktorer. Med
utgångspunkt från miljöfaktorerna är det sedan möjligt att bygga upp olika
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värderingsmodeller. Intressentanalysen kan vara allt ifrån en enkel och översiktlig
genomgäng av företagets olika intressenter till en mer omfattande och detaljerad
analys. Intressentanalysen kan också fokuseras på en enda intressentgrupp, eller bli en
mera vidsträckt analys av företagets samtliga intressenter.

ANALYS AV OMVÄRLDSRELATERADE MILJÖFAKTORER
• Utse en arbetsgrupp som ansvarar för att samla in information till analvsen av

företagets intressenter och deras miljöpreferenser. I arbetsgruppen bör ingå
personal från företagsledning, försäljnings-, ekonomi- och konstruktions-
avdelningar för att bl a erhålla en bred förankring av arbetet.

• Utgå från den generella intressentbilden som presenterats för att identifiera och
dela upp företagets olika intressenter i enhetliga grupper. Dokumentera
intressenterna.

• Kartlägg och dokumentera intressentgruppernas dominerande miljöpreferenser. Ta
hjälp av marknadsanalyser, intervjuer, tidningsreportage m m.

• Uttryck intressenternas miljöpreferenser som beskrivande och kärnfulla
miljöfaktorer. Dokumentera miljöfaktorerna.

5.4 Miljöfaktorernas strukturella samspel och vikt

5.4.1 Inledning

För att intressenternas miljöpreferenser och miljöfaktorer skall kunna användas som
indata till en investerings- och lönsamhetsanalys, krävs någon av strukturering och
prioritering av informationen. En strukturering och prioritering är också viktigt för att
nästa steg i analysen av de omvärldsrelaterade miljöfaktorerna, värderingsanalysen (se
kapitel 5.5), skall bli övergriplig.

5.4.2 Strukturering av miljöfaktorer

Som ovan nämnts finner man ofta att de insamlade miljöpreferenserna och de
formulerade miljöfaktorerna befinner sig på olika hierarkiska nivåer. T ex kan
"miljöimage" hänföras till att företaget har en väldefinierad "miljöpolicy", att
miljöpol icy n "efterlevs", att verksamhetens "risk för överutsläpp" är liten etc. En
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5. Omvärldsrelaterade miljökostnader och intäkter

miljöfaktor på en förhållandevis hög och övergripande nivå kan behöva brytas till en

mer hanterlig och operationell nivå. Struktureringsprocessen främsta syfte är att bryta

ned mer allmänna och övergripande miljöfaktorer till en konkret och operationell

nivå. Struktureringen hjälper också föreuget att finna eventuella samspel mellan olika

intressenters miljöfaktorer, som annars kanske inte upptäcks. Vidare är

struktureringen en viktig grund för att identifiera de miljöfaktorer som kan utgöra

viktiga försäljningsargument för de olika intressenterna.

En metod för att göra detta är det s k träddiagrammet. Ett exempel på träddiagram

visas i figur 27 nedan. En annan situation som kan uppstå är att man har ett antal mer

eller mindre slumpmässiga miljöfaktorer, som t ex kan vara genererade med hjälp av

olika intervjuundersökningar. En metod att strukturera dylika miljöfaktorer och

dessutom ge företaget möjlighet att tolka miljöfaktorer som eventuellt behöver ett

förtydligande, är släktskapsdiagrammet, se bilaga 9.

Inga lagöverträdelser

1. MILJÖIMAGE

Produkttiffredsställelse

Arbetstillfredsställelse

Miljöaktivt

Minskad risk för
överutslapp

Potentiella lagändringar

Minskad katastrofrisk

Miljömärkning

MVD

Returmaterial

Förbättrad arbetsmiljö

Miskad olycksrisk

Förbättrad yttre miljö

Bidrar till miljöforskning

Sammanfaller med miljöpolicy

Sammanfaller med förtångt
producentansvar

Figur 2 7 Principen för ett träddiagram.

Träddiagrammet och släktskapsdiagrammet inkluderas i vad som allmänt brukar

betecknas som "de sju managementverktygen". De sju managementverktygen är ett

antal planeringsverktyg, hämtade från olika vetenskaper och är avsedda att hantera

och strukturera verbala data. De ursprungliga verktygen har förenklats och

strukturerats av japanerna till ett kraftfullt program. Verktygen används främst vid s k
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kundcentrerad produktutveckling och då man söker strukturera olika kundpreferenser

för en produkt. Verktygen torde dock vara utmärkta att använda vid strukturering av

intressenternas miljöfaktorer. De sju managementverktygen beskrivs inte närmare i

denna rapport utan läsaren hänvisas till referenserna. En översiktlig beskrivning av

verktygens principer och funktion finns i bilaga 9.

• Släktskapsdiagram

• Träddiagram

• Matrisdataanalys

• Pildiagram

• Relationsdiagram

• Matrisdiagram

• Processbeslutsdiagram

Tabell 14 De sju management verktygen

5.4.3 Viktning av miljöfaktorerna

Om företagets verksamhet är komplex med många varierande verksamheter och flera

olika intressenter, kommer antalet miljöfaktorer troligtvis att bli stort. Företagets

intressenter har också olika stort inflytande över företagets verksamhet, d v s

möjligheter att hota och utöva sanktioner. Vissa intressenters miljöfaktor kommer

därför att vara mer betydelsefulla att ta hänsyn till, medan andra kan vara helt

ointressanta. En annan frågeställning som företaget måste ta ställning till, är

relationen mellan miljöfaktorerna och den monetära värderingen.

Innan företaget fortsätter till nästa steg i analysen, värderingsfasen, bör det därför

först besluta hur miljöfaktorerna skall prioriteras sinsemellan, d v s deras relativa

vikt. Likaså bör företaget besluta om miljöfaktorernas vikt relativt den monetära

värdering, d v s hur mycket det är värt för företaget att försöka tillmötesgå

miljöfaktorerna.

Generellt gäller att miljöfaktorernas båda vikter är betydelsefulla strategiska beslut

som bör fattas av företagsledningen. Fastställandet av vikterna kan liknas vid beslut

om ett företags övriga interna avkastningskrav t ex interna kalkylräntan eller krav på

pay-back. För att uppnå en konsekvent hantering och värdering av miljöfaktorerna bör

företaget undvika sporadiska förändringar av miljöfaktorerna!) vikter över tiden eller

att dessa flyktigt varierar efter beslutens art. Viktningen bör gälla över en fastställd

tidsperiod och kan efter uppföljning av miljöfaktorernas verkliga utfall, eventuellt

korrigeras.
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5. Omväddsrelaterade miljökostnader och intäkter

5.4.4 Miljöfaktorernas relativa vikt

Miljöfaktorernas relativa vikt kan bestämmas på en rad olika sätt. Det enklaste sättet
är att utifrån en intuitiv skattning, vikta de miljöfaktorer som företaget upplever är
viktigast att försöka uppfylla. Detta kan t ex göras på en skala från 1 till 10, där 10 är
representerar högsta prioritet. En mer systematisk metod är parvis jämförelser och
används ofta vid utveckling av nya produkter och konstruktionslösningar, då man
försöker få fram det alternativ som bäst löser det specifika problemet.
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Figur 28 Bestämning av miljöfaktorernas relativa vikt. (Källa; Olsson, Perningui)

Parvis jämförelse jämför varje miljöfaktor med alla andra var för sig under det att
frågan "Är miljöfaktor A bättre/viktigare än miljöfaktor B?", "Är miljöfaktor A
bättre/viktigare än miljöfaktor C?", "Är miljöfaktor B bättre/viktigare än miljöfaktor

143 Olsson F., PerningU., 1971, "Analys och värdering av konstruktioner", Sveriges
Mekanförbund, Stockholm
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C? o s v. Genom att summera ihop antalet gånger varje faktor har prioriterats fäs en

fördelning, vilken kan omsättas i ett viktningstal. Se exemplet i figur 28.

Det är alltid tvivelaktigt att försöka göra numeriska sanningar av subjektiva

ingångsdata, då det finns risk för an tveksamma resultat uppkommer. Det kan istället

vara bättre att med stöd av den strukturerade informationen välja de miljöfaktorer som

resonemangsmässigt anses viktigast. Det främsta motivet till att använda subjektiva,

numeriska algoritmer, är att de är enkla och snabba att ta fram, även för stora och

komplicerade beslutsmatriser. De numeriska skattningarna hjälper också i viss män till

att verifiera att inte någon miljöfaktor glöms bort.

"Optimum" Iran
1-faktori-taget
försök

Figur 29

Ett stort problem med parvis

jämförelse är att metoden i

högsta grad är subjektiv. Ett

bättre sätt är naturligtvis att

låta intressenterna själva vikta

sina miljöpreferenser och där-

med också identifierade miljö-

faktorer t ex genom olika typer

av intressenrundersökningar.

Vidare tar inte parvis jäm-

förelse, som är en s k en-

faktor-i-taget-analys, hänsyn

till eventuella samspelseffekter

mellan miljöfaktorerna. Med

samspelseffekter menas att

intressentens upplevda nytta av

två miljöfaktorer, är beroende

av varandra och kan uttrycka!; som en funktion av varandra (se figur 29). Det behövs

alltså någon metod som på ett "objektivt" sätt, både möjliggör insamlande och

viktning av intressenternas miljöfaktorer samt tar hänsyn till eventuella

samspelseffekter.

I en avhandling rörande "QFD-Ett system för effektivare produktframtagning"147

beskrivs en alternativ viktningsmodell, "2-nivåers faktorsförsök". Metoden har vissa

MiljMiktor B

Intressenternas upplevda nytta som
funktion av två olika miljöfaktorer.
Nivåytorna, 10-50, representerar
den upplevda nyttan. (Källa;
Andersson, 1990)]M>

147

Andersson R., 1990, "QFD-Elt system för effektivare produktframtagning", Division of
Quality Technology, Universitetet i Linköping
Andersson R., 1990, "QFD-Ett system för effektivare produktframtagning", Division of
Quality Technology, Universitetet i Linköping
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5. Omväridsrelaterade miljökostnader ock intäkter

likheter med traditionell marknadsundersökning, t ex "Conjoint Analysis"148 och tar

utgångspunkt direkt från intressenternas värderingar och preferenser. (Någon närmare

beskrivning av två-nivåers faktorsförsök görs inte i avhandlingen.) Den största

nackdelen med "2-nivåers faktorsförsök" är dock att det tar relativt lång tid att

genomföra och kräver mer resurser av företaget än t ex parvis jämförelse. I utbyte

erhålls emellertid ett resultat sum med högre sannolikhet korrelerar med verkligheten

och intressenternas miljöpreferenser.

Miljöfaktorernas relativ vikt kan också vara av negativ art. T ex är "risk för

överutsläpp" en miljöfaktor som företaget inte "vill uppfylla" men samtidigt vill

försöka ta hänsyn till så att risken för överutsläpp blir så liten som möjligt. Genom att

först vikta dess relativa betydelse mot övriga miljöfaktorer och sedan göra faktorn

negativ, kommer den att minska miljöfaktorernas totala uppfyllnadsgrad om det

föreligger "risk för överutsläpp". Miljöfaktorerna bör möjligt uttryckas i positiva

termer för att få dem så enhetliga som möjligt. Ovanstående exempel på miljöfaktor

kan istället uttryckas som "minskad risk för överutsläpp".

5.5 Värderingsanalys

5.5.1 Inledning

Det hittills sagda har behandlat enskilda och svårkvantifierbara miljöfaktorer som

uttrycker olika intressenters miljöpreferenser. Att dessa på något sätt bör värderas och

tas hänsyn till vid investerings- och lönsamhetsanalyser är självklart. Det är dock

uppenbart att många av de miljöfaktorer som diskuterats är mycket svåra att i någon

objektiv mening värdera inför ert investeringsbeslut. Ett illustrativt bevis härför är att

miljöfaktorerna sällan återfinns som kostnader och intäkter i olika manualers

instruktioner till utvärdering av olika miljörelaterade investeringsalternativ. Trots att

man skjuter fram miljöfaktorerna som skäl för ett ökat industriellt miljöengagemang.

En annan central frågeställning i värderingsproblematiken är hur identifierade

miljöfaktorer skall vägas samman med andra kostnader och intäkter som är lättare att

kvantifiera, till en totalbedömning, Värdet av ta hänsyn till de omväridsrelaterade

miljöfaktorerna torde i första hand vara avgörande vid valet mellan i övrigt likvärdiga

alternativ. Att enbart bygga en investerings- och lönsamhetsanalys på en analys och

värdering av hur de omväridsrelaterade miljöfaktorerna uppfylls, verkar aningen

'** Green P.E., Snnivasan V., 1984, "Conjoint Anlysis in consumer Research: Issues and
outlook". Journal of Marketing research
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utopiskt. De faktiska betalningsströmmarna kommer alltid att ha en avgörande
betydelse.

En målsättning med värderingsmetoden som redovisas nedan, har varit att den skall
stimulera och hjälpa beslutsansvariga att aktivt söka efter olika miljöfaktorer för ett
företags intressenter, samt underlätta en kvantitativ och/eller kvalitativ värdering av
dem innan ett slutgiltigt beslut fattas.

5.5.2 Värderingsmodell för miljöfaktorer

Även om det är ytterligt svårt att i kronor och ören direkt värdera miljöfaktorernas
betydelse bör företaget försöka ta hänsyn till dem. Denna slutsats grundar sig på en
intuitiv uppfattning att ett företag som tar hänsyn till identifierade miljöfaktorer,
kommer att tillföras ett slags mervärde, en företagsekonomiskt mervärde för de
verksamheter, produkter och investeringar som uppfyller miljöfaktorerna. Mervärdet
kan ses som ett uttryck för framtida övervinster. Dessa Övervinster är tillgångar som
ligger latent i företaget och som inte syns i nutida balansräkningar och
resultaträkningar utan som först kommer att dyka upp i företagets framtida
balansräkningar och resultaträkningar. Mervärdet kan också ses som ett uttryck för
positiva attityder gentemot företaget som uppkommer då företaget uppfyller
miljöfaktorerna t ex positiva attityder hos kunderna, goda relationer med anställda och
fördelaktiga affärsförhållanden. Den framtagna värderingsmodellen utgår från att om
ett investeringsalternativ, produkt eller verksamhet uppfyller intressenternas
identifierade miljöfaktorer, kommer ett mervärde tillföras de förkalkylerade
inbetalningsströmmarna.

För att det intuitiva mervärdet skall kunna ställas i relation till "faktiska" kostnader
och intäkter samt allokeras till den aktuella verksamhetens, produktens eller
investeringsalternativets betalningsströmmar, måste mervärdet på något sätt göras
synligt. I MILA görs detta med hjälp av "miljöfaktorernas uppfyllnadsgrad" och en
"miljövOxelkurs".

Miljöfaktorernas uppfyllnadsgrad är företagets egna värdering av hur väl éet uppfyller
de identifierade miljöfaktorerna. Uppfyllnadsgraden beräknas med hjälp av en
värderingsmatris149 (se figur 31). Denna utgår från att företaget sätter poäng, t ex på
en skala från 0-10, efter hur väl man upplever att ett investeringsalternativ,

149 Olson F., Perning V., 1983, "Praktiskt nytänkande med värdeanalys -för kreativ
problemlösning", SIPSI Creaform, Djursholm
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5. Omvärldsrelaterade miljökostnader och intäkter

verksamhet eller produkt uppfyller miljöfaktorerna. 0 poäng visar att miljöfaktorn ej

är aktuell och 10 poäng att miljöfaktorn är uppfylld till 100%. Efter poängsättningen

multipliceras poängtalet med miljöfaktorernas relativa vikter (se kapitel 5.4.4) Den

totala poängsumman summeras för de studerade alternativen och ställs i relation till

maximala poängen som kan uppnäs om miljöfaktorerna uppfylls till 100%. Den

framräknade relationen benämns alltså som investeringens, verksamhetens eller

produktens uppfyllnadsgrad av miljöfaktorerna.

Miljöväxelkursen utgår från att om intressenternas miljöfaktorer uppfylls vid en

verksamhet, en investering eller en produkt, kommer de "faktiska" inbetalnings-

strömmarna som tidigare identifierats på nivå 0-3, att tillföras ett extra mervärde.

Miljöväxelkursen uttrycker alltså en värdering av hur mycket ett företag uppskattar är

det är värt att tillmötesgå sina intressenters miljöfaktorer till 100% d v s uppnå en

100% uppfyllnadsgrad. Rent praktiskt kan växelkursen uttryckas i procent av framtida

inbetalningar, t ex "en 100% uppfyllnadsgrad av miljöfaktorerna, tillför ett mervärde

motsvarande 1% av investeringarnas alternativt produkternas inbetalningar per är". I

figur 30 illustreras miljöfaktorernas inneboende värde.

Kronor

r j Uppskattat mervärde för
uppfyllelse av miljöfaktorer

• Inbetalningar

• Utbetalningar

Figur 30 Inbetalningsströmmarna för en tillfärs ett mervärde om intressenternas
miljöfaktorer uppfylls.

Miljöväxelkursen liksom vilka miljöfaktorer som skall beaktas i ett företag, bestäms

lämpligen av företagsledningen så att dessa ges möjlighet att korrigera miljöfaktorerna

med företagets egna målsättningar, strategier och värderingar. Detta är viktigt för att

de framtagna miljöfaktorerna internt skall accepteras i företaget så att de hanteras på
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ett effektivt sätt. Likaså ges de anställda med stöd av miljöväxelkursen och miljö-

faktorerna möjlighet att operativt förhålla sig till företagets miljöstrategi. Det är också

betydelsefullt att miljöväxelkursen och miljöfaktorerna får ligga fast över en längre

tidsperiod så att en enhetlig och konsekvent hantering kan uppnås av dessa.

Det är svårt att i förväg och utan erfarenhet bestämma nivån på miljöväxelkursen för

ett företag. Ett mer miljöengagerat företag kommer troligen att använda en högre

växelkurs än ett mindre miljöengagerat företag. Likaså är det svårt att ange några

generella nivåer för miljöväxelkursen, då det innebär risker med både en för lågt och

för högt värderad växelkurs.

Ett sätt att uppskatta miljöväxelkursen är att utgå från en "normal" avkastning som

företagets materiella tillgångar inbringar och det värde som överstiger denna normala

avkastning utgörs av förväntade framtida övervinster som diskonterats och då

representerar miljöväxelkursen. Huruvida man kan tillgodoräkna miljöväxelkursen för

hela övervärde måste dock analyseras närmare för varje specifikt fall. Kontinuerliga

och systematiska uppföljningar av investeringars verkliga utfall måste genomföras för

att få fram en relevant och rättvisande miljöväxelkurs. Miljöväxelkursen kan för

övrigt liknas vid andra interna avkastningskrav t ex kalkylränta, pay-back tid.

Då miljöväxelkursen och uppfyllnadsgraden bestämts, multipliceras dessa med

varandra och adderas med 1. Den framräknade faktorn benämns som miljöjusterings-

faktorn och multipliceras med de tidigare framräknade inbetalningsströmmarna.

Inbetalningsströmmarna har nu justerats för miljöfaktorerna och deras eventuella

mervärde som de innefattar. De miljöjusterade inbetalningsströmmarna vägs sedan

samman på traditionellt sätt, t ex nuvärdet, internräntefot eller pay-back, med

utbetalningsströmmarna som identifierats på nivå 0-3 i MILA. Beräkningsgången

exemplifieras nedan med utgångspunkt från figur 31.
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5. Omvärldsrelaterade miljökostnader och intäkter

Miljöfaktor

Miljöfaktor A

Miljöfaktor B

Miljöfaktor C

Miljöfaktor D

Miljöfaktor E

Vikt (V)

a

5

3

2

1

Poängsumma

Uppfyllnadsgrad

Potng, 0-10

Be

4

3

2

4

•

.utr.
VP

32

15

6

•

8

29
15.3%
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7

•
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7
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72

35

24

12

7

150
78.9%
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felngPl

4

5

3

4

4

IL 2
VP

32

25

9

8

4

78
41.1%

Itax
potng

80

SO

30

20

10

190

Figur 31 Värderingsmatris för värdering av miljöfaktorer.

EXEMPEL

Antag att företaget, MILA AB, skall investera i ny produktionsutrustning. Man har

funnit två lämpliga alternativ, 1 och 2, vilkas ekonomiska livslängd uppskattas til! fem

år. Inbetalningsströmrr.arna för investering 1 beräknas till 140 tkr/är, fem år framåt

och för investering 2 beräknas inbetalningsströmmar uppgå till 145 tkr/år, också fem

år framåt. Om företaget fortsätter driften med den befintliga produktionsutrustning

kommer inbetalningsströmmarna att uppgå till 123 tkr/år

Vidare har företagsledningen beslutat att en 100% uppfyllnadsgrad av miljöfaktorerna

skall ge ett 10% positivt mervärde på inbetalningsströmmarna. Investering 1

uppskattas uppfylla miljöfaktorerna till 79% ( d v s investering har erhållit 79% av

maximalt poängantal), investering 2 till 41% och befintlig utrustning 15%. Detta ger

att inbetalningar för investering 1 skall räknas upp med miljöjusteringsfaktorn

(I+0.10*0.79)=1.079, investering 2 skall räknas upp med (1+0.10*0.41)=1.041

och slutligen den befintliga utrustningen skall räknas upp med (1+0,10*0.15)=1.015.

Detta medför att de miljöjusterade inbetalningsströmmar investeringsalternativ 1 blir

140*1.079=151 tkr, investeringsalternativ 2:s miljöjusterade inbetalningsströmmar

blir 145*1.041 = 150 tkr och för den befintliga utrustningen beräknas de

miljöjusterade inbetalningsströmmarna till 123*1.015 = 125 tkr.

Med utgångspunkt från tidigare framtagna kostnader enligt MILAs sorteringsmodell

beräknas slutligen investeringsalternativens lönsamhet på traditionellt sätt t ex

nuvärde eller pay-back.
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5 . 5 3 Arbetsgång för värderingsmatris

För att jämföra och värdera olika investeringsalternativ med avseende på de
omvärldsrelaterade miljöfaktorerna, föresläs en värderingsmatris med följande
arbetsgång:

OMVÄRLDSRELATERADE MILJÖKOSTNADER OCH INTÄKTER
• Fastställ företagets miljöväxelkurs, d v s vilket mervärde företaget uppskattar att

en 100% uppfyllnadsgrad av miljöfaktorerna tillför inbetalningsströmmarna.

• Fastställ vilka miljöfaktorer som anses viktiga för företaget att ta hänsyn till vid
investerings- och lönsamhetsanalyser, med utgångspunkt från företagets
intressenter, strategier, eventuella miljöpolicy och verksamhet i stort.
Miljöfaktorerna och miljöväxelkursen bör ligga fast över en längre tidsperiod.

• Vikta miljöfaktorerna relativt till deras upplevda betydelse.

• Uppskatta och poängsätt hur väl varje studerat alternativ uppfyller respektive
miljöfaktor på en poängskala t ex 0-10 poäng. 10 poäng representerar ett absolut
uppfyllande av miljöfaktorn och 0 poäng visar att miljöfaktorn inte är aktuell.

• Multiplicera varje miljöfaktors vikt med det uppskattade poängvärdet för varje
alternativ. Summera de viktade poängen och dividera dem med maximalt
poängantal som kan erhållas. Det framräknade resultatet är miljöfaktorernas
uppfyllnadsgrad.

• Multiplicera miljöväxelkurs med miljöfaktorernas uppfyllnadsgrad och summera
faktorn med 1. Multiplicera sedan skattade imx: Jningsströmmar med
miljöjusteringsfaktorn.

• Beräkna lönsamheten med hjälp av t ex nuvärde eller pay-back.
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5. Omvärldsrelatemde miljökostnader och intäkter

5.6 Andra alternativa värderingsmetoder

5.6.1 Inledning

Nedan finns några andra förslag till alternativa metoder for värdering av
omvärldsrelaterade miljöfaktorer. Dessa är lite enklare i sin struktur och har inte
utsatts för någon djupare analys, varför det är svart att uttala sig om deras
tillförlitlighet. Samtliga metoder utgår från att intressenternas miljöpreferenser har
konkretiserats i miljöfaktorer.

5.6.2 Justerade avkastningskrav

Justerade interna avkastningskrav kan vara en rimlig ansats att spegla ett erkännande
av miljöfaktorernas betydelse för företagets och dess framtid. Kostnads- och
intäktsanalysens avkastningskrav justeras efter vilken grad investeringen bedöms
uppfylla miljöfaktorerna. T ex kan kravet på återbetalningstid förlängas med 1 år eller
kalkylräntan sänkas med 2% om miljöfaktorerna uppfylls till 50%.

5.6.3 "Baklängesvärdering"

En mycket enkel ansats till an värdera miljöfaktorer är att försöka värdera dem
"baklänges". Antag att ett företag står inför valet mellan två investeringsalternativ,
investering A och B, med kapitalvärdet 100 tkr respektive 120 tkr. Dock uppfyller
investeringen A miljöfaktorerna bättre än investering B. Företaget kan då välja
investeringsaltemativ med utgångspunkt från följande frågeställning; "Motsvarar den
bättre uppfyllnadsgraden av miljöfaktorerna för investering A ett sämre kalkylerat
resultat om 20 tkr?" Om företaget följer upp det faktiska utfallet av investerings,
torde det vara möjligt att efter ett antal investeringar pejla in ett sannolikt
värderingsintervall för miljöfaktorerna.

5.6.4 Marknadsandelar

Ett tredje alternativ att värdera miljöfaktorernas eventuella mervärde är att uttrycka
dem som ett slags konkurrensfördelar och ställa dem i relation till företagets
marknadsandel. Utgångspunkten för värderingen blir, att om företaget uppfyller
miljöfaktorerna till en viss nivå kommer företagets marknadsandel att öka med en viss
procentsats. Då den marknadens totala värde ofta är känt är det lätt att räkna ut vad
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den större marknadsandelen motsvarar i reda pengar. Metoden torde användas med

störst framgång vid värdering av större strategiska investeringar.

5.6.5 Profilschenu

Förutom att mätbara miljörelaterade kostnader och intäkter värderas i en investerings-

och lönsamhetsanalys kan analysen också kompletteras med en mer kvalitativ

bedömning av sådana miljöfaktorer som är svåra att värdera i ekonomiska termer. En

sådan kvalitativ bedömning tar vanligtvis utgångspunkt från ett bedömningsschema. I

bedömningsshemat läggs sedan olika aspekter in t ex marknadsaspekten eller

produktionsaspekten. Utifrån de olika aspekterna utformas sedan frågeställningar som

är intressanta att analysera.

Ett profilschema (figur 32) kan karakteriseras som en strukturerad checklista med ett

antal frågeställningar som skall värderas på en skala, vanligtvis en S-gradig skala.

Bedömningar binds sedan samman med en linje till en profil för att visuellt framhäva

alternativets starka respektive svaga sidor. För att erhålla en kvalitativ bedömning av

tidigare framtagna miljöfaktorer kan dessa läggas in som frågeställningar i

profilschemat. Jämte den rent ekonomiska värderingen utgör profilschemat ett bra

diskussionsunderlag för en totalbedömning.

PROFILSCHEMA. Faktorer
Företagsövergripande
Strategiska behov
Överensstämmelse med förelagets processområde

Marknad
Potentiell marknad
Säljorganisation
Ekonomiska
Erforderliga investeringar
Likviditetspiverkan

Tillverkning
Tillgänglig teknisk kunskap
Kvalitetskrav

Utveckling
Patentläge
Utvecklingsresurser

Värdering

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Figur 32 Profilschema (Källa: Nilsson, Persson[i0)

1 5 0 Nilsson S-Å., Persson I., 1991, "Investeringsbedömning", Almqvist & Wiksell Förlag

- 164-



6. Sammanställning av miljörelaterade kostnader & intäkter

6 SAMMANSTÄLLNING AV MILJÖRELATERADE
KOSTNADER OCH INTÄKTER

6.1 Inledning

Efter att nivåerna i MILAs sorteringsmodell analyserats för de aktuella
investeringsalternativen/produkterna/produktionsprocesserna, måste de framtagna
kostnaderna och intäkterna slutligen sammanställas och utvärderas vad gäller
ekonomisk livskraft. Vid en investerings- och lönsamhetsanalys är det viktigt att
beakta in- och utbetalningarnas storlek samt tidpunkten för när de inträffar. Likaså
måste in- och utbetalningar vid olika tidpunkter göras jämförbara d v s räknas om till
gemensam tidpunkt. För detta ändamål har olika metoder för företagsekonomiska
investerings- och lönsamhetskalkyler utvecklats. De vanligaste metoderna redovisas i
den fortsatta framställningen. Härtill illustreras en sammanställning enligt MILA-
modellen. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att ett kalkylresultat aldrig kan bli
säkrare än de siffror som sätts in i kalkylen och att resultatet endast utgör en del av
beslutsunderlaget vid en investerings- och lönsamhetsanalys. För att underlätta det
praktiska arbetet med MILA-modellen har ett kalkylprogram utvecklats, baserat på
Excel 3.0. Kalkylprogrammet bifogas i bilaga 10 och inkluderar de vanligaste
nyckeltalen för investerings- och lönsamhetskalkyler.

6.2 Begrepp vid investerings- och lönsamhetskalkyler

I samband med investerings- och lönsamhetskalkyler finns några grundläggande
begrepp som kan behöva en närmare beskrivning.

Inbetalningar och utbetalningar

De mest centrala begreppen vid en investerings- och lönsamhetskalkyl är inbetalningar
och utbetalningar (betalningsströmmar). Generellt handlar investerings- och
lönsamhetskaUylering om att analysera huruvida framtida inbetalningsöverskott är
större än den direkta utbetalningen för en investering/produkt/produktionsprocess. In-
och utbetalningarna kan principiellt delas in i tre huvudkategorier:

• grundinvestering
• löpande inbetalningar och utbetalningar (inbetalningsöverskott)
• restvärde
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Grundinvestering
Grundinvesteringen är en utbetalning av engångskaraktär i samband med själva
investeringen. Förutom kostnader för utrustning brukar också kostnader för
utrednings- och projekteringsarbete, transporter, försäkringar, installationer etc
inkluderas i grundinvesteringen. Grundinvesteringens storlek kan relativt säkert
uppskattas med stöd av offerter m m. Principiellt anses grundinvesteringen inträffa vid
tidpunkten 0 för den period som investerings- och lönsamhetskalkylen omfattar men
kan också spridas ut under ett antal år.

Löpande inbetalningar och utbetalningar
Med löpande inbetalningar och utbetalningar avses t ex när en kund betalar för en
vara, när företaget betalar för råmaterial eller betalar ut löner. Alla löpande in- och
utbetalningar hänförs till slutet av året. Vanligtvis brukar in- och utbetalningarna slås
samman och beräknas som löpande inbetalningsöverskott för att underlätta
beräkningarna. Generellt är det svårt att uppskatta och beräkna löpande in- och
utbetalningar då dessa skall bedömas över långa perioder och osäkerheten är stor om
framtiden.

Restvärde
Vid kalkylperiodens slut kan en investering fortfarande inneha ett värde, ett restvärde,
som ett företag kan erhålla vid en eventuell försäljning. Restvärdet kan t ex omfatta
ett andrahandsvärde eller ett skrotvärde. Men restvärdet kan också vara negativt d v s
att det kostar pengar att skrota och bli av med investeringen. Det kan diskuterats om
man verkligen skall räkna med att det finns ett restvärde i gammal utrustning då
betalningsströmmen ofta ligger mycket långt in i framtiden.

Ekonomisk livslängd
Vid investerings- och lönsamhetskal kyl ering finns två tidsbegrepp för livslängd,
ekonomisk livslängd och fysisk livslängd. Den fysiska livslängden innefattar den tid
det tar innan en investering blir oanvändbar och skiljer sig ofta från den ekonomiska
livslängden. Denna är ofta kortare beroende på t ex att produktionsutrustningen eller
produkterna blir omoderna, underhållskostnaderna blir för stora, tekniska
innovationer. Vanligtvis används den ekonomiska livslängden vid investerings- och
lönsamhetskalkyler.

Kalkylränta
För att kunna jämföra olika alternativ måste in- och utbetalningar sammanföras till en
tidpunkt. För detta ändamål fodras ett tidsmått, en kalkylränta, som skall spegla
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6. Sammanställning av miljörelaterade kostnader & intäkter

företagets krav på kompensation för väntan, förlorad köpkraft och kompensation för

risk151. Kalkylräntan speglar alltså det krav på förräntning som ett företag ställer på

sitt satsade kapital.

6.3 Metoder att bedöma lönsamhet

Pay-back
Vid lönsamhetsbedömning av investeringar används ofta den så kallade Pay-back

metoden, antingen som enda kalkylmetod eller tillsammans med andra

kalkylräntebaserade modeller. Pay-back metoden i sin enklaste form går ut på att

beräkna hur lång tid det tar innan intäkter och besparingar har betalat tillbaka en

investering (se figur 33). Lönsamhet föreligger då pay-back tiden är kortare än

investeringens livslängd. Om metoden används som utgångspunkt vid val mellan olika

investeringsalternativ, väljs alternativet med kortast återbetalningstid.

G-Grundinvestering Fördelen med Pay-back metoden är att

a-Årligt inbetalningsöverskott den är enkel och snabb att jobba med.

G En aspekt med Pay-back metoden är

emellertid att investeringar som ger

vinster på kort sikt prioriteras, på

bekostnad av investeringar som har

vinsterna utspridda på ett större antal år.

3 —• Detta kan ge signaler till foretaget att

"~J satsa på dagens teknik med dess

Pay-back • G / a eventuella miljöbiverkningar och som

kanske med minsta möjliga marginal
Figur 33 Pay-back metoden , .

uppfyller dagens miljökrav. I stallet för

att satsa på morgondagens teknik som

med god marginal uppfyller dagens miljökrav. Visserligen kan kostnaderna för en

sådan grundinvestering många gånger vara större men inbetalningsöverskotten

sträcker sig vanligtvis över en längre tid. I och för sig blir prognoser om framtida

inbetalningsöverskott osäkrare ju längre framåt man blickar, men gammal

produktionsteknologi kan bli abrupt obsolet vid ändrade krav från myndigheter och

opinionsbildande organ. Framtida teknologier har ofta den fördelen att de klarar av

skärpningar i lagstiftningen utan ytterligare investeringsbehov. Likaså kan

produktionsökningar ske utan att utsläppen överstiger det tillåtna.

151 Yard S., 1991, "Kalkylerför investeringar och verksamheter". Studentlitteratur
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Kalkylräntebaserade metoder
För att bättre ta hänsyn till betalningsströmmar över en
längre tidsperiod kan använda kalkylräntebaserade
metoder användas. Utgångspunkten för kalkyl-
räntebaserade metoder är att en intjänad eller spenderad
idag krona är värd mer än en intjänad eller spenderad
krona imorgon. Detta tidsvärde av pengar beräknas
genom att diskontera framtida kassaflöden till nutid.
För kunna jämföra betalningsströmmar vid olika
tidpunkter krävs en omräkningsfaktor, en kalkylränta.
Kalkylräntan kan sägas uttrycka kapitalägarens krav på
avkastning för sitt satsade kapital och skall kompensera
denna för väntan, förlorad köpkraft och risk.

De tre vanligaste kalkylräntebaserade metoderna är;
nuvärdes, annuitets, och internräntemetoden.

Inbetalningsöverskott

Grundinvestering

Figur 34 Nuvärdesmetoden

NuvMrdesmetoden: Nuväidet (se figur 34) beräknas genom att med hjälp av
kalkylräntan diskontera årliga nettoöverskott till tidpunkten för grundinvesteringen
och jämföra dem denna. Ett annat ord för nuvärde är kapitalvärde. Investeringen
är lönsam om nuvärdet av betalningsströmmarnarnas överskott är större än
grundinvesteringen.

Inbetalningsöverskott

Grundinvestering

Figur 35 Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden: Denna metod (se
figur 35) bygger på samma
grundprinciper som nuvärdesmetoden
dock med skillnaden att man omvandlar
beloppet för grundinvesteringen till ett
årligt lika stort belopp, annuiteter, som
sedan jämförs med det årliga
driftsnettot. Annuitetsmetoden används
främst för att jämföra investeringar med
olika livslängd. En investering är
lönsam om det årliga nettoöverskotten
är större än annuiteten.
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6. Sammanställning av miljörelaterade kostnader & intäkter

Figur 36

Nuvärde

100'

50-

0

1

\

0 15 20

Internräntefol

Internräntefot

gfc-^v^ Kalkylränta,%

• InternrSntemetoden: Samtliga in- och utbetalningar räknas om till en och samma
tidpunkt, vanligtvis nutid, med hjälp av en räntesats som gör att de diskonterade
kapitalvärdet av samtliga driftsöverskott är lika med grundinvesteringen (se figur
36). Internräntefoten ger fingervisning om investeringens procentuella avkastning
och investeringen är lönsam om internräntefoten är lika med eller högre än
företagets interna kalkylräntefot.

Ytterligare en kalkylmetod som används för bedömning av en investerings lönsamhet
är beräkningar av räntabiliteten. Syftet med räntabilitetsmåttet är att fastställa om ett
företags vinst är tillfredsställande i förhällande till det kapital som arbetar i företaget.
Den generella formen för räntabiliteten är vinst/kapital. De vanligaste
räntabilitetsmåtten är räntabilitet på eget kapital, på sysselsatt kapital och på totalt
kapital.

Att jämföra företagets interna kalkylränta med dess räntabilitet utan att vara medveten
om vad dessa nyckeltal egentligen uttrycker, medför en risk att felaktiga slutsatser och
beslut kommer att tas. Kalkylräntefoten bör ses som ett optimeringsmål som uttrycker
företagets minimikrav på den enskilda investeringen förväntade (exante) avkastning.
Räntabiliteten däremot bör ses som ett satifieringsmål som uttrycker
verksamhetens/företagets verkliga (expost) genomsnittliga avkastning.

Naturligtvis finns det också andra viktiga ekonomiska mål som man om möjligt bör ta
hänsyn till vid investerings- och lönsamhetsanalyser t ex soliditet och likviditet. En av
de vanligaste anledningarna att företag går omkull är nämligen dålig likviditet. Det är
därför av yttersta vikt att kontinuerligt analysera företagets likviditet. En
likviditetsanalys syftar till att bedöma företagets kortsiktiga betalningsförmåga. De
nyckeltal, balans- och kassalikviditet, som brukar användas för att analysera
likviditeten är statiska då måtten beräknas med siffror för en given tidpunkt och kan
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därför endast ge en grov bild av företaget betalningsförmåga. En fallgrop med

likviditetsmåtten är att ett företag kan upprätthålla sin balanslikviditet genom att

producera på lager när försäljningen avtar. Men om produkterna inte kan säljas

kommer företagets betalningsförmåga att bli svag.

Soliditet betecknar foretagets långsiktiga betalningsförmåga och dess motståndskraft

mot förluster. Grundregeln för sol id i tetsmåttet är att desto större andel eget kapital

som finansierar verksamheten, desto bättre är soliditeten. Det finns många fördelar

med att upprätthålla företagets soliditet. Företaget har t ex lättare att låna pengar och

kan bättre stå emot förluster. Dålig soliditet medför naturligtvis motsatsen.

I denna enkla framställning av metoder för ekonomisk kalkylering har inte hänsyn

tagits till inflationens inverkan på lönsamheten. Emellertid påverkar inflationen

lönsamheten i negativ riktning vilket måste tas hänsyn till vid en fullständig

investerings- och lönsamhetsanalys. För detta ändamål används en real kalkylränta

istället för en nominell, vilken kan beräknas enligt Fishers152 samband:

rq = nominell kalkylränta vid inflationstakten q

q = årlig genomsnittlig prisförändring (inflation)

r = real kalkylränta

Slutligen, är det viktigt att inte blanda ihop kalkylmetodernas innebörd utan vara

medveten om vad dessa försöker visa och vilka for- och nackdelar de innehar.

Felaktiga beslut kan annars komma att fattas och ofördelaktiga konsekvenser

uppkomma.

6.4 Sammanställning av MILA

De olika inbetalningarna och utbetalningarna skall alltså slutligen samn inställas och

lönsamheten bedömas. Nedan redovisas en teoretisk sammanställning för liur en

sammanställning av MILA kan se ut. Exemplet utgår från att ett företag, MILA AB,

152 Fisher I., 1930, "The theory of interest", The Macmillan Company, New York
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6. Sammanställning av miljörelaterade kostnader &. intäkter

skall investera i en ny produktionslinje för leksaker. Företaget har två alternativ att
välja mellan; Elofant och Elospace.

Elofant är en produktionslinje i vilken träleksaker i olika former och färger skall
tillverkas, huvudsakligen träelefanter på hjul. Den mest signifikanta miljöpåverkan
frän Elofantproduktionen är luftemissioner och miljöfarligt avfall från måleriet.
Vidare uppkommer också en viss mängd träavfall, vilket kan säljas för
värmeproduktion i kommunens fjärrvärmeverk.

I produktionslinjen Elospace skall elektriska plastleksaker med rymdanknytning
tillverkas. Huvudprodukten är en rymdskytt el, Shuttel 2000, som går på batteri och
kan styras med en fjärrkontroll. Olika former av luftemissioner uppkommer vid
tillverkning av produkternas kretskort och vid formsprutningen av plastdetaljerna.
Likaså genereras miljöfarligt avfall som måste skickas till SAKAB för destruktion.
Vidare har den aktuella typen av produkter kommit att framstå som mindre
miljövänliga, då livslängden i allmmänhet är relativt kort och betydande svårigheter är
förknippade med det slutliga omhändertagandet. Betalningsflödena för de båda
alternativen redovisas i tabell IS A-B och 16 A-B (se nedan). Företaget använder 20%
som intern kalkylränta och miljöväxelkursen är 5%. Investeringsalternativens
ekonomiska livslängd beräknas till 7 år och deras restvärde anses vara ringa.

Betalningsflödena är uppdelade på de olika nivåerna enligt MILAs sorteringsmodell.
Först har kostnaderna för grundinvesteringen på de olika nivåerna beräknats. Därefter
har de löpande kostnaderna och intäkterna beräknats. Som framgår är Elospace dyrare
vad gäller grundinvestering och de löpande kostnader för nivåerna 0, 2 och 3. Dock
beräknas också intäkterna vara större. De löpande kostnaderna för restprodukter är
större för Elofant vilket till viss del beror på mer spill och kassationer än för
Elospace. Detta avspeglar sig också i restproduktsnyckeltalet. Däremot uppfyller
Elofant företagets miljöfaktorer bättre än Elospace. Vad gäller investerings-
alternativens lönsamhet är Elospace den mest lönsamma enligt den "traditionella"
kalkylen men mindre lönsam enligt den miljöjusterade kalkylen. Brytningspunkten för
den miljöjusterade kalkylen sker vid miljöväxelkursen 3,6%.

Frågan blir följaktligen vilket lönsamhetstal som skall styra valet av
investeringsalternativ. Vidare torde det finnas en potential att öka Elofants effektivitet
genom att utnyttja insatsvarorna bättre och på så sätt öka lönsamheten. Om Elofants
spill och kassationer minskar med 10% kommer nuvärdet att tredubblas (66258 kr).
Elofant blir därmed också mest lönsam enligt den traditionella kalkylen.
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ELOFANT

GRUNDINVESTERING
Traditionella kostnader
& intakter
Utrustning
Installation
Bygglov
Utbildning
Entreprenör
Summa

500000
55000
20000
10000
10000

595.000 kr

Restproduktskostnader
A intakter
Utrustning
Installation
Entreprenör
Utbildning

Summa

75000
25000
10000
8000

118.000 kr

Miljö- A kontroll-
kostnader
Utrustning
Installation
Utbildning
Tillstånd

Summa

65000
30000
15000
20000

130.000 kr

LÖPANDE IN- OCH UTBETALNINGAR (per ir)
Traditionella kostnader och intäkter

Lfin
350000

Material
135000

Rörtig
tilrv.omkost

50000

Fast
tillv.omkost

65000

Restproduktskostnader och intäkter

Lön
35000

Spill &
kassationer

45000

Insamling
sortering

20000

Miljö- och kontrollkostnader

Lfin
40000

Material
20000

Egen-
kontroll

35000

Bearbeta.
10000

Summa
kostnad

600000

Inttransp.
A förvar.

15000

Försälj,
intakt

1110000

Administr.
5000

Externa
transporter

27000

Ekonomisk livslängd
7år

Kalkylränta, nominell
20%

Kvittblivnin
20000

Summa
kostnad

177000

Försälj,
restprod.

27000

Fönikring
5000

Straff- och civilrättliga kostnader

Sanktioner
25000

Åter-
ställning

200000
Villkor

50000

Sanno-
likhet

0,01

Myndighet
6000

Beräknad
kostnad

2750

Tillstånd
7000

Administr.
2000

Lagom
kentprod.

4000

Summa
kostnad

119000



VÄRDERINGSMATRIS, MILJÖFAKTORER RESTPRODUKTSNYCKELTAL

i i
i

I

Förbittrar miljftprofil
Uppfyller miljopolicy
Risk !5r svarta listor
Risk ISr fiverutsläpp
Uadcrlittar fSrlingt pro&ansvar
Poängsumma
Uppfyllniidsgrad

Vikt
10
8
6
5
3

Poing,0-10
9
6
6
8
8

238
74,38%

Maipoing
100
80
60
50
30

320

BETALNINGSFLÖDEN

Ar
0
I
2
3
4
5
6
7

Utbetalning
843000
898750
898750
898750
898750
898750
898750
898750

Inbetalning
0

1137000
1137000
1137000
1137000
1137000
1137000
1137000

MiljSjust
inbetalning

0
1179282,19
1179282,19
1179282,19
1179282,19
1179282,19
1179282,19
1179282,19

Betalnings-
Sverskott

-843000
238250
238250
238250
238250
238250
238250
238250

MiljSjust
betOversk.

-843000
280532
280532
280532
280532
280532
280532
280532

LÖNSAMHETSKALKYL

Payback
Nuvlrde
Annuitet
Intern rinta

Traditionell
3,54

15794
4382

20,68%

Miljojusterad
3,01

168204
46664

27,05%

Insatsmatrl
Restprod.
FIrd. varor
Effektivitet
flrd. varor

Varde
200000
65000

135000
68%

Mined (Vt)
27500
8300

19200
70%

MiljOvlxelkun
5%

MiljSjusteringsfaktor
1,04

B

I
I
R»
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ELOSPACE
GRUNDINVESTERING
Traditionella kv&ttadrr
& intäkter
Utrustning
Installation
Bygglov
Utbildning
Entreprenör
Summa

850000
78000
34000
12000
12000

986.000 kr

& intäkter
Utrustning
Installation
Entreprenör
Utbildning

Summa

85000
35000
12000
9000

141.000 kr

Milj»- A kontrcU-
kostnader
Utrustning
Installation
Utbildning
Tillstånd

Summa

95000
25000
15000
28000

163.000 kr

LÖPANDE IN- OCH UTBETALNINGAR (per år)
Traditionella kostnader och intäkter

Lön
350000

Material
140000

Rörlig
tillv.omkost

50000

Fast
tillv.omkost

65000

Restproduktskostnader och intäkter

Lön
25000

Spill &
kassationer

15000

Insamling
sortering

15000

Miljö- och kontrollkostnader

Lön
50000

Material
20000

Egen-
kontroll

50000

Bearbetn.
8000

Summa
kostnad

605000

lnttnuisp.
& förvar.

7000

Försälj,
intikt

1260000

Administr.
5000

Externa
transporter

23000

Ekonomisk livslängd
7 år

KalkylrXnta, nominell
20%

Kvittblivnin
35000

Summa
kostnad

133000

Försälj,
restprod.

5000

Försäkring
5000

Straff- och civilrdttliga kostnader

Sanktioner
30000

Åter-
ställning

250000
Villkor

50000

Sanno-
likhet

0,015

Myndighet
6000

Beräknad
kostnad

4950

Tillstånd
7000

Administr.
2000

Lagom
kem.prod.

8000

Summa
kostnad

148000
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i
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Förbittrar miljöproTil
Uppfyller miljojmlky
Risk för svarta listor
Risk for överutslipp
Underlittar förlängt pnxLumar
Poingsumma
Uppfyllnadsgrad

Vikt
10
8
6
5
3

Poing.0-10
4
5
4
3
4

131
40,94%

Max polng
100
80
60
50
30

320

BETALNINGSFLÖDEN

Ar
0
1
2
3
4
5
6
7

Utbetalning
1290000
890950
890950
890950
890950
890950
890950
890950

Inbetalning
0

1265000
1265000
1265000
1265000
1265000
1265000
1265000

LÖNSAMHETSKALKYL

Pay-back
Nuvlrdc
Annuitet
Intenirinta

Traditionell
3,45

58298
16173

21,64%

Miljöjust
inbetalning

0
1290892,97
1290892,97
1290892,97
1290892,97
1290892,97
1290892,97
1290892,97

Betalnings-
överskott

-1290000
374050
374050
374050
374050
374050
374050
374050

MiljOjusterad
3,23

151631
42066

24,20%

Miljöjust
betOversk.

-1290000
399943
399943
399943
-•JQ943

. . «3
3SV s

399V*i"

Insatsmatrl
Rest prod.
Fird. varor
Effektivitet
fird. varor

Virde
175000
35000

140000
80%

Mingd (kg)
16500
2900

13600
82%

Miljövixelkure
5%

Miljojusteringsfaktör
1,02

I
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

7.1 Inledning

I föreliggande kapitel diskuteras möjligheter och problem med MILA samt modellens
förhållande och samspel med den traditionella teorin rörande investerings- och
lönsamhetsanalyser. En grundläggande tes i arbetet med MILA har varit att de rent
kalkyltekniska svårigheterna ofta överbetonas i kalkylsammanhang. Det gäller inte
bara att räkna rätt utan också att räkna på rätt saker.

7.2 Olika syn pä investerings- och lönsamhetsanalyser

En investerings- och lönsamhetsanalys innebär inte bara att ett kalkylproblem skall
lösas, där hänsyn endast tas till konsekvenser som kan värderas i ekonomiska termer,
utan också att man måste inkludera konsekvenser i andra dimensioner. Som exempel
på andra dimensioner som kan tänkas ingå i investerings- och lönsamhetsanalyserna är
olika produktionsaspekter t ex driftsäkerhet och service. Andra aspekter kan vara
organisations-, konstruktions- och urvecklingsaspekter. Om ett företag skall analysera
en kapacitetshöjande investering blir marknadsaspekten viktig o s v . Vidare handlar
investerings- och lönsamhetsanalyser vanligtvis om att komma fram till
tillfredsställande lösningar som uppnår vissa tröskelvärden. En optimal lösning kan
endast uppnås om alla dimensioner kan vägas samman eller om lösningsalternativet är
det bästa i alla dimensioner.

Naturligtvis är den ekonomiska dimensionen mycket viktig men alla dimensioner
medför ekonomiska konsekvenser, mer eller mindre lätta att värdera. Således är
enbart den ekonomiska dimensionen inte tillräcklig för att ge en fullständig bild av ett
projekt eller ett beslutsunderlag. Utvecklingen av investerings- och lönsamhets-
analyser har också gått från synen att företaget har ett enda entydigt mål till att det
finns flera olika dimensioner på företagets mål och att dessa tolkas och uppfattas på
olika sätt av olika grupper. Beroende på, utifrån vems perspektiv en kalkyl upprättas,
kommer olika poster att tas med liksom att dessa kommer att värderas olika.

Det har inom företagsekonomin vuxit fram olika synsätt på hur man bäst skall lösa
ekonomiska problem. Beroende på olika uppfattningar om verkligheten skiljer sig
synsätten åt. Generellt brukar man urskilja tre synsätt:
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7. Diskussion och slutsatser

• analytiskt synsätt
• systemsynsätt
• aktörssynsätt

Inom det analytiska synsättet är verkligheten objektiv och det är möjligt att pä ett
logiskt sätt resonera eller räkna sig fram till den bästa lösningen. Ett systemsynsätt133

utgär ocksä från att verkligheten är objektiv och att det är möjligt på ett logiskt sätt
resonera sig fram till de bästa lösningarna. Emellertid betonar synsättet helheten i
lösningsalternativet. Utgångspunkten är att varje system består av olika delar eller
komponenter som på något sätt samverkar. Systemsynsättet betonar relationerna och
samverkan mellan dessa, d v s det viktiga är inte hur de olika delarna fungerar var för
sig utan hur de fungerar som en enhet.

Aktörssynsättet154 utgår från, till skillnad från de andra synsätten, att verkligheten är
subjektiv. Synsättet betonar att olika personer uppfattar verkligheten på olika sätt. För
att förstå hur dessa agerar måste man också förstå hur de uppfattar verkligheten. Det
finns ingen objektivt bästa lösning utan problemförståelse uppnås genom en dialog
mellan de inblandande parterna.

Det är uppenbart att alla tre synsätten påverkar användningen och sättet att genomföra
en investerings- och lönsamhetsanalys. En traditionell investerings- och lönsamhets-
analys är klart analytisk i sin karaktär då den går ut på att räkna fram det bästa
alternativet. MILA är i sin uppbyggnad också analytisk men kan även ses ur ett
systemsynssätt där föreslagna lö^ningsaltemativ studeras med utgångspunkt från hur
de fungerar tillsammans med sin omgivning. Även det aktörsorienterade synsättet
kommer till viss del in i MILA, främst vid analys av fjärde nivån i
sorteringsmodellen, som utgår från de iblandade aktörernas (intressenter) syn på
miljöproblem och -konflikter.

7.3 Mätproblematiken

Investerings- och lönsamhetsanalyser i företag kan övergripande beskrivas som ett
mätproblem, d v s problematiken att analysera och värdera framtida betalnings-
strömmar. Mätproblematiken kan generellt härledas till hur effektiviteten kan mätas
för en investering, produkt eller verksamhet, vilket många gånger tar sig uttryck i
olika kalkyltekniska problem. Detta mätproblem är väl bekant när det gäller

133 Rehnnun E., 1969, 'Företagel och dess omvärld", Bonniers
134 Silverman D. , 1979, "The theory of organizations", Heineman
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"traditionella" investerings- och lönsamhetsanalyser, vilket illustreras av många

diskussioner rörande inflationseffekter, internräntor och resursförbrukning

(avskrivning) o s v . Emellertid är mätproblem inte enbart en rent mätteknisk fråga.

Vad man mäter och hur man mäter hänger intimt samman med syftet med

mätningen155.

När hänsyn skall tas till den yttre miljön i investerings- och lönsamhetsanalyser

tillkommer ytterligare mätproblem. Bl a hävdar många att det är oetiskt och fel att

värdera miljön i monetära termer och att det finns för många osäkra parametrar för att

det skall vara meningsfullt att försöka mäta. Här finns inga traditionella eller

accepterade lösningar, men problemet tycks i grunden handla cm vilket perspektiv

man utgår från, ett företagsekonomiskt eller ett nationalekonomiskt.

Att företag och deras aktiviteter påverkar den yttre miljön genom att utnyttja

naturresurser och producera restprodukter av olika slag, är uppenbart. Länge har det

inom nationalekonomin diskuterats huruvida denna miljöpåverkan kan mätas och

värderas. Nationalekonomerna diskuterar bl a gränserna för ekonomisk tillväxt och

hur det är möjligt att optimera huhållningen av ändliga naturresurser. Vidare söker

nationalekonomerna ofta orsakerna till miljöproblemen i brister hos marknadssystemet

eller den politiska planeringsprocessen. I den nationalekonomiska värderingen av

olika miljöeffekter156 används dels direkta metoder i form av enkäter till berörda

individer. Dels indirekta metoder som bygger på efterfrågan av miljötjänster, t ex

skydd mot jorderosion och översvämningar.

Ur företagsekonomisk synvinkel är dock den nationalekonomiska värderingsansatsen

mindre intressant. För företagsekonomen torde det istället vara mer relevant att

analysera och värdera på vilket sätt den yttre miljön påverkar ett företag och dess

verksamheter, samt hur det är möjligt att värdera denna påverkan. Föreliggande

avhandling bygger på att ansvariga personer i företag och organisationer har ett uttalat

behov av att vilja försöka ta hänsyn till olika miljöaspekter i sina investerings- och

lönsamhetsanalyser. Vidare tar avhandlingen utgångspunkt i att dagens teorier rörande

investerings- och lönsamhetsanalyser har vissa svagheter vad gäller förmågan att

identifiera, strukturera och värdera miljörelaterade kostnader och intäkter.

Avhandlingen pekar på två frågeställningar:

155 Gröjer J-E., Stark A, 1978, "Social redovisning", Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle

156 Lidgren K., 1993, "Industriell miljöekonomi", Liber ekonomi
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7. Diskussion och slutsatser

1. Vad är miljörelaterade kostnader och intäkter? Hur erhålls en teoretisk grund

för miljörelaterade investerings- och lönsamhetsanalyser?

2. Varför skall ett företag ta hänsyn till olika miljöaspekter vid en investerings-

och lönsamhetsanalys? Hur omfattande är de miljörelaterade kostnaderna och

intäkterna och kan de påverkas?

7.4 Huvuddragen i MILA

För an bemästra den första frågeställningen har ett företagsekonomiskt verktyg

utvecklats för identifiering, strukturering och värdering av miljörelaterade kostnader

och intäkter, MILA- Miljörelaterad Investerings- och LönsamhetsAnalys. Verktyget

utgår från en sorteringsmodell, vilken är uppdelad i fem nivåer;

Nivå 0 Traditionella kostnader och intäkter

Nivå 1 Restproduktskostnader och -intäkter

Nivå 2 Miljö- och kontrollkostnader

Nivå 3 Straff- och civilrättsliga kostnader

Nivå 4 Omvärldsrelaterade kostnader och intäkter.

På nivå 0 ges en kort introduktion till de traditionella kostnaderna och intäkterna,

vilka vanligtvis ingår i investerings- och lönsamhetsanalyser. På nivå 1 definieras och

karakteriseras begreppet restproduktskostnader och -intäkter. Begreppet används som

grund för att identifiera kostnader och eventuella intäkter som kan relateras till

företagens generering av restprodukter. Generellt kan kostnaderna för restprodukter

hänföras till produktion, interna och externa aktiviteter. Restproduktskostnaderna vid

produktion kan delas upp i kostnader för spill, kassationer, justeringar och garantier.

Med hjälp av ett restproduktsnyckeltal där restprodukterna värderas i förhållande till

kostnaderna för insatsvarorna, ges företaget möjlighet att börja ta hänsyn till dessa

och styra den löpande verksamheten mot en effektivare hushållning av

produktionsresurserna.

De interna aktiviteterna har som syfte att internt omhänderta restprodukterna, samt att

vid behov förbereda dem för externt omhändertagande. De interna aktiviteterna kan

generellt delas upp i; insamling, sortering, bearbetning, transporter, förvaring och

administration. De externa aktiviteterna har som syfte att slutgiltigt omhänderta

företagets restprodukter och kan i sin tur delas upp i; transporter, hantering och

slutlig kvittblivning. Genom externt tillvaratagande av restprodukternas egenskaper,
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materialinnehåll och/eller energiinnehåll kan kostnaderna reduceras och eventuellt

vändas till intäkter. I ett framtida kretsloppssperspektiv kommer sannolikt ett förlängt

producentansvar införas, vilket ytterligare kan öka kostnaderna för företagens interna

och externa hantering av restprodukter.

Syftet med an fokusera på olika restprodukter är inte att framtvinga miljövänliga

produkter och produktion, utan göra företaget medveten om de kostnader och

eventuella intäkter som generering av restprodukter innebär. Många gånger får dock

en minskad mängd restprodukter en positiv inverkan på miljön, såväl för den inre som

den yttre miljön i företaget. För att underlätta identifieringen av kostnaderna och

intäkterna på nivå 1, kan en restproduktsanalys genomföras. I en restproduktsanalys

sammanställs ett företags olika flöden av insatsmaterial, produkter och restprodukter,

samt de aktiviteter som genererar dessa. Genom att rikta uppmärksa.nheten på

aktiviteter och flöden är det möjligt att både se effekterna (kostnader) av valda

produktionsmetoder och finna orsakerna till dessa. Restproduktsanalysen är också till

stöd för den fortsatta analysen.

Miljö- och kontrollkostnader, nivå 2, uppkommer då företag skall efterleva den

ekologiska lagstiftningen, myndigheters och andra institutioners direktiv, samt

företagets egna miljöåtagande för genomförande, drift och avveckling av en

investering. Enskilda kostnadsfaktorer är här: tillståndskostnader, tillsynsavgifter,

miljöavgifter, miljöskatter och miljöskadeförsäkringar samt kostnader förknippade

med egenkontroll och miljörapportering. 1 en investerings- och lönsamhetsanalys är

det i första hand den fasta tillsynsavgiften, miljöavgifter och premien fnt

miljöskadeförsäkringen som i förväg kan beräknas med relativ god säkerhet.

Kostnaderna för att erhålla tillstånd, liks am den egenkontroll som krävs för att

efterleva ett givet tillstånd, är däremot svårare att beräkna i förväg. Detta som följd av

att tillstånd och krav på kontrollprogram utformas individuellt i varje enskilt fall.

Likaså är det svårt att i förväg uppskatta omfattning av ett kontrollprogram och

därmed också tidsåtgången för att utföra företagets egenkontroll, samt vilket slag av

kontrollutrustning som kommer att krävas.

Straff- och civilrättsliga kostnader, nivå 3, uppstår då företag anmäls eller fälls för

brott mot lagar och förordningar i den ekologiska lagstiftningen. Potentiellt kan då

företaget som helhet och/eller enskilda anställda drabbas av åtal, böter, fängelse,

förverkande, miljöskyddsavgift, företagsbot, vite, skadestånd, återställnings-

skyldighet, förbud och/eller tvångsutförande. Av statistiken framgår att dessa

kostnadsfaktorer hittills varit närmast försumbara men utvecklingen går mot ett utökat

ansvar och hårdare straff. Vidare är det svårt att med stöd av tidigare domar för brott
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7. Diskussion och slutsatser

mot den ekologiska lagstiftningen beräkna de ekonomiska konsekvenserna bl a för att

lagstiftningen är förknippad med blankettstraffbud. En stöne ekonomisk betydelse har

troligtvis överträdelsens indirekta konsekvenser, som följd av skadlig publicitet och

försämrad trovärdighet på en alltmer miljömedveten marknad.

Den fjärde och sista nivån i MILAs sorteringsmodell behandlar svärkvantifierbara

kostnader och intäkter som kan härledas till företagets relationer tilf sina intressenter.

Med intressenter avses individer, grupper och organisationer som på något sätt

intresserar sig för och är beroende av företagets verksamhet, och som företaget i sin

tur är beroende av t ex leverantörer, långivare och kunder. Intressenterna innehar

olika krav och önskemål på företagets verksamhet. En grundläggande utgångspunkt i

en intressentmodell är alltså att företaget tillgodoser intressenternas intressen och i

utbyte erhåller olika slag av bidrag till verksamheten.

MILA-kalkylen utgår också generellt från att om ett företag uppfyller sina

intressenters miljöpreferenser kommer ert mervärde att tillföras dt inkommande

betalningsströmmarna. Mervärdet kan inte direkt att uttryckas i kronor, men överfors

till monetära termer med hjälp av två faktorer; uppfyllnadsgraden och

miljöväxelkursen, som tillsammans bildar en miljöjusteringsfaktor.

För beräkning av uppfjllnadsgraden används en poängsättningsmatris. Ett problem

med enheten poäng är att det inte finns en vedertagen definition för hur mycket en

poäng är värd i kronor och ören. Detta framkommer tydligt när nivå 0-3 skall vägas

samman med nivå 4 i en total ekonomisk värdering. Naturligtvis kan

poängsättningsmatrisen redovisas som en separat kvalitativ del jämte de reella

betalningsflödena. Det finns dock en uppenbar risk att rran enbart tar hänsyn till

faktorerna med monetära enheter och bortser från de andra.

För att komma förbi detta problem görs en omräkning av poäng till monetära enheter

med hjälp av uppfyllnadsgraden och miljöväxelkursen, som tillsammans uttrycker en

miljöjusteringsfaktor. Det kan alltid diskuteras om det är riktigt att göra en sådan

omräkning då man arbetar med information från flera intressentgrupper, som

sinsemellan kan ha motstridiga intressen och säkert har olika uppfattning om hur

omräkningsfaktorerna till pengar skall se ut. Det finns också en risk för

informationsförluster om all information skall komprimeras till ett tal. Likaså är det

svårt att utan några praktiska erfarenheter veta vid vilken nivå miljöväxelkursen skall

sättas. Generellt torde ett miljöengagerat företag använda en högre miljöväxelkurs än

ett företag som tar lätt ;»å miljöfrågorna. Fördelen att använda en miljöväxelkurs och
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poängsättningsmatris är att de mjuka värderingsfaktorerna konkretiseras och att de

anställda i ett företag ges möjlighet att operationellt förhålla sig till dem.

Även om det många gånger är svårt att i ekonomiska termer värdera och förutsäga

omfattningen av de omvärldsrelaterade miljökostnaderna och -intäkterna, finns det

anledning att tro att de är betydande och att de påverkar ett företags verksamhet såväl

internt som externt, varför de bör tas med i investerings- och lönsamhetsanalysen.

Åtminstone bör de särredovisas som kvalitativa faktorer, jämte övriga mer

lättkvantifierade miljörelaterade kostnader och intäkter, för att på så sätt öka

medvetandet om dem. Efterhand som samhällets och marknadens miljömedvetenhet

och krav på miljöanpassade produkter ökar, torde de omvärldsrelaterade

miljökostnaderna och -intäkterna komma att få större betydelse för föreugens

överlevnad.

Angående Mil As fjärde nivå finns det paralleller med hur goodwill värderas och

redovisas i företagens räkenskaper. Goodwill är ett begrepp som under flera

århundraden givits många olika definitioner. Utvecklingen har gått från en snäv

definition som successivt vidgats. Första gängen goodwill nämndes i ekonomiska

sammanhang var 1571, då en man testamenterade bort sitt företag och dess

goodwill157. I början av 1800-talet började goodwill sättas in i affärsmässiga

sammanhang och 1810 definierade engelsmannen Lord Eldon goodwill som "vanan att

en kund återkom till samma inköpsställe"158.

I takt med industrialismens utveckling, ökade betydelsen av teknologiska fördelar och

finansiella kontakter vilket också medförde en utvidgning av goodwillbegreppet. På

1920-talet delades begreppet upp tre grupper; censurers goodwill, industrial goodwill

och finansiell goodwill. På 40-talet kom en definition som beskrev goodwill som ett

uttryck för framtida övervinster. 1953 förtydligades definitionen genom en

amerikansk begreppsutveckling, vilken också kom att bli den konventionella159.

"... payment for the expected stream of income in excess of a normal return

is a payment of goodwill and that the payment for the expected stream of

income equal to a normal return is a payment for the other assets."

157 Kam V., 1990, "Accounting Theory", John Wiley & Sons
158 Ibid
159 Oil lettC. R., Olson N.O. , 1968, 'Accounting for goodwill". Public Accountants Inc.,

New York
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7. Diskussion och slutsatser

Goodwill i räkenskapssammanhang bygger alltsä på en tro om framtida övervinster.

Dessa övervinster är immateriella tillgångar som ligger latent i ett företag t ex goda

kundrelationer, bra företagsledning, utbildning inom företaget, anställdas kunskaper.

Övervinsterna blir emellertid inte synliga förrän företaget förvärvats och då i det

förvärvande företagets balansräkning (synergieffekter) under den sammanfattande

benämningen goodwill. Hendriksen160 delar upp definitionen av goodwill i tre

grupper:

1/ Goodwill kan ses som ett uttryck för positiva attityder gentemot företaget.

Synsättet utgår från att goodwill uppkommer från olika faktorer, t ex

fördelaktiga affärsförhållanden genom fördelaktig lokalisering, gott rykte.

Faktorerna torde också kunna utgöras av de enligt MIL A identifierade

miljöfaktorerna.

2/ Goodwill som nuvärdet av framtida övervinster. Enligt detta synsätt gss

goodwill en kvantitativ innebörd som utgår från att företagets materiella

tillgångar inbringar "normal" avkastning och det värde som överstiger

denna, utgörs av förväntade framtida övervinster som diskonteras. Liksom

för MILA bygger synsättet på subjektiva förväntningar om ett framtida

övervärde. Goodwill-värdet enligt räkenskapssynsättet utlöses först vid ett

företagsförvärv men för MILA erhålls ett mervärde om ett företag

tillmötesgår sina intressenters miljöfaktorer.

3/ Goodwill som en helhetsvärdering. Väruet på ett företag fördelas ut på alla

tillgångar som genererar kassaflöden och det som kvarstår ofördelat är

goodwill, d v s goodwill utgör en restpost. Frågan är då om goodwill kan

ses som en tillgång då den utgör en restpost som inte kan tilldelas ett bestämt

värde. I MILA löses problemet genom att mervärdet bestäms med hjälp av

en miljöväxelkurs och uppfyllnadsgraden av miljöfaktorerna, vilka sedan

relateras till faktiska inbetalningsströmmar.

160 Hendriksen E.S., van Breda M.F., 1992, "Accounting theory", Richard D. Irwing Inc.
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7.5 Intern och extern konsistens

Ett verktyg eller modell kan sägas vara internt konsistent om det utifrån givna

parametrar ger teoretiskt korrekta värden161. Vad gäller MILAs interna konsistens

utgår denna frän att den traditionella teorisfaren kring olika metoder för investerings-

och lönsamhetskalkyler innehar en intern konsistens. Denna har inte närmare

analyserats eller kritiserats utan generellt accepterats. MILA bör istället ses som en

underdimension till befintliga teorier kring investerings- och lönsamhetskalkyler, i

vilken det diskuteras hur miljörelaterade kostnader och intäkter kan identifieras,

struktureras och värderas. MILA-modellen är inte en "kalkylator" som kan användas

for att räkna fram den ur en naturvetenskaplig miljösynpunkt bästa lösningen eller

som kan garantera att s k miljöriktiga alternativ alltid är lönsamma. Utdatan som

erhålls med stöd av MILA, d v s olika miljörelaterade kostnader och intäkter, är i sin

tur ingångsdata till en av användaren vald kalkylmodell. MILA är ett hjälpmedel for

att ur olika perspektiv belysa en av de dimensioner som man önskar att beakta vid en

investerings- och lönsamhetsanalys, den miljöekonomiska.

För att ett verktyg eller modell skall vara praktiskt art använda d v s inneha en extern

konsistens, miste vissa grundläggande krav relativt användaren vara uppfyllt. Den

externa konsistensen omfattar alltså den andra frågeställningen i avhandlingen (se

kapitel 7.3). Emellertid är svårt att finna en perfekt modellösning för alla typer av

situationer, då den omgivande miljön förändras över tiden. Därmed förändras

förutsättningarna för en perfekt modellösning. Genom att formulera några

övergripande krav för de yttre relationerna som kan ställas på en teoretisk modell, kan

användbarheten grovt analyseras. Nedan anges fyra huvudkrav som måste vara

uppfyllda för att en modell skall anses vara externt konsistent162:

1. Modellen skall beakta för användaren relevanta dimensioner.

2. Modellens funktion samt dess input och output skall vara begriplig för

användarna.

3. Modellens parametervärden skall kunna bestämmas av användarna.

4. Modellens tillämpningsområde skall vara klart avgränsbart för användarna.

161 Yard S., 1987, "Kalkyllogik och kalkylkrav, samband mellan teori och praktik vid
kravsiällande på investeringar i förelag". Institutet för ekonomiska forskning, Lunds
Universitet

•« Ibid
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7. Diskussion och slutsatser

Det första kravet utgår från att on modell skall innefatta det som användaren anser

som viktigast. Vanligtvis brukar vinstmaximering och flexibilitet framstå som de

viktigare dimensionerna i företagens investerings- och lönsamhetsanalyser. Dessa kan

ibland också stå i konflikt med varandra. Med utgångspunkt från MILA ges

användaren emellertid möjlighet att belysa ytterligare en dimension, miljödimension.

Miljön är emellertid inte en "fristående" dimension utan skall snarare ses som en

delmängd i övriga dimensioner.

Det andra kravet att användaren skall förstå modellens funktion är bl a kopplatt till

användarens förmåga att anpassa modellen efter aktuell beslutssituation. I MILA-

modellen beskrivs övergripande hur miljörelaterade kostnader och intäkter kan

identifieras, struktureras och värderas. Modellen inkluderar inga fasta "pristabeller"

för hur miljön skall värderas utan värderingen överlämnas till användaren. Därmed

erhålls också en flexibilitet i modellen.

Det tredje kravet uppfylls genom att med utgångspunkt från MILA ges användaren

möjlighet an genom relatering till företagets yttre eller inre förutsättningar värdera

miljörelaterade kostnader och intäkter. Vad gäller det fjärde kravet är MILA som sagt

ett verktyg för att belysa miljödimensionen. Huruvida MILA är bättre att använda än

några enkla tumregler är svårt att uttala sig om. För det krävs praktiska studier.

Övergripande kan man säga att MILA i alla fall till viss del uppfyller de teoretiska

kraven för extern konsistens. Vad gäller den externa konsistensen kommer man också

in på problematiken att praktiskt applicera modellen och dess tankesätt.

Företag har bildats för att uppnå vissa mål, varför företagens beslut och handlande

måste vara rationella så att målen uppnås. En rationell beslutsprocess brukar innefatta

följande momant163:

1. Målsättningen klargörs.

2. Alla tänkbara handlingsalternativ identifieras.

3. Konsekvenserna av varje handlingsalternativ fastställs.

4. Det handlingsalternativ son*, ger högsta måluppfyllelsen väljs.

163 Bruzelius L.H., Skärvad PH., 1989, "Integrerad organisationsUtra", Studentlitteratur
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Denna ideala beslutsprocess, den ekonomiska människans sätt att fatta beslut164, kan

liknas med den teoretiska bilden av MILAs beslutsgäng. Eftersom fullständig

rationalitet av olika skäl aldrig kan uppäs, t ex tids- och kunskapsbrist, skiljer sig

denna ideala bild frän hur beslut faktiskt fattas i företag. Det faktiska beslutsfattande

kännetecknas av begränsad rationalitet d v s den administrativa människans sätt att

fatta beslut. Den administrativa människan studerar endast ett begränsat antal

handlingsalternativ liksom att konsekvenserna av dem inte fullt ut klargörs. Ett

tillräckligt bra alternativ är gott nog. Innan det optimala alternativet har identifierats,

avlutas sålunda analys- och beslutsprocessen. Om två kalkylmodeller har samma

prestanda, kommer individen med det rationella tänkandet alltid att föredra den

enklare modellen. Satisfiering har ersatt optimering. Av ovanstående följer frågan om

den rationella människan kommer att vilja genomföra en MILA? Är det lönsamt att i

förhållande till tid. kunskapsbehov och kostnader, försöka identifiera, strukturera och

värdera miljörelaterade kostnader och intäkter?

För an svar på detta måste MILAs användbarhet verifieras med stöd av praktiska

studier. Om det kan påvisas att miljörelaterade kostnader och intäkter är så omfattande

att de väsentligen påverkar resultatet i investerings- och lönsamhetsanalyser, kommer

även den rationella människan att applicera MILAs teorier.

7.6 Praktiska studier

En första praktisk studie165 tor hur ett förlängt producentansvar for förpackningar kan

påverka ett företags betalningsflöden har genomförts vid ett kemtekniskt företag,

DSM i Landskrona (se bilaga 11). Kortfattat visar studien att med befintligt

förpackningssystem kommer kostnaderna att mångdubblas. På årsbasis rör det sig om

ca 22 miljoner kr/år. Kostnadsökningen beror i huvudsak på att toretaget självt måste

betala för destruktionen av förpackningarna. Den kraftiga kostnadsökningen innebar

naturligtvis att företaget blev intresserad av alternativa förpackningssystem. Ett

system som visade sig kostnadseffekt i vt var att använda utbytbara påsar s k "inliners"

och använda faten och containrarna i ett retursystem. Anmärkningsvärt var att inte

bara de miljörelaterade kostnaderna minskade, utan att det alternativa

förpackningssystemet också var lönsamt utan att ett förlängt producentansvar

introduceras.

164 Bruzelius L.H., Skärvad P-H., 1989, "Integrerad organisationslära". Studentlitteratur
165 Walther A., 1993, "Environmental Economic Evaluation of different transportation

packages at DSM", Avd. för Industriell Miljöekonomi, Lunds Universitet
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En möjlighet att verifiera de olika nivåerna i MILAs sorteringsmodell är att expost

undersöka deras del i företagens totala kostnadsbild. Perstorp AB är ett foretag som

har ett vä) utvecklat internt redovisningssystem och ambitiöst miljöarbete. En enkel

studie genomfördes för att undersöka hur stora företagets löpande kostnaderna var för

nivå ) och 2 enligt MILAs sorteringsmodell. Under räkenskapsåret 1992/93 uppgick

kostnaderna till närmare 18 miljoner kronor(se bilaga 12). Företagets vinst var 138

miljoner kronor och omsättning 2,1 miljarder kronor.

Det finns dock vissa svårigheter att tolka innebörden av beloppen hos de

miljörelaterade kostnadsposterna i studien. Ett exempel är kostnaderna för egenkontroll

och miljöskydd. Ett vanligt resonemang är att ur yttre miljösynpunkt kan höga

miljöskyddskostnader i ett företag ses som en slags intäkt för en god yttre miljö Företag

med höga miljöskyddskostnader skulle då generellt vara bättre ur miljösynpunkt än

företag med låga miljöskyddskostnader. Men företag med svåra miljöproblem som satsar

stora summor på rening är sämre ur yttre miljösynpunkt an företag som inte alls är

miljöstörande och som inte satsar några pengar. Vidare ger de miljörelaterade

kostnaderna inga indikationer på vilket sätt företaget försöker angripa sina miljöproblem.

Företaget kan angripa källan till problemet t ex genom att ändra produktutformning eller

produktionsprocess, eller så kan företaget försöka lösa miljöproblemen genom att angripa

symtomen t ex med hjälp av reningsutrustning. Det effektivaste sättet att lösa

miljöproblemen torde vara att angripa källan till miljöproblemet. En redovisning av

kostnaderna ger dock utomstående bedömare möjlighet att se om ett företag som är

miljöstörande försöker göra något åt störningarna och om företagets satsningar leder till

förändringar av miljöpåverkan. En annan fråga är huruvida kostnaderna kan påverkas

genom an t ex ändra en produkts utformning eller en produktionsprocess och om det är

möjligt att på förhand beräkna eventuella kostnadsbesparingar.

Slutligen, den fortsatta forskningen kring MILA bör inriktas mot praktiska studier ute

på olika företag och verksamheter. Dels för att verifiera omfattningen av

miljörelaterade kostnader och intäkter i företag. Dels för att utveckla och förbättra

MILA-verktyget så att användningen underlättas. Vidare är syftet med praktiska

studier att försöka erhålla goda exempel som visar an det är möjligt an integrera

miljön i foretagens ekonomiska analyser och an det är lönsamt både för företaget och

miljön.
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7.7 Implikationer

Grön bokföring, d v s att försöka beakta ekologi och natur i företagens interna och

externa redovisning116, är ett nytt begrepp som har börjat utvecklas inom

redovisningsområdet. Det är i och för sig inte ovanligt att företag redovisar olika

former av miljöinformation i sina årsredovisningar, men denna tenderar ofta att vara

av verbal karaktär och med litet informativt värde. Likaså brukar det vara svårt att

utgångspunkt från miljöinformationen jämföra företagen ur miljösynpunkt.

Grundtanken med grön redovisning är att intressenter kring en verksamhet skall

erhålla en enhetlig och informativ miljörapportering för att kunna göra rättvisande

bedömningar av ekonomisk ställning och resultat. I den gröna bokföringen skall bl a

kostnader för intern miljökontroll, miljöavgifter och -skatter, miljöinvesteringar lyftas

fram och redovisas separat. Vidare skall företaget också redovisa och värdera

miljörelaterade eventualförpliktelser, d v s möjliga framtida miljöförpliktelser vars

inträffande är osäkert och beroende av någon framtida händelse, men som kan komma

att leda till att företaget drabbas av vissa ekonomiska konsekvenser, t ex

saneringsåläggande, åtal, skadestånd.

Likaså kan det finnas behov av att internt särredovisa och allokera miljörelaterade

kostnader och intäkter till de aktiviteter och verksamheter som faktiskt generar dem.

Troligen är det få företag som allokerar miljörelaterade kostnader och intäkter direkt

till produkter och produktionsprocesser. Istället samallokeras förmodligen kostnaderna

och intäkterna med andra allmänna omkostnader i en "overhead"-post i det interna

redovisningssystemet och där de är svåra att urskilja. Detta medför att det blir svårare

att identifiera de produkter och produktionsprocesser som faktiskt är lönsamma.

Vidare minskar möjligheterna att finna ut vilka produkter och produktionsprocesser

som genererar miljörelaterade kostnader och intäktei. Ej heller ges ett adekvat

underlag för att aktivt kunna påverka och optimera olika aktiviteter och

betalningsströmmar i företaget.

Med MILAs sorteringsnivåer som grund, kan ett övergripande allokeringssystem utgå

från tre grundkoncept; företagsallokering, verksamhetsallokering och aktivitets-

allokering. Företagsallokering är en enkel allokeringskoncept som fördelar de

miljörelaterade kostnaderna och intäkterna jämt över företagets olika verksamheter

"* Macve R., Carey A., 1992, 'Business, accountancy and the environment, a policy and
research agenda.". The Institute of Chartered Accountants in England and Wales,
Moorgate Place, London
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7. Diskussion och slutsatser

och produkter. Den största nackdelen är att metoden inte ger nägon indikation på var

kostnaderna och intäkterna faktiskt uppkommer.

Med verksamhetsallokering allokeras miljorelaterade kostnader och intäkter på en mer

detaljerad nivå. Konceptet bygger på en allokering av kostnader och intäkter till

företagets olika avdelningar och operativa enheter, vilket också ökar förutsättningarna

för ett kostnads- eller resultatansvar.

Aktivitetsbaserad allokering redogör och fördelar kostnader och intäkter efter

företagets olika aktiviteter, vilket gör det möjligt att i detalj spåra företagets kostnads-

och intäktsansvariga produktionsprocesser och produkter. Allokeringsmetoden är den

mest rättvisande men också den mest arbetskrävande. Betydande administrativa

kostnader kan uppkomma för att implementera och underhålla systemet. En

aktivitetsbaserad allokering har också klara samband med de nya företagsekonomiska

teorier rörande lönsamhetsstyrning i företag, som går under beteckningen "Activity

Based Costing and Management"167. Frågan är huruvida man kan beteckna miljön

som en "cost driver" i enlighet med teorin.

För att stärka omvärldens möjligheter att tillgodogöra sig miljöinformationen i

företagens miljörapporter och årsredovisningar bör den vara enhetligt och

lättöverskådligt utformad. Företagsledare, börsanalytiker, investerare och kreditgivare

m fl använder idag en rad olika företagsekonomiska nyckeltal för att analysera,

värdera, styra och kommunicera ett företags verksamheter och affärsstrategier, både

intern och externt. Per definition skall nyckeltal vara ett tal och innehålla vad

användaren anser vara komprimerad information16* Nyckeltalens främsta funktion är

att fungera som informationsbärare och incitamentsskapare. De flesta av dagens

nyckeltal är dock utformade för an underlätta tolkning och analys av företagens

finansiella räkenskaper. I analogi leder detta till ett behov av miljorelaterade

nyckeltal. Dessa kan beskrivas som ett kondensat av miljöinformation som i

kvantitativa termer uttrycker effektiviteten i utfallet av en verksamhets miljöarbete och

miljöengagemang. Förutom att möjliggöra en integrering av olika miljöaspekter i

företagsekonomiska värderingsinstrument, kan miljorelaterade nyckeltal underlätta för

företagsledare att institutional isera ett ekologiskt synsätt i övergripande

affärsstrategier och operativ verksamhet. Miljorelaterade nyckeltal skulle också

underlätta möjligheter att jämföra verklig utveckling mot uppsatta miljömål, t ex vid

167 Lindblad O., 1992, "Activity Based Management, den nya vägen till Okad lönsamhet",
Sveriges Verkstadsindustrier

1611 Mossberg T., 1977, "Utveckling av nyckeltal". Ekonomiska Forskningsinstitutet vid
Handelshögskolan i Stockholm
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en miljörevision. Likaså kan säkert miljörelaterade nyckeltal underlätta användningen
av MILA.

Sammantaget kan såväl MILA, grön bokföring och miljörelaterade nyckeltal sägas
ingå i paraplybegreppet Industriella Miljöräkenskaper (IMR). Det finns emellertid ett
behov for mer vetenskaplig forskning och utveckling av teorisfären kring begreppet.
Det vore också intressant att praktiskt applicera begreppet i en större empirisk studie,
för att belysa möjligheterna och lämpligheten att utnyttja IMR i olika situationer. Om
det empiriskt gick att identifiera karakteristiska situationer där IMRs olika delar är
tillämpliga, vore sådana erfarenheter värdefulla både för den praktiska
erfarenhetsuppbyggnaden och den vetenskapliga forskningen. Föreliggande avhandling
skulle kunna utgöra utgångspunkten för en sådan studie.

Som nämndes i inledningen av avhandlingen har många företag under senare år börjat
etablera en egen miljöpolitik. För att omsätta denna miljöpolitik i konkret handling
krävs olika typer av verktyg. I detta avseende finns en uppenbar parallell inom den
miljövårdande myndighetsutövningen, vilken under längre tid tagit bruk av
administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel för att föra ut sin miljöpolitik.
Till skillnad från samhällelig miljöpolitik har dock verksamhetsintern miljöpolitik en
kort historia. Följaktligen är bruket av olika verktyg ännu begränsat. I några företag
görs emellertid miljörevisioner, för att följa upp miljöpolitikens utfall, och
livscykelanalyser för att bedöma varors miljöpåverkan från vaggan till graven. Andra
utnyttjar miljömärkning och/eller miljövarudeklarationer för att säkerställa en
miljöanpassad upphandling. MILA, grön bokföring och miljörelaterade nyckeltal är
ytterligare verktyg att lägga i verktygslådan.

Ju fler verktyg som kommer till användning och ju mer man inser deras respektive
möjligheter och begränsningar, uppkommer också ett behov att systematisera
användningen inom ramen för ett strukturerat styrsystem, ett miljöledningssystem. I
likhet med ekonomisk styrning och kvalitetsstyrning tar styrning inom miljöområdet
fasta på den verkställande ledningens uppgift att organisera, planera och leda en
verksamhet mot fastställda miljömål. Härtill kommer att operativt ansvariga måste ha
tillgång till och färdighet i användningen av de olika verktygen. Ovanstående
indikerar ett behov av forskning kring såväl övergripande miljöledningsfrågor, som en
vidareutveckling av MILA, grön bokföring och miljörelaterade nyckeltal.
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8. Summary

8 MILA'« - AN ALTERNATIVE COST BENEFIT
ANALYSIS

8.1 Introduction

During the past few years, increasing numbers of companies have established internal
environmental policies and put them into practice. This is the result of a growing
interest about environmental issues in society, arising not only from the authorities
but also from other groups such as consumers, business partners and employees. A
number of tools for example life cycle analysis and environmental auditing, have been
developed to help companies explore options and unify production, marketing, finance
and human resources into a coherent environmental strategy. In this connection,
industry has increasingly expressed a clear need for instruments and tools for
monetary evaluation of environmental issues, especially in investment and profitability
assessments. In this light, it is apparent that traditional models for investment and
profitability assessments, may not be adequate for the evaluation of environmental
issues.

The main problem is not the technical calculation of the profitability of an investment
or product. Different models are developed for this purpose for example pay-back, net
present value, internal rate of return, each one with its advantages and drawbacks.
However, these models are only mathematical formulas and the information obtained
from them are highly dependent on the quality of the data used. Traditional economic
assessments do not usually account for the full range of different environmental costs
incurred nor for revenues realized by companies. Such costs and revenues might
include the preparation of applications permits applications, monitoring schemes,
actions to avoid legal liability, and promotion of a "green" product image. In the
evolution of different calculation models and the logic behind them too much
emphasis has often been put on creating models from a mathematical point of view.
The focus has also been on the internal consistency of the models rather than on their
external consistency.

The problem is how to determine which data, from the viewpoint of environment and
business economics, should be put into an investment and profitability assessment! In

169 MILA is an abbreviation for "Miljörtlaterad Investerings- & LönsambelsAiMlys", which
can be translated as a total cost assessment from an environmental perspective.
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other words, how can different costs and revenues related to the environment, be
identified, structured and valued in an economic evaluation?

Another problem, following directly from the theories of traditional models, is the
time horizon over which profitability is measured. Many of the environmentally
related costs and revenues occur over a long time for example legal liability costs
because of discharged effluents, and an abbreviated time horizon may not allow a
complete evaluation.

Environmental costs and benefits are not only of immediate interest in investment
assessments but also of interest when calculating the profitability of a specific product
or a production process. It is not enough to merely state that costs are high and
revenues are low. Information about the cash flows, not only environmentally related
cash flows, from internal activities and services, markets, customers etc must also be
known to make it possible to allocate these cash flows to the particular production
units or products actually responsible for these costs and revenues. Traditionally,
companies have been using various allocation indicators when aggregating
environmental costs with other indirect costs in an overhead. When environmental
costs are placed in the overhead they cannot easily be disaggregated and, hence, are
invisible to the company. Moreover the true ratio between direct costs and indirect
costs has changed over time as industrialization has continued. However, the system
which allocation indicators has not been developed to reflect the change.

Several cost and benefit assessments approaches, each containing similar features,
have been developed during the past few years, originally to facilitate analysis of
pollution prevention investments. Four of the most prominent among these are:

• Total Cost Assessment, TCA, developed by Tellus Institute, Boston
• Financial Analysis of Waste Management Alternatives, developed by General

Electric Corporation.
• Pollution Prevention Benefits Manual, developed for the U.S. Environmental

Protection Agency.
• PRECOSIS, developed by George Beetls Company

The fundamentals of the basic elements of a new comprehensive economic assessment,
MILA, developed in Sweden with inspiration from the TCA-model are presented. The
core of the MILA approach is an expanded cost and benefit inventory. But MILA also
includes a complementary addition of an internal waste stream analysis, a tool for
evaluation of environmental conflicts in monetary terms, an extended time horizon

- 192-



8. Summary

and direct allocation of costs and revenues to products and processes. However,
MILA does not ensure profitability for environmentally sound projects. Essentially,
MILA is an approach of refining investment and profitability analysis of a project,
investment or product.

8.2 Expanded cost and benefit inventory

A complete MILA incorporates the direct cash flows included in traditional
assessments with other costs and revenues that are often hard to value monetarily;
costs and revenues related to waste generation and management, hidden costs, liability
costs and other less tangible costs and revenues. It is important to recognise that an
economic analysis of an investment or a project only captures a snapshot of its
viability. A "correct" decision in 1992 may not be a correct decision in 1994 because
material costs, permit costs, liability costs and others will continue to evolve.

8.2.1 Usual costs and revenues

These are the factors traditionally included in an economic assessment. Examples are
capital, operating and maintenance costs associated with new technology, operating
practices, labour, raw material, equipment, marketing, etc. In most cases it is quite
easy to conduct an evaluation of these costs and revenues by using internal corporate
experiences or external consultants.

Usual costs & revenues

Capital Expenditures
• Project engineering
• Buildings
• Equip Nit
• Installation
• Utility connections, etc

Operation and maintenance expenditures or revenues
• Raw materials
• Selling
• Water
• Energy, etc

8.2.2 Costs and revenues related to waste generation and management

There is a growing pressure for ever-higher standards for waste treatment, disposal
and for stricter controls, which will lead to higher costs for companies. Many
companies have recognised that if they are to remain competitive they must take a
fresh look at ways to minimise the waste arising from their production processes and
supporting activities. Many companies have also recognised that reducing waste
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increases their efficiency. But there are often substantial economic, technical and
attitude barriers to be overcome.

From a general point of view, production of commodities and services is a process
that converts different resources into usefulness by means of labour, existing
equipment and energy. In addition to the useful production, waste of all kinds is also
produced. Waste ;:> an uneconomical use of the companies resourses without
producing marketable products or services.

Since waste is unmarketable, it causes different internal and external activities in
companies. The purpose of the internal activities is to internally take care of waste
and ,if required, prepare the waste for external custody. Internal activities generally
inlcude collecting, sorting, preparing, transportation and storing of waste together
with the administration and coordination of these activities. External activities revolve
around the definite custody of a company's waste; this includes transportation,
handling, and finally, custody. If an external use of the inherent qualities of the waste
is possible, some costs related to waste may be reduced and, possibly, also turned into
revenues. Some form of extended producer responsibility will probably be introduced
in Sweden in the near future. This extended producer responsibility, patterned from
the Germany system, will increase the amount of waste that companies have to deal
with. Therefore, extended producer responsibility will be another aspect of the waste
problem that must be considered in an economic assessment.

To be successful in the evaluation of costs and revenues related to waste generation
and waste management of products and production, there is a need for support from
some sort of information system. Such a system should track and monitor waste
streams, focus on different solutions, and keep progress under review. Flow diagrams
and material balances can provide this basic information and these are included in
MIL A as basic working tools. To be able to measure economic efficiency of
production, MILA also includes a waste-related-indicator which describes the ratio
between cash flows related to raw material, labour, waste, etc, used in the pu duction
process.

Finally, there are many opportunities for companies to limit waste costs and achieve
substantial dividends. One would be to take simple house keeping measures. Another
would be to move a waste treatment unit inside a production process and to internally
recycle the material before it becomes a waste problem. Another would be to reuse
the waste or reclaim some parts of it for other external purposes.
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8. Summa-

Cost and revalues related to waste generation and waste management

Production costs 1

• Reduce raw material •
• Reduce energy costs <
• Reduce risks of spills <

and accidents, etc <
<

Waste management
> Handling
• Disposing
> Sorting
• Treating
> Transporting, etc

Other aspects
• Present & forecast

waste disposal costs
• Value of recovered material
• Recycling
• Waste disposal control
• Product quality, etc

8.23 Costs related to environmental regulation

In Sweden, environmental regulations can be derived from different parts of the codes
of law. A legal violation may therefore not be confined to a clearly defined
conception. A useful definition of environmental criminality may be all kinds of
criminality where nature and ecological systems are victims, irrespective of the
motives of the crime. However, according to the environmental legislation in Sweden,
an activity that has an impact on the environment is not automatically a crime. The
crime will first come into existence if the environmental authorities have not permitted
the activity or if the activity is not generally accepted.

Costs relat a to environmental legislation can be sorted into two groups,
environmental control costs and environmental liability costs.

8.2.4 Environmental control costs

Environmental control costs are defined as costs arising from activities that companies
have to carry through to comply with governmental or other institutional directives
and the environmental legislation, when carrying on, operating and dismantling an
activity. Types of cost are permitting, supervision, environmental fees and taxes,
environmental insurance, together with other costs related to environmental reporting
and internal environmental control, for example testing, monitoring and other
administrative costs.

For some lines of business these costs may be substantial, but with a pollution
prevention approach it is possible to decrease them. However, in traditional economic
evaluations these costs often can be considered as hidden in the sense that they are not
allocated to the corporate unit or specific product actually responsible for incurring
them. Instead, environmental control costs are considered to be a part of the overhead
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or are omitted from the financial analysis of projects, leading to a lack of incentive to
reduce them.

Generally, environmental control costs, such as taxes and fees, are related to the
regulatory status of the company or current operations and relatively easy to obtain or
estimate. Costs related to permitting and supervision are harder to estimate because
these are individually designed for each company.

Environmental control costs

Regulatory compliance costs
• Permitting •
• Record keeping •
• Insurance •
• Administrative costs •

Monitoring
Reporting
Equipment operation
On-site pollution control, etc

8.2.5 Environmental liability costs

At this level, MILA analyses the potential costs connected with environmental
liability, arising from failures in the internal environmental control system. It is
possible to estimate two groups of liability costs:

• Penalties and fines associated with non-compliance, such as; fines, damages,
penalties, prohibitions.

• Liabilities related to potential future liability, such as; cleanup costs, personal
injury and damage claims.

Estimating future liabilities and predicting probabilities of various events occurring
are subject to a high degrees of uncertainty. Estimating non-compliance with future
regulations which do not yet exist, or property damage and personal injury claims
because of misuse or accidental release of hazardous waste, can clearly be very
difficult. Allocating liability costs will also introduce further obstacles.

There are nevertheless ways to avoid these problems. For example, by conducting a
risk analysis of a production process or a product's life cycle, it is possible to identify
measures of risk probability for environmental accidents or disasters and the extent of
these. By using a multiplication of the probability liability cost, based for example on
a claim against a similar company using similar processes, it is possible to obtain a
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8. Summary

monetary value of the liability risk. Alternatively, the indication of liability risks
without attaching monetary values, will point out still different liability problems.

According to statistical data, environmental liability costs under existing
environmental legislation are low in Sweden. However, trends in environmental
legislation are moving toward an increasing environmental responsibility for
companies and toward stricter penalties. Even if environmental liability in actual
monetary terms is low, a liability process often leads to indirect consequences for a
company, for examole, bad publicity, deteriorated environmental image and credibilit.
These indirect negative consequenses often have important impacts on the possibilities
for good business. These issues are managed at the last level of MIL A.

Environmental liability costs

• Fines • Personal injury
• Penalties • Cleanup costs, etc
• Property damage

8.2.6 Contemporary environmental costs and revenues

A company may achieve substantia! benefits as a result of reducing or eliminating
waste and pollution. These less tangible benefits include increased revenues or
decreased expenses because of improved corporate image, empi »yee/union relations
and consumer acceptance of products. These benefits are often unexamined in
traditional economic assessments. Although it is very difficult to predict the extent of
such benefit and measure their magnitude with certainty, it is reasonable to assume
that these benefits may be significant, and should consequently be incorporated into
the assessment. At least, they should be highlighted in some way in assessment
reports for decision-makers and managers, whwn more easily quantifiable costs and
revenues are presented.

In this connection, companies are becoming more aware that the developing and
marketing of so-called "green products" attracts consumers and increasingly appeals
to intermediate purchasers who want to incorporate "green inputs" into their products.
Typically, estimates of potential increases in sales can be added into the economic
assessment. An inquiry for an operational tool for monetary evaluation of
contemporary costs and benefits related to companies environmental image and
strategies has been raised.
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Thj last level of M1LA deals with environmental conflicts, arising when an

investment, a product, or a facility, collides with the current environmental opinion cf

the interested parties surrounding a company. If the investment, product or facility is

not adjusted, contemporary environmental costs rise.

Generally, the fourth level of MILA proceeds from a classic model of interested

parties surrounding a company and an evaluation of their environmental preferences,

often expressed as commonly and held sometimes vague slogans. To make these

environmental preferences more easy to handle, they are compressed into what is

called environmental factors. If a company obliges these identified environmental

factors by for example an environmental friendly investment, positive cash flows will

arise. However, these cash flows can not be expressed directly in monetary terms and

must therefore be converted in some sort of subjective value, made by the company

itself. For this purpose MILA uses two indexes, an environmental-compliance-

indicator and an environmental-converter-index. By a multiplication of these

indicators and the positive cash flows verified earlier, a monetary value is set for the

last level of MILA which can be included in the profitability analysis.

Contemporary environmental aspects will become more apparent in the future, as

regulations and environmental impact control become stricter, and the trend toward

green products grows,, and employees and neighbours demand environmental

improvements.

Contemporary costs and r< enues

• Improved product quality
• Consumers response
• Reduced health maintenance costs
• Publicity

• Enhanced company image
• Improved relationship with regulators
• Decreased labour turnover
• Increased productivity due to improved labour

relationship, etc

8.3 Economic evaluation

Some analysts may be comfortable collecting information about direct costs/revenues

and waste costs/revenues. Others may wish to catch hidden and liability costs readily

and also to use less tangible costs/revenues as a "swing variable" in the assessment.

Where is the bottom line? There is no right answer how far to go, but the assessment

team should weigh the costs of collecting more information and performing the

analysis versus the value that it brings the company.
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In order to properly eva'uate the newly articulated inventory of economic effects, it is

important to ensure that issues are considered on an equal base. These highlighted

costs and benefits often occur over a long time, outside the two or three year frames

often used in a traditional industrial economic assessment. Therefore, when

calculating the economic feasibility of a project, it is important to acknowledge the

time value of money for all cash flows during the project. This can be done by

discounting future cash flows in order to compare them with present cash flows.

Three key financial indicators, which are commonly used, meet these criteria:

• Net present value (NPV), the present value of cash inflows minus the present

value of outflows.

• Internal rate of return (IRR), the expected long term return on investment in a

project.

• Annualised savings, the equal amounts of monetary savings (or losses) expected

every year over the lifetime of a project

The financial indicator, payback, is quite commonly used in investment analyses. This

indicator does not take into account either the time value of money or all cash flows

of a project and therefore can not be recommended, exempted for a preliminary

economic survey. By choosing long-term financial indicators it is possible for

managers to do accurate and comparable project financial assessments. However,

uncertainties in economic analyses increase when using an extended time frame.
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Bilaga

BILAGA 1

OLIKA AVFALLSSLAG1:
1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Avfallet uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en
lokal eller anläggning. Pappersavfall, sopor, köksavfall, latrin är exempel på avfall
som kan räknas till gruppen. Exempel på lokaler eller anläggningar där avfallet upp-
kommer kan vara foretag, sjukhus, personalmatsalar, skolor, restauranger, fritids-
anläggningar.

2. Park» och trädgårdsavfall
Avfall som i huvudsak består av organiskt material från skötsel av park- och
trädgårdsanläggningar m m.

3 Bygg- och rivningsavfall samt jord- och schaktmassor
Avfall från husbyggnads- och anläggningsverksamhet, avfall från rivings- och ROT-
verksamhet samt jord- och schaktmassor.

4. Avfall från energiutvinning
Slagg, askor och rökgasreningsprodukter från koleldning, avfallsförbränning, torv- ,
flis- och oljeeldning.

5. Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten
Slam och annat avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten.

6. Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten
Slam och annat avfall från behandling av industriellt avloppsvatten.

7. Avfall från utvinning av mineraliska produkter
Branschspecifikt avfall från brytning och utvinning av malm, mineraler, kol, torv,
råpetroleum, naturgas m m. Hit räknas även avfall från anrikning och sintring av
malm och mineraler.

8. Branchspecifikt industriavfall
Avfallet definieras som det fasta avfall som uppkommr som direkt följd av företagets
process och produktion, d v s i huvudsak spill och kassationer. Statens
naturvårdsverks anger 12 brancher som kan anses producera branchspecifikt avfall,:

1 Statens Naturvårdsverk, 1992, "Inventering av industriavfall, allmän del", rapport 4042
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1 Jord- och skogsbruk
2 Livsmedel- och dryckestillverkning
3 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning
4 Trävarutillverkiiing
5 Massa- pappers- och pappersvarutillverkning samt grafisk produktion
6 Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror
7 Tillverkning av mineraliska ämnen utom metaller
8 MeUllframställning
9 Verkstadsvatutillverkning
10 Annan tillverkning
11 Partihandel, varuförmedling och detaljhandel
12 Offentlig förvaltning och andra tjänster

9. Ej Branchspecifikt industriavfall
Avfallet uppkommer inte som en direkt följd av företagets specifika produktion utan
är av mer allmänt slag som förpackningar, emballage, trasor och kasserade träpallar
etc. Beteckningen industriavfall är i sammanhanget inte entydig, eftersom det även
omfattar avfall från t ex banker, försäkringsbolag och offentlig förvaltning. En
lämpligare beteckning är därför verksamhetsavfall.

10. Specialavfall
Specialavfall utgör ett samlingsbegrepp för miljöfarligt avfall och annat specialavfall.
Avfall som hamnar i gränsområdet mellan industri- och miljöfarligtavfall brukar
betecknas som gräzonsavfall. Som exempel på gråzonsavfall kan nämnas batterier,
enklare salter och syror, lysrör och oljebemängda trasor etc.

Miljöfarligt avfall

1 Oljeavfall
2 Lösningsmedelsavfall

3 Färg- och lackavfall
4 Limavfall
S Surt/alkaliskt avfall
6 Kadmiumhaltigt avfall

Annat specialavfall

13 Asbestavfall
14 Riskavfall fr&n sjukvård
IS Saneringsavfall

7
8

9
10
11
12

16
17
18

Kvicksilverhaltigt avfall
Avfall innehalande
vissa metall föroreningar
Cyanidhaltigt avfall
PCB-haltigt avfall
Bekämpningsmedelsavfall
Laboratorieavfall

Slam frän bilvardsanläggningar m m
Färgslam
Övrigt gr&zonavfall
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BILAGA 2

Förteckningen över följande miljöskatter och -avgifter är hämtad från ett av

Naturvärdsverket utformat utkast till ett register över ekonomiska styr- och

finansieringsmedel med anknytning till svensk miljövård2. Vilka miljöskatter och -

avgifter som skall tas med i registret är vid skrivandets stund ännu inte klart. I bilagan

redovisas inga belopp för de olika avgifterna och skatterna då dessa förändras över

tiden. Läsaren hänvisas istället till SNV för aktuell information. Slutligen är

avgifterna och skatterna sorterade efter område. Vissa avgifter kan förekomma under

flera rubriker.

Naturvärd

Bygdeavgifter enl vattenlagen
Fiskeavgifter enl vattenlagen
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Landskapsvårdsersättning
NOLA-medel (Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet)
Täkravgift
Avgift för undantag från bestämmelserna i S§ nationalparksförordningen (1987:983)
Ansökningsavgift för prövning enl naturvårdslagen (1964:822) alternativt
naturvårdsförordningen (1976:484)

Naturresurser

Täkuvgift
Avgifter för täkttillstånd enl lagen (1966:314) kontinentalsockeln
Avgifter enl minerallagen (1991:45) 14 kap l-2§§
Avgift för koncession för torvfyndigheter
Ansökningsavgift för koncession för torvfyndigheter

Jordbruk

Handelsgödselavgift
Bekämpningsmedelsavgift
Landskapsvårdsersättning
NOLA-medel (Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet)
Stöd till alternativ odling
Statsbidrag till mijlöförbättrand åtgärder i jordbruket

Skogsbruk

Bidrag for att trygga återväxten av ädel lövskog

Statens Naturvårdsverk, 1993, "Förteckning över ekonomiska styr- och
finansieringsmedel med anknytning till svensk miljövård". Enheten för miljörätt och
miljöekonomi.
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Statligt stöd till skogsbruket
Statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens inland
Ansökningsavgift för prövning enl naturvårdslagen (1964:822 eller narurvirdsförordningen
(1976:484)
Ansökningsavgift för prövning av tillstånd enl 12$ skogsvårdsförordningen (1979:791)

Jakt

Jaktvårdsavgift
Fillavgift
Avgift för godkännande av fångstredskap
Avgift för upplåtelse enl 6§ nationalparksförordningen (1987:938)
Avgift för prov i fråga om kunskaper och skjut förmåga som villkor för att fl jaga
Ansökningsavgift för prövning enl naturvårds (1964:822) eller naturvårdsförordningen
(1976:484)
Ansökningsavgift för prövning enl 47$ första stycket i jaktförordningen (1987:905)

Miljöskydd

Avgift för avloppsvattenrening (kommunal)
Försäljningsskatt på motorfordon (bilaccis)
Dispensavgift för bilars avgassystem
Miljöskyddsavgift
Vattenföroreningsavgift
Miljöskadeförsäkring
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Kontrollavgift enl 9$ bilavgaslag
Avgift för myndigheters verksamhet enl miljöskyddslag (1969:387)
Tillsynsavgift för oljecisterner
Avgifter enl lagen (1982:82) om transport av farligt gods

Kemikalier

Handelsgödselavgi ft
Bekämpningsmedelsavgift
Batteriavgift
Dispensavgift på bly och bensen i bensin
Dispensavgift CFC
Dispensavgift för vissa klorerande lösningsmede
Dispensavgift för vissa kvicksilverhaltiga varor
Avgifter enl lagen om tansport av farligt gods (1982:821)
Avgifter för registrering av bekämpningsmede
Kemikalieavgift
Avgift för förnandsgransknin av biologiska bekämpningsmedel
Avgift för CFC-kylbranschens tillstånd och tillsyn
Ansökningsavgift för medgivande av undantag från bestämmelserna i förordningen (1988:716)
om CFC och halon m m
Ansökningsavgift för prövning om tillstånd enl 17$ förordningen (1985:835) om kemiska
produkter
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Bilaga

Avfall

Avgift för avfallshantering (kommunal)
Batteriavgift
Avgift vid införsel av aluminiumburkar
Dryckesförpackningsskatt
Panter pa dryckesförpackningar som Återvinns
Avgift för hanteringstillstand enl 1991:336 PET-flaskor
Bilskrotningsavgift och bilskrotningspremie
Ansökningsavgift för prövning om bilskrotningsauktorisation enl 3§ bilskrotningsförordningen
(1975:348)
Avgifter enl lagen om (1982:821) om transport av farligt gods
Ansökningsavgift för prövning om tillstand till export och import av farligt avfall m m
Ansökningsavgift för tillståndsprövning i vissa fall enl förordningen (1985:841) om
miljöfarligt avfall
Avgift för finansiering av kärnbränsleavfall och radioaktivt avfall
Avgift e i l lagen (1988:1579) om finansiering av visst radioaktivt avfall m m

Energi

Koldioxidskatt
Kvävoxidavgift (miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion)
Svavelskatt
Miljöskatt på inrikesflyget (NOx, kolväten, CO2)
Bensinskatt
Kilometerskatt
Allmän eneriskatt
Skatt pi viss elektrisk kraft
Särskild skatt för elektrisk skatt frän kärnkraftverk
Dispensavgift pa svavel i bränsle
Stöd för att främja användningen av biobränslen
Bidrag till vissa investeringar inom energiområdet m tn
Statligt stöd ur energiteknikfonden

StrUskyddeU

Särskild skatt för elektrisk kraft frän kärnkraftverk
Avgift för finansiering av kärnbränsleavfall och radioaktivt avfall
Avgift enl lagen (1988:1597) om finansiering av visst radioaktivt avfall m m
Atomansvarighetsförsäkring
Vissa avgifter till statens kåmkraftsinspektion
Vissa avgifter till staten strilskyddsinstitut
Ansökningsavgift för tillstånd enl strålskyddslagen (1988:220)

Övrigt

Avgift för kontroll av badvatten

Ansökningsavgift för prövning enl 3$ svävarfartsforordningen (1986:305)

Ansökningsavgift för tillståndsprövning enl hälsoskyddslagen (1982:1080) eller

hälsoskyddsförordningen (1983:616)
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BILAGA 3

Enligt SNV, Allmänna Råd 90:10, skall en tillståndsansökan för tillstånd enligt

miljöskyddslagen i grova drag innehålla :

• Sökande, fastighetsbeteckning m m.
Sökande - företag, kommun eller annan. Kontaktman för tekniska frigör ocb uppgifter om
den administrativa hanteringen av miljöfrågor i företaget.

• Yrkande, tidplan
Tidplan för verksamheten, sökandes åtaganden och yrkanden i tillståndsfrågan.

• Verksamhetens inriktning och omfattning
Allmän beskrivning av verksamhetens nuvarande och planerade inrikting och omfattning.

• Tidigare beslut
En redogörelse för tidigare beslut och villkor som meddelats frän exempelvis
vattendomstolen, koncessionämnden eller länstyrelsen.

• Samråd
En redogörelse för det samrad som skett innan ansökan lämnades till
prövningsmyndigheten.

• Teknisk beskrivning
Redogörelse för verksamhetens omfattning ocb föroreningsbegränsande åtgärder.
Nuvarande och framtida utsläppsförbillanden. Utsläpp frln olika delar av verksamheten.
Beskrivning av bl a produktionsförhållanden, råvaror, ravarobantering, tillverkningsmetod,
vatten- och luftvardsfrigor, bullerfragor, avfallshantering, energi, kontrollfragor ocb
tidplan.

En förteckning över samtliga kemikalier som avses användas i verksamheten, bör normalt
inga i den tekniska beskrivningen. I förteckningen bör uppgifter rörande typ av råvara eller
kemisk produkt, tillgängliga data om miljöeffekter, mängd som beräknas användas och
utsläppsmedium finnas med.

• Driftsstörningar m m
Sökande skall bedömma i vilken utsträckning driftstörningar, haverier, brand m m kan
förekomma. Åtgärdsplaner för att förhindra olägenheter till följd av driftstörningar skall
redovisas, liksom behovet av reservdelar, parallella reningsutrustningar m m.

• Tillatlighetsreglema
Sökandets skall redovisa sin uppfattning om verksamhetens tillåtlighet enligt
miljöskyddslagen. Enligt tillatlighetsreglema skall;

- 4 och 4a §§, sökande efter noga övervägande av alternativa platser, välja den lämpligaste
platsen utan att det for den delen medför oskäliga kostnader. Alternativ som övervägts
skall redovisas. Delta är speciellt viktigt vid nya och kraftigt utökade verksamheter.
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Bilaga

- 5 §, vidta skäliga försiktighetsmått d v s använda bästa tekniska lösning på
miljöproblemen som finns i kommersiell drift vid liknande verksambeter någonstans i
världen. Kostnaderna far dock inte överstiga vad ett branchtypiskt företag klarar av.

- 6 5, föreslagna skyddsåtgärder skall vara si effektiva att inga olägenheter av väsentlig
betydelse kan uppstå.

• Omgivningsbeskrivning - planforhållande och markanvändning
Planförhållanden, dvs översikts- och detaljplaner och områdesbestämmelser samt tilltänkta
förändringar med förklarande text och kartor skall redovisas. Nuvarande och framtida
bebyggelse samt övriga aktiviteter skall noggrannt beskrivas ( exempelvis avstånd till
kringliggande bebyggelse, fritidsområden, dessas karaktär, omfattning och topografisk
förhallande) för anläggningens markområde och eventuellt kringliggande skyddsområde.
Berörda kultur- och naturskyddsintressen såsom naturreservat, lokaler för hotade växt- och
djurarter skall också ingå.

• Omgivningsbeskrivning - retipientforhållanden
Störningar på markekosystemet skall belysas t ex genom att olika markvariabler som
markandning och närsaltomsättningsprocesser redovisas. Vid utsläpp till vattenområden
eller vattendrag skall planerade och nuvarande förhållanden beskrivas vad avses omgivande
bebyggelse och mark genom uppgifter om bl a vattenföroreningar, vattentäkter, bad, fiske,
vattenomsättning och näringsnivå.

Luftrecipienternas förhållande med dominerande föroreningskällor skall beskrivas. Olika
spridningsmodeller kan användas. Verksamhetens bullerpåverkan på omgivningen skall
beskrivas. Eventuellt skall kontrollprogram för recipientema upprättas.

Det är många gånger nödvändigt att påbörja mätningar av olika parametrar i god tid innan
ansökan lämnas in for att erhålla en klar bild av recipientförhållandena. Upprättade
mätstationer kan i de flesta fall användas i efterföljande kontrollprogram. Det behöver
alltså inte vara någon nackdel att etablera mätstationer på ett tidigt stadium.

• Förväntade effekter på hälsa och mifoö
Miljöeffekterna vid såväl normal drift som vid haveri och brand skall beskrivas. Detta kan
medföra att t ex en prognos för recipientens syresituation, en spridningsbild av toxiska
ämnen, skall lämnas. Förväntade skador och andra miljöeffekter på människor, växter och
djur.

Sökande skall redogöra för hur utsläpp till luft och vatten, avfallsupplag samt buller kan
komma att påverka förhållandena i området samt landskapsbilden. Den framtagna
miljöeffektbeskrivningen skall ge en så fullständig och rättvisande bild av verksamhetens
störningar på miljön och hur dessa skall förebyggas eller förmildras.
Miljöeffektbeskrivningen skall ligga till grund för beslut och synpunkter på verksamheten
från berörda myndigheter, från sakägare och allmänhet.

Miljöeffektbeskrivningen skall vara lättbegriplig och kunna förstås utan särskild
sakkunskap. Om inte detta uppfylls kan sökande föreläggas att utarbeta en "populär"
version av miljöeffektbeskrivningen.
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Kontroll av verksamheten
Sökande skall lämna förslag på hur verksamheten skall kontrolleras. Förslaget bör bl a
innehålla verksambetens viktigaste kontrollparametrama, lämpliga mätmetoder och
matställen.

Aktförvariiig m ni
Ansökningshandlingarna skall hallas lätt tillgängliga för sakägare och andra.

Underskrift m m
Ansökan dateras och skrivs under av sökanden eller dennes ombud.
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Bilaga

BILAGA 4

Bilaga i avgiftsförordningen SFS 1989:598, forteckning över sådana miljöfarliga
verksamheter för vilka skyldiget föreligger att betala avgift till länsstyrelse for statliga
myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen
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AVGIFTSFÖRORDNING (1<J89 S98)

Bilaga
Förteckning över sådana miljöfarliga verksambeter ISr vilka skyldighet ISre-
Kgger att betala avgift Ull lansstyrelsen för sUtliga myndigheters verksamhet

enligt miljöskyddslagen (1969:387)

1. Miljöfarliga verksambeter som kräver tillstånd enligt 3 § miljöskyddsrör-
ordningen (1989:364)

Belecfcn:ng enligt
bilagin till miljö-
skyddsförordnuigen

Avgift i kronor

om länsstyrelsen
utövar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969:387)

om miljö-och
hatsoskyddsnamn-
den utövar
tufSYllCfl CUflff
4 4 . {
miljöskyddslagen
(1969:387)

JORDBRUK, VATTENBRUK

11 Jordbruk
11.01 ladugård, stall eller annan anläggning för djur med 1500

utrymme for mer än 100 djurenheter, varvid som
en enhet avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två
ungnot, tre suggor. tro slaktsvin, tio pälsdjur (avels-
honor) eller 100 fjäderfän

1102 anläggning för torkning av gödsel 3 300

150

330

U Vimtnhruk
130101 fiskodling för en produktion av mer än 10 ton fis»

perår
75 kronor per lon 8 kronor per lon

22
22 01

UTVINNING AV MINERAUSKA PRODUK-
TER M.M.

anläggning för utvinning av råolja eller naturgas
- provborrning eller utvinning till sjöss 6 600 660
- provborrning på land —
- utvinning på land 3 300 330

AVGIFTSFÖRORDNING (1989:598)

Beteckning enligt
bilagan till railjo-
skyddsförocdfiinge n

a mown- OCM jwMcnwNmKMna;
23 01 gruvanläggning som utgörs av
23.01.01 - annan inläggning föl bearbetning av mineralfvtv

dighet ån som avses i 23.01.02 eller anrikningsverk
eller siniringsvcrk
- gruvfält med liera gruvor
- gruva med anriknuigsverk
- gruva utan anrikningsverk
- anrikningsverk
— sintringsvcrk
- läkt för kol eller eldfast lera

23.01.02 - anläggning för pravbryaung

Avgift i kronol

om linsslyrelseit
utävai tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969:387)

160 000
96 0110
48 000
48 000
48 000

6600
33 000

om miljö- och
hälsoskyddsnämn-
den uiövar
tillsynen enligt
44a§
miljöskyddslagen
(1969 387)

36 000
33 600
16 800
16 800
16 800
2 300
3 300

29 Amaamtrjlmun ock tåUimmng
29 01 bergtak! för en produktion som överstiget

25 000 !on per ir tamt torvtak! för en produktion
som överstiger 10 000 kubikmeter per år 6600 66(1

3 TILLVERKNING

31 Livsmrdrb- ock irycknvanUiUvtrkmnr
3101.01 slakteri för en produktion överstigande 5 000 lon

slaktvikl per år
-mer än 50 000 lon per år 48 000
-meränSOOOioamnhägstSOOOOtonperår 16500

31.03.01 mejeri eller lorrmjölkrabrik för en produktion base- 16 500
rad på ro invigning av met in SO 000 ton per åt

3105.01 glassfabrik Tor en produktion av mer än 5 000 lon 16500
perir

31.06.01 fabrik för beredning eller konservering av grönsa-
ker, rotfrukter, frukter dier bår för en produktion
baserad på mer än 1000 lon råvara per år
-mer är 50 000 lon per år 33000
-mer än 1000 lon ton men högst 50 000 lon per år 16500

31 07.01 fabrik för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur för en produktion baserad på mer än 200
ton råvara per år
-mer än 6 000 ton 33000
-mer än 2000ton men högst 6000 lon 16 500

4 800
1650

1650

1650

3 300
1650

3300
1650



Beteckning enligt
bilagan till miljo-
skyddsforordningen

Avgift j kronor

om länsstyrelsen
utövar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969:387)

om miljö- och
hälsoskyddsnämn-
den utövar
tillsynen enligt
44a§
miljöskyddslagen
(1969 387)

- mer an 20U ton men högst 2 0U0 ton 6600

31 08 fiskmjöls- eller fiskoljefabhk för en produktion av
- mer an S 000 lon fiskmjöl och/eller fiskolja 16 500 1 650
-tiögst 5 000 ton fiskmjöl ocrjeller fiskolja 3 J00 330

31.09 anläggning för framställning eller raffinering av
fen eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag
med rn tillverkning av

310901 - mer ån 130000tonpei i i 48000 16 800
31.0902 -högst 100 000 ton per Ii

- mer är 50 000 ton men högst 100 000 ton per lr 33000 3 300
-högst 50 000 ton petar 16500 1650

31.10 margarinfabiik eller annan fabrik för forädling av 16 500 1 650
vegetabiliskt fen till olika livsmedelsprodukter

31.11

31 12

3113

31.14

31.1501

31.16

31.20

31.2001
31.2002

sockerfabrik

stärkelsefabrik

slärkelsede rivalfabrik

|astfabrik

choklad- eller konfektyrfabrik för en produktion
av mer än 10 000 lon per år

fabrik för röstning iv kaffe för en produktion av
- mer än 3 000 lon per år
- högst 3 000 ton per år

anläggning för bearbetning av siabbiprodtikter el-
ler animaliskt avfall för en produktion baserad p l
- mer än 10 000 ton rlvara per år
- hoest 10 000 lon råvara Der l r

33000

33 000

33 000

48 000

16S00

16 500
3300

48 000

3300

3300

3 300

16 800

1650

1650
330

16 800

31.21

312101
31.2102

MS 28

-mer an 1 000 ton men högs, 10000 lon per lr
- högst 1 000 ton per Ar

annan fodermedclsfabrik än som avses i 31.20 for
en pt oduktion av
- mer ån SO 000 ton spannmalsfndermedel per ar
- roei än 1 000 ton annat fodermedel per är

16 500
6600

16 500
16 SOt)

1650
660

1650
1650

1991.08-01

Beteckning enligt
bilagan till miljo-
skyddsrörordningcn

Avgift i

om länsstyrelsen
ulovar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969 187)

33 000

33 000
16 500

3 300
6 600

i kl. nor

om nitljo- och
halsoskydds namn
den utövar
tillsynen enligt
44aJ
miljöskyddslagen
(1969:387)

3 300

SPD =

3 300
1650

330
660

3123 fabrik för framställning av alkohol

31.25 bryggeri eller maltfabrik bryggeri för en pinduk-
tion av
- mer än 20 000 kubikmeter ol per ir

- mer än 1 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter
- högst 1 000 kubikmeter

maltfabrik

32 Texta-, btUädaaib-.liikr-och lädtrvaruliUvtrt-
mint

32 01 01 fabrik för beredning eller färgning av leitilier eller
garner för en produktion av
- mer an 2 000 ton per lr 48 000
-mer än 1000 ton men högst 2 000 ton per lr 33O0O
- mer än 200 ton men högst I 000 lon per lr 16500

32.02.01 garveri eller annan fabrik för skinnberedning for en
produktion baserad pl mer än 100 ton rlvara per lr
-mer är 1000 lon per lr 48000
- mer än 100 lon men högst 1000 ton per ir 16 500

32.03

33
33.01.01

33 02

3303

unberedningsverk

TYävanmUyrHuiuig
tågverk för framställning av mer än 10 000 kubik-
mcier trävaror per år
- mer än 100 000 kubikmeter
- mer än 20 0 « cubikroeter men högst 100 000 ku-
bikmeter
- mer än 10 000 kubikmeter med högst 20 000 ku-
bikmeter per år

plywood- eller spånskivefabrik

anläeenine för laerine av timmer pi land med be-

3 30(1

33 000
16 500

6600

16 500

6600

4 800
3 300
1 MO

4 800
1650

330

3 300
1 650

660

1650

660g g g g g p
gjuining av vatten eller inläggning för lagring av
timmer i vallen om lagerkapacilelen överstiger
S 000 kubikmeter

1991-08-01 MS 29



AVGIFTSFÖRORDNING (1989:598)

Avgift i kfontM

Beteckning enligt
bilagan till miljo-
skyddsforordningcn

om länsstyrelsen
utövar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969:387)

om miljö- och
hälsoskyddsnämn-
den utövat
Ullsynen enligt
44a5
imlfdsft yddslagcn
(1969:387)

33 04 anläggning för traskyddsbehandling genom tryck -
eller vacuurailnpregDeriiig ibr en produktion av
-merånlOOOOkubikroelerperår 3 JUO 3300
-raerwSOOInibikinelerrnenhögstlOOOOkubik- 16 500 1650
meter per år
- högst 500 kubikmeter per i i 6600 660

34

3401

Mana-, fafftn-och
fikAU

fabrik tot framställning av massa eller
massa och papper
- fabrik för kemisk massa, med btekeri för en
produktion av mer ån 300 000 ton per år
- fabrik for kemisk massa, med blekeri för en
produktion av högs! 300 000 lon per år
- fabrik för kemisk massa, utan blekeri
- fabrik föc mekanisk massa

34 02 fabrik föl framställning av papper

160000

120000

96 000
72000

56000

42000

33 600
25 200

48000 16 800

3403

34 04

34 05

34 06.0!
34 06 02

fabrik föc framställning av fiberskivor för en
produktion av
- mer ån 20 000 lon per år
-högst 20 000 lon per åt
fabrik föc framställning av regenererad cellulosa

fabrik för framställning av bindemedel ur skogsrå-
vara

* . » - » . • • • • » » - > T * ' I H I , I H I •

tryCKen oar rocming steer via tornoja temperatur
*rvckeri där mer än 20 lon organiska rosnincsnie-

72 000
33000
96000

96000

16 500
16 500

25 200
11500
33600

33 600

1650
1650

dd (inkl. lösningsmedel i Hig) förbrukas per år

35 TUtvtriuumgm.mi.mvktmidLafnäulatr,ptOr>lt-
-othfloavmnr

fabrik for framställning av andra polymerer ur en-
skilda mononKrer eller kombinationer av monome
rcr än som avses i 35.02

48000 16800

AVGIFTSFÖRORDNING (1<»9:S<J8)

Beteckning enligt
bilagan till miljö-
skyddsforordningcn

35.02 fabrik för framställning av potyroerer av epoxi-
eller polyiiretantyp
- epoxityp
- polyureunlyp för en produktion av
- mer än 100 ton polyurelan per Ir
- högst 100 lon pojyuretan per åi

Avglfl

om länsstyrelsen
utövar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969 387)

16 500

16 MX)
6600

i kronor

om miljö- och
hälsoskyddsnämn-
den utövar
tillsynen enligt
4 4 a §
miljöskyddslagen
(1969:387)

1650

1650
600

35.03 fabrik fdr tillverkning av plastprodukter ur polyme-
ra material såsom polyester, latei eller andra förpo-
rymeriserade produkter, där tillverkningen innefat-
tar ytterligare polymerisation
-met än 10 lon polyester eller motsvarande per lr 16500 1650
- mer an 1 lon men högst 10 lon polyester eller 6 600 660
motsvarande per år
- högst 1 lon polyester eller motsvarande per ir 3 300 330

35 04 fabrik för tillverkning av plastprodukter dit
35.04.01 - mer in 1 ton fullständigt halogenerade klorfluor- 6 600 660

karboner förbrukas per år
35 04.02 -met ån 5 lon andra halögenerade organiska lös- 6 600 660

ningsmedel förbrukas per år

35.06 läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk till-
verkning
- framställning av likemeoclssubstanser genom ke- 72 000 25 200
misk syntes
-framställning av läkemedelssubstanser genom 72 000 25 200
bksynletiska reaktioner, dvs. fermentation eller
andra reaktioner dar substansen produceras av le-
vande mikroorganismer
- renframstäUning av läkemedelssubstanser ur ani- 48 000 16 800
maltsk eller vegetabilisk råvara genom extrakttons-
eller annat upprepningsförfarande

35.07 lakeroedebfäbrik med enbart farmaceulisk tillverk-
ning
-mer ån 10 ton halögenerade eller mer än 20 lon 16 500 1 650
andra organiska lösningsmedel förbrukas per i i
-högst 10 lon halögenerade eller högst 20 lon and 6 600 660
ra organiska lösningsmedel förbrukas per ir

35 08 krut- och annan sprängamnesfabrik
- kemisk tillverkning 48 000 16 800



Avgift j taonm

Beteckning enligt
bilag» UU tuiljo-
skyddsföfotdningen

om länsstyrelsen
utövar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1469:387)

om miljö- och
halsoskyddsnajnn -
den utövar
tillsynen enligt
4 4 a §
miljöskyddslagen
(1969:387)

- blandning, ammunilionsliliveiluung, pyroKknisk 16 000 S 600
industri m. m

35 09 fahrilc for framställning av gödselmedel 120000 42 000

35 10 fabrik för framställning av bekämpningsmedel pa 48000 16800
annat sätt än enbart genom blandning av färdiga rå-
varor

35 11 fabrik för framställning av bekämpningsmedel en- 6600 660

bart genom blandning av färdiga rivan»

35 12 kabelfabrik 16500 1650

35 13 gummivarufabrik 16500 1650

35 15 fabrik för framställning av färg eller fernissa 16 500 1650

35 16 fabrik för tillverkning av fotografisk Him eller foto- 16 500 1650
graTrskt papper

35 17 fabrik for framställning av produkter dar en mängd
av

35 17 01 -mer än 500 lon organiska lösningsmedel inglr 16 500 1650
per Jr

35 17 02 -mer än 10 too halogenererade organiska läsnings 16 500 1650
medel inglr per Ir

35 18.01 fabrik för framställning av rengöringsmedel ge- 6600 660
nom blandningsiorfannde för en produktion av
mer in 500 lon per ål

35 19 fabrik for raffinering av mineraloljor föl en pro-
duktion av
-mer in 500 000 ton mineralolja per Ir 160000 56000
-högst 500 000 ton mineralolja per it 96000 33600

35 20 01 anläggning där olja, oljeprodukter elkr kemikalier 16 500 1650
lagras eller årligen hanteras i en mängd av mer än
50 000 lon

35 21 anläggning lör framställning av kolbaserade bräns-
len

33 000 3300

MS 32 1991-08-01

Beteckning enligt
bilagan till miljö-
skyddsförordningen

35:22

35.23

35.27

35.28

35.29

35.30

3531

35.32

35.33

35.34

fabrik för framställning av graruelektroder

fabrik för framställning av alkohol for annal anda-

nvi «n iiväiiicuci
fabrik för framställning av ammoniak

fabrik för framställning av svavelsyra

fabrik för framställning av fosforsyra

fabrik för framställning av klor eller nairium-
hydronid
- för en produktion av mer an 50 000 ton klor pei

- for en produktion av bögsl 50 000 lon klor per ir

fabrik för framaåUning av klorii

fabrik för framställning av saltsyra

fabrik för framställning av salpetersyra

fabrik för framstålminc av andra kemiska nroduk-

Avgiln

om länsstyrelsen
utövar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969:387)

96 000

33 000

120 000

120 000

120 000

12UIIUU

72 000

72 000

120000

120 000

72 000

t kronot

om miljö- och
hälsoskyddsnämn-
den utövar
tillsynen enligt
44a$
miljöskyddslagen
(1969:387)

33 600

3 300

42 000

42000

42000

421)011

25 200

25 200

42 000

42 000

25 200
ter än som tidigate har nämnts, dar tillverkningen
omfattar kemiska reakliooei

35.35 fabrik for framställning av andra kemiska produk-
ter än som tidigan häl nämnts, där tillverkningen
enbart omfattar fysikaliska processer. sJsom bland-
ning, destitution eller läkning

35.36 annan anläggning for lilrverkning av kemiska pro-
dukter, petroleumprodukter, gummi- eller plastva-
ror där årsförbrukningen av

35.36.01 - fullständigt halogcnerade klorfluorkarboner upp-
går till mer in 1 lon

35.36.02 -ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner upp-
går till mer in 10 lon

16 500

16 500

3 300

1650

1 650
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AVGIFTSFÖRORDNING (1989:598)

Avgift i kronoi

Beteckning enligt
bilagan till railjö-
skyddsforordlullgen

om länsstyrelsen
ufovai tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969 387)

om miljö- och
hälsoskyddsnämn-
den Movat
tillsynen enligt
4 4 a }
miljöskyddslagen
(196»:387)

36 TWvtrkiumg av varor ev mtuwnliska äjnaeii,
utommetaUrr

V, 01 fabrik för framställning av keramiska produkter
for en produktion av
- mer än 50 ton per Ir
- högst 50 lon per i i

36 02 mineralulls- ellei glasullsfabrik
- for en produktion av mer än 10 000 ton per Ir
- for en produktion av högst 10 000 ton per Ir

36 03 glasbruk for en produktion per Ir av
- mer är 2000 lon
- mer än 200 ton men högst 2000 lon
- mer än 50 lon men högst 200 ton
- högst 50 ton

3604 cemenlfabrik
36 05 anläggning för framställning av kalk, krila eller

kalkprodukter for en produktion av mer än 10 000
lon per år

36.06 anläggning för framställning av teget

36.07 anläggning for framställning av gipsskivor

36 08 anläggning för framställning av lältklinker eller
lättbetong

36.09 anläggning för framställning av produkter ur skif-
fer

16 500
3 300

72000
16 000

33 000
16 500
6600
1500

96 000
16 500

16 500

16 500

16 500

1650
330

25 200
S600

3300
1650
660
ISO

33600
1650

1650

1650

1650

16 500 1650

37
3701

MnaUfrnmaåUniitg
jäm- eller stålverkirn- eller stålverk

verk med ristUproduklion for en produkt
- mer än 1 000 000 ton per Ir
- mer än 100 000 ton per Ir men högst
1000 000 ton peril

tion avbin itn»u is^twfcrivwwkuuii IUI vt* |«

- mer än 1 000 000 ton per Ir
- mer än 100 000 lon per Ir men I
1000 000 ton per 4r
- högst 100 000 ton per ir
:rk utan råstllprodukiion för en produktion av

mer än 50 000 ton per ir
högst SO 000 ton per i i

160000
120 000

48 000

48 000
33 000

56000
42000

16800

16800
11500

AVGIFTSFÖRORDNING (1989:598)

Beteckning enligt
bilagan till miljö-
skyddsförordningen

Avgift i kronor

om länsstyrelsen
ulövar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969:387)

om miljö- och
hälsoskyddsnämn-
den utövar
tillsynen enligt
44 a t)
miljöskyddslagen
(1969 387)

37.02 ferrolegenngsverfc

37.03.01 annal metallverk än som anges i 37 01 för en pro-
duktion av mer än 3 000 ton per ir
- mer än 80 000 ton per Ir
- mer än 30 000 lon men högst 80 00(1 lon per Ir
- mer än 3 000 lon men högst 30 000 lon per Ir

37.03.02 annal metallverk ån som anges i 37.01 for en pro-
duktion av högst 3 000 lon per ir

37.04.01 metallraffinaderi för en produktion av mer än
3000 lon per Ir
- mer än 80 000 ton per Ir
- mer än 30 000 lon men högst 80 000 ton per Ir
- mer än 3 000 ton rosn högst 30 000 ton per år

37 04.02 melalliaffinaderi för en produktion av högst 3 000
ton per ir

37.05.01 annal metallgjuteri än som anges i 37.06 för en pro-
duktion av mer än 3 000 ton per ir
- mer än 10 000 lon per ir
- mer an 3 000 ton men högst 10 000 ton lältmetall
per Ir
- mer än 3 000 ton men högst 10 000 lon annan
metall per i i

37 05.02 annal metallgjuieri än som anges i 37.06 för en pro-
duktion iv högst 3 000 ton per Ir
- mer än 1 000 lon men högst 3 000 lon per Ir
- mer än 200 lon men högst 1 000 ton per Ir
- mer in 50 lon men högst 200 lon per Ir
- högst 50 ton per Ir

37.06 järn eller stllgjuleri för en produktion av
- mer an 10 000 ton per Ir
- mer an 1000 lon men högst 10 000 lon per i i
- mer än 200 lon men högst 1000 lon per ir
- mer än 50 lon men högst 200 ton pei ir
- högst 50 lon per år

96 000 33 600

160 000
96 0U0
48 000
16 500

56000
33 60(1
16 800
16S0

160000
96 000
48 000
16 500

72 000
16 500

56 000
33 600
16 800

1650

25 200
5 80(1

16 800

16 500
6600
3300
1500

33 000
16 500
6600
3 300
1 500

1650
660
330
150

3 300
1650
660
330
150



Beteckning enligt
bilagan till miljö-
skyddsforordtungen

Avgift i tionoi

om länsstyrelsen
utovai tillsynen
enligt
miljöskyddslagen

om miljö- och
hälsoskyddsnämn-
den utövar
tillsynen enligt
4 4 a §
miljöskyddslagen
(1969387)

M
380101

38 02

38 05
38.05 01

38 05 02

t
anläggning foc verkstadsindustri med en tillverk
ningsyta av mer än 20 000 kvadratmeter
- mer ån 50 000 kvadratmeter
- mer än 20 000 kvadratmeter men högst SO 000
kvadratmeter
anläggning rot verkstadsindustri med en tillverk
ningsyta av mer in 5 000 men bogst 20 000 kva-
dntnKKi

anläggning för kemisk, etektrolytisk ellet ternusk
ytbehandling, beläggning med metall eller irum-
Ung eller betning tv meull (inkludcnt fosfauting,
Nästnng. hånfaung)
- varmförzinkning fot en förbrukning av
-högst 100 ton. zink petar
-mer än 100 ton men högst 1 000 lon zink per Ir
- met an 1 000 too men höga 10 000 lon unk per
ir
- mer än 10 000 ton zink per Ir
- annan ytbehandling med utsläpp av process-
och sköljvatten av
- högst 100 kubikmetei per ir
- mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubik-
meter pet It
- mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 ku
tNkmelet pet It
- met än 10000 kubikmeter per Ir
- annan ytbehandling utan utsläpp av process-
och sköljvauen eller stoft
- annan ytbehandling utan utsläpp av proecss-
och sköljvatten men med utsläpp av stoft

utsläpp av ytb. handlingsbad frln metallindustri
elkr koncentrerat sköljvatlen frln sådant bad

ackumulatorfabrik

annan anläggning for verkstadsvarutillverkning dar
mer än 1 lon fullständigt halogcncrade klorfluoi
karboner förbrukas per Ir
mer än 5 lon andra halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per Ir

96OUU
48000

33000

6600

33 60U
16 800

3300
6600
16500

330
660
16S0

3300

3300
6600

16 500

33 000
1500

330
660

1650

3 300
150

660

16 500

»6000

16 500

16 500

165(1

33 600

1650

1 650

MS 36 1991-08-01

Beteckning enligt
bilagan till miljo-
skyddsförordningen

Avgift i kronor

om länsstyrelsen
utövar tillsynen
enligt
miljöskyddslagen
(1969:387)

om miljö- och
hälsoskyddsnär ri-
den utövar
tillsynen cnjigt
4 4 a §
miljöskyddslagen
(1969:387)

38 03.03 mer an 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas
per It

16 500 1650

39 Annan tUlvtrknint
39 0101 anläggning fot ytbehandling med färg eller lack el- 16 500 1650

let där limning sker dar mer än 20 ton organiska
lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och
lim) förbrukas per Ir

39 02 annan tillveikmngsanläggning där
39.02 01 met än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkar- 16 300 1 650

böner förbrukas pet It
39 02 02 mer än 10 ton ofullständigt halogenrrade klor- 16 500 I 650

fluotkubonet förbrukas pet Ii

EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFOR.
SÖRJNING

41
41 01

Et-, gas- och vönmejänåtjning

41.02.01 anläggning for forgasning eller forbränning for en
tillford effekt av met in 200 MW
- gastutbinanlaggning 16 000 5 600
- övriga anläggningar 72 000 25 200

41.02.02 anläggning tor forgasning eller förbränning för en
tillförd effekt av met in 10 MW men högst 20G
MW
- mer in 100 MW men högst 200 MW 33 000 3 300
-met In 10MW men högst 100 MW 16 500 1650

4104 gasturbinanläggning för en tillford effekt av högst 6 600 660
200 MW

4105 01 anläggning fot utvinning - pi annat sätt än genom 6 600 660
vattentäkt - av varmt ur mark, luft. vattendrag, sjo
eller annat vanenomiide ellet ut grundvatten eller
avloppsvatten fot en ur värmekällan uttagen effekt
av mer än 10 MW
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AVGIFTSFÖRORDNING (1989:598)

Beteckning enligt
bilagan lill miljö-
skyddsfbtotdningen

oin länsstyrelsen
utövat tillsynen
™l.gt
miljöskyddslagen
< 1969.387)

Avgift i kronor

om miljö- och
halsoskyddsiumn
den utövar
tillsynen enligl
44.5
miljöskyddslagen
(1969 387)

4107 gnippstation med vindkraftverk elkr vindkraftverk
med enstaka aggregat eller grupper av aggregat löt
en sammanlagd imagen effekt av

4107 01 -met in 10 MW
4107.02 - met ån 1 MW men höga 10 MW

16 om
6600

5600
66(1

6 VARI/HANDEL
ti Partikmmdrl ock wntformM*t
6101 anläggning dar
610101 -metänllonfulblåuligthalogeiieradebrom-

ellet Uatfluarkartmer omuppas per Ir
61.0102 -metan 10K»ofullständigt halogeneradc klor-

fluotkarboner orotappas pet Ii

6600

6600

660

660

71
7101

SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMU-
NIKATIONEK

trafikflygplats med en nominell banlängd oversli
gande 1200 m
- met än SO 000 landningar pet Ir
- met i t 20 000 landningar men höga 50 000 land-
ningar pet år
- mer in 5 000 Undningai men högst 20 000 land-
ningarpetlr
- högg 5 000 landningar per It

120000
72000

33000

16 000

42 000
25 200

11200

5600

* OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA
TJÄNSTER

•I QfftmditJäntkmimt.Jön—mriammhHm. m.
9101 floniljflygplals med en nominell banlängd översti-

gande 1200 m

9102 skjutbana, skjulfåll samt annan anläggning som till-
hör försvarsmakten och som at stadigvarande inrät-
ud föf användning av skarp ammunition utomhus

6600

AVGIFTSFÖRORDNING (1989:598)

92 Remmgi-, rtnUUmnp- och m
hetm.m.

92 01 utsläpp av avloppsvatten
920101 utsläpp av avloppsvanen flin tälbebebyggcUe med

met in 100 000 invånare ellet frtn annan lälbe
bygggebe, om fötoreningsmängden i avloppsvatt-
net motsvarar minst den mängd som hartor frln
mer ån 101) 000 invånare

72 000 25 200
per reningsanläggning

92 01 02 utsläpp tv avloppsvatten frin tätbebyggelse med
mei in 2 000 men högst 100 000 invånare eller
Mn sidan bebyggelse med färre antal invånare,
om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsva-
rat minst den mängd som härrör ftln met än 2 000
inviure, dock högst den mängd som hänot frln
100 000 invånare
-raer in 20 000 invånare mtnhojsi 100(100
invånare
- mer In 2 000 invånare men högst 20 000
urvinare

92 02 utsläpp av avloppsvatten frln sjukhus

92 03 upplag ello anläggning för behandling av avfall
din hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning
ellet därmed jämförlig iatraflaing om den avfalls-
mängd som tillförs upplaget ellet anläggningen

92.03.01 -överstiget 75 000 ton per b
92.03.02 -överstiget 20 000 men inte 75 000 ton petit

-överstiget 10000lon men inte 20000lon per ir
- överstiger 1 000 lon men inte 10000 lon peiir
- överstiget 50 ton men inte I 000 tun per Ir

9204 uliläpp av fast avfiU eller något anruifaslåmne
frin mark, byggnad ellet anläggning i v.-itendng,
sjö eller annat vattenområde ellet uppläggning av
ea sådant ämne pt en san som kan förorena matk,
vattenområde ellet grundvatten

92 0501 anläggning för behandling av sldant miljöfarligt
avfall som avses i 2 i förordningen (1985:841) om
miljöfarligt avfall och förordningen (1989:974) om
miljöfarliga banerier om rmvooVfclcn av det avfall
son avses bli behandlat i anläggningen härrör frln
andra inrättningar och anläggningen i huvudsak an-
vänds för behandling av miljöfarligt avfall
- anläggning föt en förbränning av met än 25 000
ton miljöfarligt avfall per k
- anläggning fot en förbtänrunj av högst 25 000
lon miljöfarligt avfall pet It
- anläggning som pl annat sätt än genom förbrän-
ning behandlar met än 25 000 lon miljöfarligt av-
fall per år

n ooo i loo
per reningsanläggning

16 500 I 650
per reningsanläggning

16 500 1 650
per anläggning

72 000
33 000
16 500
6600
3 3(rO

25 200
3 300
1650
1650

AMI

6600 660
per anläggning

160 000

48 000

72 000

56000

16 800

25 200



- inläggning som pl unai san än genom förbrän-
ning behandlar mer än 5 ODD men högst 25 000
lon miljöfarligt avfall per år
- anläggning som pl annat silt in genan förbrin-
ning behandlar högst S 000 ton miljöfarlig! avfall
petal

92 05 02 anläggning for behandling av sldanl miljöfarligt
avfall som avses i 2 § förordningen (1985:841) om
miljöfarligt avfall och förordningen (1989:974) om
miljöfarliga batterier om avfallet uppkommit i
egen anläggning

9206 anlagpung för uppläggning av miljöfarligt avfall

92 07 anläggning fot mctlagaing eller mellanlagring av
92 07 01 -mer an 30 lon oljeavfall per lr
9207.02 -mer in 10 ton annat miljöfarligt avfall per lr

92 08 bUfeagmealeriagsanttggningiiKdnialningsanlägg-
ning eller motsvarande
- med egen anläggning fot deponering av avfall
- ulan egen anläggning för deponering av avfall

9211 anläggning för tvättning av (ankar elkr fal som an-
vänds för transport av kemiska produkter pl väg el-
ler järnväg

92.12 anläggning för sterilisering av sjukvtrdsartiklar
där eryleaoxid används som sttriliseringsmedel

33 000

16000

6600

11 500

5600

660

33 000

6600
6600

33 000
16 500

6600

6600

3300

660
660

3 300
1650

660

95 RtpamUtms-.toäatriocksrrvictvtriaamlut
95.02 tvättinrättning
95.02 01 -formeran 10 ton tvättgods per dygn 6600 660

95.02.02 - dar rner än 1 ton |>erUoielylea förbrukas per lr 6600 660

95.02.03 - dir nier tal ton fullständigt halogenerade klor- 6600 660
Ouorkaibonei förbrukas per lr

95.02.04 -där mer än lOlon andra halogenende kolväten 6600 660
förbrukas per lr

95.03 01 anläggning för framkallning av fotografiska pro-
dukter
-met än 50 000 kvadnuMlei fotografisk filmd- 16S00 1650
ler mer än 150 000 kvadratmeter papperskopior
framkallas per lr
-mer än 15 000 men högst 50 000 kvadratmeter 6600 660
fotografisk film eller met än 50 000 kvadratmeter
men högst 150 000 kvadratmeter papperskopior
framkallas per Ii

MS 40 1991-08-01

95 04 annan reparations- eller serviceverksamhet, med
undanlag fot verksamhet med tilblind som avses i
9 § förordningen (1988 716) om CFC och halon m
m,dtr

95 04 01 mer in t lon fullständigt halogenetsde klor-fluor-
karboner hanteras per lr

95 04 02 mer än 10 ton ofullständigt halogencradc klorfluor-
katboner hanteras pet I i

6 600 660

660

2. Annan in i avdelning 1 angiven miljöfarlig verksamhet som har prövats
frivilligt, se 9 § första stycket och 17 § miljöskyddslagen (1969:987)

Avgift i kronor: 660

Övergångsbestämmelser
1M*:59S
1 Denna förordning träder i krafi den 1 juli

1989
2 Genom denna förordning upphävs forord-

ningen (1984:380) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387). Den
upphävda fotordningen gäller dock fortfarande i
blga om avgifter som hänför sig till tiden före den
1 juli 1989.

3 Intill dess kommunen hat fattal beslut om
avgiftstua enligt 7 § skall den upphävda förord-
ningen gälla i friga om avgift till kommunen.

1989:912
1 Denna fötordning trader i kraft den 1 januari

1990
2. Om skyldighet all betala avgift for en verk-

samhet inträder genom denna förordning skall av-
giften för tiden den 1 januari-30 juni 1990 betalas
med hälften av de belopp som anges i bilagan.

3. Om avgiften for en verksamhet för avgifts-
Iret 1989/90 ändns genom denna förordning skall
avgift betalas med det lägsta beloppet enligt denna
förordning eller enligt äldre bestämmelser.

1991 :SU
Denna förordning iräder i kraft den 1 juli 1991.
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BILAGA 5

Enkätresultat angående intäkter till miljökontor, sammanställt av miljökontoret i
Uppsala, 1991-11-04

- 1 8 -
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GÄVLE

JÖNKÖPING

KARLSTAD

LINKÖPING

LUND

MALMÖ

NORRKÖPING

STOCKHOLM

SUNDSVALL

SÖDERTÄLJE

UPPSALA
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Avlopp
för WC

1000*

1100

1200

ISOO

1500*

950

1200»

1500

-

1000

625

t 100

1000
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1 100

-

-

1500*

-
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-

600
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1 100

-
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-
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«00**
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-
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-
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BILAGA 6

The Valdez Principles

Dessa tio åtaganden - utarbetade av CERES (Coallition for Environmentally

Responsible Economics) - är ett försök att formulera det ansvar för miljön som alla

företag, myndigheter och organisationer måste ta:

1. Skydd för biosfären: Vi skall minimera utsläppen av alla föroreningar som kan

leda till miljöskador på luft, vatten eller mark. Vi skall säkerställa naturliga

livsmiljöer i vattendrag, sjöar, våtmarker, kusthav och oceaner. Vi skall undvika

att bidra till växthuseffekten, nedbrytningen av stratosfariskt ozon, försurning

eller smog.

2. Framsynt förvaltning av naturresurser: Vi skall använda förnyelsebara

naturresurser som vatten, jord skog, på ett långsiktigt uthålligt sätt. Vi skall

bevara ändliga naturresurser genom resurseffektivt nyttjande och genomtänkt

planering. Vi skall skydda fauna och flora, naturliga livsmiljöer, öppna landskap

och vildmarksområden - för an säkerställa den biologiska mångfalden.

3. Avfallshantering: Vi skall minimera avfallsproduktioner. - med prioritet för

miljöfarligt avfall - och i största utsträckning återvinna material. Vi skall avyttra

allt avfall med helt säkra och ansvarsmedvetna metoder.

4. God energihushållning: Vi skall täcka våra energibehov med förnyelsebara

energikällor som inte innebär risker för miljön. I vår egen verksamhet skall vi

investera i energieffek'.ivisering och lågeneregiteknik. De produkter vi säljer eller

tillverkar skall vara maximalt energieffektiva.

5. Minskade risker: Vi skall minimera riskerna för negativa miljö- och hälsoeffekter

och för omgivningens och våra anställdas säkerhet genom att utnyttja säkra

tekniska lösningar och arbetsmetoder, och genom att ha en ständigt hög beredskap

inför olyckstillbud.

6. Marknadsföring av ofarliga produkter och tjänster: Vi skall sälja produkter som

orsakar minimal miljöpåverkan och som är ofarliga vid normal användning. Vi

skall informera våra kunder om miljöeffekter som orsakas av våra produkter eller

tjänster.
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7. Skadeansvar: Vi skall ta ansvar för de miljöskador vi orsakar genom att inte
lämna någon möjlighet oprövad i våra ansträngningar att återställa miljön och att
kompensera de människor som påverkats negativt.

8. Öppen information: Vi skall öppet - inför våra anställda och allmänheten -
redovisa tillbud i vår verksamhet som kan leda till miljöskador eller hälso- och
säkerhetsrisker. Vi skall öppet redovisa potentiella miljö-, hälso- och
säkerhetsrisker som är knutna till vår verksamhet.

9. Miljömedveten ledning: Vi skall reservera minst en styrelseplats för en
"miljöförespråkare". Vi skall avsätta resurser och ledningskapacitet för att
uppfylla dessa tio åtaganden, inklusive finansieringen av en miljöenhet knuten till
en miljöchef eller motsvarande, som kan följa upp och avrapportera
förändringsarbetet.

10. Miljörevision: Vi skall genomföra och offentliggöra en årlig utvärdering av våra
framsteg i arbetet för att uppfylla dessa åtaganden, och att följa alla gällande lagar
och förordningar. Vi skall verka för att en fristående, generell metodik för
miljörevisionssarbetet etableras, en metodik vi därefter kommer att sluta upp
bakom.
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BILAGA 7

Näringslivsprogram för varaktig hållbar utveckling, Internationella
handels-kammaren, ICC

1 Företagets principer
Att prioritera miljöarbetet som en av de viktigaste verksamheterna inom företaget och
som en viktig förutsättning för en varaktigt hållbar utveckling; att utforma riktlinjer,
program och rutiner för att driva verksamheten pä ett miljöanpassat sätt.

2 Vidgat ledarskap
Att integrera dessa miljöanpassade riktlinjer, program och rutiner som en nödvändig
del i styrningen av företaget.

3 Förbättringsprocess
Att med gällande lagar som utgångspunkt kontinuerligt förbättra företagets riktlinjer,
program och rutiner för miljöarbetet med hänsyn till teknisk och vetenskaplig
utveckling, konsumenternas behov och samhällets förväntningar med gällande lagar
som utgångspunkt samt att tillämpa samma miljökriterier internationellt.

4 Utbildning av anställda
Att utbilda och motivera anställda att utföra sina uppgifter på ett miljömässigt
ansvarsfullt sätt.

5 Förhandsbedömning
Att på förhand bedöma miljökonsekvenserna innan en ny verksamhet påbörjas eller en
gammal avslutas.

6 Varor och tjänster
Att utveckla och tillhandahålla varor och tjänster, som har minimal inverkan på miljö
och som kan användas säkert för avsett ändamål, som utnyttjar energi och
naturresurser effektivt och som kan återvinnas, återanvändas eller säkert deponeras.

7 Kundrådgivning
Att ge råd och utbildning till kunder, distributörer och allmänhet om hur varor, och i
förekommande fall tjänster bör användas, transportens, lagras och deponeras på ett
säkert sätt.
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8 Tillverkning
Att utveckla, utforma och bedriva tillverkning med hänsyn till effektiv användning av

energi och råvaror, varaktigt hållbar användning av förnyelsebara resurser,

minimering av skadliga miljöeffekter och avfall samt att deponera avfall säkert och

ansvarsfullt.

9 Forskning
Att utföra och stödja forskning om miljöpåverkan av råvaror, tillverkningsprocesser,

utsläpp, produkter och avfall från företagets verksamhet och hur negativa effekter kan

minimeras.

10 Försiktighet
Att anpassa tillverkning, marknadsföring och användning av varor eller tjänster eller

verksamheter i överensstämmelse med känd vetenskap och teknisk kunskap för att

förebygga allvarlig och oåterkallelig miljöförstöring.

11 Entreprenörer och leverantörer
Att verka för att dessa principer antas av entreprenörer som verka på företagets

uppdrag, att stödja och i tillämpliga fall kräva förbättringar i deras verksamhet för att

göra den förenlig med företagets samt att uppmuntra leverantörer att tillämpa dessa

principer.

12 Räddningsberedskap
Att i de fall det föreligger betydande risker för skador som drabbar miljön eller

möjliga gränsöverskridande effekter i samarbete med samhällets räddningtjänst

utveckla och uppdatera beredskapsplaner mot olyckor.

13 Teknikspridning
Att bidra till sprida miljöanpassad teknik och miljömedvetet ledarskap inom både

näringsliv och offentlig sektor.

14 Bidrag till gemensam strävan
Att bidra till att utveckla politik, program och utbildning inom näringsliv, offentlig

sektor och mellan statliga organisationer, för att stärka miljömedvetenhet och skyddet

av miljön.

15 Öppenhet
Att främja öppenhet och dialog med anställda och allmänheten genom att föregripa
och besvara deras oro över tillverkningens, vaiornas, tjänsternas och avfallens
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potentiella risker och påverkan inklusive dessas gränsöverskridande eller globala
betydelse.

16 Bedömning och redovisning
Att mäta resultatet av miljöarbetet, att genomföra regelbundna miljörevisioner och
bedömningar av överensstämmelsen med företagets regler, gällande lagstiftning, och
dessa principer samt att periodiskt förse styrelse, aktieägare, anställda, myndigheter
och allmänhet med relevant information.

- 2 5 -



m&i

BILAGA 8

Frägebiankett WASA-Miljöansvarsförsäkring
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NILJÖANSVARSFÖKSÄKRING
(noraal version)

Företag:

Adress:

Verksartietsadress eller
Fastighetsbeteckning

Kontaktperson:

Htljöansvarig person:

.Telefon:

.Telefon:

1.Allmänt

Verksamhetens art/bransch:

Ärlig oasittning:

Antal anstillda:

Årlig lönesuaaa:

Verksashetsstart, år

.SEK

-SEK

Z. Produktionskapacitet Per Ar. i ton, volym, antal eller dylikt

Produkt/Vara Ton, B 3 , antal el dyl

1989-07-03
9O7kh98.doc

NILJÖANSVARSFMtSlKRING
(noraal version)

3. Produktions/processbeskrivnina (med förenklat flödesschema)

Flödesschena bifogas

4. Beskrivning av befintliga reningsanläggningar, vilka utsläpp som är
anslutna till dessa, utsläppspunkter (ho.id över mark etc)

1989-07-03
907kh98.doc



WASA FRÅGEBUKCTT
NILJÖANSVARSFMSÄKRIHG
(norai l version)

5. Energi och råvaruförbrukning

Typ Årsförbrukning I Maxiaalt i
lager

Typ av
lagring

6. Prövning enliot »iliöskvddslaoen (ML)

TiHstSnds- eller annat beslut Årtal

S k a l l o m p r ö v n i n g g ö r a s , f i n n s uppskjutna frågor m m - kommentar

WASA FRAGEBLANKETT
MILJÖANSVAR SF«S*KRING
(norna 1 verslon)

Kontroll och tillsyn sker enligt:

Godkänt kontrollprogram frän ar

Förslag till kontrollprogram inlämnat är

I Annat, beskrivning

8. Rapporter i no

1 vilken form och med vilken frekvens sker rapportering från egen-
kontrollen

Senaste årsrapport skall bifogas



FRAttBLMKlTT
HILJÖANSVARSFÖRSJiKRING
(nonu l version)

5(11)

9. Utsläppssa—anställnino

9.1 Utsläpp till vatten

9.2 Utsläpp till luft

IUngd/lr, Mnad, Oygn

Mängd/Ar, Mnad, Dygn

9.3 Avfall Mängd/År, Niixd, Dygn Netod för oahändertagande

Finns äldre deponi som ej används f n

Komaentar

• *'

1989-07-03
907kh98.doc

HILJÖANSVWSFÖDSÄKRING
(normal version)

10. Villkorskontroll

10.1. Utslippsvillkor enligt ML-btilut

Utsläppsparameter Villkorsvärde lyp av värde Under senaste
aret uppmätt(a)
värde(n)

10.2. Buller

Bullermatningar utförda Ja

10.3. Besiktning:

Senaste besiktning (av utomstående)

Resultat:

Nej

Besiktningsrapport bifogas-. Ja• Nej

1989-07-03
907kh98.doc



WA5A FR/tGEBLMKCTT
MLJOANSVMtSFtiRSÄKItlNG
( n o n u l version)

10.4. Mar överskridande av utslappsvi l lkor skett det senaste i r e t :

•o n
Komnentar:

10.5. Efterlevs övriga villkor Ja Nej

Koonntar:

WA3A rajKMJMKETT
HILJÖAIISYMSFÖRSAKRIW6
(noraal version)

8(11)

11. Ooqivninosbeskrivnino

11.1. Intressent

Bostadsområde

Daghem, skola

Sjukhus

Hotell, restaurant

Jordbruk

Skogsbruk

Växthus, plantskola

Fiskodling

Rekreat ionsomrade

Livsnedelsindustri

Annan industri

Radio, m

0-100 100-500 500-5 000

11.2. Skyddszon

Skyddszon runt anläggningen finns eller planeras Ja Nej

Skyddszonens storlek son minsta avstånd till bebyggelse

11.3. Recipient

Avlopp enbart till koamunalt reningsverk Jan Nej

Avlopp till sjö Ja

Avlopp till vattendrag Ja

Vattenföring ca:

Namn: Nej

Namn: Nej



TwWKT FRAEEBLMKETT
NILJfiMSVMSFÖItSÄKRIIK
(normal version)

9(11)

Intressenter nedströms utsläppspunkt:

Markera förekomst ned kryss inom respektive avstånd

Intressent

Allmän vattentäkt

Enskild vattentakt

Vattenuttag för bevattning

Vattenuttag för industri

Fiskodling

yrkesfiske

Sportfiske

Bad och rekreation

Avstånd

0-100 100-500 500-5 000

12. OmqivninosundersOkninoar

12.1. Typ «v lindarsökning i vittenrecipienten

Sammanfattning av resultaten:

1989-07-03
907kh98.doc

ltIlJÖMISVMSFÖA$ÄMIItG
(normal version)

12.2. Nedftllsaitning/nederbörd - BOSS - eller Mrkstudier År

Saimanfattning av resultaten:

13. Har verksamheten förändrats i väsentlig grad under den senaste
10-ärsperioden ?

Not större miljörisker

Hot mindre miljörisker

Ingen förändring

Kommentar:

Ja

Ja

Ja

Nej

1989-07-03
9O7kh98.doc



MåM rHAUBlMKETI
MLJÖANSVARSFM SÄKRING
(nonul version)

14. Förväntas verksamheten förandras inom de närmsta Aren

NejHot större miljörisker Ja I

Ingen förändring

Not mindre miljörisker Ja

Ja

Nej

Kommentar:

15. Har ml.iöstörnina frän

Klagomål

Ersättningskrav

Konstaterad skada

verksamheten medfört:

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

n

Oatu Underskrift;
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BILAGA 9

De sju management verktygen

Här ges en översiktlig beskrivning av vart och ett av de sju managementverktygen.

För en mer detaljerad beskrivning hänvisas läsaren till Andersson (1990), Futami

(1986).

De sju managementverktygen kan beskrivas som ett planeringsprogram, avsett att

sortera och strukturera bäde numeriska och framför allt verbala data. De sju

management verktygen är:

• Släktskapsdiagram

• Relationdiagram

• Träddiagram

• Matrisdata analys

• Matrisdiagram

• Processbeslutsdiagram

• Pildiagram

Släktskapsdiagram

För att samla in stora mängder

verbala data och organisera dessa

efter någon typ av släktskap

används ett s k släktskaps-

diagram. Detta visar associationer

snarare än logiska samband.

Målet är att gruppera insamlade

data i ett begränsat antal

hierarkiska grupper. I figur 1

visas ett utdrag från ett exempel

rörande "vad som karakteriserar

ett attraktivt och pålitligt

företag".

Mff M lian»»» k<K|. Mg M >
-——— •» aogigmJi • • « •

il atfi gpd ttr—mnt)-

SSSTA

Figur 1 Ett exempel pä ett släktskapsdiagram
rörande frågan "vad som karakteriserar
ett attraktivt och pålitligt företag"* .

Andersson R., 1590, 'QFD-Ett system för effektivare produktframagning", Division of
Quality Technology, Universitetet i Linköping, hämtat frin Re Velie J.B., 1989, "A
framework for development of a company strategy", Hughes Aircraft company
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Relationsdiagram

Släktskapsdiagrammet är ett logiskt verktyg som används för att stniktuera logiska

samband mellan olika data för en specifik frågeställning. Datan kan t ex vara generade

med hjälp av ett släktskapsdiagram. Relationsdiagrammet kan med fördel användas

när:

• relationerna för ett problem inte kan fastställas med traditionella metoder,

• tidsordningen är av avgörande betydelse,

• det finns misstankar om ett mer fundamentalt underliggande problem.

VAD SOM OÖM 10*0 ANSCS
FUNOEM OCH M l < X « [föR tUNGA fWJtKlL__|0J«£*pSn6KT TIC

1 swnnoiOT r i rgSpciMNO

Figur 2 Relationsdiagram rörande problemet "anställda saknar förståelse för behovet av
ständigt kvalitetsförbättringar*.

Träddiagram

Ett träddiagram är ett systematiskt angreppssätt för att bryta ned en central

frågeställning i sina beståndsdelar på olika nivåer. En specialvariant av detta verktyg

är felträdsanalys, avsedd art bestämma sannolikheten for att ett fel uppstår i ett

system. Träddiagrammet kan t ex användas för att bryta ned vaga kundpreferenser för

en produkt, undersöka delorsaker till ett problem samt för att studera vilka delmål

som måste uppfyllas för att ett övergripande mål skall kunna uppnås.

Andersson R., 1990, ' QFD-Ett system för effektivare produktframtagning", Division of
Quality Technology, Universitetet i Linköping

- 3 4 -



Bilaga

1. ENKEL ATT HANTERA

1.1 LÄTT ATT HÄLLA

1.2 ENKEL ATT STÄLLA IN

1.3 LÄTT ATT KOMMA ÄT

1.4 •RUNDDRAR- INTE

1.1.1 Lin att ha rad Mg

1.1.2 Lagom stot

1.1.3 Oreppvinlig

1.2.1 Smidig makanwn

1.2.2 Åtkomligt tumhjd

1.2.3 Grtppvantgt tumhjui

1.3.1 Smttga unat

1.3.2 Ej Ur Ungt handlag

1.4.1 Fatta kalla»

1.4.2 Noggrann inställning

Figur 3 Exempel pä träddiagram för struktuering av kundpreferenserna för en
skift nyckel5.

Matrisdataanalys

Syftet med detta verktyg är att

effektivt åskådliggöra numeriska data

från ett matrisdiagram. I matrisdata-

analysen ingår bl a matriser för

medelvärde, korrelation och

principalkomponenter.

Matrisdiagram

För att grafiskt åskådliggöra logiska

samband mellan olika data används

matrisdiagram. Dessa används mesta-

dels vid QFD.

I

/\l
y

1
T

y

1

04

s

1L
r

02 dl

a4
a3
a2
al

fö
d

c2
c3
c*

bl b2 bS b*

/

I

1
V

\l
1_

1
1T
1

/

1
Figur 4 Strukturen pä ett

matrisdiagranf1.

Andersson R., 1990, "QFD-Ett system för effektivare produktframtagning", Division of
Quality Technology, Universitetet i Linköping, hämtat från Andersson R., 1989,
Bergman N., " QFD-kundcentrerad planering för hög kvalitet". Verkstäderna 6
Andersson R., 1990, "QFD-Ett system för effektivare produktframtagning", Division of
Quality Technology, Universitetet i Linköping
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Proccssbeslutdiagram

Processbeslutsdiagrammet är verktyget som används för att försöka förutsäga framtida

händelser redan i planeringsstadiet av en aktivitet. Detta gör det möjligt att

systematiskt minska sannolikheten för att en viss oönskad händelse skall inträffa.

Begäran om
offert frän
foretag Y

Kunde Inte
bestämma tid

Bestämma med
Inköpare nr 2

[Kunde infe I
I bestämma tid I

Bestämma möte
med Inköpare frän
förefag Y

Tid för möte
bestämd

Möte bekräftat

Träffar Mr X
från företag Y

Redogör för
vär produkt Z

Värt pris var inte
konkurrenskraftigt

Ber dem höja
sitt bud

Motiverar
pris

vårt

Redogör för
vårt pris

I
Värt pris var
konkurrenskraftigt I

[Order säkerställd )

Figur 5 Processbeslutdiagram med utgångspunkt från hemtagandet av en order i ett
företag1.

Andersson R., 1990, "QFD-Ett system för effektivare produktframtagning', Division of
Quality Technology, Universitetet i Linköping
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Pildiagram

Pildiagram används för att struktuera och identifiera den mest lämpliga

tidsplaneringen för ett projekt eller arbetsuppgift och används ofta vid

produktionsplanering. Verktyget är flexiblet och medger även styrning under arbetets

gång. Nedan visas ett exempel på pildiagram för en husbyggnation.

Byggnads Utsidan
•««ning —lirdig

Vlur umoand
•taMtm man M

Figur 6

Bartjaun i

Pildiagram för alt planera en husbyggnation*.

Samband mellan
verktygen

de olika
Aralw a» M oMruUurwat p«*M«i 0O1
Mtaittn av ptftMMl w i Mal Mat.

Det kan många gånger vara

svårt att se de olika verktygens

relationer sinsemellan. Nedan

redovisas därför en schematisk

översikt av verktygen.

Aagraffi

1

RaMkm-
iM«ram
(to»»)

.1
Mtnaflngl 1
MaM b M t u probWMI

|

1

MairadtU
•naiy»

IMiksiagniii

mål och madan.

1
manamig 1 1
TdKnanmng av tnåiö
och toamtagnng av aib

1
P*Hgram
(TldtdaliMing Hr

tala aitaMplinan
adaMivl

1
TffcMjagnm

nwl.)

1

ata>anar

i
Cnnoäroanda^

hamyn lagan
Ml oaMn dalalag)

Figur 7 Sambanden mellan de sju management verktygen9.

Andersson R., 1990, "QFD-Ett system för effektivare produhframtagning'. Division of
Qual>'-' Technology, Universitetet i Linköping
Andersson R., 1990, "QFD-Ett system för effektivare produktframtagning"', Division of
Quality Technology, Universitetet i Linköping
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BILAGA 10

MILA • KALKYLEN, MANUAL FÖR ETT KALKYLPROGRAM

Introduktion

MILA-kaikylen är ett kalkylprogram som i första hand utvecklats för att underlätta

sammanställningen av kostnader och intäkter som identifierats med utgångspunkt frän
MILA:s sorteringsmodell. Kalkylprogrammet utgår från en traditionell kostnads- och

intäktsanalys, där årliga kassaflöden och olika nyckeltal beräknas, med fokus på de

miljörelaterade kostnader och intäkter. MILA-kalkylen baseras på ett antal kalkylblad

(se underbilaga 1-3) som datoriserats med hjälp av ett användarvänligt kalkylprogram

från Microsoft, Excel 3.0.

Excel är ett kalkylprogram som idag används över hela världen och är kompatibelt

med ett flertal andra kalkylprogram t ex Lotus 1 2 3 och naturligtvis Excel 4.0.

Vidare är Excel ett flexibelt analysverktyg som ganska enkelt, med utgångspunkt från

kalkylbladen, kan anpassas till företagets ekonomispråk och även integreras i

företagets ordinarie redovisnings- och budgetsystem.

MILA-kalkylen exekveras med en IBM-PC, XT, AT eller annan kompatibel

persondator som utrustats med Excel 3.0 alternativt Excel 4.0. Vidare förutsätter

MILA-kalkylen att användaren är bekant med de företagsekonomiska grunderna, kan

använda en persondator och innehar vissa grundkundskaper i Excel.

Starta upp MILA-kalkylen

Det finns två bibliotek på systemdisketten, MILA och Utskrift. MILA-biblioteket

innehåller tre filer med varsin kalkylblad; Restprod.xls (restproduktsanalys),

MILA.xls (kostnads- och intäktsanalys) och Omvärtd.xls (analys av

omvärldsrelaterade miljöfaktorer). Utskriftsbiblioteket innehåller tre utskriftsmakron

som är kopplade till MILA-bibliotekets arbetsfiler för att underlätta utskrifter av

dessa. Systemdiskenens filer är "tomma" och måste först kopieras innan de kan

användas.
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Förstagdngsanvändaren

Kopiera över systemdiskettens filer till härddisken eller till en annan diskett och spara

systemdiskenen som back-up. Starta upp Excel 3.0 alternativt 4.0 och öppna de

datafiler i MILA-biblioteket som skall användas. Spara de öppnade filerna under ett

nytt namn, lämpligen under ett namn som speglar projektet som skall analyseras. En

ny fil används för varje projekt och analys.

MILA-kalkylen, allmänt

MILA-kalkylen är uppdelad i tre steg;

• restproduktsanalys,

• kostnads- och intäktsanalys

• analys av omvärldsrelaterade miljöfaktorer.

Till varje kalkylsteg finns en datafil kopplad med motsvarande namn (se ovan). Varje

datafil innehåller ett antal kalkylblad, vilka beskrivs närmare i nedanstående kapitel.

På varje kalkylblad har ett dokumenthuvud förberetts för uppgifter om vilket projekt

som skall analyseras, vem som sammanställt uppgifterna och datum för

sammanställningen. Dessa skrivs in en gång på första sidan och överförs sedan

automatiskt till övriga kalkylblad i arbetsfilen. På kalkylbladen finns också plats för

referenser och anteckningar. Vidare kan alla kalkylbladen "byggas om" så att de

bättre passar användarens krav och önskemål.

På samtliga kalkylblad summeras och beräknas automatiskt inskrivna data till olika

totalsummor. Användaren bör därför inte skriva in något på summeringsrutorna

eftersom summeringsfunktionen då försvinner. För utskrift av arbetsfilerna används

utskriftsmakrona i utskriftsbiblioteket. Det finns ett makro för varje typ av arbetsfil.

Restproduktsanalys

Restproduktsanalysens kalkylblad består av fem sidor, vilka schematiskt illustreras i

figur I. Analysen utgår från att användaren har upprättat ett flödesdiagram och en

massbalans för den produkt och/eller produktionslinje som skall studeras. I

flödesdiagrammet och massbalansen bör insatsvaror, föroreningar, avfall och

returprodukter redovisas så noggrant som möjligt. Användaren får själv välja den

enhet som bäst passar för analysen, kg eller m3. Efterhand som de olika flödena

identifieras skrivs de in på kalkylbladet.
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Sida 1
Insats-

material

Sida 2

Föro-
reningar

Sida 3

Avfall

Sida 4
Retur-

produkt

Sida 5
Samman-
ställning

Figur 1 översila av restprodukt-
analysens kalkylblad.

Innan de olika flödena skrivs in på
kalkylbladet bör dock användaren skriva in
följande på sida 1 (informationen överfors
automatiskt till övriga sidor):

1. projektets namn, {cell C3)

2. ansvarig sammanställare, (cell C4)

3. datum for sammanställningen, (cell L4)

4. vilken produkt som studeras (cell D6)

5. antalet produkter oom normalt

produceras på ett år eller som man

uppskattar kommer att produceras

(cellJÖ).

Vidare är kalkylbladet uppdelat på fem olika

produktionsprocesser, produktionsprocess 1-

5. Användaren kan skriva in egna

beteckningar for produktionsprocesserna om

så önskas. Dessa överfors då automatiskt till

kalkylbladets övriga sidor. Om det finns

behov av att studera fler

produktionsprocesser kan ett nytt kalkylblad

öppnas, alternativt kopieras in på det

befintliga kalkylbladet.

Sida I

På sida 1 skrivs de olika insatsvarorna (kolumn B) in och mängderna av dessa för den

studerade produkten och/eller produktionslinjen (kolumn D-H). Likaså skrivs också

kostnaderna för insatsvarorna in. Med insatsvaror menas alla ingående

materialströmmar, t ex råmaterial och katalysatorer, som behövs i den löpande

produktionen för att producera en årsproduktion eller en tillverkningsorder. Vidare

har plats förberetts för tio olika insatsvaror på sidan. Om det finns behov för fler

insatsmaterial kan sidan enkelt utvidgas.

Längst ned summeras automatiskt den totala mängden insatsvaror och kostnaden för

dessa.
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Sida 2-4
På sida 2-4 skrivs identifierade restprodukter in d v s föroreningar, avfall och
returprodukter, kolumn fl. Det finns plats för sex olika ämnen under respektive typ av
restprodukter. Restproduktsmängderna uppskattas för en årsproduktion eller en
specifik tillverkningsorder.

Vidare skall restprodukternas värde också uppskattas, vilket kan göras på ett par olika
sätt. Ett är att med utgångspunkt från restprodukternas materialsammansättning och
insatsvarornas inköpspris, beräkna restprodukternas värde "baklänges". Om
restprodukterna går att sälja, kan försäljningspriset användas som grund för
värderingen. Utöver restprodukternas direkta materialvärde kan det även vara
intressant att värdera utnyttjandet av energi, personal, slitage m m som
"produktionen" av restprodukterna motsvarar. Detta kan bifogas i
anteckningskolumnen alternativt läggas till som en separat rad på sidorna.

Längst ned på varje sida summeras automatiskt den totala mängden restprodukter och
värdet av dessa.

Sida 5
På sida 5 sker en automatisk sammanställning av sida 1-4. I sammanställningen
beräknas också värdet av det material som faktiskt ingår i de färdiga varorna, d v s
(insatsvarornas värde) minus (restprodukternas värde). Sammanställning kan ses som
ett slags nyckeltal, restproduktsnyckeltal. Nyckeltalen kan användas för att analysera
"materialeffektiviteten" för olika investeringsalternativ och produktionslinjer samt för
att polarisera eventuella effektiviseringspotentialer i företagets verksamhet.

Utskrift
Då restproduktsanalysen är klar och en utskrift av sammanställningen önskas, måste
ett utskriftsmakro öppnas i utskriftsbiblioteket. Utskriftsmakrot för
restproduktanalysen heter "restprod". Då makrot öppnats, kan det köras via "verktyg"
i Excel.

Kostnads- och intäktsanalys

I kalkylbladet för kostnads- och intäktsanalysen ingår tio arbetssidor, vilka illustreras
av figur 2 nedan. Användaren bör på liknande sätt som för restproduktanalysen,
skriva in följande på sida 1 (informationen överförs automatiskt till övriga sidor):
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Sida 1

InaiMdtr

Sida 2
KMM-

featwfer

Sida3
Ilwikn.-

Sida 4

Ändi
0M0O1.

Sida 5
WrtA
nMnli l
omkoMi.

Sida 6

IrtthU'

Sida 7

•UMng

SidaS
LflWOT-

Sida 9

Umtm-

SidalO
Laman-

« • > • • »

Figur 2 Kalkylblad för intäkts- och
kostnadsanalys.

MW

1. projektets namn, (cell D3)

1. ansvarig sammanställare, (cell D4)

3. datum för sammanställningen, (cell P4)

MILA-kalkylens kostnads- och

intäktsanalys innehåller ett antal

olika kostnads- och intäktsslag

som i första hand är till för att

hjälpa användaren att söka rätt

på olika kostnader, både miljö-

relaterade och mer tradi-

tionella. Om användaren vill

utelämna eller lägga till

kostnads- eller intäktsslag, kan

detta enkelt göras efter behov.

Vidare har kostnads- och

intäktsanalysen utformats för att

automatiskt sammanställa och

beräkna årliga kassa-flöden,

nuvärdet, internräntan och

payback för analysen.

Sida 1-2

På sida 1-2 sammanställs kapitalkostnaderna för det investeringsalternativ som skall

analyseras. Kapitalkostnaderna är uppdelade efter tolv huvudrubriker (kolumn B),

under vilka det ett antal kostnadsslag har listats (kolumn Q. Kostnadsslagen är de

vanligaste som brukar ingå i en investeringsanalys och kan naturligtvis ersättas med

andra om användaren så önskar. Under ett par huvudrubriker finns plats förberett för

användaren att själv skriva in de kostnadsslag som är lämpliga. De uppskattade

kostnaderna skrivs in under kolumn G och summeras automatiskt i kolumn I.

Längst ned på sida 2 summeras automatiskt kapitalkostnaderna (cell G105). Här skall

också investeringens ekonomiska livslängd skrivas in (cell G106), liksom övriga

avskrivningar som eventuellt belastar investeringen (cell G107). I cell 1109 beräknas

de totala kapitalkostnaderna, utslaget på den ekonomiska livslängden.

Sida 3

På sida 3 sammanställs investeringsalternativets årliga tillverkningskostnaderna som är

av en mer "traditionell" karaktär. Den befintliga produktionens årliga
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tillverkningskostnader fors också in, för att ingå som referensram. Om användaren
istället önskar jämföra två olika investeringsalternativ, kan naturligtvis det ena
alternativet skrivas in under "befintlig utrustning". Kostnaderna summeras automatiskt
i kolumn AA och AH. I kolumn AK beräknas differensen mellan
investeringsalternativet och befintlig utrustning. Tillverkningskostnaderna summeras
automatiskt längst ned på sidan 3, cell AA64 och AH64.

Sida 4

Olika miljörelaterade omkostnader som kan härledas till investeringsalternativet eiler
den befintliga utrustningen, sammanställs på sidan 4. Omkostnaderna är generellt
uppdelade i två grupper, omkostnader för restprodukter samt miljö- och
kontrollkostnader. De miljörelaterade omkostnaderna utgår från ett antal aktiviteter
(kolumn W och AD), till vilka tre typer av översiktliga kostnadsslag knyts,
maskinutrustning, personal och övrigt. För aktiviteten "produktion" (cell W78 och
AD7S) har kostnadsslaget "maskinutrustning" bytts ut mot "material". För närmare
beskrivning av aktiviteterna och deras innebörd, se delrapport 1-3. Vad gäller själva
den monetära uppskattningen av restproduktsomkostnaderna, kan den tidigare
genomförda restproduktanalysen utgöra ett gott stöd.

På samma sätt som för de traditionella tillverkningskostnaderna summeras de
miljörelaterade omkostnaderna längst ned på sidan, cell AA129 och AHI29, liksom att
differensen beräknas i kolumn K.

Sida 5
På sida 5 ges möjlighet att uppskatta vissa potentiella miljörelaterade omkostnader
som eventuellt kan uppkomma någon gång i framtiden. Förutom potentiella
restproduktskostnader och miljö- och kontrollkostnader, finns ytterligare en
huvudgrupp med - potentiella miljörättsliga kostnader. Vidare är huvudgrupperna
uppdelad efter ett antal aktiviteter. Tidshorisonten för uppskattning av de potentiella
kostnaderna är tre år, vilket naturligtvis kan ändras till annat lämpligt tidsperspektiv
om så önskas.

Kostnaderna summeras automatiskt längst ned på sidan och differensen beräknas i

kolumn K.

Sida 6
De årliga försäljningsintäkterna för färdiga produkter och eventuella biprodukter förs
in på sidan 6. Användaren får själv skriva in vilken produkt alternativt biprodukt som
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åsyftas i kolumn W. De totala intäkterna summeras automatiskt längst ned på sidan

(cell AA200 och AH200) och intäktsdifferensen beräknas i kolumn Al.

Sida 7
På sidan 7 sammanställs automatiskt kapitalkostnader, tillverkningskostnader och

intäkter för kostnads- och intäktsanalysen. Användaren måste dock skriva in vissa

kompletterande uppgifter i de skuggade cellerna, se nedan.

Cell
AN32

AN35
AN36

AN37
AQ26

Funktion
Återbetalningshastighet för investeringskapital. År 0= bela kapitalet
återbetalas år 0, år 1 = hälften av kapiulet återbetalas år 0 och hälften
år 1 osv.
Investeringens operativa livslängd
Procentuell uppräkning för inflation och prisökningar alt.
prissänkning.
Nominell kalkylränta
Lönebikostnader, uttryckt som procentuellt påslag av direkt lön.

Sida 8-W
Olika ekonomiska nyckeltal sammanställs automatiskt på sidan 8-10, bl a nuvärde,

payback och internränta. Vidare redovisas också cashflow, kreditanalys och kostnads-

och intäksdifferens för en IS års period. Användaren måste dock komplettera

kalkylbladet på sidan 10, i cell BF10, där antalet år för nuvärdeskalkylen och

internräntefot skall skrivas in. Lönsamhetskalkylen på sidan 10 utgår från att

investeringskapitalet för grundinvesteringen betalas år, liksom räntan för densamma.

Utskrift

Då kostnads- och intäktsanalysen är klar och en utskrift av sammanställningen önskas,

öppnas utskriftsmakrot "milautsk.xls" i utskriftsbiblioteket, vilket på vanligt sätt

startas upp via verktygsmenyn i Excel.

Analys av omvärldsrelaterade miljöfaktorer

Syftet med analysen är att systematiskt försöka identifiera och värdera de

miljöpreferenser som företagets intressenter innehar, d v s miljökrav och -önskemål,

och som inte direkt kan uttryckas i monetära termer. Generellt utgår analysen från att

om företaget försöker tillmötesgå sina intressenters miljöpreferenser, kommer ett

mervärde tillföras investeringen eller produkten. Mervärdet går inte direkt att uttrycka

i kronor och ören utan överförs till monetära termer med hjälp av en subjektiv

värdering, uttryckt som % av tidigare framtagna inbetalningsströmmar.
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Sida 1
Viktning
av miljö-
faktorer

Sida 2

Uppfyll-
nadsgrad

Sida 3
Miljö-

justerade
nyckeltal

Figur 3

Innan miljöpreferenserna värderas

måste de brytas ned och

konkretiseras som intressenternas

miljöfaktorer. Dessa skall sedan

viktas, dels inbördes vilket

benämns som miljöfaktorernas

"relativa vikt". Dels miste
miljöfaktorerna viktas mot den

monetära värderingen i

investerings- och lönsamhetsanalysen, vilket benämns som faktorernas

"miljOvQxelkurs". Miljöväxelkursen och miljöfaktorernas relativa vikt är viktiga

strategiska beslut som bör fattas av företagsledningen och vars karaktär kan liknas vid

beslut om payback eller intern kalkylränta. Den teoretiska bakgrunden för hur de

omvärldsrelaterade miljöfaktorerna kan värdet as och viktas, finns beskrivet i kapitel

5.

Kalkylblad för analys av
omvärldsrelaterade miljöfaktorer.

Analysen av omvärldsrelaterade miljöfaktorer omfattar ett kalkylblad med tre

arbetssidor, vilka illustreras av figur 3. Användaren bör på liknande sätt som tidigare,

skriva in följande på sida 1 (informationen överförs automatiskt till övriga sidor):

1. projektets namn, (cell C3)

2. ansvarig sammanställare, (cell C4)

3. datum för sammanställningen, (cell S4)

Sida I

På sidan 1 finns en matris för att bestämma miljöfaktorernas relativa vikt. I matrisen

kan maximalt 14 miljöfaktorer viktas. Arbetsordningen är följande:

1. Skriv in miljöfaktorerna som inbördes skall viktas, cell BIO, Cl I, D12...M23.

2. Jämför miljöfaktor A med B, cell D10. Om A är viktigare än B, sätt 2 poäng. Om

A är lika viktig som B, sätt 1 poäng. Om B är viktigare än A, sätt 0 poäng.

3. Fortsätt med att jämföra miljöfaktor A/C (cell E10), A/D (cell F10) o s v på den

första vågräta raden.

4. Jämför sedan B/C (cell Eli), B/D (cell E12) o s v pä följande raderna.

Den inskrivna datan kommer automatiskt att summeras lodrätt respektive vågrätt. I

kolumn R beräknas miljöfaktorernas totala poängsumma och därur deras relativa vikt.
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(Viktfaktorn beräknas som Pi/Pi total. Kontrollera att summan av Ki är lika med 1).
Kolumn Q fungerar som en korrektionskolumn för viktningsmatrisen och används för
den automatiska summeringen.
Om användaren inte vill utnyttja viktningsmatrisen för att vikta miljöfaktorerna, kan
en intuitiv viktning göras t ex på en skala mellan 1-10. Ett mer arbetskrävande sätt att
vikta miljöfaktorerna, är genom "två-faktors-försök" (se delrapport 3). Det bör
påpekas att viktningsproceduren av miljöfaktorernas relativa vikt, inte skall
genomföras varje gång en investerings-och lönsamhetsanalys ställs upp.
Miljöfaktorernas relativa vikt bör ligga fast under en längre tidsperiod, 1-2 år, for att
möjliggöra enhetliga jämförelser och analyser. Naturligtvis skall vikterna följas upp
och korrigeras regelbundet, liksom även miljöfaktorerna själva.

Sida 2

Miljöfaktorernas uppfyllnadsgrad sammanställs på sidan 2. Totalt kan tre
investeringsalternativ med 14 ingående miljöfaktorer jämföras samtidigt.
Arbetsordningen redovisas närmare nedan:

1. Skriv in miljöfaktorerna som skall värderas, kolumn W.

2. Skriv in miljöfaktorernas relativa vikt, kolumn X.

3. Poängsätt hur väl de olika alternativen uppfyller miljöfaktorerna i kolumn Y, AB
och AE. Detta kan t ex göras på en poängskala från 0-10 poäng, där 0 poäng
innebär att miljöfaktorn inte är uppfylld och 10 poäng motsvarar en 100%
uppfyllnad av miljöfaktorn.

I kolumnerna Z, AA, AC multipliceras erhållna poäng med miljöfaktorernas vikt.
Maximalt antal poäng som kan uppnås, summeras i kolumn AH. Vidare redovisas
alternativens uppfyllnadsgrad för respektive miljöfaktor (poäng*vikt/max poäng) i
kolumnerna AD, AF, AG. Slutligen sammanställs de olika alternativens totala
poängsummor och uppfyllnadsgrad i cell Z27, AB27, AE27 respektive Z28, AB28,

EA28.

Sida 3

På sidan 3 sammanställs betalningsströmmar och därur ett par olika ekonomiska
nyckeltal för investerings- och lönsamhetsanalysen. Innan betalningsströmmarna
skrivs in skall företagets miljöväxelkurs (cell ANW) och företagets kalkylränta (cell
ANII) skrivas in. Miljöväxelkursen är företagets värdering av det eventuella mervärde
som en 100% uppfyllnadsgrad av miljöfaktorerna kan tillföra inbetalningsströmmarna
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Bilaga

(se delrapport 3). Kalkylräntan och miljö växel kursen skrivs in i decimalform och
visas som procenttal pä skärmen och pä utskriften. Uppfyllnadsgraden (cell AMI5) för
de studerade alternativen, överförs automatiskt frän sida 2. Likaså beräknas
justeringsfaktorn (cell AM 16) för inbetalningarna.

Efter att företagets kalkylränta och miljöväxelkurs skrivits in, skrivs
betalningsströmmarna för de olika alternativen in, kolumnerna AN, AO, AQ, AR, AT
och AU. Inbetalningarna justeras automatiskt med justeringsfaktorn i kolumnerna AP,
AS och AV.

Med utgångspunkt frän betalningsströmmarna beräknas tre ekonomiska nyckeltal;
nuvärde, internräntefot och payback. Nyckeltalen är uppdelade i två grupper,
"traditionella" och "miljöjusterade". Nuvärdet och internräntefoten beräknas
automatiskt för i-S, 1-10 och 1-15 år. Användaren kan också själv välja ut ett ar för
vilket nuvärdet och internräntefoten beräknas (cell AN45 och AN49).

Utskrift

Då analysen av de omvärldsrelaterade miljöfaktorerna är klar och en utskrift av
sammanställningen önskas, skall utskriftsmakrot "restputs.xls" i utskriftsbiblioteket
öppnas upp. Utskrift kan därefter ske med hjälp av menyn "verktyg" i Excel.
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UNDERBILAGOR TILL BILAGA 10

Underbilaga 1 Kalkylblad, restproduktsanalys

Underbilaga 2 Kalkylblad, kostnads och intäktsanalys

Underbilaga 3 Kalkylblad, analys av omvärldsrelaterade miljöfaktorer
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Bilaga

UNDERBILAGA 1

RESTPRODUKTANALYS

- 4 9 -



SammanatMHav: Manin

Inaatsvaror M r produktlon av: Produkt Ä

naatavara

Insatsvara A

Insatsvara B

Insatsvara C

InsativaraD

Insatsvara E

insatsvara F

Insatsvara G

Insatsvara H

Insatsvara 1

Intatsvara J

8umma

Mtngd

Mlngd/år

Mangd/produkt
Kosmad/år

Kostnad/produkt

Mlngdyår
Mlngd/produkt
Kostnad/år
Kostnad/produkt

Mangd/år
Mangd/produkt
Kosmad/år
Kostnad/produkt

Mangd/år
Mlngd/produkt
Kostnad/år
Kostnad/produkt

Mangd/år
Mlngd/produkt

Kostnad/år
Kosnad/produkl

Mangd/år
Mlngd/produkt
Kostnad/år
Kostnad/produkt

Mlngd/år
Mangd/produkt
Kostnad/år
Kostnad/produkt

Mlngd/år
Mlngd/produkt
Kostnad/år
Kostnad/produkt

Mlngd/år
Mlngd/produkt
Kostnad/år
Kostoad/produkt

Mlngd/år
Mångd/produkt

Kosmad/år
Kostnad/produkt

Prod.pfoc.1

Mångdparår
Kostnad (kr/ar)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Prod.proc.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

RESTPRODUKTSANALYS Datum: 91-(

Antal pfoducarads predufcfr/ar: O s t

Prod.proc.3 Prod.proc.4 Prod.procS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
c

0
0
0
0

Rst. Antacknlni

0
0

MUAMIiorelaterad Investerings- o * lOnsamrwHAnarys



SammanalilHav: Nutm

FtroiMlnpar Mr produktlon av:

Förorening

Förorening A

Formning B

FOroraningC

FöroraningD

Förorening E

Förorening F

Summa

Mängd

Mängd/*
Mlngd/produM
vant*/*
Varda/produkt

Mkngd/*
Mangd/produkt
V * d * / *
V*d*/produkt

Mängd/*
Mangd/produkt
Varna/*
V»d*/produkt

Mtngd/*
Mangd/produkt
Varda/*
varda/produkt

M*ngo7*
Mangd/produkt
Vftda/*
V*d*/produkt

Mlngd/*
M*igd/produkt
Varda/*
V*da/produkt

Margdpar*
Kottrwd (kr/*)

v

Produkt A

Prod.proc.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Prod.proc.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

RESTPRODUKTSANALYS

Antal producarada

Prod.proe.3 Prod.proe.4 Prod.oroc.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Datum: 81-04-09

produkter/år: 0 st.

Totalt

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ral. Anteckning»

0
0

MILA-MUjorelaterad Invettermgs- och LöMamhetsAnalys



SammanaUIHav: Ntmn

AvtaN Mr produktion av:

AvtaN

AvWA

AvMB

Avfall C

Avfall D

Avfall E

AvfaHF

8umnw

Minod

Mangd/ar
Mlngd/produkt
Varde/år
Värda/produkt

Mtngd/ar
Mangd/produkt
WWarfar
Vardafprodukt

Mangd/ar
Mlngd/produM
VMa/ar
Varda/produkt

Mtngd/ar
Mlngd/produki
Vlrda/ar
Vårda/produkt

Mängder
hlangd^rodukt
VMa/ t r
V*da/produkt

Mangd/ar
Mftngd/produkt
Vttde/«r
Varde/produkt

Mangdparar
Koctnad (kr/år)

Prod.pfoc.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Prod.proe.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

RESTPROOUKTSANALVS

Antti producerad* produktoi

Prod.procJ Pred.proc.4 Prod.proe.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

0
0

Datum: 91(

r/ar: 0 cl.

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Rat. Antocknin

0
0

MILA-Miljtolatorad InvMterlngt- och LonsamhettAnalyt



Projekt:
BammanaUUH av:

Blanka arbeteNftf
Nunn

Raturproduktar Mr predukUon av: ProMa A

Returprodukt

RaturproduktA

Returprodukt B

Returorcdukt C

teturprodukt D

leturprodukt E

leturproduMF

Summa

Mänod

Mangd/ar
Mangd/produkt
VHda/ir
Varde/produkt

Mangd/ar
Mtngd/produkt
Varda/ar
Varda/produkt

Mangd/ar
MangoVproduki
Varda/år
Varda/produkt

Mangd/ar
Mlngd/produkt
Virda/år
Varda/produkt

Mangd/ar
Mangd/produkt
Varda/ar
Vårda/produkt

Mtngd/ir

Mtngd/produkt
Vårda/ar
Varda/produkt

Pfod.Droe.1

Mlngdperar
Koamad (kr/år)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Pfoo. pfoc>2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

RESTPRODUKTSANALYS

Antal produearada

Prod.Droe.3 Prod.woe.4 Prod.Droc.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Sida4

Datum: 91-04O0

produktar/år: 0 st.

Totalt

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ral. Anteckningar

0
0

MILA-Mljorelatorad Investerings- och LöntamhetsAnalys



Projekt:
SammarwUHHav:

Blanks vfWbUd
SAMHANSTALLNMO •
Rostproduktanyckeltal

Datum:

Produktion »v: Produkt A Antal pradw ndukter/år: Ost.

Inastsvaror

Färomningar

Artat

Returprodukt»

Restprodukter, totalt

Flrdlga produkter*
matarlalvarde

Totvlrda
(kr)

Okr

Okr

Okr

Okr

Okr

Okr

Varda/produkt
(kr/»l)

0

0

0

0

0

0

Tot mlngd
(kq alt m3)

0

0

0

0

0

Mlngd/produkt
(ko/M)

0

0

0

0

0

MILA-MUjorelaterad Investerings- och LonsamhetsAnalys



UNDERBILAGA 2

KOSTNADS- OCH INTÄKTSANALYS
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»roMM: M a m » arMMwaa
(WMMIWtållt av: NOTIfl

Koetnadsslsag

Inköp utrustning

Initiate reservdelar

MateneH

Rör
Byggnad
El
Inttrumentsring
Konstruktion

Isolering

Övrigt

Anlaggningsanskitningar & nya system

Elektricitet
Ang.
Kylvatten
Procettvitten
Avkylning
Bränsle (Olja eder fjärrvärme)
KompressoMutt
Adelgaser
Övrigt

Förberedelse av byggplats

Rivning, nedmontering, etc

Installation

Försäljare
Entreprenör
Egen personal
Övrigt

Konstruktion/entreprenör (internt och externt)

Planering
Konstruktion
Förmedbng

Konsult

Övrigt

Uppfttflrt/utbMdnjrtQ

Försäljare/entreprenör

Inlem!

Provkörning/produktionsbortfall

Praktisk träning

Övrigt

KAPITALKOSTNADER

Kostnad Totalt

Okr

Okr

Okr

Okr

Okr

Okr

Ok

Ret. Anteckningar

OHM I

Datum: 634341

MILA-MHjörelaterad Investerings- och LönsamhetsAr.alys



rroMKi: Bmmm mntmimuna
SammanaiaJHav: Mwnn KAPITAUCO8TNADER

KostnadsslaaHortaattnina) Kostnad Totalt

OMruMdda omkostnader

Byggnadstillstånd

Avarter
Egen personal
Öv not

Irrtala insatser av kemikalier i katalysatorer

Kapitalbindning

Råvarulager
Produktion
Faräovanjl
Kundkredit
Övriol

Restvärde

Avskrivning

Summa kapital »or avskrivning 0
Ekonomisk livslanod. ar ' 7

Avskrivnina. totalt kapital (Hr/ar) 0
Övrioa avskrivninaar for masxiner t irwetarier (kr/år)

Okr

Okr

Okr

Okr

Okr

Okr

Ret. Anteckningar

Datum: 93-0341

MM-MHjorelaterad Investerings- och LönsamhetsAnafys



I m|»m:

SemmaruUHtav:

T1U.VEBKMNOSKOSTNADER

l»ompoalWvav»d»rt iDatum 93-03-

BEFINTLIG PRODUKTION
Årlig kostnad

Krataadsslaa (kr/Ar) Totalt Ret

INVESTERINGSALTERNATIV
Årlig kostnad

Kostnadsslao (Mit) Totalt Ref
Drttersni
(Alt. - Bet

Direkt material

Direktion

Rorlloa tlllvwknlng»omi>o»Ui«dt
ElekMdHt
Anga
Vatten

Avlopp
UnoertiaH
Verktyg
Lon
övrigt

Fatta mivrfcnlnMomkoatnadef
Avskrivningar

Hyra
Övrigt

Mtttrtolomkottrwdf
Inköp
MM.nanMng
Forrad
Kontroll
Lön

övrigt

Uiwcfcllnoafcottnadf
ProduklMrandr.

Nya produkter

övrigt

Ftfnållnkiflaomkoatnidef

Dlatrlbutlonaoflikoatnadef

AdminltlrttlonrtottnxOr

Okr

Okr

Okr

Okr

Okr

Okr

Direkt material

Okr

Direkt lon

Okr

Rörliga Ullverfcnlnnaomkoetnadf
Elektricitet
Anoa
Vaden
Avlopp
Underhall
Verktyg
Lon
Övrigt Okr

Fatta tlllverfcnlnmomkoalnadef
Avskrivningar

Hyra
Övrigt Okr

Materlalorokoatnadar
Inköp
MW hantering

Forrad
Kontroll
Lön
Övrigt Okr

Ulveckllngtfcostnader

ProdukVörandr
Nya produkter
Övrigt Okr

Forslllnlngtomkostrnder

DltlrlbutloneonikoalnMter

AdrnlnlstratlonsKoatnader

Totalt Okr Okr

MILA-MHjorelaterad Investering»- och LonsamhetsAnalyt



SwniMMUUHav: Nimn

IMLJÖRELATERADE OMKOSTNADER

BEFINTLIG PRODUKTION
Artig kostnad

KoitnadMlaa (kr/Ar)

Restprodukter
Produktion Material
Spill
Cassation»

lutterinaw
Garantier

Internt Maskutr.
ortefina

öfvarino
övervakning
iHtning
Jokumenlation

learbetnina
lengöring

Aleranvandn

Återvinning
Transport
Administration

ivrigt

Externt Mask uti
Transporter
intre orenör

lokumentation
Avfallstaxa
Woavo. »ror
Wtöskatf föror.
leturprodukt
Vrkit

»Hö k kontrollkostnader
Maskutr.

Tillstånd
nHsvn
Ojdraooort
•genkontroll

Aarkning
motönaH/ma
Wiöavgift
Wöskatt

V ic l

Svrlgt

Personal

Totalt-

Personal

Totalt-

Personal

Totalt.

Personal

Totalt.

Totalt-

Totalt

Övrtof

Okr

Öi/rigt

Okr

Övrigt

Okr

Övrigt

Okr

Okr

Ref

som positivs vlrden Datum

INVESTERINGSALTERNATIV
Artig kostnad

KoatnsdMltg (kr/Ar) Totalt

Restprodukter
Produktion Material
Spill
Kassation er

Justeringar
Garantier

Internt Maskutr.
Sortering
Förvaring
Övervakning
Matning
Dokumentation
Bearbetning
Rengöring
Ateranvandn

Återvinning
Transport
Administration
Övrigt

Externt Maskutr.
Transporter
Entreprenör
Dokumentation
Avfallstaxa
MNöavg föror.
Mliöskatt föror
Returprodukt
Övrigt

MIIIS t kontrollkostnider
Maskutr.

Tillstånd

Tillsyn
MNiörapport
Egenkontroll
Märkning

MUiofÖrsakring
Miljöavgift

Mliöskatt
Övrigt

övrigt

Personal Övrigt

Totalt. 0 kr

Personal Övrigt

Totalt. 0 kr

Personal Övrigt

Totalt. o kr

Personal ÖvriQt

Totalt. 0 kr

Totalt. Okr

Ref

93-03-01

Differens
(Alt. - Bet)

Okr

Okr

Okr

C kr

Okr

Totalt Okr Okr Okr

MILA-Mljörelaterad Investerings och LönsamhetsAnalys



SammwwtMrt iv :

POTENTIELLA MILJÖRELATER4

Nttnn

kDE OMKOSTNADER

BEFINTLIG PRODUKTION

Koitnadsslag

Potentiella rMlproduktskoatnader

Avfallstaxa
Mttavg. Mror.
MHjoskatt, Mror.
Returprodukt
Intematkmem
Övrigt

Potentiella ml l lö- t

Tillstånd
Tillsyn
EoenKontroH
MlljofOrsakrinp,

Miljöavgift
Miljöskatt
Övrigt

Pokn.tMla mlliörlt

Åtal
MJljjöskyddsava
Fötetagsbot

Skadestånd
Förbud
Övrigt

Ar1

konlrollkoatn

År 2 Ar 3

Totalt- 0 kr

wter

An Ar2

TotalU

Mllgi kostnader

Ar1 Ar 2

Ar:

Okr

Ar 3

Totalt- 0 kr

Ret

aoin positivs vSf d#n

IN

Kostnadulag

VESTERINGSALTERNAT

Potentiella raitprodukukoitnwtaf

Avfallstaxa
Miloavg. toror.
Ml|oskan, föror
Returprodukt
Intemaikxiellt
Övrigt

Ari Ar 2

TotalU

Potonfella mlllö- • kontrollkottnadw

Tillstånd
Tillsyn

Egenkontroll
Mljölörsakring
Wllöavaitt
Mljöskan
Övrigt

Ari Ar2

TotalU

Potentiella mllldrittallga koilnader

Åtal
Milljoskyddsavg.
Företagsbot
vi»
Skadestånd
Förbud
Övrigt

An Ar 2

!

v

Ar3

Okr

Ar 3

Okr

Ar 3

TotalU 0 kr

Datum 93-03

Ref
Dtfteren
(Alt • Be

(

i

Totalt Okr Okr

MILA-MHjörelaterad Investerings- och LönsamhetsAnalys



Proftfct: BMMUI MtMtsMwl
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

BEFINTLIG PRODUKTION
Artig inttkt

Intlklulag (kr/år) Totalt
Produkter

Okr

Biprodukter

Okr

Ret

1 skriv bi bMtt koMnsdtc och IntuMf
liompoflthavirdM

INVESTERINGSALTERNATIV
Årlig intakt

IntlktMlM (Kr/Ar) Totalt
Produkter

Okr

Blproduktor

Okr

SMa6
Datum 93^03 )̂1

Ref.
Diffcrono

(Alt. - Bel)

Okr

Okr

rotalt Okr Okr Okr

MILA-Mljorelaterad Investering»- och LönsamhetsAnalys



Proiakl: Blanka arbamblad
SammanatMH sv: Nmmn

KAPITAL-,

Kapitalkostnader
Inköp uttutming

MHBIWI

Anlagflntngsantutn * nya system
Förberedelse av byggplats
Installation
Konstruktion/entreprenör
Uppstart/utbildning
CMorutsedda omkostnader
Byggnadstillstånd
Kemikalier t katalysator
Summa kaphal Ur avskrivning

Övrig avskrivning
Totah kapital Hk »vakrivning

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Okr

0
Okr

Ranta Da lånat kapital (år1) 0

TOTALT KAPITALBEHOV ( i r l ) 0 kr

Restvärde Okr

Avskrivning, ant ar (cashflow analys)

Ekonomisk livslängd, år

Operaliv livslängd, ar
Uppräkning (inflation 4 prisökning). %
Nominell kalkylränta

0

7
15

5.0%
15.00%

NOT: pi denna lida och på nätta .Vä Mor.
kräver markerade boxar teparat inmatning
av användaren

NOT: aHa boxar med procenttal
matte tkrivm in med decimattal
EXEMPEL: tkriv in 0,4 och 40% kommer att vitas

SAMMANSTÄLLNING AV

TILLVERKNINGSKOSTNADER OCH INTAI

THIverknlngskoatnader
Direkt material
Direkt km
Rörliga tillverkningsomkostnader
Fasta tWverkningsomkostnadflr
Material omkostnader
Utvecklingskosnader
Försaljningsomkostnader
Dislributionsomkostnader
Administrationsomkostnader
Restproduktsomkostnader, produkt»

Mljö-och kontrolkxnkottnadef
övrigt
Lonebikostnader. %

n

44%

(TER

BelntUo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Summa tUlverknlngakoalnader 0 kr

Intakter
Intakter - försäljning produkter
Intakter - försäljning biprodukter

0
0

Summa Intåkfr Okr

TOTALT (ForUILInt • Ullv.kosl.) Okr

Produktkalkyl
Antal färdiga produkter
Summa tMverkn.kostnader

1
0

STYCKKOSTNAD (kr/sl) 0

Potentiella mlliörelatande omkostnader

Bednlia. total
AHernadv. total
DHfefene

Ref Restprodukter

Okr
Okr
Okr

Datum:

Alternativ o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Okr

0
0

Okr

Okr

1
0
0

Miljö-och
kontroll

Okr
Okr
Okr

Sida
93-03-C

Differens
(Alt. - Bel.)

01

01

0

Miljo-
rattslioa

0
0
0

MlLAMIjörelaterad Investerings- och LönsamhetsAnalys



Pro|ekt:
SwrniwutMtiv:

Blanka aiffbtad
NtffTlfl

INVESTERINQS- OCH LÖNSAMHETSANALYS

OrttUr
Uppr<kning((aktor

INTÄKTER (kr)
Försäljning produkt
tifflUntno btofodukt

0
5,00% 1,000

1

1.060

0
0

2
1,103

0
0

3
1.158

0
0

4
1.216

0
0

5
1,277

0
0

6
1.341

0
0

Datum:

7
1.406

0
0

SidaS
93-0*01

S
1,478

0
0

AriiQ IntSkttdf ff#ftM
M-inttktekn, (-)-inMkt.min*k.

TILLVEHKNINGSKOSTNADER(kf)
Dinfct material
DiwklKJn
RMiga Mlv«rkni.igMmko«lnadar

la Ullvwfcnlngaomkostnadar
MMtrialomkoilnader
UtvackUngtkothader

atMbuHontomkottnader
AdminiMalkintomkattnader
Rmtprodukttomkottnader, produktion

i^produkttornkottnador, intomt
Rmlprodukliomkostnadar, externt
MNjö-och kontrollornkoctnader
Övrigt
Loneblkortnader
Artig dWwem, HNverknlngrto
(*)-kottn.ekn, ()4io(tn.mlntk.

CASHFLOW INVESTERINGSALT, (kr)
Intakter 0
TWverkningskoitnader 0
Kapia 0
Cashflow

Ackumulerad Cashflow

MU>-MN|Orelaterad Invetterlngs- ocii LfinsamrietsAnaly»



Prefekt: Bantu mtimbUd Sida 9
OMum:

INVESTERINGS- OCH LON6AHHETSANALVS

Drift* 9 10 11 12 13 14 15
UpprakningsfaMor 5.00% 1.552 1.630 1.712 1.798 1.888 1.982 2.081

INTÄKTER (kr)
Försäljning produkt 0 0 0 0 0 0 0
FflraljninQ biprodukt 0 0 0 0 0 0 0

»-Maktokn, (-)-in«kt.mir«k

TllLVEHKNINGSKOSTNADEfl(kr)
»rakt material 0 0 0 0 0 0 0
Oinktien 0 0 0 0 0 0 0
RMi^Mrverkningsornkostnad» 0 0 0 0 0 0 0

Fatti NrverkningsomkotmarJer 0 0 0 0 0 0 0
Malarial omkoatnadar 0 0 0 0 0 0 0
Utvecklingskostnader 0 0 0 0 0 0 0
FflrsHjningtomkoctnader 0 0 0 o 0 0 0
»cthbutionioinkottnadar 0 0 0 0 0 0 0
AdmininratonaomkOBtnader 0 0 0 0 0 0 0
Rattprodukbomkotttiader, pra 0 0 0 0 0 0 0
Rw«irodukfeomkotinader, into 0 0 0 0 0 0 0
Reuptodukmomkounader, e r t 0 0 0 0 0 0 0
MQCKKh kontrollomkostnader 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt 0 0 0 0 0 0 0
LoneolKostiadar 0 0̂  p̂  (> p̂  p̂  0

(-)-kos«i.mlnsk.

CASHFLOW INVESTERINOSALT (kr)
Intakter 0 0 0 0 0 0 0
Tdfvtrkningskostnader 0 0 0 0 0 0 0
Kapital <> 0 0 0 0 p̂  p
Cashflow 0 0 0 0 0 0 0
Ackumulerad Cashflow 0 0 0 0 0 0 0

MILAMHjArelaierad Invettaririgi- och LörwamheBAnaly»



PraMfct: Stank» arb*ttblad
S M M M M t U t a v : Namn

INVESTERINGS- OCH LÖNSAUHETSANALYS (InveetafingMltMiwUv)

UppraKnmgstaMor 5.00%

Grundinvestering 0
Intakt-Wv tost. Ar 1 0
Ar 2 0
Ar 3 0

Nyckeltal

Nuv*rtfat(kr)

Payback ( ir)

Sida 10
Datum: » 0 3 - 0 1

Ar 1-5

0
0.0%

0.0

Ar 1-10

0
0.0%

Ar 1-15

0
0.0%

Ar 4 0
Ar 5 0
Ar 6 0
Ar7 0
ArS 0
Ar 9 0

Nyckeltal

Nu vinfat (kr)

lAri-vrit Ar
Ar. 6

0
0.0%

Ar 10 0
Ar 11 0
Ar 12 0
Ar 13 0
Ar 14 0
Ar 15 0
Restvärde (Ar 0) 0

MILA-Miljöfelalerad Investerings- och LönsamhetsAnalys
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ANALYS AV OMVÄRLDSRELATERADE MIUÖFAKTORER
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Projekt: Blanka arbetsblad

SammansttHt: Namn ANALYS AV

OMVÄRLDSRELATERAOE MIUÖFAKTORER

Viktnlng av miliöfaktonr

hNjöbttxA

A

0

MtjStaMorB

B

0

MfptatdorC

C

0

MljötaktocD

D

0

MtyalaktorE

E

0

MljMaklorF

F

0

MptrtorG

G

0

MNjölaMorH

H

0

MljOfaklorl

1

0

MNjAWdoc J

J

0

MljöbMorK

K

0

M^ötaktorL

L

0

Miljöfaktor M

M

0

MUjOWdorN

N

0

Korrektion

0

2

4

6

8
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26

SUMMA

Datum:

To) poäng

Pt

0

2

4

6

8
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14

16
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22

24

26

182

SkJal

91-03-16

ViKHaMor

Kl

0.00

0,01

0,02

0.03

0.04

0.05

O.C7

0.08

0.09

0,10

0.11

0.12

0,13

0.14

1.00
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Projekt: Blanka arbetsblad
Sammanstäm Namn

Miljöfaktorer

Miljöfaktor 1
Miljöfaktor 2
Miljöfaktor 3
Miljöfaktor 4
Miljöfaktor S
Miljöfaktor 6
Miljöfaktor 7
Miljöfaktors
Mjljöfaktor 9
Miljöfaktor 10
Miljöfaktor 11
Miljöfaktor 12
Miljöfaktor 13
Miljöfaktor 14

Vikt

TOT. POÄNGSUMMA
UPPFVLLNADSQRAO

<

| Poäng, 0-10 poäng
Betintl
Polng

ig utrustnii
Poing-vltrt

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00

ig
% av max.

0,0%
0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0 |
Saknas

ANALYS AV
DMVÅRLDSRELATERADE MIUOFAKTORER

Upptylllnadsgrad

Altern,
Poing

itivi
Polng*vtkt

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00

% av max.

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
Saknas

Altenu
Poing

ltiv2
PoangNIM

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

Datum:

% av max

0,0%
0,0%
0.0%
0.0%
0.0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
Saknas

SKJa
91-03-1

Max
poång

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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PiOjcM: Blanka aibetsblad
Sammanställt: Namn

MHjövaxefcure:

Kalllylrinta:

Upptyttwtegrad:

JuttwtngstaMw:

Ar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Restvärde

ANALYS AVr Datum:
OMVARLDSRELATERADE MIUOFAKTORER

BaDnMg utniaMng

Saknas

Saknas

IHbotalnmQ

luvlr<te(kr) 1-5 ar

1-10*

1-15*

Ar O-valt arf

nUnvinUtal (%) 1-5 ar

1-10 Ar

1-15 ar

A> O-valt åfl

'•v-back(ar)

tmUngHUtk
IntettmnQ

Nyclutal

MHftuslwad

Mwtakmo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BeftnWg utru»tnmg

TmdUonM

0
0
0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

Mföi«i»sr

0
0
0

0,0%

0,0%

0,0%

0.0

Miljöjustende nyckeltal

ANsfiwUvi

Saknas

Saknas

Utbetalning

ANBfnaOvi

Traditionellt

0
0
0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

Inbstolnmg

Wfijuitorat

0
0
0

0.0%

0,0%

0,0%

0.0

NHjdjuslarad

inbetalning

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alternativ 2

TndftiooeUt

0
0
0

0.0%

0,0%

0.0%

0.0

AMnwllv2

bida 3
91-03-16

Saknat
Saknas

B»MMnpsiMi
Inbeamng

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

0.0

Ht

Mpjustwad

InbslalninQ

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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BILAGA 11

FALLSTUDIE - FÖRLÄNGT PRODUCENTANSVAR

DSM Scandinavia i Landskrona är ett kemtekniskt foretag som tillverkar bindemedel

for bl a färg och plast. Företaget omsätter ca 160 miljoner kronor och har ett femtiotal

anställda. Distributionen av de färdiga produkterna görs idag i tre förpackningsslag,

engångsfat (38%), engångscontainer (7%) och bulk (55%). Faten innehåller 208 liter

och en container har en kapacitet cm 1 m3. Den totala årsproduktionen är ca 11 000

ton, vilket innebär att ca 21 600 fat och 800 containers per år lämnar foretagets

grindar. De förbrukade förpackningarna klassas som miljöfarligt avfall och skall

destrueras på godkänt sätt.

Då foretaget ingår i en multinationell koncern med dotterbolag i bl a Tyskland, har

man i företaget erhållit vissa erfarenheter och indikationer på vad ett förlängt

producentansvar kan medföra. Företaget har därför kommit att intressera sig för vad

det skulle betyda för den egna situationen i Sverige om ett förlängt producentansvar

introducerades. I första hand var man intresserade av att analysera konsekvenserna föi

de olika förpackningstyperna som användes. Med MILAs sorteringsmodell som

utgångspunkt gjordes en noggrann kostnadsanalys av förpackningsalternativen'0 (se

figur 1 nedan).

I analysen framkom att med nuvarande förpackningssystemen kommer kostnaderna att

mångdubblas. I absoluta belopp rör det sig om ca 22 miljoner kr/år.

Kostnadsökningen beror i huvudsak på att företaget självt måste betala för

destruktionen av förpackningarna. Den kraftiga kostnadsökningen innebar naturligtvis

att företaget blev intresserad av alternativa förpackningssystem. Ett system som visade

sig kostnadseffektivt var att använda utbytbara påsar s k "inliners" och använda faten

och containrarna i ett retursystem. Anmärkningsvärt var att inte bara de

miljörelaterade kostnader sjönk, utan att det alternativa förpackningssystemet också

var lönsamt utan att ett förlängt producentansvar introduceras.

10 Wahlter A., 1993, "Environmental Economic Evaluation of different transportation
packages at DSM", Examensarbete vid avd. för Ind. Miljöekonomi, Lunds Universitet
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Kr/kg produkt

5

4

3

2

Traditionella •
kostnader fat

Traditionella B
kostnader container

Traditionella EU
kostnader bulk

Destruktion & ren» •
göring av förpackning

Övriga miljörelaterade •
kostnader

'5
o 3
O ffl

i

o m
« I *
UL o m

Dagens förpacknings-
system utan förlängt
producentansvar

Dagens föpacknings-
system med förlängt
producentansvar

Nytt töpacKnir
system med förlängt
producentansvar

Figur I Kostnadseffekter av ett förlängt producentansvar på transportförpackningar.
Figuren visar kostnader för olika förpackningsalternativ för transport ToR
Landskrona-Stockholm (1180 km). Alla siffror är i kr/kg.
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BILAGA 12

PERSTORP AB

Det finns idag en allmän uppfattning om att företagens miljörelaterade kostnader är små i

forhållande till övriga kostnader och därför mer eller mindre kan bortses från. Likaså

används detta som ett argument för att det inte är meningsfullt att allokera de

miljörelaterade kostnaderna direkt till produkter och verksamheter. Ofta hanteras dessa

istället som allmänna "overheadkostnader".

För att erhålla en indikation om de faktiska beloppen för olika miljörelaterade

betalningsströmmar har en enkel fallstudie11 genomförts vid företaget Perstorp AB och

moderbolagets anläggningar i det skånska samhället Perstorp. Perstorp är en företag som

verkar på manga olika nischmarknader och har starka positioner på områden med

anknytning till specialkemi, ytmaterial, akustik, plast och bioteknik.

Perstorp är också ett företag som kommit långt i sitt interna miljöarbete. Vad gäller

moderbolagets interna miljöarbete och -kontroll anlitas ett internt dotterbolag, Regeno.

Regeno ansvarar för den löpande miljökontrollen, restproduktshanteringen,

miljösäkerheten och kontakterna med miljömyndigheterna. Vid debitering av Regenos

tjänster uttnyttjas i första hand marknadsprissättning. Om marknadspris saknas för

tjänsten utnyttjas istället kostnadsprissättning. Moderbolaget kan om det finner det

lämpligt, anlita ett externt konsultbolag för att utföra motsvarande miljötjänster.

Emellertid har Regeno anlitats till 100%. Regeno ansvarar dock inte för moderbolagets

investeringar i miljöskydd vid specifika produktionsprocesser t ex filter och

reningsutrustning. Detta måste moderbolaget själv stå för varför dessa kostnader inte

ingår i studien. Likaså ingår inte heller eventuella intäkter för försäljning av

restprodukter.

Med utgångspunkt från MILAs sorteringsmodell och Regenos bokföring har

omfattningen av sorteringsnivå 1 och 2 analyserats för moderbolagets räkenskapsår

1992/93 (se tabell 1 nedan). De löpande kostnaderna för nivå 1 och 2 uppgick till

närmare 18 miljoner kronor. De största kostnaderna för restprodukterna var den

externa kvittblivning och för miljö och kontroll det interna avloppsverket.

Moderbolagets vinst var 138 miljoner kronor och omsättning 2,1 miljarder kronor.

Kontaktpersoner vid Perstorp var Kjell Jönsson, Ekonomisk Controller, och Gunnar
Granqvist, Miljöchef.
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Emellertid är frågan om man skall betrakta 18 miljoner kronor som ett stort belopp i

förhållande till övriga kostnader eller till andra likvärdiga företag. Likaså är det

intressant att ta reda på om och hur företaget kan påverka kostnaderna för nivå 1 och

2, liksom hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden. Generellt torde gälla att om

företaget inte genererar några restprodukter, uppkommer inga externa aktiviteter och

kostnader tor att bli kvitt restprodukterna (bortsett från an ett förlängt

producentansvar införs). Likaså om företaget kan förebygga och minska sin

miljöpåverkan genom t ex en mer miljöanpassad produktion, borde också kostnaderna

för egenkontroll och tillstånd kunna minskas.

En annan aspekt är att ta reda på vilka aktiviteter i företaget som faktiskt genererar de

miljörelaterade kostnaderna. Detta är viktigt för att veta vilka åtgärder som kan vidtas

liksom för allokering av kostnaderna.
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£.

Rcstprotbikta-

koab—der
Urn
Utbildning
Material
Underhåll
Administration
Hyra
Energi
Transporter
övrigt
Kvittblivning
Sinai 1992/93

Interna
aktiviteter

314000
0

62000
176000
S9000

0
0

133000
536000

0
1280000

Externa
aktiviteter

0
0
0
0
0
0
0

500000
0

2969000
3469000

Total summa, 1992/93:
4.749.000 kr

MiljO-ock
kontroltkosttiader
Lon
Utbildning
Material
Underhall
Administration
Hyra
Energi
Transporter
övrigt
Extern komp.
Summa 1992/93

E genkontroll
944000

2000
60000

180000
58000

155000
0

77000
259000

11000
1746000

Lagom
kemiska prod.

142000
15000

0
0

46000
14000

0
1000

317000
2000

537000

Miljöskydd,
sSIcdamm

0
0

116000
3000

0
0
0
0

254000
0

373000

Miljöskydd,
avloppsverk

780000
37000

1427000
2086000

88000
108000
750000

35000
1683000
933000

7927000

Myndigheter
tillstånd, mm

1447000
20000
2000

17000
194000
113000

0
5000

325000
55000

2178000
Tota) summa, 1992/93:

12.761.000 kr
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