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Sammanfattning

Miljöfrågor blir allt mer aktuella i världen idag och flera intressenter t ex

Sveriges Finansanalytikers Förening anser att information om företagens

miljöpåverkan skall finnas tillgänglig för alla, inte bara för

tillsynsmyndigheten. De förespråkar att den skall finnas i årsredovisningen

och detta stöds även av svensk lagstiftning och medför att miljöredovisning

ökar i popularitet särskilt bland de svenska företagen.

I dag har de flesta företag oavsett bransch någon form av redovisning av

sin miljöpåverkan i årsredovisningen. Det kan bero på att rapporterna ses

som en förtroendeskapande länk mellan företaget och dess intressenter.

Flera forskare och författare ifrågasätter ändå trovärdigheten kring det som

företagen redovisar, de är tveksamma till om företagen redovisar några

negativa incidenter. Sådana kan exempelvis vara utsläpp till vatten, luft eller

mark som medför någon form av extern påverkan.

I vår undersökning jämför vi fyra stora kemiföretag med anläggningar i

Stenungsund, för att fastställa hur företagen redovisar eventuella incidenter

och hur väl kostnaderna för dessa är specificerade? Vi använde oss av

både sekundär- och primärdata i form av företagens års- och miljörapporter

och kompletterande med intervjuer av nyckelpersoner på respektive

företag.

I vår undersökning kom vi fram till att det förelåg oenighet mellan ekonomi

och miljöavdelningarna så svaret på våra frågor berodde på vem vi frågade.

Vi fick då ett specifikt exempel på en större incident på ett av företagen som

visar att särredovisning förekommer.



Abstract

Around the world today the environmental issues have become more

important and many of them who takes interest in companies information,

for example “Swedish finance analyst association” believes that companies

influence on the environment should be available to everyone, not only the

supervising authority. They have an opinion that the influence on the

environment should be in the annual report and this is supported by the

Swedish legislation and this has resulted in the increasing of popularity of

environmental reports among the Swedish companies.

Most companies, regardless trade, today have some kind of accounting for

its environmental influence in its annual report. It’s probably the result of the

trust it brings between the company and its partners. Nemours researchers

and authors still suggest the credibility of what the company’s reports says

they are doubtful if they report any negative incidents at al. For example

pollution to water, air or ground that resulted in any external affects.

In our survey we compare four petrochemical industries with plants located

in Stenungsund, to establish how they report there possible incidents and

how well the costs for these are specified. We used both secondary- and

primary data in form of the company’s annual- and environmental reports

and supplementary interviews with key persons on each company.

In our survey we saw that there was a difference between the economy and

the environment unit and the answers we got depended on who we asked.

We got however a specific example on a larger incident from one of the

companies which show that specified accounting occurs.
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1. Bakgrund

Nästan allting som görs påverkar miljön på ett eller annat sätt men vissa

aktiviteter har större miljöpåverkan än andra. På senare tid har allt fler

företag insett behovet och nyttan av att redovisa miljöpåverkan både i

årsredovisningar och i särskilda miljörapporter. Det kanske beror på att

rapporterna kan ses som en förtroendeskapande länk mellan företaget och

dess intressenter. Dessa gruppers krav på information skiljer sig väsentligt

åt eftersom deras intresse och nyttan av den är olika. En myndighet eller en

investerare är självklart i behov av en mycket mer specifik information än

allmänheten. Beroende på vilken intressent informationen vänder sig till,

skiljer den sig alltså i språk, utformning och omfattning.

Enligt flera normgivare bör en sådan information finnas tillgänglig för alla,

inte bara tillsynsmyndigheten, och de förespråkar att den skall finnas i

årsredovisningen. Detta stöds även av lagstiftning i form av

Årsredovisningslagen som säger att företag som verkar under Miljöbalken

skall lämna information om hur företagen påverkar den yttre miljön. För att i

årsredovisningen kunna ekonomisk redogöra för eventuella tillbud i

verksamheten t ex ofrivilliga utsläpp till luft och vatten, måste de på något

sätt särredovisas. Om detta inte görs minskas möjligheten att på ett säkert

sätt redovisa de ekonomiska konsekvenserna av tillbuden.

Kommunen

Företaget

Investerare

Tillstånds-
myndigheten

Miljö-
organisationer

Närboende

Anställda

Figur 1 Intressent modell. (Egen källa)



Särredovisning av incidenter inom petrokemi industrin i Stenungsund?
av Thomas Fredriksson & Lene Johansson 2

I facklitteratur i ämnet miljöredovisning samt i en doktorsavhandling av

Ljungdahl så poängteras det att företag brister i sin redovisning av

incidentrapporter i årsredovisningarna. Orsakerna till bristen kan vara flera

bl a att få incidenter har inträffat under den redovisade perioden eller att

belysningen på sådana incidenter skulle kunna få negativ inverkan på

bilden företaget vill förmedla. Att redovisa negativa saker för företagets

intressenter kräver alltså ett visst mått av kurage, samtidigt som det kan

vara lättare att belysa frågeställningar kring sådana incidenter för företag i

branscher där det redan bedrivs en omfattande miljöredovisning.

En av redovisningens grundläggande förutsättningar är fortlevnadsprincipen

och om företag skall få förtroende för sin förmåga att överleva, behövs en

enhetlig syn på redovisningen där även deras miljöpåverkan tas med.

Företag med stora behov av råvaror som dessutom kan vara av begränsad

karaktär måste i sin verksamhet planera för möjligheterna för överlevnad.

Det innebär bland annat att hushålla med resurser och då inte bara av

uppenbart ekonomiska skäl. Här inbegrips både arbetet med att minska

förbrukningen av resurser, hitta alternativ för återanvändning och förädling

av restprodukter samt minskning av all negativ miljöpåverkan.

Det var det som Brundtlandkommissionen syftade på när de pratade om

hållbar alternativt bärkraftig utveckling. Kommissionens arbete blev

startskottet för en mer positiv syn på miljöarbete, tidigare sågs det som

enbart negativt när det talades om företagens miljöpåverkan. Nu kan

företagen använda sitt miljöarbete i marknadsföringen och som ett

konkurrensmedel, men det ställer högre krav på redovisningen. Skulle den

ge intryck av att enbart vara gjord i marknadsföringssyfte minskas

omgivningens förtroende för den samtidigt som normgivarnas krav på en

ekonomisk redovisning av företagens påverkan ökar.
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2. Problem, syfte och avgränsning

2.1 Problemdiskussion

I dagens Sverige ökar fokusen på miljöredovisningen och därmed även

kraven på tillvägagångssätt. Företagen är medvetna om detta men

problemet är att det inte finns någon enhetlig standard för hur de skall gå

tillväga. Detta leder till stora skillnader i hur företag inom olika branscher ser

på behovet av information och hur de hanterar den. Framförallt på nationell

nivå finns många rekommendationer som skulle kunna gå att applicera på

företagens miljöredovisning, problemet är att många företag inte verkar inse

det. Bland rekommendationerna som kommer från normgivarna finns

anvisningar om att företagen bör informera om deras externa miljöpåverkan

i årsredovisningen. Samtidigt varnar Sveriges finansanalytikers förening för

att företagen bör undvika att komma med:

”vaga uttalande om mål och ambitioner som inte ger underlag

för kvantifieringar eller påverkar riskbedömning.”

Finansanalytikernas Rekommendationer 2000 (1999)

Extern miljöpåverkan kan bli en följd av incidenter i företagens produktion

och för att kunna informera om dessa krävs en särredovisning. I

Stenungsund är flera stora kemiindustrier samlade på en relativt begränsad

yta vilket gör att kravet på miljöredovisning ökar från flera intressegrupper,

bl a kommunen och dess innevånare, olika miljöorganisationer samt

länsstyrelsen. Utomstående måste kunna se företagens fullständiga och

totala miljöpåverkan. För att kunna se om företagen kan redovisa incidenter

i sin årsredovisning blir:

Våra forskningsfrågor - hur redovisar företagen i studien eventuella

incidenter och hur väl är kostnaderna för dessa specificerade?
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Både nationellt och internationellt finns rekommendationer om att

avsättningar för miljökostnader skall göras om företaget med säkerhet kan

bestämma hur stor denna kostnad blir. För att öka trovärdigheten för

företagens fortlevnad bör alltså medel för att klara de ekonomiska

konsekvenserna av incidenter avsättas. Detta gäller särskild om företaget är

verksam inom branscher som kan drabbas av dagliga incidenter med stora

ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

2.2 Syfte

Facklitteraturen pekade på att incidentrapportering saknades hos flertalet

företag noterade på den svenska börsen. Därför har vi valt att titta på

incidentrapporteringen och hur företagen redovisar kostnaderna för dessa

incidenter. Tidigare såg man oftast miljöarbetet som en kostnad men allt

eftersom miljöredovisning aktualiserats i medierna, hamnar detta arbete

mer i fokus. Nu ses det som ett led i företagets profilering, de anser sig inte

ha råd med en negativ miljöstämpel. Vi har även valt att titta på om

avsättningar för miljökostnader gjorts och i så fall på vilket sätt, i syfte att

jämföra företagens syn på dessa frågor. Vi vill dessutom undersöka om

Ljungdahls påstående om företagens dåliga incidentrapportering i

årsredovisningarna stämmer på studiens utvalda företag.

2.3 Avgränsningar

Vår jämförelse görs mellan Akzo Nobel, Borealis, Norsk Hydro och Perstorp

Oxo som bedriver delar av sin verksamhet i Stenungsunds kommun. Utöver

företagen i studien finns Aga Gas och Nova Naturgas som vanligtvis

sammankopplas med denna industri, men de två sist nämnda kommer vi

inte att undersöka eftersom de enbart fungerar som leverantörer till de

övriga företagen.
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3. Metod

3.1 Inledning

För att en undersökning skall bli så tillförlitlig som möjligt är forskarens val

av metod avgörande och skall väljas med utgångspunkt i hans/hennes

frågeställning. Vanligt är att antingen använda en kvantitativ eller en

kvalitativ metod men kan även vara en kombination av dessa. Vi har valt att

använda en kvalitativ metod och har intervjuer som vårt främsta instrument.

3.2 Kvantitativa eller kvalitativa metoder

Den viktigaste skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoderna är

det sättet som siffror och statistik används i arbetet, båda metoderna har

svaga och starka sidor. I den kvalitativa metoden blir sättet att samla in

information viktig eftersom det skall syfta till att ge en bättre förståelse av

problemet som studeras. Den kan dessutom beskriva helheten av det

problemområde som undersöks och karakteriseras av närheten till

informationskällan. Svagheten hos metoden är att det inte går att

generalisera resultatet, eftersom det bygger mycket på kunskap och känslor

hos informationskällan. (Holme och Solvang 1997)

Den kvantitativa metoden är mer kännetecknat av forskarens kontroll över

frågor och svar och utförs ofta i form av enkätundersökningar där

förutbestämda svarsalternativ finns angivet. Detta är nödvändigt för att

jämförelser och analyser skall kunna genomföras och att forskaren skall

kunna granska om det han/hon har kommit fram till generellt gäller alla

undersökta områden. Statistiska mätmetoder spelar därmed en mycket stor

roll vid kvantitativ informationsanalys. Nackdelen med metoden är att

forskaren blir låst till svarsalternativen och inte har möjligheter till

kompletterande frågor som uppnås genom den kvalitativa metodens närhet

till informationskällan. (Holme och Solvang 1997)
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Våran rapport kommer helt att bygga på den kvalitativa metoden eftersom

våra forskningsfrågor är av sådan karaktär att den kvantitativa metodens

generaliserande svar inte är tillräckliga. Vår undersökning kräver en mycket

flexiblare struktur och närhet till informationskällorna vilket blir möjligt

genom intervjuer.

3.3 Datainsamling

När forskare arbetar med datainsamling delas det upp i sekundär- och

primärdata. Sekundärdata kommer för vår del att erhållas genom litteratur-

och forskningsstudier samt via företagens års- och miljöredovisningar. Vid

databas sökning kommer vi att använda flera olika sökord exempelvis:

miljö, miljöredovisning och incident, både på svenska och på engelska.

Primärdata kommer vi att få genom intervjuer med personer både från miljö-

och ekonomiavdelningarna på Akzo Nobel, Borealis, Norsk Hydro och

Perstorp Oxo. Intervjuerna kommer att föregås av ett utskick till

intervjupersonerna med diskussionsunderlag. Detta underlag skall inte ses

som en mall utan mer som en försmak av det vi vill utreda och samtidig ge

intervjupersonerna möjlighet att förbereda sig.

3.4 Reliabilitet och validitet

Viktigt att observera när det gäller reliabilitet och validitet är att de är mått

på hur bra mätningen eller mätinstrumentet är och har inget med

mätobjektets egenskaper att göra. Reliabilitetens huvudsyfte är att visa

vilken precision mätningen har och vid upprepade mätningar skall

undersökningen få samma resultat. Vid en kvalitativ undersökning byggd på

intervjuer är det intervjupersonens värderingar och erfarenheter som

efterfrågas. Det innebär att det är svårt att få samma resultat vid förnyad

mätning eftersom värderingar hela tiden ändras och olika personer inte har

samma tolkning. Därför är reliabiliteten inte särskilt relevant i en kvalitativ

studie. (Wallén 1996)
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Med validitet menas att:

”man mäter det man har avsett att mäta och att inget

ovidkommande påverkar resultatet.” (Wallén 1996)

Viktigt är att det som skall mätas är klart preciserat och att avgränsningarna

har gjorts så att sambandet mellan teori och det som skall mätas är klarlagt.

Detta för att mätinstrumentet inte skall vara upphovet till några systematiska

fel.

I vår studie kommer vi att höja validiteten på rapporten genom att de

personliga intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt spelas in på band,

detta för att vi i lugn och ro skall kunna analyser den information vi får.

3.5 Genomförande av studien

För att få en bra utgångspunkt för vår undersökning började vi med litteratur

sökning i bl a databaserna Sofia, Gunda och Informglobal. Efter detta

kontaktades företagen i studien för att få tillgång till deras årsredovisningar.

Det visade sig direkt att dessa inte skulle räcka till som underlag för

undersökningen. Företagen kontaktades igen, miljörapporter beställdes och

sammanträden bokades med företrädare för företagens miljö- och

ekonomiavdelningar. Det visade sig att två av företagen ansåg att

miljöavdelningens chefer kunde svara på samtliga frågor och att

ekonomicontrollern på Akzo Nobel p g a tidsbrist inte ville träffa oss

personligen. Det sistnämnda gör att validiteten för rapporten sjönk eftersom

följdfrågor och kompletterande svar inte blev möjligt.

Under intervjuerna uppstod ett problem i och med att teori och empiri inte

stämmer överens. I vårt diskussionsunderlag som låg till grund för

intervjuerna fanns teoretiska antaganden som visade sig inte ha någon

verklighetsförankring. Detta gjorde att vår infallsvinkel ändrades allteftersom

antalet intervjuer fortskred men det påverkade inte möjligheten att få våra

forskningsfrågor besvarande.
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3.6 Alternativ metod

Som arbetet fortskred anser vi inte att det finns en alternativ metod. Det går

inte att göra en sådan studie som vi har gjort utan att använda sig av en

kvalitativ undersökningsmetod.

3.7 Källkritik

Litteraturen som finns i ämnet Miljöredovisning är p g a ämnets utveckling

av relativt ”äldre datum”. Utvecklingen går så fort att böcker skrivna i slutet

av 1990-talet idag känns gamla. Även de få forskningsrapporter och

tidningsartiklar som finns är några år gamla och speglar inte riktigt

verkligheten. De tar dessutom ofta upp andra sidor ur miljöredovisningen är

den vi skall belysa. En viss del av informationen har dessutom varit på

engelska vilket medfört att vi själva fått göra en svensk översättning och

detta kan ha påverkat förståelsen av informationen. Att vi inte fullt ut

lyckades få personliga intervjuer med alla berörda parter ser vi som en stor

nackdel och sänker därmed validiteten på vårt arbete.

3.8 Disposition

Rapporten kommer att inledas med en teoretisk redogörelse följd av ett

empiriskt avsnitt innehållande genomgång av företagens års- och

miljörapporter samt sammandrag av de intervjuer som genomförts. Vi

avslutar med en analys och med att besvara våra forskningsfrågor.
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4. Litteratur studie

4.1 Inledning

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för begreppet miljöredovisning, varför

företagen bör ha en sådan och vad det innebär. Efter detta följer en

presentation av lagar och olika normgivande organisationer som ger ut

rekommendationer. Sedan presenteras i detta avsnitt teorier kring ämnet

och några rekommendationer som företagen kan stödja sig på när de gör

sin redovisning. Detta för att ge en introduktion och förståelse för företagens

problem med redovisningen av sin miljöpåverkan.

4.2 Miljöredovisning

Miljöredovisningens historia är kort och börjar i slutet av 60-talet, de första

böckerna i ämnet kom i slutet av 80-talet. (Bergström m fl 1998). Under lång

tid ansåg många företagsledare att miljöarbete bara kostade pengar i form

av fler anställda och ny teknik, det ansågs inte att företaget kunde

tillgodogöra sig någon nytta av det. Detta har sakta men säkert ändrat sig

med början i den av FN tillsatta Brundtland kommissionens (United Nations

World Commission on Environment and Development) rapport från 1987:

”En varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens

behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att

klara sina behov.” (Larsson 1997)

Att använda sin miljöredovisning som någon form av backspegel gör att

företagen kan se den utifrån två olika syften, ansvars- och resultatsyften.

De kan kontrollera att företaget har skött sina miljöåtagande på rätt sätt

men även att de har uppnått det som de strävade efter. Sedan går det att

tillämpa dessa erfarenheter och se på det som komma skall och på så sätt

blir miljöredovisningen en form av styrmedel. (Bergström m fl 1998)
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Nu ser många företag miljöredovisningen som en stor del av sin

marknadsföring och ett starkt konkurrensmedel, i och med att

konsumenterna efterfrågar miljövänligare produkter och tjänster. En andel

av företagen har upptäckt att deras miljöarbete också kan leda till

besparingar och man ser detta arbete mer som en investering som

dessutom förbättrar företagens resultat. I sin bok Miljöledning, Miljörevision,

Miljöredovisning skriver Lars-Olle Larsson att ett aktivt miljöarbete är ett av

villkoren för företagens överlevnad, företagen måste öppet kommunicera

och genomföra arbetet. Dock måste kommunikationen och åtgärderna vara

trovärdiga annars riskeras verksamhetens överlevnad. (Larsson 1997) Lars-

Olle Larsson var när boken skrevs miljörevisionsledare i KPMG Bohlins,

medlem i Miljörevisorer i Sverige, lärare vid Internationella Institutet för

Industriell Miljöekonomi vid Lunds Universitet och är nu specialistledamot i

FAR, ledamot i FAR:s Samrådsgrupp för miljöfrågor mm.

Ett sätt att kommunicera och redogöra för miljöarbetet är via

miljöredovisningen. Den kan ses som en redogörelse för företagets totala

miljöpåverkan. Denna redogörs oftast i ord och inte till så stor del i siffror,

det beror på att den ofta innehåller visioner och miljöpolicy.

4.3 Lagar och rekommendationer

Alla som arbetar med ekonomiska och juridiska frågor vet att det är skillnad

på lag och rekommendationer. Inom miljöredovisningen är denna skillnad

ganska klar. Det finns lagar som bolag måste följa om de bedriver

verksamhet inom miljöpåverkande branscher, bl.a. Miljöbalken och

Årsredovisningslagen. Dessutom finns det många olika rekommendationer

som står dem mer fritt att följa och i detta avsnitt presenterar vi lagarna och

de normgivande organisationerna.
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4.3.1. Miljöbalken

När miljöbalken antogs och trädde i kraft 1 januari, 1999, medförde det att

alla tidigare miljölagar (15 st) upphörde och syftet med balken är enligt den

1: a paragrafen att främja en hållbar utveckling. Lagen gäller för alla, såväl

företagare som för privatpersoner. I kapitel två finns grundläggande

bestämmelser som gäller oavsett om företaget enbart arbetar inom

miljöbalkens ansvars område eller i branscher som även regleras av annan

lag. Det finns dock undantag där miljöbalken lämnar tolkningsföreträde åt

en sådan annan lag.

Nedan följer kortfattat några av de regler och principer som finns i

miljöbalkens 2:a kapitel :

� Bevisbörderegeln: företaget är skyldig att visa att de har följt

miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

� Kunskapskravet: den som vill bedriva verksamhet som kan vara av

miljöfarlig karaktär är skyldig att se till att ha den kunskap som krävs.

Detta innebär bl.a. att använda bästa möjliga teknik.

� Försiktighetsprincipen: vidta alla försiktighetsmått som krävs om det

finns risk att människors hälsa eller miljön kan skadas. Alltid se till att

bästa miljömässiga alternativ används av företaget.

� Resurshushållning: företaget måste hushålla med sina resurser t.ex.

energi och råvaror. Att i så stor utsträckning som det låter sig göras

använda förnybar och/eller återvunnen energi.

� Skälighetsregeln: kravet på hänsyn för miljön får inte vara orimliga för

företaget att uppfylla, men får inte heller bli en ursäkt för företaget att inte

göra något. Det åligger företaget att visa att nyttan för miljön inte

motsvaras av de kostnader som de drabbas av.

� Efterbehandlingsskyldighet: här klargörs vilka som enligt miljöbalken är

skyldiga att avhjälpa skador på miljön till följd av olika verksamheter.

Principen är att den som förorenar också skall betala kostnaderna för

avhjälpandet.
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4.3.2. Årsredovisningslagen

I Årsredovisningslagen (ÅRL) 6: e kapitlet 1: a paragrafen återfinns

lagtexten kring det som skall finnas med i företagens

förvaltningsberättelser. November 1997 antog riksdagen ett tillägg till den

paragrafen:

”Utöver sådan information om verksamhetens miljöpåverkan

som skall lämnas enligt första och andra styckena skall företag

som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller

anmälningspliktig enligt miljöbalken lämna upplysningar i övrigt

om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.” (ÅRL 6:1 3 st)

Till följd av denna ändring av lagen ökade informationskravet i

förvaltningsberättelserna.  Detta innebär även att kravet på information är

något högre på de svenska företagen än i många av de övriga EU-länderna

eftersom rekommendationen, utgiven av International Accountings
Standards Board (IASB), och som trädde i kraft 1/7- 1999, inte har

motsvarande krav.

4.3.3. Direktiv och rekommendationer

Här följer en kort redogörelse för några av de normgivande organisationer

som lämnar direktiv och rekommendationer.

4.3.3.1. EU-direktiv

IASB bildades till följd av det fjärde EU-direktivet som gav anvisningar om

att en harmoniserad standard för redovisning skulle utformas. Deras
rekommendationer kallas International Accountings Standards (IAS). Den

37: de rekommendationen trädde som tidigare nämnts i kraft 1/7-1999 och

kan tillämpas på bl.a. miljörapportering.  I den framkommer att:

 ”Denna standard skall tillämpas av alla företag vid redovisning

av avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.”

(Westermark 1999)
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4.3.3.2. Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet

Bokföringsnämnden ( BFN ) är en myndighet under Finansdepartementet

med huvudansvar för utvecklandet av god redovisningssed i företagens

bokföring och offentliga redovisning. Detta sker genom att nämnden ger ut

allmänna råd och rekommendationer inom sitt ansvarsområde. De är

statens expertorgan på redovisningsområdet. Regeringskansliet biträds i

redovisningsfrågor av BFN, genom att de deltar i utredningar i

kommittéväsendet samt som remissinstans.

BFN samarbetar med andra normgivande organ på redovisningsområdet

vid utformningen av råd i redovisningsfrågor. De viktigaste normgivarna är

Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet ( RR ). I första hand tar RR:s

normgivning sikte  på företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller

som genom sin storlek har ett stort allmänt intresse, medan BFN har det

primära ansvaret för den löpande bokföringen och arkiveringsfrågorna i

samtliga företag och dessutom ett särskilt ansvar för årsboksluten i

onoterade företag. Bokföringsnämnden uttalar sig dessutom om i vilken

omfattning RR:s rekommendationer enligt god redovisningssed skall

tillämpas också av andra kategorier av bokföringsskyldiga.

4.3.3.3. Sveriges Finansanalytikers Förening

Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) är en intresseförening verksam

inom den svenska kapitalmarknaden. De försöker i sina rekommendationer

att precisera för företagen, vilken form av information som de anser är

nödvändigt för sitt arbete.



Särredovisning av incidenter inom petrokemi industrin i Stenungsund?
av Thomas Fredriksson & Lene Johansson 14

4.3.3.4. Fédération des Experts Comptables Suropeenns.

Fédération des Experts Comptables Suropeenns (FEE) lämnar även de

sina rekommendationer till företagen kring ämnet miljöredovisning. Enligt

FEE:s miljöarbetsgrupp är målsättningen med extern miljöredovisningen att:

”tillhandahållande av information om ett företags inverkan på

miljön och dess driftsverksamhet, som kan användas av

relevanta intressenter för utvärdering av deras förhållande till

den rapporterande enheten” ( Westermark 1999)

4.3.3.5. International Chamber of Commerce

International Chamber of Commerce (ICC) har även de ett program för

hållbar utveckling, svensk översättning: ”Internationella Handelskammarens

program för hållbar utveckling.” Tanken bakom detta program är att

medlemsföretagen skall ges riktlinjer för hur de bör agera mot en mer

hållbar utveckling. Det är dock inte i huvudsak ett program för

miljöredovisning men öppenhet, försiktighet och revidering är viktiga delar i

programmet. (Bergström m.fl. 1998)

4.3.3.6 Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) har under några år givit ut

rekommendationer till företag, myndigheter och ideella organisationer om

miljöredovisning. Rekommendationerna stämmer väl överens med övriga

normgivande organisationers syn på miljöredovisning. GRI lägger till en

mall för hur företagen kan ställa upp redovisningen för att underlätta för en

oberoende granskning. De har dock inte hittills tagit fram rekommendationer

om hur en sådan granskning skall göras.
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4.4 Teorier kring Miljöredovisningen

Orsaken till varför företagen i sina årsredovisningar skall redovisa sin

miljöpåverkan och det arbetet som de lägger ner på miljöfrågor kan

motiveras på olika sätt. Ser man utifrån ett s k grönt och etisk perspektiv så

måste det vara positivt med en öppen och ärlig redovisning. Det kan ses

som tecken på företagens medvetenhet om de konsekvenser som deras

verksamhet har på miljön. En sådan medvetenhet kan i förlängningen leda

till ett förändrat synsätt från företagens sida och att de kommer att se på

miljöfrågorna på ett annat sätt. Det kan övergå från att tidigare ha varit ”ett

ont måste”, att tvingas återställa efter miljöpåverkan, till att istället bli ett mer

förutseende arbete. (Ljungdahl 1995)

Myndigheterna ställer inga särskilda krav på företagens miljöredovisning så

tillsvida att den kan utformas efter varje enskild företags önskemål och

behov. Detta medför att det förekommer ett antal s.k. checklistor som

företagen kan använda sig av. De innehåller allt från rena sifferkalkyler till

helt sedvanlig rapportering av miljöeffekter och utsläpp som företaget

orsaker. Företag som har behov av sådana listor kan t ex vända sig till GRI.

Enligt en undersökning som gjordes 1997 av firman Deloitte & Touches, ett

av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag, var flertalet av de bolag

som då var registrerade på svenska börsen dåliga på miljöredovisning. De

var bra på att allmänt beskriva företagsledningens engagemang i

miljöfrågorna men dåliga på att redovisa vad dessa frågor fick för

ekonomiska konsekvenser för företaget. (Holmström 1998)

Enligt en helt ny presenterad undersökning av samma bolag så uppfyller

flera av de svenska börsnoterade företag som bedriver tillstånds- och

anmälningspliktig verksamhet ännu inte fullt ut de krav som ställs i

årsredovisningslagen på miljörapportering. Detta trots att fem år har gått

sedan ändringen i lagen trädde i kraft. Deloitte & Touches anser i en

undersökning, redovisad på hemsidan under temat ”Årets rapportering

2003”, att det fortfarande lämnas allt för lite information i

årsredovisningarna.
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Som tidigare nämnt var enligt miljöarbetsgruppen hos FEE målsättningen

att företagen skulle tillhandahålla information om sin inverkan på miljön.

Den information som företagen väljer att förmedla bör vara av sådan

karaktär att den kan användas för att delge intressenter hur miljöfrågorna

har hanterats av bolagets ledning under året. Det måste framgå vad

verksamheten har haft för inverkan på miljön och vad ledningen har gjort för

att mildra denna inverkan. (Ljungdahl 1995)

Trots att sådana målsättningar finns på marknaden anser SFF dock att

många företags miljöredovisningar idag inte innehåller tillräckligt med

relevant information, vilket gör det svårt för bl.a. finansanalytiker att göra

rättvisa bedömningar av företagen. De säger i sin rekommendation att den

information som lämnas skall i första hand vara:

”sånt som kan bedömas har relativt direkt effekt på företagets

framtida vinster eller kassaflöden.” (Finansanalytikernas

Rekommendationer 2000 1999)

Detta betyder dock inte att företaget måste inskränka sig till enbart den

information som de kan uttrycka i siffror. De kan i löpande text ta upp

sådant som kan komma att få betydelse för intressenternas bedömning av

företagets framtid. Samtidigt varnar de företag som endast har

miljöinformationen i årsredovisningen, och ingen separat miljöredovisning,

att de bör undvika:

”vaga uttalande om mål och ambitioner som inte ger underlag

för kvantifieringar eller påverkar riskbedömning”

(Finansanalytikernas Rekommendationer 2000, 1999).
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Enligt Birgit Flening (auktoriserad revisor och var ansvarig partner på Ernst

& Young Miljötjänster när hennes bok: Årsredovisningslagens miljökrav

utkom 1999) så är syftet med denna rekommendation att, företaget skall

presentera fakta som är grundade på den bedömning som företagets

styrelse gör av de miljöförhållanden som påverkar deras företags finansiella

situation, nu och i framtiden.

4.4.1. Propositionen till lagändring

I propositionen som låg till grund för tillägget i Årsredovisningslagens 6: e

kapitel 1: e paragraf diskuterades de olika innebörderna som man kan

lägga i begreppet ”miljöredovisning”. Det utformades utifrån två olika sidor.

Den ena sidan bygger på det som kallas den klassiska redovisningsteorin.

Där syftet med miljöredovisning är, att identifierar de direkta finansiella

riskerna vilket t.ex. kan vara olika former av förpliktelser som kan drabba

företaget. Utifrån de bedömningsgrunder som man använder inom

företaget, avgörs om de miljöeffekter som verksamheten har skall redovisas

i deras årsredovisning eller inte. De grundläggande redovisnings-

principerna, realisation och försiktighet, appliceras även de på händelser

med miljöanknytning när det gäller intäkts- och kostnadsrapportering.

Den andra sidan av begreppet ger en vidare syn på redovisningen. Då är

det inte enbart den finansiella informationen som skall lyftas fram utan den

omfattar även en beskrivning av det totala arbetet med miljöfrågorna

företaget bedriver. I den klassiska redovisningsteorin bygger allt på siffror

men här handlar det om information som kan presenteras, antingen i siffror,

text eller som en kombination av dessa båda saker. Syftet med att ha en

redovisning enligt detta synsätt är att ge läsaren möjlighet att få en

helhetsbild av företagets syn på miljöarbete och även vilken påverkan deras

verksamhet har på miljön. (Westermark 1999)

Att detta syfte uppfylls kan man utläsa av att FEE anser att företagen i dag

använder sin miljöredovisning som ett hjälpmedel för att ge användaren en

allmän förståelse för miljöfrågorna. Denna redovisning har hamnat mer i

fokus vilket innebär att finansiella aktörer kommer att bli mer intresserade

av den. (Westermark 1999)
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4.4.2. Normgivarnas syn på lagändringen

I november 1997 trädde tillägget till ÅRL 6:1 i kraft och myndigheternas

syfte med lagändringen anges i första hand vara att man genom den vill

förbättra sammanhanget mellan företagens finansiella information och

deras miljöpåverkan. (Westermark 1999) BFN kommenterar tillägget på

följande sätt:

”Det förtjänar att påpekas att kravet på upplysningar i

förvaltningsberättelsen inte påverkas av att den

redovisningsskyldige lämnar information om verksamhetens

miljöpåverkan också på annat sätt, till exempel i miljörapport

enligt miljöbalken, i bilagor till årsredovisningen eller i en

separat miljöredovisning.” (FAR:s samlingsvolym 2002)

Lägsta nivån på redovisningen blir enligt BFN bl.a. att företagen i

förvaltningsberättelsen skall ange om bolaget bedriver tillstånds- eller

anmälningspliktig verksamhet. Bolaget skall ange vad dessa tillstånd avser,

om några behöver förnyas under året och i hur stor utsträckning de är

beroende av dessa tillstånd. Utöver detta anser BFN också att det i vissa

fall kan vara lämpligt att även lämna upplysningar om bolagets indirekta

miljöpåverkan. (Flening 1999)

Även SFF påpekar vikten av att ledningen klart informerar om vilka

miljöfrågor som de anser är viktiga för företaget. De rekommenderar att

redovisningen bör innehålla mål för miljöarbetet samt vidtagna och

planerade åtgärder för att minska verksamhetens effekter på miljön. Här

säger de även att det klart bör framgå av redovisningen om företaget är

certifierat, t.ex. enligt Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) eller

International Standards Organization (ISO). (Finansanalytikernas

Rekommendationer 2000, 1999).
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4.4.3. EMAS och ISO

Inom EU har en förordning om frivillig miljöstyrning och miljörevision

utarbetats och denna har införlivats i svenska lag (1994:1596). I

ursprungsförordningen från EU kunde man läsa:

”Syftet med denna ordning är att främja en fortsatt förbättring av

industriella verksamheters miljöarbete genom

a) att företagen utarbetar och förverkligar en miljöpolicy,

miljöprogram och miljöstyrningssystem för sina anläggningar,

informera allmänheten om detta.

b) att effekten av dessa åtgärder systematiskt, objektivt och

regelbundet utvärderas,

c) att allmänheten får information om verksamheternas

miljöarbete.”  (EU direktiv 1993:1836 artikel 1)

Förordningen ligger till grund för EMAS-rapporterna som ett flertal stora

företag idag kompletterar sina traditionella årsredovisningar med. EMAS

kan sägas vara ett sätt att uppmuntra företag till att strukturera upp sitt

miljöarbete. För att bli registrerat skall varje anläggning uppfylla

ovanstående punkter och dessa skall granskas av en ackrediterad

miljökontrollant. Det sist nämnda innebär dock inte att miljöpåverkan har

reviderats i och med registreringen. Att EMAS-systemet är en offentlig

miljöredovisning gör att den skiljer sig från de mer vanliga ISO-certifieringar

som många företag i dag har infört, t.ex. ISO 14001. Den används mer som

internt styrmedel och har inga krav på att komma till allmän kännedom och

därmed inget krav på extern miljörevision.

Dessa två miljöredovisningssystem skiljer sig även i vad det är som

certifieras eller registreras. En företagsledning kan välja att ISO certifiera

hela sitt miljöledningssystem samtidigt som en enskild produktions-

anläggning kan registreras enligt EMAS. I princip kan ISO certifieringen

implementeras i hela företaget d.v.s. det är den juridiska personen som

certifieras. EMAS är i första hand ämnad för produktionsanläggningar, alltså

bara delar av den juridiska personen. (Bergström m fl 1998)
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4.4.4. Miljöincidenter rapporterad i Årsredovisningen

Enligt en undersökning gjort av Fredrik Ljungdahl, forskare vid Lunds

Universitet, om börsbolagens miljörapportering för åren 1990-1993 så valde

fler och fler företag att ta upp miljöfrågorna i sina årsredovisningar. Han

kom bl.a. fram till att ett anmärkningsvärt lågt antal företag (10 st

sammanlagt) valde att i årsredovisningen informera om sina miljöincidenter

som inträffat under undersökningens tidsperiod. Han ansåg att det kunde

bero på två saker, antingen att inget av vikt hade inträffat eller att företagen

inte vågade redovisa sådan information. Det senare kanske av rädsla för

hur det skulle påverka intressenters syn på företaget. Enligt Westermark

brukar rapporteringen av incidenter, eller missöden som han kallar dem,

inskränka sig till sådan som redan har kommit till allmänhetens kännedom

genom massmedia. Han tog dock upp Perstorp som ett av de avvikande

företag som var öppna i sin rapportering av incidenter. Vi återkommer

längre fram till bl.a. just Perstorps årsredovisning.

Den årliga återkommande tävlingen ”Årets Miljöredovisning” som

arrangeras av Affärsvärlden och Företagsekonomiska Institutet. I kriterierna

för tävlingen tas bl.a. integreringen av företagets miljöarbete upp.

Arrangörerna anser att redovisningen skall visa hur miljöarbetet påverkar de

olika delarna av verksamheten. Vidare står det i kriterierna om vikten av

företagens trovärdighet. I riktlinjerna skriver de, att det ökar trovärdigheten

om bolaget öppet redovisar både positiva och negativa sidor av

verksamheten. Negativa sidor kan t.ex. vara incidenter, och företaget bör

redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att förhindra en upprepning.

(Westermark 1999)

Enligt GRI finns det skillnad i vilken information kring t ex incidenter som bör

återfinnas i månads- kvartals- och årsredovisningarna. De har en mall som

är tänkt för att underlätta en granskning av miljöredovisning. I sådan mall tar

företagen upp t ex incidenter som är av vikt för intressenter, det kan dock

vara skillnad för vad som kan anses intressant för en viss månad kontra

helår. En stor incident kan påverka resultatet mycket en månad men på

helårsbasis knappt någonting.
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4.4.5. Avsättningar för Miljörelaterade kostnader och skulder

 I den tionde punkten i IAS-37 definierar IASB bl.a. begreppen: avsättning

och eventualförpliktelse. Avsättning är en skuld där tidsperspektiv och

belopp är okänt. Eventualförpliktelse definieras som ett pågående eller

möjligt kommande åtagande som har sitt ursprung i historisk händelse men

som inte kan redovisas p g a beloppet inte kan uppskattas med tillräckligt

hög sannolikhet mm. (Westermark 1999)

SFF anser att det bör finnas en historisk bild av åtgärder för att göra det

möjligt att utröna hur företaget arbetar med sina miljöfrågor. Enligt de

rekommendationer som SFF ger skall företaget i sin redovisning ange om

de har eller kan komma att få kostnader till följd av miljöskador som de har

orsakat. Särskilt inom industribranschen är det vanligt med saneringsbehov

av mark eller vatten till följd av verksamheten. SFF anser inte att det räcker

att företaget bara tar upp sådana förpliktelser som de har idag utan de

måste även redovisa sådant som kan uppstå tillföljd av en lagskärpning. I

rapporten bör det även framgå om företaget har gjort avsättningar i

bokföringen för sådana kostnader. SFF anser också att det är viktigt att det

klart framgår om företaget har överskridit de tillstånd som de innehar och

om så har hänt vilka åtgärder de har planerat för att förhindra att det

upprepas. (Finansanalytikernas Rekommendationer 2000, 1999)

Läser man vidare i IAS-37 kan man dra slutsatsen att miljöskulder

uppkommer p.g.a. juridiska åtagande som grundas på lagstiftning och avtal

eller självpåtagna åtagande som företaget öppet redovisat för

intressenterna. I punkt 19 görs en förklaring till när ett företag behöver göra

avsättningar för miljöskuld. Det viktigaste är att åtagandet härrör från

historiska händelser och att företagets framtida agerande inte kan påverka

det. Sådana åtagande av juridisk karaktär kan vara böter eller kostnader för

miljöförstöring. I deras punkt 59 poängteras att företagen vid varje

balansdag måste granska och justera sina avsättningar. De måste föra

tillbaka avsättningarna om åtagandet minskar i omfång och behovet av

resurser inte längre är lika stort. (Westermark 1999)
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Även FEE berör i sina rekommendationer miljökostnader och i rapporten

från miljögruppen poängteras vikten av att matcha dessa kostnader, t.ex.

utsläpp och avfall, med verksamheten och att de bokförs den redovisnings

period de uppkommer. Enligt rapporten kan emellertid problem uppstå

eftersom orsakssambandet mellan händelse och miljökonsekvens inte alltid

är påtagligt. De anser också att det är av stor vikt att företag som har sin

verksamhet inom miljöfarliga branscher kan garantera att finansiella medel

för sanering av ev. utsläpp finns tillgängliga. Detta för att en av

grundstenarna inom redovisningen den s k fortlevnadsprincipen skall få

trovärdighet. (Westermark 1999)

När företaget skall avgöra om avsättningar skall göras för kommande

åtagande måste de ta hänsyn till Redovisningsrådets rekommendationer. I

RR16:14 framkommer att:

 ”avsättning skall redovisas i balansräkningen när:

a) ett företag har ett åtagande (legalt eller informellt) som en

följd av en inträffad händelse,

b) det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera

åtagandet och

c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Om dessa villkor inte är uppfyllda, skall ingen avsättning

redovisas i balansräkningen.” (FAR:s samlingsvolym 2002)

Detta medför alltså att, kan företaget inte med något så när säkerhet

fastställa ett monetär mått på åtgärden, så kan inte heller avsättningar

göras för detta på balansräkningen. Däremot måste företaget enligt ÅRL 6:1

ta upp detta i sin förvaltningsberättelse för att göra det möjligt för

utomstående att göra en rättvis bedömning av företagets ställning.
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4.4.6. Trovärdighet

Westermark tog som tidigare nämnts upp företagets trovärdighet i samband

med miljöredovisning. Detta uppmärksammas också av forskare bl a Clare.

Roberts, forskare vid Glasgows universitet, som i sin artikel ”Environmental

Disclosures: A Note on Reporting Practices in Mainland Europe” (AAAJ

1991) säger att: en årsredovisning utan miljöinformation ger en ofullständig

bild av företaget. Dessutom anser hon att läsarens syn på företaget

påverkas av bilden som företaget förmedlar med miljöarbetet. Trots att fler

och fler företag har med miljöinformation i årsredovisningen så anser hon

att det fortfarande är överlag för låg nivå på informationen och detta i sin tur

påverkar trovärdigheten.

Detta är något som även Fredrik Ljungdahl tar upp i sin avhandling. Han

anser att kvaliteten på miljöredovisningen får anses vara allmän låg och att

tillförlitligheten för den redovisade informationen kan ifrågasättas. Han

uttrycker också tveksamheter kring bilden företagen försöker förmedla till

läsarna och han ifrågasätter om den verkligen är fullständig. (Ljungdahl

1995)

I Balans nr 5/2003 skriver Lars-Olle Larsson att: GRI i flera år givit ut

riktlinjer för miljöredovisning och att de understrukit värdet av en oberoende

granskning. Dock har man inte gett de redovisande företagen någon

vägledning på granskningsområdet, behovet har funnits sedan

miljöredovisningen etablerades. Larsson skriver vidare att GRI har tillsatt en

arbetsgrupp som har fått till uppgift att komma med rekommendationer

angående hur en sådan granskning skall gå till. Problemet fram till nu har

varit att den enda standarden som formellt kunnat användas av revisorer för

granskning av separata redovisningar har varit för generell och inte särskilt

avsedd för granskning av miljöredovisningar.                                    .
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4.5 Sammanfattning

Detta kapitel har ägnats åt den teoretiska delen av ämnet Miljöredovisning.

Som framkommit är området relativt nytt, de första teorierna kom runt 1970

och vi har än idag inte några särskilda rekommendationer hur redovisning

och revision skall se ut. Vi har presenterat några av de lagar och

normgivande organisationer som styr företagets verksamhet. Dessutom

togs olika teorier och en del rekommendationer som kan appliceras på

miljöredovisning upp.

Ljungdahl tog bl a upp att företagens syn på miljöredovisning ändras, från

att redovisa ett minimum till en mer öppen och ärlig redovisning, d v s

övergå till att bli mer förutseende. Både Ljungdahl och Deloitte & Touches

undersökningar visar att börsbolagen är dåliga på miljöredovisning och

Ljungdahl påpekade också bristen på incidentrapportering i bolagens

årsredovisningar.

Larsson ansåg att ett av problemen med granskning av miljöredovisning är

att standarden har varit för generell men att GRI har påbörjat ett arbete med

att ta fram en sådan särskild miljögransknings revision. Vi redovisade

dessutom två vanligt förekommande miljöredovisningssystem, EMAS och

ISO, och vi avslutade kapitlet med olika författares åsikter om

miljöredovisningarnas trovärdighet.
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5. Rapport granskning

5.1 Inledning
I detta kapitel kommer valda delar ur företagens års- och miljöredovisningar

att presenteras. Att vi väljer att analysera båda rapporterna beror på att

mängden av information i årsredovisningen är så pass begränsad och det

krävs en mer ingående granskning. Dessutom blir detta grunden som läggs

inför den empiriska undersökningen. Allmän information om företagen

återfinns i appendix.

5.2 Årsredovisningar för år 2002

Vi har studerat hur företagen i sina koncern årsredovisningar tar upp sitt

miljöarbete. Detta innebär en granskning av såväl siffror som text och det

skiljer sig mycket i mängden tillgänglig information. Några företag har

presenterat sina redovisningar på engelska i dessa fall har vi gjort fri

översättning till svenska av valda delar.

5.2.1 Akzo Nobel

Företagets syn på hälsa, miljö och säkerhet är en integrerad del av

företagets policy och anses som en nödvändig förutsättning för en ihållande

tillväxt i företaget. Företaget strävar inte bara efter att uppfylla de lagar och

restriktioner som de är underlagda utan också att vara bättre än

myndigheterna kräver. Trots att man har gjort en del förvärv under året, har

man inom koncernen lyckats uppnå målen för miljöarbetet. Företaget är

dessutom ISO-14001 certifierade.

Företaget har på balansräkningen tagit upp avsättningar och i sin

notapparat redogjort för att dessa till viss del är miljörelaterade. Till följd av

skärpning i lag och regleringar kommer företaget att framöver drabbas av

kostnader för bl.a. återställande av miljön och minskning av utsläpp till

vatten, luft och mark. Företaget hade en ingående balans på 211 miljoner

Euro på detta konto och under året användes 8 miljoner till åtgärder. Medan
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det inte är möjligt att fullt ut uppskatta hur utsatt miljön kommer att bli, är det

dock rimligt att förutse nödvändigheten av avsättningar för kommande

kostnader. Företaget anger att de inte tror att dessa avsättningar kommer

att påverka företagets totala resultat utan bara vissa perioder.

5.2.2. Borealis

Borealis investerade under året 10 miljoner EURO i projekt där målen

uteslutande eller till största delen var att åstadkomma förbättringar i hälsa,

miljö och säkerhets frågor. Företaget är ISO-14001 certifierat.

Företaget redovisar i sin balansräkning med noter inga avsättningar som

kan identifieras som miljörelaterade. I övrigt redovisade de inga

miljörelaterade frågor.

5.2.3. Norsk Hydro

Företaget har genom åren intensifierad sina ansträngningar i arbetet med

hälsa, miljö och säkerhet. Systematiska ansträngningar har resulterat i

betydande förbättringar men trots dessa ansträngningar inträffade tragiska

olyckor under år 2002. Två medarbetare inom koncernen omkom, en

genom en arbetsplatsolycka och en annan i en bilolycka under arbetstid.

Företaget anser naturligtvis detta är mycket tragiskt men ser det även som

en påminnelse om att de måste fortsätta sitt arbete med förbättringar.

Trots ett medvetet arbete med att förbättra produktionen så råkade man

utför vissa oavsiktliga händelser och företagsledningen skriver i sin

förvaltningsberättelse att de kommer att arbeta aktivt med dessa problem

under år 2003. Norsk Hydro använder sig av livscykelanalyser för att bli så

effektiva som möjligt i sin användning av råmaterial och energi. Genom

denna analysmetod försöker de även påverka sina leverantörer och

transportörer. De strävar även efter att bli bättre på återanvändning och att

minska avfall och spill. De har kontinuerliga uppföljningar av

kemikalieanvändningen och har satt egna toleranskriterier för inköp av

dessa. Företaget strävar efter att hitta ersättningar för farliga kemikalier som

ingår i produktionen. Företaget är dessutom ISO-14001 certifierat.
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Fabriken i Stenungsund har gjort avsättningar för miljöarbete under några

år. Med anledning av nya lagar kring deponier av industriavfall kommer

bolaget att drabbas av relativt stora kostnader under 2004 och man har

avsatt medel för detta i förväg som för 2002 uppgår till 10,5 miljoner SEK.

5.2.4 Perstorp Oxo

Miljö, hälsa och säkerhet är prioriterade områden inom Perstorpkoncernen.

Företaget strävar ständigt efter förbättringar gentemot de uppsatta målen

som varje enhet har. De arbetar aktivt med miljöarbetet och anser det som

en förutsättning för att på ett ansvarsfullt sätt kunna bedriva sin verksamhet

och uppnå varaktigt hållbar utveckling. Företaget är ISO-14001 certifierat.

Företaget har under året erhållit nya tillstånd från Miljödomstolen för utökad

produktion på flera av anläggningarna i Sverige. Stenungsundsfabriken har

ansökt hos myndigheterna om tillstånd för utbyte av eldningsolja EO5 mot

naturgas och i en deldom avseende ett igångsättningsmedgivande för

byggnadsarbete som erhölls i början av 2003 (detta arbete är nu nov. 2003 i

full gång). Införandet av naturgas kommer bl a att medför flera positiva

miljöeffekter eftersom denna gas innehåller färre av de miljöpåverkande

elementen t ex svavel och kväve. Detta i sin tur medför att företaget kan

lägga ner befintliga anläggningar för rening och reduktion.

Den verksamhet som koncernen bedriver påverkar främst den yttre miljön

genom utsläpp till luft och vatten samt genom att de genererar avfall och

buller. Företaget redovisar att ett saneringsprojekt pågår vid fabriken i

Perstorp där färdigprodukt har förorenat grundvattnet. De tar även upp att

de är involverade i diskussioner angående återställningsansvar för två

avyttrade fastigheter i Bankeryd. I årsredovisningen hänvisar företaget till

sin särskilda miljöredovisningsrapport för mer information. Företaget

redovisar inga avsättningar som är miljörelaterade i sin balansräkning med

noter.
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5.3 Miljörapporter för år 2002

Vi har studerat vad företagen i sina miljöredovisningar väljer att ta upp och

hur de redovisar sitt miljöarbete. I skillnad till årsredovisningar, är dessa

rapporter alla på svenska och berör endast de fabriksenheter som är

belägna i Stenungsund.

5.3.1. Akzo Nobel

Akzo Nobels miljörapport är främst avsedd för att skickas till

tillsynsmyndigheterna men kan även erhållas av andra intressenter.

Företaget inleder sin miljörapport med en presentation av verksamheten,

organisationen och ansvarsfördelning. Alla tillstånd och dispenser enligt

miljölagstiftningen redovisas, även det kontrollprogram som företaget har

för uppföljningar presenteras. Under ett kapitelavsnitt redogörs för hur

företaget beaktar de olika hänsynsreglerna i Miljöbalken bl a bästa möjliga

teknik, kunskapskravet samt hushållning med råvaror och energi.

Förbrukningen av råvaror och övriga resurser som t ex energi redovisas

tydligt i tabeller där det finns möjligheter att jämföra med tidigare års siffror.

På samma sätt finns en redovisning av utsläpp till vatten och luft samt en

sammanställning över avfall uppdelad i konventionellt och farligt avfall.

Som en bilaga till miljöredovisningen finns en dagbok där företaget dag för

dag redovisar incidenter som har inträffat och även vad som har gjorts för

att åtgärda dessa. Företaget rapporterar 71 incidenter i miljörapporten var

av de allra flesta var av obetydlig karaktär. Några lite större incidenter finns

redovisade som t ex: ett haveri som orsakade brand i en kompressor vilket

medförde driftstörningar och Ammoniak utsläpp till luften (020909). Ett byte

av en transformator ledde till att övriga transformatorer inte klarade arbetet.

Säkerhetsventiler utlöstes och företaget hade ett utsläpp av Ammoniak och

EtylenDiAmin till luften (021021). I både fallen gjordes snabba insatser från

företagets sida och produktionen kunde återgå till det normala.
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5.3.2. Borealis

Företaget har uppdelad sin miljöredovisning i två av varandra oberoende

rapporter. Den ena rapporten, som redovisas till tillsynsmyndigheterna, är

uppdelade så att varje fabriksenhet är presenterad för sig. Den andra

rapporten är en sammanfattning av den tidigare nämnda miljörapporten och

är avsedd främst för företagets övriga intressenter. Denna rapport är

skriven på ett mer lättförståeligt sätt och företaget använder sig av olika

tabeller och diagram för att redogöra för bl a de utsläpp som verksamheten

har orsakat.

I rapporten som tillsynsmyndigheterna får ta del av, presenterar företaget

sin verksamhet och organisation. Man redogör för gällande tillstånd och

även för pågående tillståndsfrågor, samt det kontrollprogram som de

använder i sin verksamhet. Med hjälp av tabeller och diagram redogör de

för förändringar som skett i produktionen under året. Man kan utläsa om

företaget har lyckats uppfylla de uppsatta miljömålen och vilka åtgärder som

har vidtagits för att klara detta. I bilagor redogör företaget för sin råvaru- och

kemikalieförbrukning för år 2002 men det finns inga jämförande siffror.

Detta gäller även redovisningen av återvinning och avfall.

Bland bilagorna finns även en miljödagbok där företaget redogör för tillbud

och incidenter som har inträffat under året. Det finns sammanlagd 44

noteringar på de två fabriksenheter, de flesta handlar om externa klagomål

på buller eller lukt. En kraftig störning i den biologiska reningen inträffade p

g a ett misstag i doseringen av lut och detta medförde en störning i

verksamheten. Förhållanden kunde återställas inom ett dygn men

händelsen ledde till att företaget överskred riktvärdet för månaden och de

tillsatte en särskild utredning av händelsen ( Krackeranläggningen 021107).
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5.3.3. Norsk Hydro

Fabriken i Stenungsund är ett av dotterbolagen i koncernen, en egen

juridisk person registrerat som Hydro Polymers AB. Fabriken använder sig

av dubbla miljöstyrningssystem och detta redovisas i två oberoende

rapporter, en Miljörapport som är avsedd för tillsynsmyndigheterna samt en

EMAS-redovisning som är en mer offentlig rapport och vänder sig till övriga

intressenter.

I EMAS-redovisningen presenterar företaget på ett lättbegripligt sätt sin

miljöpolicy, vilka mål de har och hur de tänker uppfylla dem. Som allra sista

punkten i policy programmet står att ”företaget öppet skall redovisa

miljöfakta” och det gör de med hjälp av diagram, bilder och texter. Under

rubriken miljöpåverkan berättas om företagets kvicksilverdeponi och

ytterligare en deponi för slam från det egna reningsverket. Till följd av

lagskärpning för industrideponier har företaget presenterat sin avslutnings

plan för myndigheterna. I rapporten informerar de om att ca 44 miljoner

SEK har investerats i olika åtgärden inom hälsa, miljö och säkerhet och det

finns en redogörelse för vilka miljöförbättringar som har vidtagit under året.

Dessutom redovisar företaget fyra miljöincidenter av lite större karaktär och

säger också att de har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande

incidenter skall uppstå framöver.

I miljörapporten som tillsynsmyndigheten månadsvis skall ha, går företaget

lite mer in i detalj och berättar om verksamheten, organisationen, tillstånd

och produktion. Företaget redogör för hur de ser på och tillämpar

hänsynsreglerna i Miljöbalken. De tar bl a upp bästa möjliga teknik,

hushållning med råvaror och energi samt ansvar för att avhjälpa skada.

Under rubriken ”Miljöförbättrande åtgärder” redogör företaget för vilka

åtgärder de, till betydande kostnader, har vidtagit i produktion och

processer. Det finns tabeller och diagram över bl a produktion,

energiförbrukning, utsläpp och avfall, det finns även möjligheter att jämföra

dessa siffror med föregående år.
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Slutligen återfinns en miljödagbok där företaget redogör för incidenter och

tillbud vid fabriken. Det framgår att antalet inrapporterade incidenter har

ökat vid jämförelse med tidigare år och detta har åstadkommits medvetet,

genom ett ökat fokus på detta arbete från både företagsledningen och

hälsa, miljö och säkerhets (HMS) avdelningen. Det är ledningens fasta åsikt

att en ökad rapportering bidrar till såväl ökad säkerhet som minskade

utsläpp till miljön.

Det finns 14 redovisade noteringar på tillbud och incidenter av olika

storlekar och även vilka åtgärder företaget har vidtagit för att åtgärda

problemet. De redovisar incidenter som inträffar på deras geografiska

område oberoende av om de inträffar till följd av egen eller entreprenörs

verksamhet.

5.3.4 Perstorp Oxo

I miljörapporten redogör företaget för sin verksamhet och beskriver

organisationen och ansvarsfördelningen inom områdena. Alla gällande

föreskrifter, villkor och beslut finns uppställd i register där även tillstånds-

och produktionsmängder finns angivna.

Under rubriken ”Företagets beaktande av hänsynsreglerna i Miljöbalken”

redogör de för hur de anser att de uppfyller kraven på t ex ”bästa möjliga

teknik”, ”hushållningen med råvaror och energi” samt ”ansvar för att

avhjälpa skada”.

Det finns en miljödagbok är intressenter kan utläsa tillbud, störningar och

klagomål samt vidtagna åtgärder. Här redovisar företaget utsläpp till luft och

vatten var för sig och totalt finns 56 incidenter redovisade. Inga större

incidenter har inträffat under året, de flesta handlar om

kvävereningsanläggningen vad gäller utsläpp till vatten och fackling av

syntes gas till luften. Slutligen finns en redogörelse för avfall och farligt

avfall där företaget informerar om hur de hanterar detta och till vilka

mottagare detta skickas för sluthantering.
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5.4 Sammanfattning

Vi har i kapitlet redovisat företagens års- och miljöredovisningar. Den första

delen presenterade miljörelaterade delar ur årsredovisningarna.

Redovisningarna är på koncernnivå och det skiljde sig mycket i mängden av

information som företagen tog upp på denna nivå. Borealis skiljde sig

kraftigt från de övriga genom att nästan inte ha någon information alls.

Genomgående för alla företagen förutom Borealis var att företags-

ledningarna ansåg att arbetet med Hälsa, Miljö och Säkerhet var hög

prioriterade områden. Två av företagen redovisade att de hade gjort

avsättningar för miljöarbete. Alla fyra företag i studien är certifierade enligt

det internationella miljöledningssystemet ISO-14001, Norsk Hydro har

förutom det valt att EMAS registrera Stenungsundsfabriken.

I den andra delen presenterades fabrikernas särskilda miljörapporter.

Företagen är underställda miljöbalkens krav på miljöredovisning, d v s de

måste varje månad skicka in en miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Förutom denna rapport har två av företagen valt att göra ytterligare en

rapport. Dessa vänder sig till företagens övriga intressenter och är en mer

lättförstålig sammanfattning av företagens miljöarbete. Norsk Hydros

EMAS-rapport är en av dessa.

Alla företagen redovisar i miljörapporten sina eventuella incidenter i en så

kallad miljödagbok. Det framkom att det under det aktuella året inte hade

förekommit några incidenter av allvarligare karaktär.
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6. Empiri i form av intervjuer

6.1 Inledning

För att få en mer enhetlig bild av företagens miljöredovisning särskild med

hänseende på incidenter har vi utfört intervjuer med berörda företag och vi

kontaktade personer både på miljö- och ekonomiavdelningen. Två av

företagen, Borealis och Perstorp Oxo, valde att låta miljöavdelningen svara

på samtliga frågor. Här följer ett sammandrag av intervjuerna, frågorna

återfinns i appendix.

6.2 Företagens syn på sitt miljöarbete

Företagen bedriver alla verksamhet som kräver tillstånd av myndigheterna

och är underställda miljöbalkens krav men anser trots dessa krav inte att

själva miljöarbetet är något negativt, de ser alla det som en positiv och

integrerad del av sin verksamhet. Det var endast Akzo Nobel som uppger

att de ser sitt miljöarbete som en form av konkurrensmedel, övriga uttrycker

istället att har de inte detta arbete kommer kunderna helt enkelt att välja en

annan leverantör. Samtliga företag anser att arbetet med miljön är mycket

viktigt för företagens förmåga till överlevnad, för om företagen inte sköter

sina åtagande tvingas de av omgivningen att lägga ner eller flytta

verksamheten med höga kostnader som följd. Flera av de intervjuade

personerna påpekar dessutom att de själva är bosatta i närheten av

fabrikerna och därför naturligt har ett egenintresse av närmiljön. De säger

dessutom att de är fullt medvetna om att det naturligtvis påverkar deras sätt

att arbeta.

Norsk Hydro figurerade för några år mycket i miljödebatten eftersom de

tillverkar PCB som då var mycket ifrågasatt. Företagsledningen bestämde

då att än högre fokus skulle läggas på miljöfrågorna och detta medförde att

Stenungsundsfabriken EMAS certifierades. Detta arbete fortsätter nu

genom att hela den sektor fabriken tillhör nu skall genomföra samma

certifiering.
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På frågan vem som är intressenter till företagens miljöredovisning var

svaren ganska enstämmiga, alla ansåg att den viktigaste egentligen var

tillståndsmyndigheten eftersom rapporteringen är förknippat med lagkrav.

Myndigheten tar sedan ställning till om det finns något som är åtalbart,

företagen har krav på egen kontroll där de skall redovisar allting, sedan

tittar myndigheten om verksamheten ligger inom lagens ram.

I detta sammanhang skiljer sig Akzo Nobel återigen från de övriga. De

poängterar att förutom tillståndsmyndigheten så är den största intressenten

de själva, d v s att rapporten används som underlag i förbättringsarbetet.

Detta visar sig bl a genom användandet av statistiska utdrag från deras

tillbudsrapports system. De påpekar att redovisas tillbuden öppet kan man

lära sig av dem och därmed undvika större tillbud.

Miljösamordnaren på Borealis sammanställer en enklare version av

miljörapporten som används som informations material till företagets övriga

intressenter t ex studenter. Detta gör man för att fler skall få tillgång till

lättbegriplig miljöinformation eftersom den lagstadgade är så specificerad

och teknisk att den som inte är insatt i ämnet kan få problem att förstå

sammanhanget. Norsk Hydro förklarar att även deras EMAS-certifiering

utmynnar i en rapport som även den vänder sig till företagets övriga

intressenter t ex kommunen.

6.3 Företagens syn på SFF och FEE

En av frågorna i frågeformuläret tog upp företagens syn på hur väl deras

miljöredovisning uppfyller kraven som ställs av SFF och FEE. Eftersom

årsredovisningarna sammanställs på koncernnivå så hade intervju

personerna inte den ställningen inom organisationen att de kunde svara på

dessa frågor. Alla företagen förutom Perstorp Oxo uppger att de är svenska

dotterbolag och har utländska ägare. Perstorp Oxo däremot ägs av ett

svenskt investmentbolag men är inte börsnoterat i dagsläget. Det pågår

planering inför en kommande börsintroduktion och företaget arbetar med

miljöinventering av hela koncernen, inkl bolagen utomlands. Denna

utredning skall utmynna i att företaget kommer att uppfylla alla

rekommendationer.
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6.4 Företagens syn på incidentredovisning

Åsikterna om särredovisning av incidenter går isär beroende på om det är

miljöavdelningen som har svarat på alla frågor eller om vi fick separata svar

från ekonomiavdelningen. Det var samstämmigheter när det gällde

vardagsincidenter, men inte när det gällde större tillbud. Småsaker som

inträffade dagligen kostnadsfördes direkt och det gick inte att särskilja

dessa från övriga kostnader. Skillnaden kom istället i hanteringen av större

händelser. Där ansåg miljöavdelningarna på Akzo Nobel och Norsk Hydro i

motsatts till sina ekonomiavdelningar att ett särskilt konto för tillbudet

upprättas vilket medför att man lätt kan identifiera kostnaden. Som exempel

på detta berättade Miljöskyddsingenjören på Norsk Hydro att vid en nyligen

inträffad ångpanneexplosion upprättades ett särskilt konto för redovisningen

av detta tillbud.

En annan av frågorna i formuläret var om företagen i budget arbetet

reserverade medel för incidenter och här var det total samstämmighet bland

alla företagen. I sitt arbete försöker de självklart förebygga incidenter, allt

miljöarbete går ut på att förhindra tillbud och man reserverar självfallet inte

medel för saker som inte får inträffa.

Öppenheten i företagens incidentrapportering grundar sig mycket i

lagkravet som finns och som gör rapporten till en offentlig handling. Flera

påpekar att: i och med att rapporten är en offentlig handling så skulle de

inte kunna dölja incidenter även om de hade velat. Alla framhåller dock att

de vill vara öppna i sin redovisning och Norsk Hydro har tagit ytterligare ett

steg genom att de i sin miljöpolicy har skrivit in att de öppet skall redovisa

miljöfakta.
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6.5 Företagens policy kring miljöinvesteringar

Företagen är i princip överens om att de försöker särbehandla sina

miljöinvesteringar men att stora investeringsprojekt ofta uppfyller flera olika

strategier. En investering kan både sänka kostnader, minska företagets

beroende, säkerställa deras långsiktiga överlevnad samt ge företaget

miljömässiga vinster.  Två av företagen tar upp att de försöker kvoterar

miljöaspekten i sina investeringar.

Företagen följer redovisningsprinciperna bl a RR 16:14 när de säger att

miljörelaterade avsättningar förekommer om kostnaderna kan uppskattas

på ett tillförlitligt sätt. Akzo Nobel uppger att de har avsatt medel för

investeringar i samband med skärpta lagkrav på utsläpp av CO². Borealis

har inga avsättningar i år men gör det normalt om kostnaderna är kända.

Norsk Hydro och Perstorp Oxo gör avsättningar för avslutning av

företagsdeponier eftersom det 2005-01-01 p g a lagändringar inte längre är

tillåtet att deponera avfall inom företagen.

Bokföringsmässiga avskrivningar på miljöinvesteringar görs enligt gällande

regler och rekommendationer. Det innebär i princip att: om investeringen

leder till inköp av en materiel tillgång med en ekonomisk livslängd på mer

än tre år, så görs avskrivningar över denna. Detta skiljer sig enligt

ekonomiavdelningarna inte från hur man hanterar övriga investeringar.

Inom alla fyra företag finns det en generell förslagsverksamhet där anställda

kan lämna förslag på förbättringar, framförallt kostnadsbesparande och

arbetsmiljömässiga men även i miljö och säkerhets frågor kan de komma

med förslag. Förslagsverksamheterna är på något sätt knytet till ett

belöningssystem men här tar intervjupersonerna upp problematiken kring

att sätta kronor och ören på miljö- och säkerhetsdelen. Samtidig påpekar de

också svårigheten med gränsdragningen kring vad som kan anses ingå i

den enskildes arbetsuppgifter och vad som kan ses som tips och förslag.
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Flertalen av inkommande förslag angående miljö och säkerhetsfrågor

kommer från personer inom de avdelningar som arbetar med dessa. Trots

problemen kring belöningssystemet så anser företagen ändå att

förslagsverksamheten är viktigt och att bolaget tjänar på att den finns kvar i

någon form.

6.6 Sammanfattning

I detta kapitel har vi redogjort för de företags intervjuer som gjorts.

Företagen klargjorde sin syn på miljöarbetet, de ser det som en positiv och

integrerad del av sin verksamhet och en viktig komponent för företagets

förmåga att överleva. Tillståndsmyndigheten anses av alla företag som en

viktig intressent på grund av det lag stadgade kravet på redovisning men de

ser även andra viktiga intressenter som t ex kommunen.

Företagens syn på rapportering av incidenter berodde på vilken avdelning

man ställde frågan till. Miljöavdelningarna ansåg att det fanns en

särredovisning av större tillbud vilket inte framkom från ekonomi-

avdelningarna. Alla företagen förebygger incidenter och gör därmed inga

reserveringar för dessa men miljörelaterade avsättningar förekommer om

företagen med säkerhet kan bestämma kostnaderna. När det gäller

investeringar försöker de bestämma hur stor del av det totala beloppet som

kan anses vara miljörelaterat.

Alla fyra företag har en förslagsverksamhet som går ut på att anställda kan

komma med förslag till förbättringar. När det gäller miljön så finns det två

problem som togs upp, dels att överföra förslaget till monetära mått och

dels att dra en gräns mellan vad som kan anses ingå i den anställdas

arbetsuppgifter och vad han/hon kan lägga förslag på utöver det.
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7. Analys

7.1 Inledning

Vi kommer i det här kapitlet att sammanföra teori, empiri och analysera hur

företagen i undersökningen uppfyller lagar och rekommendationer i

förbindelse med miljöredovisning. Detta för att kritisk granska om företagen

kan anses uppfylla normgivarnas rekommendationer.

7.2 Företagens miljöredovisning

Alla företag i studien bedriver verksamhet som enligt Miljöbalken kräver

tillstånd. Tillståndsgivande myndigheten är länsstyrelsen som för att se om

företagen följer lagen, kräver in utförliga rapporter varje månad samt en

sammanfattande årsrapport. I miljöbalken står att företagen är skyldiga att

visa att de har följt miljöbalkens allmänna hänsynsregler, men även

försiktighets- och resurshushållningsprinciperna. Månadsrapporten kan se

som en bekräftelse på detta, enligt lagen finns det krav på redovisning men

inga direkta anvisningar för hur rapporten skall utformas.

Företagen har en ganska enhetlig syn på sin miljöredovisning, alla arbetar

mycket öppet och aktivt i sitt arbete. De ser det inte som något negativt utan

mer som en förutsättning för företagets möjlighet att överleva. Detta

stämmer väl överens med Larssons åsikter angående villkoren för

företagens överlevnad. Han säger att de måste öppet kommunicera och

genomföra arbetet på ett trovärdigt sätt. Ljungdahl håller med när han

säger, att en öppen och ärlig redovisning kan ses som ett tecken på

företagens medvetenhet om de konsekvenser som verksamheten har på

miljön. Ett exempel är Norsk Hydros agerande när deras produkt blev

mycket ifrågasatt, deras fokus på miljöfrågor ökade drastiskt. Detta

stämmer även överens med en annan av Ljungdahls åsikter, att företagens

synsätt förändras och övergår från att tidigare ha varit ”ett ont måste”, att

tvingas återställa efter miljöpåverkan, till att istället bli ett mer förutseende

arbete.
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7.3 Årsredovisningslagens tillämpning

I ÅRL finns anvisningar kring vad som skall finnas i förvaltningsberättelsen.

BFN kommenterade tillägget till ÅRL 6:1 med att kravet på upplysningar i

förvaltningsberättelsen inte förändras av att företaget lämnar information om

miljöpåverkan på annat sätt. De anser att lägsta nivån på förvaltnings-

berättelsen är att den anger om bolaget bedriver någon anmälningspliktig

verksamhet och deras beroende av tillstånd. SFF går ett steg längre när de

säger att redovisningen bör innehålla mål för miljöarbetet samt vidtagna och

planerade åtgärder för att minska verksamhetens påverkan på miljön. I

Deloitte & Touches undersökning konstateras att företagen fortfarande har

för lite information angående sin miljöpåverkan i sin årsredovisning. SFF

varnar emellertid företagen som endast har miljöinformationen i

årsredovisningen för att komma med vaga uttalanden som kan påverka

riskbedömningen av företaget. Enligt Flening så syftar SFF med denna

rekommendation på hur företagen presenterar fakta om de

miljöförhållanden som påverkar deras finansiella situation.

I propositionen som låg till grund för tillägget identifierades de finansiella

risker som bl a kan vara förpliktelser i olika former som drabbar företaget.

Propositionen tog upp att de grundläggande principerna, realisation och

försiktighet, skall användas även när det gäller händelser med

miljöanknytning. ICC och GRI tar också i sina rekommendationer upp

försiktighetsprincipen som en av grundstenarna i miljöredovisningen.

Sammanfattar vi hur företagen i vår studie tillämpar årsredovisningslagen

så anser vi att det bara är Borealis som inte uppfyller ÅRL: s krav på

information angående företagets miljöpåverkan. Övriga företag i

undersökningen redovisar hur de arbetar med miljöfrågan, hur den har

integrerats i deras organisation och att de är miljöcertifierade. Borealis tar

dock också upp att de är certifierade. Detta innebär att alla företagen

uppfyller SFF: s rekommendation angående sådana certifieringar.

Ägarbilden i företagen varierar, det är endast Perstorp Oxo som är

svenskägt, men de uppfyller ändå i princip alla normgivares

rekommendationer.
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7.4 Redovisning av miljöincidenter i årsredovisningen

Enligt de lagar som påverkar företagens årsredovisningar, t ex Miljöbalken,

årsredovisningslagen och EU: s internationella standard för redovisning

(IAS-37), finns inga krav på redovisning av miljöincidenter. SFF:s, FEE:s

och GRI:s rekommendationer kring ämnet miljöredovisning kan tolkas som

det finns ett intresse kring information om större incidenter.

SFF skriver bl a att allt som kan bedömas ha en direkt effekt på företagets

framtida vinster skall redovisas i årsredovisning. De är fullt medvetna om att

det för företagen kan vara svårt att uttrycka detta i monetära mått men de

anser att det bör finnas i text. FEE anser också att den externa

redovisningen bör tillhandahålla information om företagets inverkan på

miljön och dess driftsverksamhet. Den skall kunna användas av intressenter

för utvärdering. Det bör innebära att redovisningen måste innehålla

information om större störningar i verksamheten.

När Ljungdahl gjorde sin undersökning kom han fram till att endast ett fåtal

valde att i årsredovisningen redovisa miljöincidenter. Han ansåg att

antingen, hade inget viktigt inträffat eller så vågade företagen inte redovisa

sådan information av rädsla för att det skulle påverkar synen på företaget.

Westermark uttrycker en liknande åsikt när han säger att företagen bara

rapporterar incidenter som redan har kommit till allmän kännedom. Han tog

dock upp Perstorp som en av de få som öppet redovisade sina incidenter.

När vi jämför och försöker att återknuta detta till företagens

årsredovisningar så kommer vi fram till att tre av företagen, Akzo Nobel,

Norsk Hydro och Perstorp Oxo, uppfyller rekommendationerna angående

öppenheten. Detta anser vi till följd av att de i årsredovisningen redogör för

sitt miljöarbete och sin miljöpolicy. Borealis avviker dock genom att de i sin

årsredovisning knappt ha någon information alls förutom hur mycket pengar

de har investerat i Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS). Bristen på information

på koncernnivå rimmar illa med det intryck som förmedlades vid vårt besök

på företaget. Där upplevde vi att Borealis hade samma syn och

engagemang som övriga företag i studien, men detta engagemang verkar

inte ha slagit igenom på koncernnivå.
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Westermarks påstående angående Perstorps öppenhet i rapportering av

incidenter verkar fortfarande stämma. I vår undersökning fann vi att

Perstorp var de ända som redovisade någon större incident. Detta kan bero

på det som Ljungdahl talar om, antingen rädsla eller att inget av vikt

inträffat, vilket företagens miljödagböcker faktiskt pekar på.

7.5 Miljörelaterade ekonomifrågor

Årsredovisningslagen och IASB ger företagen anvisningar om hur de

generellt skall bokföra avsättningar och göra avskrivningar och det är

egentligen ingen skillnad på hur de skall hantera sådana av miljörelaterade

karaktär. Detta framgår också av våra intervjuer där särskilt

ekonomiavdelningar påpekade att de inte gör någon skillnad i hanteringen

av miljö- och övriga investeringar eller avsättningar.

I de tidigare nämnda undersökningar av Deloitte & Touches konstaterades

att företagen är ganska dåliga på att redovisa vad deras miljöpolicy får för

ekonomiska konsekvenser för företaget. Även Westermark tycker att en

sådan redovisning är nödvändig för att läsaren skall få en helhetsbild av

företagets syn på sitt miljöarbete. I vår undersökning kan endast Akzo

Nobel och Borealis anses tillföra läsaren sådan information.

Enligt ÅRL 3:9, IAS-37 pkt 19 och RR 16:14 skall företagen göra

avsättningar för kommande kostnader om man tillförlitligt kan uppskatta hur

stor dessa kostnader kommer att bli, detta kan också utläsas i SFF: s och

FEE: s rekommendationer. Norsk Hydro har under två år satt av medel för

att avveckla sina företagsdeponier. Perstorp Oxo kommer i år att göra

avsättningar för liknande åtgärder medan Borealis påpekar att de i

förekommande fall gör sådana avsättningar och Akzo Nobel har gjort

avsättningar för CO². Alla företagen förebygger incidenter men gör inga

avsättningar då detta inte stämmer med deras policy att arbeta

förebyggande. I detta var alla eniga dock var det skillnad i hur större

incidenter redovisades, enligt miljöavdelningen särredovisades dessa men

inte enligt ekonomiavdelningen.
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Ljungdahl påpekar i sin avhandling vikten av att företagen redogör för vad

de har gjort för att mildra verksamhetens miljöpåverkan. I våran studie

redovisar två företag, Akzo Nobel och Borealis, antingen i

förvaltningsberättelsen eller i noter, hur mycket pengar som har investerats i

HMS åtgärder. Att det inte har gått att utläsa detta i övriga företags

årsredovisningar kan bero på att dessa investeringar inte har särbehandlas.

7.6 Trovärdigheten för företagens miljöredovisning

Det finns inga lagar eller rekommendationer än angående revidering av

företagens miljöredovisning. Detta är en ”springande punkt” i debatten kring

trovärdigheten av miljöredovisningarna, och som Larsson nämnde har GRI

tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram rekommendationer för en sådan

revidering.

Roberts påpekade i sin artikel att trovärdigheten påverkas av kvalitén på

miljöinformationen i årsredovisningarna vilken även Ljungdahl tar upp när

han säger att kvalitén på informationen är allmänt låg och att dess

trovärdighet kan ifrågasättas. Av de studerade företagen har alla utom

Borealis i sin årsredovisning en relativt bra information om sitt miljöarbete.

Pratar man om deras separata miljöredovisning enligt miljöbalken så

uppfyller alla företag med god marginal kraven. De flesta av företagen

redovisar inte någon form av miljörevidering vare sig i års- eller den

separata miljöredovisningen. Ett undantag är dock EMAS-rapporten som

Norsk Hydro sammanställer genom att den är reviderad av Det Norske

Veritas Certification AB (DNV). Denna rapport är som tidigare nämnts

frivillig.
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8. Forskningsfrågorna besvaras

8.1 Inledning

I det här kapitlet kommer vi att besvara forskningsfrågorna och försöka

klargöra vad vi kunnat göra bättre samt att ge förslag till vidare forskning.

8.2 Forskningsfrågorna besvaras

Vi ifrågasatte om företagen redovisade eventuella incidenter och hur väl

dessa kostnader specificeras. Svaret blev: Det beror på!

Svaret berodde på vem som tillfrågades. På miljösidan var alla företagen

överens om att större incidenter definitivt särredovisades medan de

intervjuade personerna på ekonomi avdelningarna inte ansåg att så var

fallet. Vi ifrågasatte vilken avdelning som gav riktig information, men

eftersom ett exempel presenterades av Norsk Hydros miljöingenjör, så

anser vi att miljöavdelningarna har rätt när de säger att större incidenter

faktiskt särredovisas. Men det är något som ekonomikontoren inte tycks

veta något om! Vi kan konstatera att om de inte vet att incidenter

särredovisas blir det svårt att ta upp dessa i årsredovisningen.

8.3 Reflektioner över studien

När vi påbörjade detta arbete hade vi en bild av hur vi trodde

organisationerna skulle vara uppbyggda. Vi antog att det skulle finnas en

klar gräns mellan miljörelaterade och ekonomiska frågor, men det skulle

visa sig att det var i produktionen som miljöarbetet både planerades och

utfördes.

I våran lilla förställningsvärld så får ingen utsätta sig för risken att stå utan

pengar för oförutsedda händelser. Vi förstod ganska snart att när det gällde

avsatta medel för incidenter så hade vi tänkt alldeles för småskaligt. Att

företagen inte avsätter medel för något som enligt deras mening inte får

hända framstår nu ganska självklart för oss, särkilt med tanke på att företag
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i den här storleksklassen kan skrapa fram hundratals miljoner kronor över

dagen. För planerade miljökostnader t ex nedläggning av deponierna gör

företagen naturligtvis avsättningar, detta gäller också planerade

miljöinvesteringar.

Rent allmänt tycker vi att företagen har alldeles för lite miljöinformation i

sina årsredovisningar, informationen finns att hämta i miljörapporterna,

speciellt EMAS-rapporten är informativ, så det borde inte vara svårt att

sammanställa den. Vi har dock en viss förståelse för att de granskade

fabrikerna är relativt små i förhållande till koncernerna vilket kan ha

påverkat mängden som har redovisats på koncern nivå.

Efter att ha avslutat arbetet med denna rapport känns det som om vi hade

behövt mer verklighetsförankring redan från början, detta hade sparat oss

mycket tid och gett oss möjligheten att formulera bättre frågor inför

företagsintervjuerna. Som det blev nu så stämde vår teoretiska bild inte

riktigt överens med verkligheten, vilket ledde till att vi kanske inte fick den

information som vi hade fått om frågorna formulerats annorlunda.

8.4 Förslag till vidare arbete

Under vårt arbete har några frågor dykt upp kring hur miljöredovisningen

kan få en starkare ställning i företagets årsredovisning. En fråga är t ex vad

som skall kunna göras för att få företagen att självmant ta upp relevant

information. Är det nödvändigt att myndigheterna skärper lagstiftningen

kring informationskravet eller finns det andra sätt att motivera dem?

En annan fråga som kom upp var kring trovärdigheten. Flera författare som

vi stiftade bekantskap med under arbetets gång påtalade nödvändigheten

av trovärdighet för miljöinformationen i årsredovisningarna. Här tycker vi att

det finns ett stort behov av vidare forskning. Vi tror att ett steg mot högre

trovärdigvärdighet kan vara en oberoende revidering av redovisningen och

GRI:s initiativ kan vara ett steg i rätt riktning.
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Appendix

Här följer en kort presentation av företagen i studien samt

diskussionsunderlaget som har använts vid företagsintervjuerna.

Akzo Nobel

Akzo Nobel anser sig vara ett mångkulturellt företag med 65200 anställda

och verksamhet i över 80 länder. De har sitt koncernhuvudkontor i

Nederländerna och hade en omsättning som för år 2003 uppgick till ca 118

miljarder SEK.

I Sverige har Akzo Nobel 4500 anställda på ett 30-tal platser från

Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder. Här finns internationella huvudkontor

för tre av Akzo Nobels affärsområden. I Stenungsund finns affärsområdena

Akzo Nobel Surface Chemistry och Akzo Nobel Functional Chemicals.

Dessa företag utvecklar, tillverkar och marknadsför insats- och

hjälpkemikalier för bl a tvätt- och rengöringsmedel. I Stenungsund arbetar

ca 500 personer inom företagen.

Hydro Polymers AB

Hydro Polymers är en del av Norsk Hydro ASA med huvudkontor i Oslo, ett

av Europas 100 största företag, verksam i mer än 40 länder. En del av

deras globala verksamhet baseras på tillvaratagandet av naturresurser för

att täcka människors behov av livsmedel, energi och material. Hydro är den

största aluminiumleverantören i Europa och en av världens största

producenter av olja och gas utvunnet till havs. Koncernens omsättning för

år 2002 uppgick till 163 Miljarder NKR och koncernen har drygt 36000

anställda.

Hydro Polymers AB startade sin verksamhet i Stenungsund 1967 och har

idag ca 430 anställda. Här tillverkas av salt, elenergi och eten plasten

polyvinylklorid, också kallad PVC.



Särredovisning av incidenter inom petrokemi industrin i Stenungsund?
av Thomas Fredriksson & Lene Johansson II

Perstorp Oxo AB

Perstorp AB är en del av Sydsvenska Kemi AB. Koncernen bildades så sent

som 2001 då förvärven av Perstorp och Neste Oxo genomfördes. De är

världsledande inom flera av sina områden när det gäller specialiserade

kemiprodukter och omsättningen var ca 6 Miljarder SEK år 2002.

Koncernen har 2200 anställda och produktion i 8 länder, mest i Europa men

även i Nord Amerika och Asien

Perstorp Oxo tillverkar kemikalier för färg- och lackindustrin samt för den

plastbearbetande industrin. I Stenungsund har företaget ca 220 anställda

och är i slutfasen av en större investering i en naturgasanläggning som bl a

skall minska företagets beroende av olja.

Borealis AB

Koncernen är ledande producent och leverantör till världsmarknaden av

plaster som polyeten och polypropylen. De driver stora produktions-

anläggningar i sex länder i Europa. Koncernen har sitt huvudkontor i

Köpenhamn och har 5100 anställda, främst i Europa men även i Amerika

och Asien. Omsättning uppgick totalt till ca 3,5 miljarder € för år 2002.

Borealis driver i Stenungsund Sveriges enda kracker- och

polyetenanläggning. I krackeranläggningen tillverkas främst eten och

propen som levereras till omgivande kunder t ex Polyetenanläggningen.

Den i sin tur levererar polyeten, i form av pellets, till kunder över hela

världen. I Stenungsundsanläggningen finns 1200 anställda och företaget är

med det ortens största industriarbetsgivare.
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Diskussionsunderlag till Ekonomiavdelningen

� Hur är samarbetet mellan ekonomi- och miljöavdelningen upplagd?

� Hur ser ni på ert miljöarbete? Som ett nödvändigt ”ont”, som ett konkurrens

medel eller kanske något annat?

� Hur är er policy angående miljöinvesteringar? Försöker ni kostnadsföra dessa

direkt eller använder ni er istället av avskrivningar?

� Vid ert budgetarbete, reserverar ni medel för oförutsedda miljöincidenter? Är

dessa i form av en tillfällig buffert eller ackumuleras de från år till år?

� Hur kostnadsför ni incidenterna och är det någon skillnad beroende på

storleken av incidenten?

� Gör ni avsättningar för kommande kända / okända miljökostnader ?

� Hur stor andel av era avsatta medel i årsbokslutet 2002 är för kommande

miljöarbetet/miljöskulder (självpåtagna/lagstyrda).
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Diskussionsunderlag till Miljöavdelningen

� Hur ser ni på ert miljöarbete? Som ett nödvändigt ”ont”, som ett konkurrens

medel eller kanske något annat?

� Anser ni att er miljöredovisning uppfyller rekommendationerna från Sveriges

finansanalytikers förening (SFF) eller Europeiska redovisningsorganets FEE,

eller är dom ”ointressanta” för er?

� Vem anser ni vara era största intressenter och till vem vänder ni er med miljö/

incidentrapporteringen

� Varför har ni valt att öppet rapportera incidenter? Är det p g a. krav från dessa

intressenter och har storleken på incidenten någon betydelse?

� Vem utreder en incident och hur genomförs en sådan utredning?

� Hur är samarbetet mellan ekonomi- och miljöavdelningen upplagd?

� Är incidentrapporteringen på något sätt särbehandlad i den ekonomiska

redovisningen?

� Kostnader för efterarbetet vid stora incidenter t.ex. uppföljning av händelsen

eller reparationer, aktiveras de direkt eller gör ni avskrivningar?

� Kan alla på företaget komma med förslag till förbättringar och har ni någon form

av belöningssystem?

� Kan beslut om kommande miljöinvesteringar grundas på sådana förslag eller

krävs det förväntade lagskärpningar?


