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EXAMENSARBETE

Miljöutredning av storhushåll
Vid Östrabo yrkes i Uddevalla

Sammanfattning
Östrabo yrkes i Uddevalla har beslutat att införa miljöledningssystem. Denna utredning är en början
på detta arbete och utgör en del som kommer att ligga till grund för deras fortsatta miljöarbete.
Studien har avgränsats till de utrymmen som tillhör köksavdelningen, där mat lagas till cirka 1 200
personer/dag.

En viktig del för att kunna införa miljöledningssystemet, är att identifiera de betydande
miljöaspekterna. Vid identifieringen har miljö-FMEA använts som metod. Utförandet har skett
genom en inventering av storlek och typ av material- och energianvändning, utsläpp och risker för
incidenter. Lagar, regler och andra krav som en organisationen berörs av har gåtts igenom och en
leverantörsbedömning har gjorts.

Vidare har det genom en bedömning fastställts vilka miljöaspekter som har eller kan ha en betydande
påverkan på miljön. Bedömningen har gjorts så långt det varit möjligt utifrån ett livscykelperspektiv
(LCA) med publicerade ELU-index. I studien har index för livsmedel beräknats baserat på ett
publicerat index för kött/fisk och den energi det går åt för att producera dem. För de resterande
aspekterna där index inte finns har en bedömning gjorts utefter sannolikhet och konsekvens.

I utvärderingen befanns följande grupper föranleda betydande miljöpåverkan.

� Nötkött

� Korv, blodpudding

� Köttbullar, korv, fryst

� Griskött

� Griskött, fryst

� Sprödbakade torskfiskar 60-70%

� Sejfile

� Sejfile, fryst

� Apelsin och äpple koncentrat

� Läskedryck

� Ost

� Elektricitet

� Vatten

� Fjärrvärme

� Disk och städkemikalier

� In-transporter
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DISSERTATION

Significant environmental aspects of a school kitchen
At Östrabo yrkes in Uddevalla

Summary
Östrabo yrkes in Uddevalla has decided to implement an environmental management
system. This investigation is a start of the implementation and will be a  base for their
continuing work on environmental issues. The scope of the study is limited to the areas that
belongs to the kitchen, where meals are cooked for around 1 200 persons/day.

An important part of the process of implementing the environmental management system is
to identify the significant environmental aspects. Environmental FMEA was used as a
method for the identification of the environmental aspect. An inventory of the scale and
nature of material and energy usage, emissions and the risk for incidents were carried out.
Legislation’s, regulations and other requirements to which the organisation subscribes have
been reviewed and an evaluation of the suppliers has been done.

Further, the environmental aspects have been valued to establish which of them that have or
can have a significant impact on the environment. The evaluation has, as far as possible,
been made by a Life Cycle Assessment method, using published ELU-indexes. Indexes for
foods were calculated from a published index for meat/fish and the life cycle energy inputs
for foods ready to eat. For the rest of the aspects where no indexes are published an
assessment have been done based on probability and consequence for the environment.

In the evaluation following categories were found to have significant environmental impact:

� Beef

� Sausage, blackpudding

� Meatballs, sausage (frozen)

� Pork

� Pork (frozen)

� Baked cod 60-70%

� saithe

� saithe (frozen)

� Orange and apple concentrate

� Lemonade

� Cheese

� Electricity

� Water

� Distant heating

� Dish and chemicals for cleaning

� In-transports
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1 Inledning
Miljön kommer allt mer i fokus och fler och fler organisationer inför
miljöledningssystem. Det framhålls både i miljöbalken och i Agenda 21 att
det är viktigt att arbeta för en hållbar utveckling. Detta är inte helt lätt och
görs inte av sig självt, miljöledningssystem är ett verktyg som leder oss i rätt
riktning.

Definitionen på hållbar utveckling "att utvecklingen tillgodoser dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov", kommer från Världskommissionen för Miljö och Utveckling,
även kallad Brundtland kommissionen efter dess ordförande, den norska
statsministern Gro Harlem Brundtland. Hållbar utveckling består av tre
ömsesidigt beroende delar: Miljöskydd, socialt ansvar och ekonomisk
stabilitet. Ofta läggs även en fjärde dimension till, nämligen kulturell
hållbarhet.

Miljöledningssystem är frivilliga verktyg för ledningen som syftar till att
etablera rutiner för systematiskt miljöarbete, i en strävan till ständiga
förbättringar. De mest använda systemen är ISO 14 001, framtaget av
internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och EMAS, Eco
Management and Audit Scheme, utvecklat av EU. För att bli certifierad
enligt ISO 14001 eller registrerad enligt EMAS skall organisationen bl.a. ha
identifierat miljöaspekterna av sin verksamhet, satt upp mål för miljöarbete
och utformat program för att nå målen. [5]

ISO14000-serien är en serie internationella standarder. Arbetet med att
utveckla standarderna startade 1993, efter ett globalt näringslivsinitiativ som
startade 1991. Allteftersom konsumentkraven ökade på företagens
miljöarbete insåg företagsledare världen över att det fanns affärsmässiga
fördelar med ett system som visar att de bedriver ett miljöarbete. 1993
bildades en ny kommitté inom ISO då man såg det växande behovet av en
standard för miljöledning. Tidigare hade man med framgång lanserat ett
ledningssystem för kvalitetsstyrning, ISO 9000. Miljöledningsstandarden var
färdig 1996.[1]

Alla vill vi ha en bra miljö att leva i. Hur vi själva lever påverkar framtiden.
Varje litet vardagligt val - matvanor, klädinköp, hur vi bor och reser - är mer
eller mindre resurskrävande. Alla dessa ständiga val påverkar miljön mer
eller mindre, utan att vi alltid är medvetna om det. Detsamma gäller för
företagen, i större eller mindre utsträckning påverkas miljön av det
vardagliga arbetet av alla. De flesta har en önskan om att inte förstöra eller
försämra de sociala och miljömässiga förhållandena för andra människor,
varken för dagens generationer eller för de kommande. Detta är en nästan
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omöjlig uppgift för den enskilde konsumenten även om det har underlättats
med den miljömärkning som finns. Maten har ofta en större miljöpåverkan
än vi tror, i ett exempel visas det att en familjs energiförbrukningen är
dubbelt så stor för maten som för uppvärmningen i en villa med
elektricitet.[2]

Eftersom det inte är självklart vad det är som har störst miljöpåverkan är det
viktigt att ta reda på det innan det sätts in större åtgärder. Miljöaspekterna
åskådliggör detta så att insatser kan göras där de bäst behövs.

Analysen vid framtagandet av miljöaspekterna grundar sig i denna rapport
på en inventering av alla flöden av energi och material. När alla aspekter är
framtagna görs en värdering, där de betydande miljöaspekterna fastställs.
Värderingen kan göras på många olika sätt men skall ha en
naturvetenskaplig grund. De betydande miljöaspekterna är det som påverkar
miljön mest och det är följaktligen dessa som bör minskas i första hand.

De viktigaste faktorerna för att organisationer väljer att använda
miljöledningssystem är uppskattningsvis:

� Lönsamheten då det kostar mindre att driva ett förebyggande miljöarbete
genom t.ex. minskad förbrukning av energi och vatten.

� Omvärldens/marknadens syn på organisationen blir mer positiv, vilket ger
företaget konkurrensfördelar.

� Den minskade negativa miljöpåverkan som ett ständigt förbättringsarbete
ger vid fokuseringen på de betydande miljöaspekterna.

1.1 Bakgrund
Östrabo yrkes i Uddevalla skall införa miljöledningssystem. Ambitionen är att
skolan skall certifiera sig enligt ISO 14001. De har 22 program inom 9 olika
branscher, och har bett om hjälp med miljöutredningen. Till att börja med skall
utredningen endast omfatta industriprogrammet och köket. Denna rapport
kommer att, tillsammans med andra utredningar, ligga till grund för deras
fortsatta miljöarbete. Den här rapporten omfattar verksamheten i köket som
även har en cafeteria. Det är 10 personer anställda i köket, de lagar i
genomsnitt 1 200 portioner/dag 175 dagar/år. Hälften av portionerna skickas
till Östrabo NV som ligger alldeles bredvid Östrabo yrkes.

1.2 Syfte
Syftet med rapporten är att:

� Inventera miljöaspekterna samt utveckla en metod för värdering av
miljöaspekterna utifrån ett livscykelperspektiv (LCA), ”från vaggan till
graven” anpassat till förutsättningarna för storkök.
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� Identifiera de betydande miljöaspekterna som köket på Östrabo yrkes har.

� Den skall vara ett hjälpmedel för andra storkök vid deras framtagande av
sina betydande miljöaspekter.

� Öka kunskapen hos kökspersonalen om vilken miljöpåverkan storköket har.

1.3 Metodik
För att identifiera miljöaspekterna, och fastställa de betydande miljöaspekterna
kommer jag att titta på de punkterna som en organisation bör ta hänsyn till
enligt ISO 14031:1999 [13]
� Storlek och typ av material- och energianvändning;

� Utsläpp;

� Risker;

� Tillståndet i miljön;

� Risk för incidenter;

� Lagar, regler och andra krav som organisationen berörs av.

Genom Uddevalla kommuns hemsida har jag fått fram kommunens miljöpolicy
och om hur tillståndet i miljön skall förbättras. Efter samtal med miljökontoret
tillsändes jag förslaget till övergripande miljömål. Lagar, regler och andra krav
har tagits fram genom Mall för miljöutredning [8], Miljö och
stadsbyggnadsförvaltningen har hjälpt till, dessutom har jag använt mig av
några hemsidor, vilka framgår av referensförteckningen.

1.3.1 Miljö-FMEA

Miljö-FMEA, (Failure Mode and Effect Analysis) feleffektsanalys [6] används
som metod i denna rapport för att få fram de betydande miljöaspekterna. Den
har utförts i 2 steg, först har en inventering av alla flöden gjorts och sedan har
de bedömts.

Inventeringen avser år 2002 och har utförts med utgångspunkt ifrån Mall för
miljöutredning [8] för att hitta alla flöden. Vid framtagningen av
miljöaspekterna har intervjuer gjorts på plats med personalen samt genom
telefonsamtal och epost. Tillgängliga dokument har studerats. För att få fram
den mängd som köpts in av alla varor har statistik begärts in från
leverantörerna. Miljö-FMEA bör utföras av en grupp, vid inventeringen har jag
haft god hjälp av kökspersonalen, tekniker och vaktmästare.

Miljöpåverkan beräknas vid bedömningen i ELU (Environmental Load
Unit) (se 4.1) eller efter sannolikhet och konsekvens (se 4.2). I första hand
används ELU-index som är ett LCA verktyg, detta för att få med den totala
miljöpåverkan av materialanvändning och energiflöde så långt det är möjligt.
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Den LCA-metodik som används är EPS (Environmental Priority Strategies)-
metodik (se 4.1) där miljöbelastningen anges i ELU. De ELU-index som
använts är hämtade från EPS 2000, som är den senast publicerade
förteckningen över ELU-index. I miljö-FMEA ingår även att fastlägga i
vilken utsträckning miljöaspekterna strider mot lagkrav och intressentkrav.

2 Inventering av miljöaspekter
Nedanstående kategorier har inventerats. Vid inventeringen har det när
uppskattningar gjorts utgåtts från att skolan är öppen 175 dagar eller 35 veckor.

2.1 Lokalisering
Östrabo yrkes lokaler ligger på ett område som tidigare tillhörde regementet.
Det ligger ett mindre villaområde i närheten av skolan, det har dock aldrig
inkommit några klagomål från grannarna. Det förekommer mycket transporter
till köket, trafikhinder sänker hastigheten. En översiktskarta över skolan finns i
bilaga 1.

2.2 Vattenanvändning
Kökets förbrukning av vatten mäts inte separat därför är det svårt att få fram
den exakta förbrukningen. Det finns en vattenmätare för ”industrihuset” som är
en del av skolan, detta mätområdet är 14 533 m2. År 2002 var den total
förbrukningen för industrihuset 3 047 m3. Efter en genomgång av alla
tappställen i köket uppskattas förbrukningen där till 1 000m3. Hur stor del som
är varmvatten är inte uträknat.

2.3 Energianvändning

2.3.1 Elenergi

Det sker ingen separat mätning utav kökets elanvändning därför har en
uppskattning gjorts av förbrukningen. Förutom köksutrustning och belysning
drar även ventilation och vattenpumpar el. Detta har inventerats avseende kW
och driftstimmar.

Ventilationen sätts på och stängs av med hjälp av ett dataprogram. I köket,
matsalen, uppehållsrummet, korridoren utanför matsalen och i garaget är det 3
fläktar som sköter ventilationen. Energiförbrukningen har räknats fram på
dessa 3 fläktar.
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Tabell 1 Uppskattad energiförbrukning för kök och matsal 2002.

Energiförbrukning (el) MWh

Köksutrustning, se bilaga 2 144

Belysning 7

Ventilation 26,2

Vatten Uppgift saknas

(marginell förbrukning)

Totalt 177

2.3.2 Fjärrvärme

Uppvärmningen av lokalerna samt uppvärmningen av varmvatten sker med
fjärrvärme från Uddevalla energi, Hovhultsverket. Verket drivs med ungefär
90% förnyelsebar energi (skogsråvara, bark, sågspån, kutterspån och torv) och
med 10% olja. Enligt värmechefen Bo Kvartsberg har värmeverket en närmast
optimal förbränning.

Mätningen sker gemensamt med andra lokaler så även här har en uppskattning
gjorts. Matsalens och kökets yta är 5,5 % av mätområdet. Mätområdet
förbrukar i genomsnitt 64,9 kWh/m2 och år det ger en förbrukning av 51 900
kWh för storköket. Eftersom kökets elutrustning alstrar en del värme har en
minskning med 5 000 kWh gjorts (200m2

kök*64.9kWh/m2*(175dagar/365)*
(10h/24h) � 5 000 kWh). Den slutliga förbrukningen slutar då på 46 900 kWh.

2.4 Råvaror, material
Det är vid upphandlingar som det bestäms vilka leverantörer som kommer att
tillhandahålla varor till köket, nuvarande upphandlingsperiod sträcker sig till
2004-12-31. Vid detta anbudsförfarande gäller kommunens upphandlings-
policy. I denna framgår det att bl.a. miljöpolicyn, bilaga 3 skall följas vid upp-
handlingar. Ett förslag till övergripande miljömål, bilaga 4, kommer troligen att
antas i oktober och bli styrande vid upphandlingar. Inköpen redovisas grovt i
värderingstabellen bilaga 5, pappers och plastvaror i bilaga 6.

2.5 Kemikalier
Enligt arbetsmiljölagen skall varuinformationsblad till kemikalieprodukter
finnas på arbetsplatsen, leverantören skall tillhandahålla dessa vid förfrågan.
På varuinformationsbladen finns 16 punkter där det bl.a. står hur
kemikalierna skall hanteras och lagras.
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Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke. De har satt
upp kriterier för produktkategorierna som tillverkarna måste följa för att få
märka sina produkter. Kriterierna varierar beroende på produktkategori.
Målen med kriterierna för diskmedel och rengöringsmedel är att:

� Alla organiska ingredienser ska vara lättnedbrytbara och ha låg giftighet
för vattenlevande organismer.

� Gynna användningen av förnybara råvaror.

� Minska överdosering.

� Underlätta återvinning av förpackningar.

� Minska användningen av bioackumulerande och svårnedbrytbara
parfymer.

En förteckning över kemikalier som köpts in under 2002 redovisas i bilaga
7.

Köldmediet som används är HFC (vätefluorkolförening), R 404 A det har en
global warming potential, (GWP) på 3 260 vilket innebär att varje viktenhet
som släpps ut i atmosfären påverkar växthuseffekten 3 260 ggr mer än vad
koldioxid gör. HFC har ingen påverkan på ozonskiktet. Köldmediet regleras
av köldmediekungörelsen.

Tabell 2 Fakta om köldmediet som används.

R-nummer Ämnesnamn Kategori Kemisk
formel GWP100

R404A (R125/R134a/143
a)

HFC blandning 3 260

(För att få fram ett ELU-tal (se 4.1) på R 404 A har 3 260 multiplicerats med
ELU/kg för koldioxid som är 0,108. Detta ger R 404 A ett ELU-index på 352
ELU/kg.)

2.6  Avfallshantering
Skolan har ett väl fungerande sorteringssystem där många fraktioner sorteras.
Utrymmet som används för sortering är väl tilltaget och fungerar bra. Risk för
utsläpp till dagvattenbrunnar finns ej. Kökets avfallsmängd redovisas i bilaga 8.
Utifrån mängderna i m3 har vikten på avfallet tagits fram genom
omvandlingstabeller.

Lysrör räknas som farligt avfall, mängden kvicksilver i lysrören är 8 mg/st.
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innehåller särskilda
bestämmelser om bortskaffandet av farligt avfall.
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2.7 Utsläpp till mark
Det finns inga utsläpp från köket som ger markföroreningar vid normal drift.

2.8 Utsläpp till luft
Köket har ett fläktsystemet med filter, det finns rutiner för förebyggande
underhåll av detta systemet.

2.9 Utsläpp till avlopp
Mängden avloppsvatten beräknas genom att det antas att lika mycket vatten
som förbrukas, rinner ut genom avloppet. Därmed skulle en minskad
vattenförbrukning inte bara leda till lägre kostnader för vattenförbrukning utan
även för avlopp. Det finns en fettavskiljare från avloppet i köket som töms en
gång om året. Under år 2002 hämtades 8 m3 slam.

2.10 Transporter
Tabellerna som används i bilagorna är hämtade från Mall för miljöutredning
[8], där framgår också hur stora utsläppsmängderna är per tonkm. Antal km
varje ton fraktas och vilken typ av fordon som kör bort gods och avfall avgör
hur stor miljöpåverkan blir.

Transporterna är följande:

� Resor till och från arbetet.

Resor till och från arbetet har inte tagits upp i detta inledande skede. Det är
omdiskuterat ifall dessa skall ingå överhuvudtaget i en miljöutredning p.g.a. att
de är privata. Det är viktigt att få med sig personalen i miljöarbetet på
företaget. Om ledningen är beredd på att t.ex. subventionera busskort eller att
uppmuntra personalen till att cykla kan det vara befogat att ta med denna biten.

� Avfall, bilaga 8

Skolan har avtal med kommunens renhållning som hämtar mjuk och hårdplast,
komposterbart material och fett från avskiljare i köket. Auto container hämtar
wellpapp, pressade plåtburkar, brännbart och restavfall. Aluminiumburkar
hämtas av coca-cola samtidigt med leverans av dryck. Glas och lysrör fraktar
personalen bort själva upp till maxgränsen.

� Godstransporter, (in-transporter) Se bilaga 9 och 10

� Leverans av lagad mat till Östrabo NV (ut-transporter) Se bilaga 9 och 10.

� Tjänsteresor, bilaga 10

Köket utför tjänsteresor när kassan skall lämnas till banken.
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Mat som lagas i storköket serveras dels i matsalen men också på Östrabo NV.
Den mat som serveras där distribueras av posten. Sträckan som körs är
beräknad till 500 meter.

2.11 Brand/Olycksrisker
Större olyckor som kan inträffa och påverka miljön på ett negativt sätt är
brand, läckande köldmedium, sättningar i marken samt transporter.

För att förebygga brand genomförs brandsyn. Det finns installerat
brandlarm, branddörrar brandsläckare m.m. Brandövningar genomförs 1
gång per år för hela skolan. Skolan är indelad i brandceller, vid rök,
strömavbrott, värme eller brandlarm stängs branddörrarna. En entreprenör
besiktigar brandsläckarna 1 gång per år.

Rutiner för brandsynen håller på att förändras, brandchefen har tidigare gjort
brandsyn vartannat år, men efter att räddningstjänstlagstiftningen §41 trätt i
kraft håller kommunen på att arbeta fram nya rutiner.

I den omgivande marken finns sättningar vilket kan leda till brott av t.ex.
avloppsledningar och fjärrvärmerör. Transporter kan medföra föroreningar vid
olyckor och spill.

2.12 Leverantörsbedömning
Storköket beställde sina matvaror år 2002 från 13 leverantörer och 2
grossister. Servera var den största grossisten. De levererade varor från ett
50-tal leverantörer. Matsäljarna den andra grossisten levererade varor från
ungefär 10 leverantörer.

En enkät har skickats ut till de 20 största leverantörerna, 8 har svarat.
Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga 11 och svaren i bilaga 12.

2.13 Lagar och andra krav
I standarden är miniminivån att lagar och andra krav efterlevs. Enligt ISO
14001 skall rutiner upprättas och underhållas för att identifiera lagkrav och
andra krav som organisationen berörs av. Det skall dokumenteras vem som
har ansvar för att de uppdateras och efterlevs. En förteckning över
författningar som köket berörs av bifogas i bilaga 13. Förteckningen utges ej
för att vara komplett. En beskrivning över en del författningar finns i Mall
för miljöutredning [8]. Förändringar i miljöbalken och ny lagstiftning finns
att prenumerera på. Några viktiga paragrafer ur miljöbalken bifogas i bilaga
14. På http://www.miljolagar.com eller på http://www.notisum.se fås en
heltäckande samling av den relevanta miljölagstiftningen med
uppdateringar.



Miljöutredning av storhushåll, för Östrabo yrkes i Uddevalla

11

Standarden kräver också att någon har ansvar för att kommunicera de nya
kraven till de som är berörda. Berörd personal skall också få utbildning och
information om de lagar och andra krav som berör företaget[3].

Författningarna har jag fått fram genom Mall för miljöutredning,
livsmedelsverkets hemsida http://www.slv.se, naturvårdsverkets hemsida
http://www.naturvardsverket.se, http://www.lagrummet.gov.se och rätts-
nätets hemsida http://www.notisum.se

3 Hur miljön påverkas
Kökets påverkan på miljön riktas i stor utsträckning till produktionen av
livsmedel. Livscykeln för livsmedlen går från jordbruk, fiske,
livsmedelsindustrin, till grossist med transporter däremellan. Även
kylningen av livsmedlen påverkar, delvis på grund av användningen av
freoner. Det som påverkar miljön är att fossila bränslen, gödning och gifter
används, att ämnen tas upp ur jordskorpan i en högre takt än de återbildas
samt på vilket sätt markanvändningen sker.

Riksdagen fastställde våren 1999 femton nationella miljökvalitetsmål. Dessa
ska leda vägen i allas strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar
samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete,
oavsett var och av vem det bedrivs. I Uddevalla kommun arbetar de i första
hand fram lokala miljömål utifrån fem nationella miljökvalitetsmål bilaga
15.

� Växthuseffekten

Koldioxid, metan, dikväveoxid och freoner bidrar till växthuseffekten.
Växthuseffekten ökar vid förbränning av fossila bränslen (olja, kol,
naturgas), de fossila bränslena används under livsmedlens hela livscykel.
Jordbruket bidrar med metan från boskapsskötsel och risodlingar men även
med dikväveoxid från gödningsmedel. Växthuseffekten påverkar klimatet
och ett av Uddevalla kommuns miljökvalitetsmål är att begränsa
klimatpåverkan.

� Övergödning
En för hög tillförsel av gödningsmedlen kväve och fosfor leder till
övergödning av sjöar och hav. Jordbruk, skogsbruk, reningsverk, industrier
och trafik släpper ut dessa ämnen. Vid livsmedelsproduktionen är det inte
bara läckande gödningsmedel som bidrar till övergödningen utan också
dieselanvändningen till bl.a. traktorer och fiskebåtar, alla transporter och
slutligen våra restprodukter som reningsverken inte kan ta hand om. Ett
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miljökvalitetsmål som Uddevalla kommun har, är ingen övergödning, stora
delar av bottnarna i fjordsystemen från Uddevalla ut till kusten lider idag av
syrebrist.

� Försurning

Nedfallet av svavel och kväveoxider som försurar mark och vattendrag
överskrids i vårt område. Vid försurning sjunker pH och förhållandena för
växter och djur ändras vilket minskar den biologiska mångfalden. Skogen
blir stressad och känsligare för torka och skadegörare. Det är främst
transporter och förbränning av olja och gas som bidrar till försurningen.
Med transporter avses vägtrafik, arbetsmaskiner, sjöfart och flyg.

� Ozonskiktet

Ozonskiktet skyddar oss mot ultraviolett strålning (UV-B) och är livsviktigt
för livet på jorden. Det tunnas ut av vissa klor- och bromhaltiga ämnen som
vi använder oss av. Ämnena finns och används i bl.a. kylanläggningar,
skumplast, kemtvätt och brandsläckare. Effekterna av ett uttunnat ozonskikt
kan vara hudcancer, försvagat immunförsvar, ögonskador, planktondöd och
andra växtskador.

� Marknära ozon

Samma ozon som skyddar oss i stratosfären ställer till skada när det bildas
nära marken. När kolväte och kväveoxider reagerar i solljus bildas ozonet.
Det är avgaser från trafiken som släpper ut de största mängderna av kolväte
och kväveoxider. Bildningen av det marknära ozonet leder till ett stort
skördebortfall, det kan handla om miljarder kronor. Vid höga ozonhalter kan
känsliga personer få huvudvärk, andningsbesvär och irriterade ögon.

� Markanvändning

De konventionella jordbruken specialiserar sig på antingen djurhållning eller
växtodling. När det inte finns någon balans mellan dessa blir användningen
av handelsgödseln hög. Livsrummen för vilda växter och djur i de
specialiserade jordbruken är små vilket hotar många arter. I det ekologiska
lantbruket som producerar KRAV produkter får en större mångfald av arter
rum, där sätts kretsloppet i centrum, djuren utfodras till stor del med foder
från den egna gården och djurens gödsel återförs till åkrarna. Man använder
sig också av en varierad växtföljd för att gynna markens bördighet.
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� Biologisk mångfald

Livet har utvecklat en stor variationsrikedom under 3,5 miljarder år som är
viktig att bevara. Det sker en årlig minskning av antalet arter och de
försvinner i högre takt än någonsin tidigare. Den biologiska mångfalden
påverkas negativt när vi exploaterar mark och sprider gifter men också av
övrig miljöpåverkan som växthuseffekten, övergödning, försurning, uttunnat
ozonskikt och marknära ozon. Ungefär 10% av landets växt- och djurarter
bedöms vara hotade.

� Användning av icke förnybara resurser

Fosforn som används i handelsgödsel framställs av fosforrika mineraler som
inte förnyas inom överskådlig tid. Eftersom fosforn inte är ersättningsbar är
det nödvändigt att minska ner på användningen och utvinningen av den så
att den räcker längre. Annars äventyras odlingsmöjligheterna i framtiden.

Olja, kol och naturgas är andra resurser som inte är förnybara inom
överskådlig tid, de är däremot ersättningsbara. Användningen av dessa ger
som vi har sett tidigare i detta kapitlet upphov till många olika slag av
miljöpåverkan.
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4 Bedömning av miljöaspekter
Bedömningen handlar om att komma fram till storleken av miljöpåverkan
som de identifierade miljöaspekterna har, vilket gör det möjligt att
rangordna dem sinsemellan. Detta är dock inte lätt eftersom miljöpåverkan
uppträder i många olika skepnader. En LCA, livscykelanalys innefattar
miljöpåverkan på hela livscykeln, en produkts alla faser tas med, dvs
produktion, användning och resthantering.

4.1 EPS och ELU
EPS (Environmental Priority Strategies) eller strategisk miljöprioritering är
en svensk värderingsmetod som har utvecklats av institutet för vatten och
luftforskning (IVL) på initiativ av Volvo och Industriförbundet. Utmärkande
för EPS-metoden är att man beskriver miljöpåverkan som en effekt på
biologisk mångfald, biologisk produktionsförmåga, lagrade naturresurser,
mänsklig hälsa och upplevelsevärden, objekt i vardagsmiljön som det är
meningen att vi skall känna igen. Den slutliga bedömningen värderas utifrån
OECD-invånarnas sammanlagda betalningsvilja för att bevara dessa
skyddsobjekt. I denna bedömning används ett index för den totala
miljöbelastningen, ELU (Environmental Load Unit). En ELU motsvarar
ungefär en Euro. EPS-systemet innefattar hela livscykeln förutom att
ekotoxicitet ej behandlas. [7] Index finns tillgängliga för utsläpp, energi- och
materialresurser.[8]

Bedömningen i denna rapport är baserad på ELU-index, index för livsmedel
finns dock inte annat än för kött/fisk som är 1 ELU/kg och för jordbruksgrödor
som är 0,15 ELU/kg. Vid bedömningen av livsmedlen har jag därför skapat
”egna” ELU-index baserat på ELU-indexet för kött/fisk samt från
energiåtgången för att producera ett kg livsmedel enligt artikel Food and life
cycle energy inputs, en tabell ur artikeln kan ses i bilaga 16. Beräkningarna
redovisas i bilaga 17. Detta var ett tillvägagångssätt för att få fram värden på en
större mängd livsmedel.

Energiförbrukningen vid produktionen av ett kg livsmedel i artikeln, Food and
life cycle energy inputs är beräknad från råvaruproduktion (jordbruk, trädgård,
fiske), livsmedelsindustrin, lagring och transporter upp till återförsäljare samt
för beredning. I energianvändningen är kommersiella energislag inberäknade
som elektricitet, olja, bensin och kol. Även åtgången av energi för att ta fram
handelsgödsel är medräknad. Ett antagande om att gödselgivan är lika stor till
alla grödor är gjord. [4]
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4.2 Värdering
I bilaga 5 visas den slutliga värderingen, här sammanställs miljöaspekterna och
genom att multiplicera  kvantitet och ELU-index fås ett totalt ELU-tal fram
som visar hur stor miljöpåverkan är för varje aspekt och om den skall bedömas
som betydande. I denna rapporten var syftet att identifiera de betydande
miljöaspekterna. Jag har valt att sätta de aspekter som överstiger 800 ELU som
betydande. Denna gräns är rimlig i nuläget, då den innebär att några fler
aspekter än livsmedel bedöms som betydande. Detta innebär att flera mål kan
sättas upp och fler personer blir delaktiga i förbättringsarbetet. Gränsen på 800
ELU är inte fast, utan skall sänkas efterhand som de totala ELU värdena för de
betydande aspekterna sänks.

För de aspekter som det inte finns några ELU-tal för, har en bedömning gjorts
utefter sannolikhet och konsekvens. Sannolikheten bedöms utefter mängderna
på en skala från 2-6 och konsekvenserna utefter graden av miljöpåverkan samt
ytterligare några kriterier som redovisas i bilaga 5. Bedömningen görs på en
skala från 1-10. Sedan multipliceras talen med varandra. Om produkten är lika
med eller överstiger 20 blir bedömningen att aspekten är betydande.

Som framgått tidigare har jag utgått från bilaga 16 vid bedömningen av
livsmedlen. Alla livsmedel finns dock inte med, dessa livsmedlen har blivit
bedömda ändå genom uppskattningar som är gjorda utefter uppgifterna om
energiförbrukningen i bilagan. Exempelvis har 0,05 ELU lagts på för frysta
varor och 0,08 ELU för konserver. Detta är medelvärden som beräknats
baserade på uppgifter i bilagan. För färdiglagad mat som t.ex. pajer och
pannkakor har jag gjort värderingen utifrån vilka produkter som ingår och i
vilken utsträckning. Det finns inte heller med några produkter som är KRAV-
märkta i bilaga 16. Vid värderingen av dessa har jag dragit bort 15% av
energiåtgången, detta grundas på en studie som jämför konventionell och
ekologisk produktion av mjölk. Den visar att det går åt 15 % mindre energi vid
den ekologiska produktionen. [10]

4.2.1 Förklaringar till värderingstabellen

Jag har valt att slå ihop en del av de matvaror som har samma ELU-index, dels
för att inte göra listan av matvaror alltför lång och dels för att det minskar ned
på arbetsinsatsen framöver. Nedan ges en del förklaringar till vad som ingår
under produkterna i värderingstabellen.

Nötkött, Blandfärsen har jag delat upp under produkterna nötkött och griskött.
Den största mängden nötkött är blandfärs.

Nötkött fryst, är till största delen hamburgare.

Griskött, är kotlett, skinka, bog, bacon, den övervägande delen är den del
griskött som ingår i blandfärs.
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Fryst gris, är mestadels schnitzel.

Köttbullar och korv fryst, har jag värderat till samma ELU-index. Man kan få
fram för varje produkt hur mycket kött som ingår och om det är mest nöt eller
gris, men exakt hur stor del nöt och gris det är framgår inte. Det är därför svårt
och tidskrävande att få fram index för varje produkt av köttbullar, korv,
pannbiff, kebabsplit, järpe m.m.

Korv blodpudding, korvar av alla de slag, leverpastej och blodpudding.

Under övrigt har jag tagit upp alla resterande produkter som går under
respektive grupp. Utefter vilka varor det är har en uppskattning gjorts av ELU-
indexet. Mängden varor har aldrig varit så stor att det förelegat någon risk för
att de skulle kunna bli en betydande miljöaspekt.

Växthusodlat, Central Eur. innefattar tomat och gurka från Holland. ELU-
indexet är något osäkert beroende på att jag inte hittat uppgifter på
växthusodlade grödor från Holland.

Sprödbakade torskfiskar fryst, innehåller torsk, kummel eller sej till mellan 60-
70%.
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5 Resultat
Vid värderingen har jag kommit fram till 16 kategorier vars miljöaspekter är
betydande, varav 11 är livsmedel. De visas i tabell 3 och 4 nedan sorterade så
att den mest betydande kategorin står överst. För de kategorier vars
miljöaspekter är betydande följs inte lagkravet om att säkerhetsdatablad skall
finnas tillgängliga för disk- och städkemikalier på arbetsplatsen. Följaktligen
kan personalen inte heller följa informationen i bladen. Denna kategori har
därför bedömts som mest betydande. Alla aspekterna kan ses i
värderingstabellen, bilaga 5.

Tabell 3 De betydande miljöaspekterna för kategorin (Flöde/ Aktivitet/ Produkt/
Tjänst) bedömda efter sannolikhet och konsekvens.

Flöde/ Aktivitet/ Produkt/
Tjänst

Kvantitet Enhet Sanno-
likhet

Kon
sekv
ens

S*K Strider
mot

lagkrav

Betyd-
ande
miljö-
aspekt

Disk- städkemikalier 1 422 kg 6 10 60 KIFS
1998:8

Ja

Tabell 4 De betydande miljöaspekterna för kategorierna (Flöde/ Aktivitet/ Produkt/
Tjänst) bedömda efter det totala ELU-värdet.

Flöde/ Aktivitet/ produkt/
tjänst

Kvantitet Enhet ELU-
index

ELU-
Total

Strider mot
lagkrav

Betyd-
ande
miljö-
aspekt

Nötkött, Swe 6 696 kg 1,00 6 696 Nej Ja
Korv, blodpudding 7 204 kg 0,49 3 530 Nej Ja
Elektricitet 177 MWh 18,6 3 292 Nej Ja
Köttbullar, korv, fryst 5 957 kg 0,54 3 217 Nej Ja
Vatten 1 000 000 liter 0,003 3 000 Nej Ja
Griskött 3 740 kg 0,57 2 132 Nej Ja
Sprödbak. torskfiskar 60-70% 1 287 kg 1,35 1 737 Nej Ja
Ost, Swe. 1 714 kg 0,86 1 474 Nej Ja
Sejfile, fryst 794 kg 1,55 1 231 Nej Ja
Fjärrvärme 47 MWh 23 1 081 Nej Ja
Sejfile 680 kg 1,50 1 020 Nej Ja
Apelsin och äpple koncentrat 3 160 liter 0,30 948 Nej Ja
Läskedryck, Swe 10 841 liter 0,08 867 Nej Ja
In-Transporter 20 617 Ton*km 0,04 866 Nej Ja
Griskött, fryst 1 417 kg 0,61 864 Nej Ja

Uddevalla kommun har beslutat att i första hand arbeta fram lokala miljömål
utifrån fem nationella miljökvalitetsmål, bilaga 15. Tre av dessa miljömål
påverkas negativt av i stort sätt alla aspekterna som jag kommit fram till. De
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tre miljömålen är: begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning och hav i
balans samt levande kust och skärgårdar. Det är den stora
energianvändningen för att producera livsmedlen som påverkar miljömålen
negativt. Men som framgår av värderingstabellen påverkas miljön olika
mycket av livsmedlen, ett högre ELU-index ger en större påverkan.

Kategorin kött/fisk ifrån värderingstabellen står för 58% av påverkan från
livsmedlen. Den avgjort största enskilda gruppen är nötkött som bidrar med
19% av det totala ELU-talet för livsmedel. Poängteras bör att procentsatserna
är något höga om man skall se till hela portioner, då de livsmedlen som köps in
av Östrabo NV direkt inte är medräknade. En uppskattning är dock att
procentsatserna sjunker till max 53 respektive 17 %.

In-transporterna står för närmare 90% av kökets transporter,
avfallstransporterna för 8%. Den leverantör som står för den största påverkan är
grossisten Servera, som står för ungefär halva utsläppsmängden.

För att få ett större perspektiv av vilken miljöpåverkan livsmedlen har på
skolan, har jag redovisat förbrukningen av el, vatten och fjärrvärme för hela
Östrabo yrkes och Östrabo NV i värderingstabellen, bilaga 5, trots att det ligger
utanför avgränsningen. Där kan man se att påverkan från elektriciteten är
likvärdig med livsmedlen, att vattenförbrukningen påverkar mindre än
livsmedlen, medan fjärrvärmen har en större påverkan. Fjärrvärmen används
till uppvärmning av en yta på drygt 40 000 m2 och till varmvatten.

5.1 Kommentarer till miljöaspekterna
� Vatten, styrkor

En gång per månad läses vattenförbrukningen av för hela skolan. Vid detta
tillfälle upptäcks det ifall förbrukningen är onormalt hög och att kanske någon
toalett står och rinner. För kökets del fungerar underhållet av kranarna bra.
Droppande kranar åtgärdas omgående. De kranarna som inte används till
upptappning är snålspolande och spolar 16 liter /min. Det räknas som snålt för
storkök. Vid snålare inställning, 12 eller 6 liter/min, sjunker effekten.

Förslag till förbättring

Köket förbrukar ungefär 1/3 av skolans hela vattenförbrukning, om det
installerades en vattenmätare till köket skulle det lättare upptäckas läckage i
övriga ”industrihuset”. En rekommendation om att prova en snålare inställning
vid försköljningen av handdisken kan ges då denna kranen står för den största
förbrukningen.

� El, styrkor
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Det finns möjlighet till energieffektivisering av ventilationen som är datorstyrd.
Filtren till ventilationen byts regelbundet vilket minimerar risk för dålig
inomhusluft. Ett försök med att köpa filter med träramar har fungerat bra, detta
gör att filtren kan skickas till förbränning istället för till deponi.

Förslag till förbättringar

För att kunna minska elförbrukningen måste det framgå var förbrukningen sker
någonstans. Detta är svåravläst med en mätare på en yta av 21 183m2. Förslaget
blir till att börja med att installera fler elmätare.

Skolan rekommenderas att se över om det är någon utrustning som drar
onormalt mycket energi och bör bytas ut. Den befintliga utrustningen är relativt
modern, men det hyrs in apparater, t.ex. en glassbox och dryckesautomater,
som drar mycket el.

� Fjärrvärme, styrkor

En stor del av fjärrvärmen kommer från förnyelsebar energi. Temperaturen är
datorstyrd.

Svagheter

Det går inte att avläsa energiåtgången för enskilda avdelningar.

� Råvaror, förslag till förbättringar

� Prova matlagning från andra kulturer, då blir köttkonsumtionen mindre.

� Minska tillagningen av animaliska råvaror och ersätt det med vegetabiliska.

� Minska på inköpen av frysta produkter till förmån för årstidens råvaror.

� Minska ner inköpen av de färdiglagade produkterna.

� Köp mellanmjölk istället för standardmjölk.

� Använda mer olja i matlagningen som har ett lägre ELU-index än margarin.
I margarin ingår ofta dessutom palmolja som bidrar till att regnskog skövlas
och att dess ursprungsbefolkningen förlorar sina hem.

� Handla fler KRAV-märkta produkter.

� Byt ut King Edvard och Bintje som är de potatissorter som besprutas mest
till andra sorter.

� Minska inköpen av växthusodlade grönsaker, främst tomat, gurka och
isbergssallad. Miljöbelastningen blir mindre ifall dessa grönsaker köps från
Spanien.
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Vid upphandlingar är det viktigt att ta hänsyn till fler saker än priset det kan
gälla miljömärkning, transportavstånd, kvalitet, förpackningsmaterial.

� Avfall, styrkor

Ett väl utbyggt sorteringssystem.

Förslag till förbättringar

Hur stor avfallsmängden bli beror mycket på leverantörerna, att ställa krav på
att inte mer förpackningsmaterial används än nödvändigt och en eventuell
övergång till flergångsförpackningar är några långsiktiga åtgärder.

Att få eleverna att förstå hur viktigt det är att de hjälper till att sortera, även
aluminiumburkar. Undersöka ifall en dryckesautomat med kolsyrade drycker
skulle minska hanteringen av burkar.

� Kemikalier, förslag till förbättringar

Öka andelen miljömärkta produkter.

Förvara kemikalierna så att de inte kan rinna ut i avloppet vid spill eller brand.

Alltid ha säkerhetsdatablad tillgängliga på arbetsplatsen för samtliga
kemikalier och se till att föreskrivna bestämmelser i dessa följs.

När det finns kemiska arbetsmiljörisker skall det genomföras en
riskbedömning. Denna riskbedömning kan t.ex. genomföras vid skyddsronden
och dokumenteras i skyddsrondsprotokollet.

� Transporter, förslag till förbättringar

Anlita närbelägna grossister och leverantörer. Låt grossister leverera så mycket
som möjligt för att minska antalet transporter till skolan.

� Brand och olycksrisker, förslag till förbättringar

Upprätta en förteckning över vilka typer och kvantiteter av giftiga och
miljöfarliga ämnen som vid en onormal situation skulle kunna åstadkomma
skador på människor och miljö.

Kartlägg var förvaringsplatserna är och om förvaringen är tillfredsställande.
Kemikalier skall t.ex. inte förvaras så att de kan läcka ut i brunnar vid en
olycka.

Undersöka om det går att förebygga så att sättningarna i marken inte leder
till brott av avloppsledningar och fjärrvärmerör.
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� Leverantörsbedömning

Nu ställs inga krav på leverantörerna, ett förslag är att inför nästa upphandling
arbeta fram en modell för vad som skall bedömas hos leverantörerna. Förslag
på faktorer som kan bedömas är leveranssäkerhet (antal försenade leveranser
och kassationer), kostnad (hur konkurrenskraftig är leverantören),
produktkvalite (antal reklamationer, kan miljömärkta varor levereras),
kvalitetssystem och miljöledningssystem samt service som t.ex. statistik på
inköp.

6 Förslag till miljömål
ISO 14001 kräver att det upprättas övergripande och detaljerade miljömål,
när detta görs skall hänsyn tas till de betydande miljöaspekterna. Målen skall
vara mätbara, relevanta och tidssatta. Nedan ger jag förslag på två
detaljerade miljömål som köket kan sätta upp.

� 11 av 16 st. betydande miljöaspekter är livsmedel. Jag har valt att behandla
alla livsmedel som en grupp i det föreslagna målet. Detta gör att
handlingsfriheten blir större för kökspersonalen, men eftersom kött och fisk
står för den övervägande delen av ELU-värdet ser jag ingen annan
möjlighet än att göra de största minskningarna i denna grupp. Allt talar för
att detta tillvägagångssättet är bäst även ur ett hälsoperspektiv. Att köpa in
färre varor som har tillförts mycket energi ger alltså en lägre
miljöbelastning. Att sätta upp ett detaljerat mål om att minska
energiåtgången per portion visar hur väl man har lyckats. Skolan har under
2002 lagat ungefär 210 000 portioner, med ett totalt ELU-tal för livsmedel
på 35 381 ELU ger detta en energiåtgång på 0,17 ELU eller 11,8 MJ per
portion. Ett relevant mål under det första året är en energiåtgång på 11MJ
per portion. Det innebär i nuläget en minskad belastning med ungefär 2 400
ELU.

� Att minska andelen produkter som ej är miljömärkta innebär bl.a. att
utsläpp av svårnedbrytbara ämnen minskas. Under 2002 var 70% av
kemikalierna som köptes in ej miljömärkta. Att sätta upp ett mål under det
första året om att minska dessa till 60% borde gå ganska lätt.

Mål kan även vara ”mjuka” som t.ex. utbildning och information, att sätta upp
”åtgärdsmål” om att öka utbildningen och informationen för att nå ett uppsatt
”effektsmål” kan vara klokt.
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7 Diskussion
Jag har valt att använda mig av EPS systemet med ELU-indexen för att det
är en väl utvecklad LCA-metodik som ger möjligheten att räkna på
miljöpåverkan. En annan fördel med systemet är att det tar hänsyn både till
hälsan och miljön. Att kunna göra bedömningen med hjälp av redan
existerande siffror minskar risken för att egna felbedömningar görs. Det går
inte att vara insatt i all problematik. Nackdelar kan vara att värderingen
enligt betalningsviljan kan vara konjunkturkänslig, eftersom värderingen
bedöms efter människors faktiska agerande vid den tidsperiod då indexen
fastställs. Det finns också en osäkerhet i ELU-indexen varför de bör ses som
ett styrmedel och inte som ett hjälpmedel för att få fram några exakta siffror.

När man inför ett ledningssystem är det viktigt att alla är medvetna om att
syftet är att ständigt genomföra förändringar. Förändringar till det bättre för
människa och miljö. Är man rädd för förändringar kan det inte ske några
förbättringar och syftet med ledningssystemet uppfylls inte. Det är också
viktigt att bära med sig att även det lilla som var och en gör har betydelse,
många bäckar små...

Våra matvanor spelar en mycket stor roll för belastningen på miljön. En stor
utmaning för köket blir att laga mer vegetarisk kost eller i vilket fall minska
på de animaliska livsmedlen till förmån för de vegetabiliska. Jag är
övertygad om att det finns många vegetariska rätter som även den mest
inbitna köttätaren gillar. Om detta görs minskas inte bara miljöbelastningen,
hälsan blir bättre och troligen minskar kostnaderna. Om dessa pengar som
blir ”över” används till att köpa KRAV-märkta produkter har man kommit
en bit på väg mot ett hållbart samhälle. Ett annat sätt att minska kostnaderna
på är att köpa mindre mängder halvfabrikat. Detta ger även en minskad
miljöbelastning.

Den största påverkan kommer från nötköttet. Tyvärr stoppar inte
miljöpåverkan från nötkött med att det går åt mycket energi för att producera
det. I våmmen hos alla idisslare produceras det metan. Ca: 0,32kg metan
bildas från nötkreatur per kg kött[11]. (ELU-index för metan är 2,72
ELU/kg). Det ger en påspädning på ELU-indexet för nötkött med 0,87 vilket
skulle göra att det kommer upp i 1,87 ELU/kg. Jag har valt att inte ta med
detta i värderingstabellen eftersom det bildas metan vid produktionen av fler
livsmedel, där jag saknar siffror, men man bör dock ha detta i åtanke. Andra
produkter som detta gäller är mjölk och alla mejeriprodukter som produceras
av mjölk, köttbullar och korv m.m. där nötkött ingår, samt ris. Något som
talar för nötkreaturen är att de håller landskapet öppet, frågan är hur stort
bidraget är från djur som inte är KRAV-märkta. Att välja KRAV-märkt
garanterar att djuren får vistas i det fria. Det garanterar också ett jordbruk i



Miljöutredning av storhushåll, för Östrabo yrkes i Uddevalla

23

balans mellan växt- och djurhållning och att inga kemiska
bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Det bete som behövs ur
naturvårdssynpunkt motsvarar ca 20 kg kött per person och år, en tredjedel
av dagens köttkonsumtion. För att inte indexen i värderingstabellen skall
användas fel vill jag poängtera att livsmedelsindexen inte är publicerade
förutom ELU-indexet för nötkött.

Det publicerade indexet för fjärrvärme är på 30,2 ELU/MWh det är ett
svenskt genomsnittsindex, som består av trädbränsle 27%, spillvärme 15%,
el 15%, avfall 12%, olja 12%, naturgas 12% och övrigt 7%. 15.7 ELU/MWh
beror av resurserna. De resterande 14.5 ELU/MWh beror av utsläpp.
Eftersom Hovhultsverket använder en hög grad av förnyelsebar energi, 90%,
har jag och min handledare beslutat att sänka indexet med 25% till 23
ELU/MWh

I värderingstabellen kan det klart ses att köttkonsumtionen har en hög
miljöpåverkan. Det är svårare att påvisa påverkan av att inte handla KRAV-
märkta varor. En sänkning med 15 % av energin kan tyckas liten. Att köpa
KRAV-märkta livsmedel innebär dock inte enbart en sänkning av
energiåtgången. Det innebär också att livsmedlen inte besprutas vilket gör
att lantbrukaren ger fler arter möjlighet att leva. Att handla konventionellt
producerade livsmedel är inte hållbart i längden. Det utrotar arter och tär på
den ändliga resursen fosfor.

Transporterna av livsmedlen, in-transporterna, har kanske inte den påverkan
som förväntas. De hamnar ganska långt ner i tabellen och har en
förhållandevis liten påverkan. Påverkan har ändå bedömts som betydande.
Att hitta en grossist på närmare håll vid nästa upphandling hade gjort att det
totala ELU-värdet för in-transporterna hade sjunkit.

Kommunen går ut med anbud till ett stort område vid upphandlingar. För de
mindre leverantörerna, som finns nära, finns inte kapaciteten att leverera till
många kommunala instanser. Små lokala leverantörer är inte utestängda
trots detta då det finns möjligheter att endast leverera till en eller några
kunder. Det är viktigt att fortsätta värna om de lokala leverantörerna.

Under 2002 hade köket 13 leverantörer plus 2 grossister som lämnade
matvaror till köket. Eftersom leveranser sker ofta är det ett drygt arbete att
läsa av fakturor. Leverantörerna har dock i de flesta fall varit
tillmötesgående och skickat statistik. För några småleverantörer som inte för
statistik har en genomgång av fakturorna gjorts.

Att minska ner antalet leverantörer genom att anlita närbelägna grossister i
större utsträckning ser jag som en miljöåtgärd. Samordning av leveranserna
så att inte fler levererar än nödvändigt minskar trafiken i centrum.
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Den största potentialen för att minska miljöpåverkan för kökets del anser jag
är att minska inköpen av köttfärs (köttfärsen ingår under produkten nötkött i
värderingstabellen). Den får då naturligtvis inte ersättas med någon produkt
som har ett högre ELU-index än nötkött. Att minska miljöpåverkan från
annat än livsmedel kräver ofta en investering, t.ex. elektriciteten som är
svårt att påverka specifikt för köket. I kapitel 5.1 ges förslag till förbättringar
inom de flesta områdena.

För att det alltid skall finns säkerhetsdatablad tillgängliga på arbetsplatsen
bör det införas rutiner på att återförsäljaren kontaktas när en ny kemikalie
köps in. Att dessa finns tillgängliga är ett lagkrav. Vid eventuella spill krävs
det för vissa kemikalier att de samlas upp med ett inert uppsugande material.
Materialet kan vara t.ex. sand, kiselgur eller sågspån. Vidare krävs det enligt
vissa säkerhetsdatablad att det finns möjlighet till ögonspolning på
arbetsplatsen. Att lagarna följs är ett minimikrav enligt standarden.

Det finns en pärm där allt som berör kylmedier till ventilationsutrustningen
förvaras. Tillfredsställande rutiner över hur denna pärm uppdateras saknas
dock. Det är viktigt att inte köldmediet läcker eftersom detta påverkar
växthuseffekten även vid små utsläpp. Dessa småutsläpp som uppträder då
och då verkar onödiga och det bör utredas varför de sker. Förebyggande
åtgärder mot läckage är viktigt.

I SNFS 1992:16, köldmediekungörelsen 6 § Val av köldmedium står det att:
”Sådana aggregat eller anläggningar skall väljas som innehåller köldmedier
med lägsta möjliga effekt på ozonskiktet och klimatet på jorden. Vid
bedömningen skall hänsyn tas till vilka köldmedier och vilken teknisk
utrustning som finns kommersiellt tillgänglig för det avsedda
användningsområdet, liksom till risken för andra hälso- och miljöeffekter.”
Det köldmediet som används för kylanläggningarna är HFC R404 A. HFC
innehåller varken klor (Cl) eller brom (Br) och bryter därför inte ned
ozonskiktet. Däremot är de växthusgaser och kommer i framtiden att bara få
användas i begränsad utsträckning. R404 A är ett godkänt köldmedium med
en GWP100 på 3 260, det finns ett köldmedium som heter R134 a med en
GWP100 på 1 300 som skulle kunna användas men då måste anläggningen
bytas. Eftersom det kostar att byta den och den nuvarande anläggningen är
godkänd har jag inget förslag om att byta ut den. Dessutom finns det numera
alternativ på marknaden som varken bryter ned ozonskiktet eller bidrar till
växthuseffekten, kylsystem som utnyttjar vatten och koldioxid som
köldmedium.

Det finns en nackdel med att dela upp aspekterna vid bedömningen som jag
gjort i 2 tabeller. En tabell är bedömd efter ELU-index och en efter
sannolikhet och konsekvens. Nackdelen är att det kan bli svårt att sätta de
båda tabellerna i relation till varandra. Dvs att det kan bli svårt att se
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storleksordningen av alla betydande miljöaspekter. Fördelen vid
bedömningen av kökets miljöaspekter, där det är många grupper av
livsmedel, är att det inte behöver tas fram sannolikhet och konsekvenser för
varje grupp eftersom rangordningen är gjord efter det totala ELU-värdet. Jag
har valt att göra två tabeller eftersom det i detta fallet har varit möjligt att se
storleksordningen i alla fall. Av de kategorier som bedömts med sannolikhet
och konsekvens var det bara kemikalierna som blev betydande och de
hamnar högst upp eftersom lagen inte följts.

I artikel Food and life cycle energy inputs där energiåtgången för livsmedel
redovisas, bilaga 16, ingår det en mängd olika sorters energi. För att
omvandla MJ eller kWh till ELU-tal krävs det att man vet vilka energislag
som använts och hur mycket eftersom miljöpåverkan varierar med
energislag. En tanke från min sida var att titta statistiskt på vilka energislag
som användes i hela livsmedelskedjan. Detta var dock inte möjligt då det
inte fanns någon statistik på SCB över jordbrukets användning av olika
energislag. I livsmedelskedjan är det dessutom jordbruket som står för den
största energianvändningen. [9]

7.1 Fett, protein, kolhydrater och fibrer som energi
och dess påverkan på hälsa och miljö.

Maten som köps in kan betraktas som energi. Det som skall serveras skall vara
näringsrikt och gott.

De animaliska fetterna och kokosfett innehåller mer mättat fett än de
vegetabiliska. Det mättade fettet är skadligt för hälsan. Omättat fett finns i oliv-
och rapsolja, vilket förebygger hjärtsjukdomar. Ett intag av mycket margarin
anses ha samband med hjärtsjukdomar. Att öka intaget av vegetabilier och
minska på animalierna gynnar både hälsan och miljön.

Teoretiskt äter vi i västvärlden drygt 40% mer protein än vi behöver. Den
övervägande delen kommer från animaliskt protein. Att minska ner på dessa
produkterna behöver alltså inte leda till någon oro för att intaget av protein blir
för lågt. Om kosten innehåller för mycket protein omvandlas det till kroppsfett.
Proteiner innehåller ca 16% kväve, ett högt proteinintag leder till hög
kvävetillförsel till avloppet samt till övergödning.[2]

Det är svårt att äta för mycket kolhydrater. De är väsentliga för energin.
Energin från komplexa kolhydraterna tas upp av kroppen i jämn takt, vilket
innebär att energin räcker längre och gör lärare och elever uthålliga.
Kolhydrater är prisvärda och bör utgöra ca 50% av det dagliga energiintaget.
Exempel på livsmedel som är rika på komplexa kolhydrater är bröd, potatis, ris,
pasta, vete, korn, råg, havregryn, majs, bönor och linser.
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Fibrer sopar rent i tarmen, de minskar risken för tarmcancer och andra
tarmåkommor. Olika fibertyper fyller olika funktioner, vilket gör det viktigt att
variera kosten. Fibrer från främst frukt och grönsaker bidrar till att sänka
kolesterolhalten i blodet. Animaliska livsmedel innehåller inga fibrer. Ju
mindre förädlat ett livsmedel är desto mer fibrer innehåller det. Livsmedel som
är rika på fibrer är: bönor, ärtor, kål, morötter, potatis, spenat, majs,
fullkornsflingor, fullkornsbröd, frukt m.m. [12].

7.2 Felkällor
Vid bedömningen av livsmedlen har jag utgått från en insatts av 70 MJ energi
per kg nötkött. Utifrån detta grundas bedömningen av alla livsmedel. Denna
siffra är något hög, eftersom det i artikeln Food and life cycle energy inputs
även ingår tillagning och förvaring i hushåll i dessa 70 MJ. Dessa faktorer
stämmer inte i storkök och jag har dessutom räknat på energiåtgången för
matlagning vid elförbrukningen. Om jag använder 70MJ eller låt oss säga 10%
mindre energi ändrar inte på nötköttets ELU-tal det förblir 1 ELU, men för de
övriga livsmedlen som inte är tillagade, kokta, blir ELU-talet högre. För t.ex.
ost skulle indexet ändra sig från 0,86 till 0,95 och därmed ändrar sig också det
totala värdet från 1 422 ELU till 1 571 ELU. För de kokta livsmedlen sker
ingen förändring om insatsen av energi sänks.

Som nämnts tidigare köper köket in och lagar mat även till närbelägna Östrabo
NV. Samarbetet mellan köken är stort och båda köken köper in varor. Detta
innebär att till de 210 000 portionerna som köket lagat år 2002 är inte alla varor
medräknade, eftersom jag i värderingen endast tagit med de produkter som
Östrabo yrkes köpt in. Detta ser jag inte som något problem vid uträknandet av
energiåtgången per portion, som skall göras i mitt föreslagna miljömål, ifall
inköpen och uträkningarna fortsätter att ske på samma sätt.
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7.3  Fler viktiga faktorer i ISO 14001
Standarden ställer fler krav än de jag har nämnt tidigare, som att ta fram
miljöaspekter, sätta upp miljömål, förbättra sig samt att följa lagar och andra
krav. Jag tänkte ta upp några punkter som jag tycker är viktiga för ett
framgångsrikt ledningssystem.

� Det förebyggande arbetet som är väl etablerat för att undvika brand borde
vara självklart vid fler tillfällen än vid bränder. Att tänka igenom vad det är
för olyckor som kan hända på arbetsplatsen för att kunna undvika dem och
vara förberedd på hur man skall agera om olyckan är framme är i dagsläget
inte självklart. Detta tankesättet kan både minska ner på sjukskrivningarna
och gynna miljön, vilket gör att det är lönsamt i längden.

� Man kan inte nog understryka vikten av utbildning, för att personalen skall
trivas på arbetet och få den kunskap som krävs för ett framgångsrikt
miljöarbete. Standarden kräver dessutom att personal, vars arbete kan ge
upphov till betydande miljöpåverkan, skall erhålla lämplig utbildning. Flera
ur personalen har efterfrågat mer utbildning.

� Det är viktigt att ledningen återkommande visar sitt engagemang i
ledningssystemet för personalen, deras sätt att engagera personalen har en
mycket stor roll. Att frågor ständigt kommuniceras och att en dialog i
samförstånd kan ske hör till hörnstenarna i ledningssystemet. All
kommunikation sker inte smärtfritt, det kan lätt bli missförstånd och
problemen reds inte ut. Om detta inträffar är det viktigt att lyfta fram
problemen och prata om dem direkt, för att inte någon skall gå och må
dåligt och lägga energi på fel saker.

� Systemet går ut på att förbättra sig och för att veta om man gör det måste
vissa parametrar mätas och dokumenteras. Med nya rutiner som särskilt i
början tar en del tid i anspråk blir det ordning och reda och det går att se
från år till år hur bra förbättringsarbetet utvecklar sig.
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Bilaga 1 Översiktskarta
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Bilaga 2 Elförbrukning, köksutrustning
Pos Benämning kWh

1,2,4,5 2 st kokgrytor (pos 1,2)eller 2 st ugnar pos (4,5) 38 800
3 kokgryta 560
6 stekbord 378
7 stekbord 518
8 Combiugn 16 537
9 Spis 3 325

10 Blandningsmaskin 80
12 Värmeskåp 2 362
13 Mikrovågsugn 472
15 Skalmaskin 48
16 Grönsaksskärare 35
18 Lyftvagn 28
19 Diskmaskin 32 000
20 Grovdiskmaskin 7 600
21 Värmeri 6 370
22 Värmeri 1 312
23 Värmevagn 504
25 Kaffebryggare 7 900
26 Värmehäll 227
27 Kassaregister 15
32 Värmevagn 5 880
50 Snabbkyl 31,5
51 Kylskåp 1 440
52 Kylskåp 1 440
53 Frysskåp 3 780
54 Kylbänk 560
55 Flaskkylbänk 437
56 Kylskåp 648
57 Glassbox 6 120

Tvättmaskin 420
Torktumlare 630
2 st dryckesautomater 2 070
2 st mjölkautomater 966
Kylaggregat (KK1,KK2,K3) 300

Summa 143 793,5
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Bilaga 3 Uddevalla kommuns miljöpolicy
Uddevalla kommun skall arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.
Den tjänsteutövning och övrig verksamhet som bedrivs, skall ske i enlighet
med Miljöbalkens intentioner:
� Skydda människors hälsa mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av fysisk eller psykisk påverkan.
� Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
� Bevara den biologiska mångfalden.
� Använda mark, vatten och fysisk miljö så att en från ekologisk, social,

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning
tryggas.

� Återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material,
råvaror och energi främjas, så att ett kretslopp uppnås.

Miljöpolicyn skall uppfyllas genom att:
� Steg för steg förbättra de kommunala verksamheterna ur miljösynpunkt.
� Med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom

miljöområdet.
� Alla kommunala nämnder och styrelser ur miljösynpunkt granskar och

utvärderar den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs.
� All kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i

miljöfrågor med syftet att vara föregångare samt verka för en
miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut.

� Vara samordnare och "katalysator" i det lokala Agenda 21-arbetet.
� Utveckla lokala mål utifrån de nationella miljömål som är relevanta för

kommunen.
� Gröna nyckeltal upprättas, utvärderas och revideras för hela den

kommunala verksamheten.
� Genomföra årlig miljörevision av hela den kommunala verksamheten.
� Årligen redovisa miljöledningsarbetet offentligt.
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Bilaga 4 Förslag till övergripande miljömål
2003-04-23
� Medborgare och lokala verksamhetsutövare
Uddevalla kommun ska verka för att samtliga medborgare och lokala verksamhetsutövare
medverkar till att minska den totala miljöbelastningen.
Det innebär dels att vi ska främja och uppmuntra miljömedvetandet, dels att vi
ska skapa förutsättningar för dem att agera på ett miljöanpassat sätt.
Detta gäller inom samtliga nedanstående miljöområden .

� Myndighetsutövning
All myndighetsutövning inom Uddevalla kommun ska ske med största möjliga miljöhänsyn.
Det innebär att arbetet med tillsyn, information och fysisk planering ska
genomföras så att det leder till största möjliga miljönytta och ger så liten
negativ miljöpåverkan som möjligt.
Det innebär också att lokala föreskrifter och taxor ska utformas så att de gynnar
förbättringar inom miljöområdet och missgynnar aktiviteter och verksamheter
som är negativa för miljön.

� Produktion av varor och tjänster
All produktion av varor och tjänster inom Uddevalla kommun ska göras med minsta möjliga
negativa påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt.
Miljöanpassning avser hela processen; från planering, produktion och nyttjande
av produkter och tjänster till att de förbrukats.
Det innebär att vi ska välja utformningar och tekniska lösningar samt material
som innebär minsta möjliga miljöpåverkan.

� Material och råvaror
Förbrukningen av material och råvaror inom Uddevalla kommun ska
minimeras.
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med hushållning, dels att vi ska
verka för att medborgare och lokala verksamhetsutövare minimerar sin
förbrukning.
Användningen av miljöanpassade material och råvaror ska prioriteras.
Det innebär att vi i första hand ska använda material och råvaror som är
resurssnåla, förnybara eller återvinningsbara och som innebär små eller inga
utsläpp till luft, mark eller vatten.

� Energi

Energiförbrukningen inom Uddevalla kommun ska minimeras.
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med energihushållning, dels att
vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska
minimera sin energiförbrukning.
Användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras.
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Det innebär att vi ska minimera användningen av fossilt bränsle och kärnenergi
samt verka för en övergång till förnyelsebara energikällor liksom utveckla och
effektivisera befintlig vattenkraft.

� Vatten

Vattenförbrukningen inom Uddevalla kommun ska minimeras genom hög effektivitet.
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med vattenbesparing, dels att vi
ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera
sin vattenförbrukning.

� Avlopp
Ett kretsloppsanpassat avloppssystem ska prioriteras.
Det innebär att vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till
avloppsnätet minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och
återförs till jordbruksmarken.

� Avfall
Den totala avfallsmängden ska minimeras.
Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med avfallsminskning, dels att vi
ska verka för att våra medborgare ska minimera sina avfallsmängder.
Det avfall som uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen, dvs.
återanvändas, återvinnas som material eller energi eller slutligt omhändertas
med minsta möjliga resursförbrukning och med minsta möjliga påverkan på
miljön.

� Transporter

Samtliga transporter inom Uddevalla kommun ska ske på ett miljöanpassat sätt.
Det innebär att vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga transporter.
De transporter som sker ska genomföras så att miljöpåverkan minimeras.
Det innebär miljöanpassade transportmedel samt att andelen av miljöanpassade
och förnybara drivmedel skall öka.
Vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång-
och cykelmöjligheter i hela kommunen.

� Inköp

Miljöhänsyn ska tas i samband med samtliga inköp och all upphandling.
Det innebär att miljöpåverkan och resursanvändning ska minimeras i samtliga
led, i samband med tjänstens genomförande eller varans produktion.
Bedömningen av miljöpåverkan ska göras med ett livscykelperspektiv.

� Administration och kontor
Verksamheten på kontor och arbetet med administration inom Uddevalla kommun ska i likhet
med övrig verksamhet bedrivas så att miljöpåverkan minimeras.
Detta med avseende på t.ex. avfallshantering, energiförbrukning, transporter
och inköp.

� Nödlägesberedskap
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Uddevalla kommun ska sträva efter att förebygga och undvika nödlägen.

Vi ska planera och förbereda oss för de nödlägen som ändå kan uppstå så att,
om något händer, vi kan minimera effekterna.

Med nödlägen menar vi oönskade situationer som innebär fara för miljö och
hälsa.
� Miljöskadliga ämnen och produkter

Användningen och förekomsten av miljöskadliga ämnen och produkter inom Uddevalla kommun
ska minimeras.
Det innebär att ha kännedom om de ämnen och produkter som används inom
verksamheten, av medborgare och lokala verksamhetsutövare av entreprenörer
och leverantörer samt de som finns inbyggda i fastigheterna, eller som
förorenad mark. Vi ska också planera för hur de miljöskadliga ämnena och
produkterna ska fasas ut och tas omhand.
� Medarbetare

Uddevalla kommun ska verka för att medarbetarna ska vara motiverade,
medvetna och delaktiga inom miljöområdet.

Genom utbildning och annan kompetensutveckling, ska vi säkerställa
medarbetarnas engagemang.

� Övriga intressenter
Uddevalla kommun ska aktivt samverka med alla intressenter i strävan för en hållbar utveckling.
Med intressenter menar vi de organisationer, företag och enskilda som påverkar
Uddevalla kommun eller som påverkas av oss.
Detta gäller för samtliga miljöområden.
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Bilaga 5 Värderingstabell
(Kvantitet* ELU index = ELU-total)

Flöde/ Aktivitet/ produkt/
tjänst

Kvantitet Enhet Miljöaspekt ELU-
index

ELU-
Total

Strider
mot

lagkrav

Betyd-
ande
miljö-
aspekt

Elektricitet 177 MWh Förbrukning och utsläpp 18,6 3 292 Nej Ja
Fjärrvärme 47 MWh Förbrukning och utsläpp 23 1 081 Nej Ja
Vatten 1 000 000 liter Förbrukning och utsläpp 0,003 3 000 Nej Ja
HFC, R 404 A 2 kg Utsläpp 352 704 Nej Ja

In-Transporter 20 617 Ton*km Bensinförbrukning och
utsläpp

0,04 866 Nej Ja

Ut- transporter 17,5 Ton*km 0,05 1 Nej Nej
Avfallstransporter 1 945 Ton*km 0,04 82 Nej Nej
Tjänsteresor 280 km 0,08 22 Nej Nej
Kvicksilver i 15st. lysrör 104 mg Risk för utsläpp 53 000 6 Nej Nej
Aluminiumburkar 325 kg Energiförbrukning 0,44 143 Nej Nej
Krom i 16 par läderskor 0,06 kg Garvat med

kromföreningar
84,9 5 Nej Nej

Kött/Fisk, Swe Inköp av alla livsmedel utom de KRAV-märkta och fisk innebär förbrukning av
energi, konstgödsel och bekämpningsmedel. Inköp av KRAV-märkta livsmedel och
fisk medför energiförbrukning.

Nötkött 6 696 kg 1,00 6 696 Nej Ja
Nötkött (fryst) 609 kg 1,07 652 Nej Ja
Griskött 3 740 kg 0,57 2 132 Nej Ja
Griskött (fryst) 1 417 kg 0,61 864 Nej Ja
Kyckling (fryst) 172 kg 0,56 96 Nej Nej
Kycklingkorv (fryst) 966 kg 0,34 328 Nej Nej
Köttbullar, korv, (fryst) 5 957 kg 0,54 3 217 Nej Ja
Korv, blodpudding 7 204 kg 0,49 3 530 Nej Ja
Strömming (färsk), Sill (burk) 286 kg 0,31 89 Nej Nej
Sejfile 680 kg 1,50 1 020 Nej Ja
Sejfile (fryst) 794 kg 1,55 1 231 Nej Ja
Fiskbullar (burk) 780 kg 0,57 445 Nej Nej
Tonfisk (burk) 263 kg 0,57 150 Nej Nej
Mejeri
Standardmjölk 9 177 kg 0,08 734 Nej Ja
Mellanmjölk 8 935 kg 0,07 625 Nej Ja
Yoghurt, fil 798 kg 0,16 128 Nej Nej
Grädde 808 kg 0,27 218 Nej Nej
Margarin 2 745 kg 0,24 659 Nej Ja
Rapsolja (Central Europa) 116 kg 0,21 24 Nej Nej
Ägg 298 kg 0,26 77 Nej Nej
Majonnäs 540 kg 0,30 162 Nej Nej
Dressing 94 kg 0,20 19 Nej Nej
Ost (Swe.) 1 714 kg 0,86 1 474 Nej Ja
Övrigt mejeri Arla 964 kg 0,10 96 Nej Nej
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Flöde/ Aktivitet/ produkt/
tjänst

Kvantitet Enhet Miljöaspekt ELU-
index

ELU-
Total

Strider
mot

lagkrav

Betyd-
ande
miljö-
aspekt

Kolonial, Torra varor
Vetemjöl (Swe.) 1 150 kg 0,07 81 Nej Nej
Havregryn (Swe.) 900 kg 0,07 63 Nej Nej
Socker (Swe.) 1 534 kg 0,14 215 Nej Nej
Ris (Icke europeiskt) 2 220 kg 0,09 200 Nej Nej
Pasta (Swe.) 2 767 kg 0,10 277 Nej Nej
Pulverpotatismos, pulversåser 1 492 kg 0,08 119 Nej Nej
Kryddor (Europa kommersiellt
torkade)

333 kg 0,51 170 Nej Nej

Gula ärtor 90 kg 0,07 6 Nej Nej
Bruna bönor 80 kg 0,13 10 Nej Nej
Knäckebröd (Swe.) 525 kg 0,20 105 Nej Nej
Biskvi med margarin 161 kg 0,21 34 Nej Nej
Bröd (färskt, lokalt bageri) 1 800 kg 0,13 234 Nej Nej
Bröd (fryst, ej lokalt bageri) 556 kg 0,19 106 Nej Nej
Övrigt 748 kg 0,10 75 Nej Nej
Kolonial, Konserver, Våta varor
Ketchup 1 315 kg 0,30 395 Nej Nej
Chilisås 703 kg 0,26 183 Nej Nej
Tomatpure 117 kg 0,50 59 Nej Nej
Lingonsylt (Södra Swe.) 1 170 kg 0,16 187 Nej Nej
Tomat (Söd. Europa burk) 382 kg 0,20 76 Nej Nej
Grönsaker (Swe, burk) 1 060 kg 0,14 148 Nej Nej
Potatis (Swe, burk) 306 kg 0,14 43 Nej Nej
Tropisk frukt, (icke europeisk) 723 kg 0,19 137 Nej Nej
Övrigt bl.a. senap, champinjoner 948 kg 0,18 171 Nej Nej
Grönsaker, färska
Morot (Swe, KRAV) 1 690 kg 0,03 51 Nej Nej
Vitkål (Swe, KRAV) 770 kg 0,04 31 Nej Nej
Vitkål (Europa, KRAV) 160 kg 0,06 10 Nej Nej
Potatis (Swe.) 8 005 kg 0,06 480 Nej Nej
Morot, kålrot (Swe.) 852 kg 0,04 34 Nej Nej
Kål (Central Europa) 468 kg 0,07 33 Nej Nej
Div. grönsaker (Central Europa) 975 kg 0,06 59 Nej Nej
Div. grönsaker (Söd. Europa) 740 kg 0,08 59 Nej Nej
Växthusodlat (Central Europa) 2 350 kg 0,30 705 Nej Ja
Frukt, färsk
Banan 6 kg 0,17 1 Nej Nej
Citrusfrukt (Söd. Europa) 96 kg 0,10 10 Nej Nej
Äpple (Europa) 13 kg 0,07 1 Nej Nej
Äpple (ej Europa) 67 kg 0,12 8 Nej Nej
Vindruvor (ej Europa) 18 kg 0,14 3 Nej Nej
Övrig Frukt (Europa) 131 kg 0,10 13 Nej Nej
Övrig Frukt (ej Europa) 94 kg 0,13 12 Nej Nej
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Flöde/ Aktivitet/ produkt/
tjänst

Kvantitet Enhet Miljöaspekt ELU-
index

ELU-
Total

Strider
mot

lagkrav

Betyd-
ande
miljö-
aspekt

Färdigmat, fryst
Pannkakor (Swe.) 660 kg 0,15 99 Nej Nej
Div. vegetariska rätter 647 kg 0,19 123 Nej Nej
Div. icke veg. rätter 850 kg 0,32 272 Nej Nej
Sprödbakade torskfiskar 60-70% 1 287 kg 1,35 1 737 Nej Ja
Lax 60% (Argentina) 426 kg 1,05 447 Nej Nej
Räka 15 kg 3,19 48 Nej Nej
Grönsaker, frysta
Potatis (Swe.) 2 749 kg 0,11 302 Nej Nej
Rotfrukt (Swe.) 884 kg 0,09 80 Nej Nej
Kål (Swe.) 30 kg 0,10 3 Nej Nej
Ärtor (Swe.) 735 kg 0,19 140 Nej Nej
Broccoli (Söd. Europa) 55 kg 0,31 17 Nej Nej
Div. grönsaker (Söd. Europa) 2 728 kg 0,13 355 Nej Nej
Drycker
Apelsin och äpple koncentrat 3 160 liter 0,30 948 Nej Ja
Öl (Swe.) 87 liter 0,17 15 Nej Nej
Läskedryck (Swe.) 10 841 liter 0,08 867 Nej Ja
Apelsinjuice (icke Europeisk) 1 613 kg 0,14 226 Nej Nej
Äpplejuice (Central Europa) 585 kg 0,10 59 Nej Nej
Chokladdryck, kaffe 511 kg 0,65 332 Nej Nej
Övrigt fryst
Glass (Swe.) 220 kg 0,20 44 Nej Nej
Livsmedel Totalt 35 381

Total förbrukning för hela Östrabo yrkes och Östrabo NV ELU-index ELU-Total
Elektricitet 2 014 MWh 18,6 37 460
Fjärrvärme 3 689 MWh 23  84 847
Vatten 7 867 000 liter 0,003 23 601
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Sannolikheten är värderad enligt nedan:

Sannolikhet Poäng

Ytterst osannolikt 2

Osannolikt 3

Inträffar sällan 4

Inträffar då och då 5

Inträffar alltid, t.ex. under normal drift 6

Konsekvensen är värderad enligt nedan:

Konsekvens Poäng

Mycket liten miljöpåverkan                                                 Max 100 ELU/år 1

Liten miljöpåverkan                                                             100 - 500 ELU/år 2

Medelstor miljöpåverkan                                                     500 – 1 000 ELU/år 3-4

Viss oro från anställda eller andra intressenter                    1 000 – 5 000 ELU/år 5-6

Klagomål från anställda eller andra intressenter                 5 000 – 10 000 ELU/år 7-9

Strider mot lagkrav, strängt kundkrav eller miljöpolicy      Mer än 10 000 ELU/år 10

För nedanstående aspekter finns inga ELU-index. De bedöms istället efter
sannolikhet och konsekvens.

Flöde/ Aktivitet/ produkt/
tjänst

Kvantitet Enhet Miljöaspekt Sanno-
likhet

Konse-
kvens

S*K Strider
mot

lagkra
v

Betyd-
ande
miljö-
aspekt

Disk- städkemikalier 1 422 kg Större utsläpp kan
störa kommunens
reningsverk.

6 10 60 KIFS
1998:8

Ja

Pappers och plastvaror ? Förbrukning av
skogsråvara och
ändliga resurser

6 3 18 Nej Nej

Avfall 24 000 kg 6 3 18 Nej Nej
Bomull och polyestertyger 13 kg Förbrukning av

energi, konstgödsel,
bekämpningsmedel
och kemikalier samt
utsläpp till vatten

4 4 16 Nej Nej
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Bilaga 6 Pappers och plastvaror

Levererat från papyrus Pris Antal
Servett 571 9 600
Disp.servett 425 9 600
Op-mössa 100-p m svettb. 166 200
Tork toilet basic 182 2
M-tork bas 444 3
M-tork  stand. vit 2 299 6
Handtowel eco unique 308 1
Handtowel eco unique 284 1
Mini-tork  std vit 2 270 10
Hyg. Mopp 200st x 744 3
Rengöringssvamp vit 185 24
Rengöringssvamp grön 189 24
Alltorkduk 120 100
Sempersoft small 7 88 12
Sempersoft medium 8 788 108
Sempersoft large 9 88 12
Pappassiett 14,5 cm 178 2 500
Kaffesked 82 4 000
Köksfilm 0,30x300m 239 6
Vinyl plus protection s 795 3 000
Vinyl plus protection m 872 3 200
Plåster plast 137 1
Plåster textil 170 1
Polyetenpåse 5,0 l 389 1 000
Polyetenpåse vit 128 2 000
Källsorteringspåse rötbar 512 1 500
Källsorteringssäck brännb 380 300
Hängselkasse röd 70lit 178 250
Total : 13 211
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Bilaga 7 Kemikalier
Produktnamn Mängd kr/vikt-

enhet
Användning Kommentar Leverantör

Toprinse Effekt 60kg 44,1 Torkmedel Ecolab

Epicare 6 6kg 76,0 Hudlotion Ecolab

MT-400 83kg 14,8 Rengöringsmedel Irriterande Ecolab

Lime A Way Extra 49kg 24,9 Avkalkningsmedel Frätande Ecolab

Jet Dry 20kg 37,0 Torkmedel Ecolab

Solid Insure 16kg 34,3 Maskindiskmedel Frätande Ecolab

Ecolen 99kg 21,6 Handdiskmedel Bra miljöval, Irriterande Ecolab

Super Ultra 208kg 44,0 Diskmedel Utgått Ecolab

Solid Metal Pro 96kg 46,1 Maskindiskmedel Frätande Ecolab

Tikon Lf 108kg 16,7 Rengöringsmedel Utgått Ecolab

Solid Protect 144kg 37,7 Maskindiskmedel Frätande Ecolab

Solid Hydro 234kg 42,8 Maskindiskmedel Bra miljöval, Frätande Ecolab

Solid Clear Dry 14kg 553,4 Torkmedel Irriterande Ecolab

Tvättpulver 25kg 22,2 Tvätt Papyrus

Natur-Tvätt 8 29,7 Tvättmedel TG-skrivab

Svinto tvålull Rengöring Papyrus

Svinto tvålull 2 126,7 Rengöring TG-skrivab

Ekonomitvättpulver Tvätt Papyrus

Trend 5liter 34,0 Golvvårdsvax Gamol

Blido 5liter 10,6 Tvål TG-skrivab

Effekt natur 24liter 13,5 Rengöring TG-skrivab

Såpa 84liter 18,9 Rengöring Svanen Papyrus

Sprint extra 60liter 15,6 Papyrus

Sprint grovrent 36liter 25,8 Papyrus

Exotol 36liter 8,1 Allrengöring TG-skrivab

Totalt 1 172 kg och 250 liter
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Bilaga 8 Kökets avfallsmängd

Avfallstyp Mängd Mängd
ton

Farligt
avfall

Omhändertagare Avstånd
(km)

Tran-
sport-
sätt

Tonkm

Wellpapp 35m3 1,75 Nej Trollhättan 29 2 50,8

Pressade
plåtburkar

1m3 1 Nej Stena Gotthard
Uddevalla,

10 2 10

Komposterbart
material

7 000 liter 2,8 Nej TRAAB 25 2 70

Mjukplast* 35m3 3,5 Nej Renova, Göteborg 84 2 294
Hårdplast 35m3 3,5 Nej Arvika eller Lanna 200 2 700
Brännbart 35m3 3,5 Nej TRAAB omlastas

Jönköping
25+
152

2
3

87,5+
532

Restavfall (Porslin) Ingen
uppgift

Nej Havskuren, deponi 2 2

Glas 120 liter 0,07 Nej Närmaste
återvinningsstation

1 1 0,07

Aluminiumburkar
(Dryck)

0,325 Nej Coca-cola + Stena
Gotthard

1

Lysrör Ca. 15 0,003 Ja
tillstånd
finns

TRAAB omlastas
SAKAB Örebro

25       221 1
3

0,075+
0,663

Avlopp från
fettavskiljare

8m3 8 Nej TRAAB 25 2 200

Totalt 1945

*Omhändertagare efter 2003-06-30 är den samma som för brännbart det vill
säga förbränningsanläggningen i Jönköping.
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Bilaga 9 Godstransporter från leverantörer
(In-transport)
Livsmedelsleverantörer Levereras

från
Mängd
ton

km tonkm

Servera, Halmstad (grossist) Halmstad 48,3 225 10 867

Matsäljarna, Uddevalla
(grossist)

Uddevalla 0,3 10 3

Dafgård, Lidköping Lidköping 2,0 88 176

Scan, Göteborg 22,6 84 1 898

Arla, Göteborg Göteborg? 22,7 84 1 907

RK skaleri, Uddevalla Uddevalla 7,3 10 73

Vingbröd, Grästorp Grästorp 1,6 60 96

Dahlbergs bageri, Uddevalla Uddevalla 0,2 1 0,2

Samodlarna, Uddevalla Uddevalla 2,6 15 39

Ernst fisk, Uddevalla Torp 0,8 10 8

Selecta, Trollhättan Trollhättan 3,2 29 93

Coca cola, Stockholm Stockholm
via
Göteborg

9,7 562 5 451

GB glass, Uddevalla Uddevalla 0,1 10 1

Kahls kaffe, Göteborg Göteborg 0,3 84 25,2

Delicato, Uddevalla 0,2 10 2

I ELU-index för livsmedel är transporterna medräknade upp till återförsäljarna
därför har beräkningar av transporterna räknats från storkökets återförsäljare.
Att räkna ut antal km som alla varor transporteras från fabrik ryms dessutom
inte inom detta arbete.

Godstransporter till Östrabo NV (ut-transporter)
Mängd ton km tonkm

35 0,5 17,5
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Bilaga 10 Miljöbelastning av godstransporter
från leverantörer (in-transporter)

Livsmedels-
leverantörer

Tran-
sport
sätt

tonkm HC
(kg)

CO(kg
)

NOx
(kg)

PM
(kg)

SO2 (kg) CO2
(kg)

energi
(kWh)

Servera,
Halmstad
(grossist)

2 10 867 1,63 1,847 15,21 0,293 0,3695 1 478 5 650,8

Matsäljarna,
Uddevalla
(grossist)

2 3 5E-04 5E-04 0,004 8E-05 0,0001 0,408 1,56

Dafgård,
Lidköping

2 176 0,026 0,03 0,246 0,005 0,006 23,94 91,52

Scan, ? 2 1 898 0,285 0,323 2,657 0,051 0,0645 258,1 986,96
Arla, Göteborg 2 1 907 0,286 0,324 2,67 0,051 0,0648 259,4 991,64
RK skaleri,
Uddevalla

2 73 0,011 0,012 0,102 0,002 0,0025 9,928 37,96

Vingbröd,
Grästorp

2 96 0,014 0,016 0,134 0,003 0,0033 13,06 49,92

Ernst fisk,
Uddevalla

2 10 0,002 0,002 0,014 3E-04 0,0003 1,36 5,2

Coca cola,
Stockholm

2 5 451 0,818 0,927 7,631 0,147 0,1853 741,3 2 834,5

GB glass,
Uddevalla

2 1 2E-04 2E-04 0,001 3E-05 3E-05 0,136 0,52

Kahls kaffe,
Göteborg

2 25,2 0,004 0,004 0,035 7E-04 0,0009 3,427 13,104

Delicato, ? 1 2 4E-04 4E-04 0,004 7E-05 9E-05 0,352 1,34
Dahlbergs
bageri,
Uddevalla

1 0,2 3,8*10-
5

4E-05 4E-04 7E-06 9E-06 0,035 0,134

Samodlarna,
Uddevalla

1 15 0,003 0,003 0,027 5E-04 0,0006 2,64 10,05

Selecta,
Trollhättan

1 93 0,018 0,02 0,167 0,003 0,004 16,37 62,31

Summa 20 617 3,097 3,51 28,91 0,558 0,702 2 808 10 738

ELU/kg 2,14 0,33 2,13 36 3,27 0,108 0,044
ELU 6,628 1,158 61,57 20,07 2,2955 303,3 472,45

ELU totalt 867,49
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Miljöbelastning av godstransporter till Östrabo NV (Ut-leveranser)

Transportsätt tonkm HC (kg) CO(kg) NOx
(kg)

PM (kg) SO2
(kg)

CO2
(kg)

energi
(kWh)

Lätt lastbil 1 17,5 0,003 0,004 0,031 0,0006 0,0008 3,08 11,72

ELU/kg 2,14 0,33 2,13 36 3,27 0,108 0,044

ELU 0,0064 0,0013 0,066 0,022 0,0026 0,3326 0,516

ELU totalt 0,95

Tjänsteresor
Bil med
katalysator

km HC (kg) CO (kg) NOx (kg) CO2 (kg) Energi

280 0,1148 0,952 0,098 78,68 294

ELU/
kg

2,14 0,33 2,13 0,108 0,044

ELU 0,246 0,314 0,209 8,497 12,936
ELU totalt 22,2
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Bilaga 11 Enkät som skickats till 20 leverantörer.
Hej! 2 Juni 2003
Som en avslutning på min utbildning i miljövetenskap håller jag på att utföra
en miljöutredning för Östrabo yrkes storkök i Uddevalla. Jag hoppas att ert
företag har möjlighet att medverka genom att besvara några enkla frågor.
Tack för visat intresse !
/ Yvonne Petersson, telnr. 0523-20302, yvonne.p@ebrevet.nu
Svaren till frågorna 1-3 fylls enklast i, i tabellen nedan.
1.*  I vilka länder eller städer har ni produktionsanläggningar vid, som
levererar till storkök?

2.*  Vilka ledningssystem avseende miljö, livsmedelssäkerhet och hälsa är ni
certiferade mot vid respektive anläggning? (Det anges några exempel nedan i
tabellen)

3.*  Redovisas ert miljöarbete på något sätt?

4.   Från vilka länder importeras ert eventuella kött till storkök?

                                                                                                                   

5.   Från vilka länder eller världsdelar importeras era övriga råvaror till
storkök? OBS! Gäller endast import av råvaror som är odlingsbara i Sverige.

                                                                                                                   

6. Utför ni egna leverantörsbedömningar?                                            

7.   Om föregående fråga besvarats ja, beskriv kortfattat vad som bedöms.

                                                                                                                   

Företag: Kontaktperson: Telnr.

1.* Land eller
stad som era
produktions-
anläggningar är
placerade i.

2.* Ledningssystem: ISO 14001, EMAS
ISO 9001, HACCP, EFSIS, EUREP
GAP OHSAS 18001, AFS 2001:11 m.m.
Anges vid respektive anläggning

3.* Redovisas ert miljö-
arbete? Beskriv hur vid
respektive anläggning?

1 Certifikat för systematiskt arbetsmiljöarbete
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Bilaga 12 Svar från leverantörer från
ovanstående enkät.

Leverantörs-
bedömning

 Företag 1* Land eller
stad som era
produktionsa
nläggningar
är placerade
i.

2* Ledningssystem 3* Redovisas ert
miljöarb.

Råvarors
ursprungs-
land

Länder som kött
importeras från.

GB
Glace AB

(ägs av
Unilever)

Flen, Tyskland,

Italien 2st,

Frankrike,

England,

Portugal,

Ungern,

Holland,

Spanien

För Flen gäller: HACCP

ISO 14001, ISO 9001,

inför ledningssystem för

arbetsmiljö enl. Unilever

Framework Standard for

Occupational Helath &

Safety)

Årligen miljörapport

till vår

tillsynsmyndighet d

v s Flens kommun.

Unilever (GB:s

ägare) ger varje år ut

en miljöredovisning.

Information finns

även på vår hemsida.

Sverige,

Norge,

Danmark,

Tyskland,

Holland,

Italien,

Spanien,

Portugal,

Storbritanien,

Belgien och
Schweiz.

Unilever genomför

leverantörsbedömninga

r och personal på GB

gör

leverantörsbedömninga

r på leverantörer I

Sverige och till viss del

utomlands, inom

leveranssäkerhet miljö-

och kvalitetsarbete

m.m.

Hygien, kvalitetsarbete,

leveransförmåga m.m.

Atria

lithells

AB

Sköllersta ISO 9001, ISO 14001,

HACCP.

Från november –03

BRC

I årsredovisningen, i

övrigt enligt ISO-

standarden. Via

hemsida och internt

till personalen.

EU-godkända

anläggningar (Sverige,

Danmark, Finland,

Tyskland, Sydamerika)

Malmö BRC under uppbyggnad I årsredovisningen

Leveranssäkerhet,

kostnad produktkvalite,

utveckling/innovation,

kvalitetssystem och

miljö

Felix,

Procordia

food AB

Sverige

( 7 fabriker)

EFSIS, BRC, HACCP,
arbetar efter ISO14001
och kommer efter
implementering och
utvärdering i alla
fabrikerna att ta beslut
om
certifiering skall ske
eller om annat system
väljs.

Miljörapport 1/år till

tillsynsmyndigheten

och Miljöfakta 1/år

till koncernen Orkla

foods

Råvaror köps

av leverantörer

som uppfyller

leverantörskrav

en

Sverige, Irland
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Företag 1* Land eller
stad som era
produktionsa
nläggningar
är placerade
i.

2* Ledningssystem 3* Redovisas ert
miljöarb.

Råvarors
ursprungs-
land

Leverantörs-
bedömning

Scan 15 st.

anläggningar i

Sverige

6 st. anläggningar har

ISO 9001 och ISO

14001 samtliga skall ha

infört systemen år 2004.

HACCP

Ja, på

www.swedishmeats.

com, etik och miljö,

miljöredovisning

Sverige, Scan

ägs av Sveriges

bönder

Det krävs djurägarintyg

och

egenkontrollprogram av

leverantörer.

Selecta Ingen egen

produktion.

Arbetar enligt ISO

14001, är ännu ej

certifierade

Inget svar Ingen egen

produktion

därför ej heller

någon import

av råvaror.

Vi ställer krav på våra

leverantörer. T.ex.

Förpackningar skall

vara enkla att

återanvända eller

återvinna.

Kahls

kaffe

Göteborg De räknar med att få

certifikat för ISO 14001,

ISO 9001. v 47 i år.

Ja Kaffe kontrolleras före

leverans, vid ankomst,

och i blandning,

malningen

kontrollmäts.

Svenska

lantägg

Vi har packerier

i Skara och

Hässleholm

Vi arbetar efter

standarderna ISO

9001/14001,HACCP,

BRC

Ja, årlig

sammanställning av

resursförbrukning

Endast svenska

skalägg säljs

till storkök.

Ja, enligt ISO

9001/14001
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Företag 1*  Land eller
stad som era
produktionsa
nläggningar
är placerade
i.

2*Ledningssystem 3*Redovisas ert
miljöarb.

Råvarors
ursprungs-
land

Leverantörs-
bedömning

Findus Sverige: Bjuv,

Helsingborg och

Loftahammar

HACCP är basen för

vårt kvalitetsarbete inom

Findus.

Helsingborgsfabriken,

Bjuv och Wienerbagarn

är snart klara med

EFSIS-

certifieringarna.(Helsing

borgsfabriken har idag

ISO 9002 men detta

kommer vi att lämna)

Jordbruksverksamheten

arbetar mot EurepGAP-

standarden.

Miljöarbetet

redovisas i form av

miljörapporter. För

övrigt följs det

interna arbetet upp

genom mätningar av

utsläpp till luft och

vatten. Findus har ett

eget reningsverk i

Bjuv som tar hand

om allt

processavloppsvatte

n från fabrikerna.

Norge, Larvik

Frankrike

Boulogne

Fabriken är certifierad

enligt ISO 9002

(kommer att bli

certifierad enligt EFSIS

under hösten och då

lämnar vi ISO 9002)

Intern uppföljning

enligt ovan.

England,

Newcastle

Fabriken är certifierad

enligt EFSIS.

Intern uppföljning

enligt ovan

Spanien,

Marcilla

Fabriken är certifierad

enligt EFSIS, vi väntar

bara på det slutliga

certifikatet.

Intern uppföljning

enligt ovan

Se nedan Se nedan



Miljöutredning av storhushåll, för Östrabo yrkes i Uddevalla

50

Fråga 4: På vår hemsida, www.findus.se skriver vi om vår syn på köttkvalitet och berättar
om var vi tar vårt kött ifrån. Se under rubriken kvalitet, där står bland annat följande:

Nötkött till Findus produkter köper vi från Irland, Sverige, Tyskland, Brasilien och
Argentina. En mindre del kommer också från Finland.
- Griskött till Findus produkter köper vi från Irland, Tyskland, Sverige och Danmark.
- Kycklingkött till Findus produkter köper vi från Thailand, Brasilien, Holland och Sverige.
- Kalkonkött till Findus produkter köper vi från Frankrike.

Fråga 5:Vi odlar många grönsaker själva i södra Sverige, bland annat ärter, spenat,
morötter, dill, gräslök, örtkryddor. Vi köper också många råvaror från olika länder i världen,
de flesta som vi köper utomlands går dock inte odla här, t.ex. paprika, broccoli, majs,
sparris, sugar snap peas, osv. Vårt klimat är inte lämpligt för dessa grönsaker.

Fråga 6: Ja, vi är mycket noga vid val av leverantörer. Leverantörsbedömningar är en
mycket viktig del av vårt kvalitetssystem. Vi har en grupp av 4 personer som gör dessa
kvalitetsrevisioner i sambarbete med våra inköpare.

Fråga 7: Vi gör en total bedömning av leverantörens trovärdighet. Kan han leverera den
råvara vi vill köpa enligt vår råvaruspecifikation. Hur ser kvalitetsledningssystemen ut med
fokus på livsmedelssäkerhet. Hur ser de allmänhygieniska förhållandena ut. Kan han leva
upp till våra krav på frånvaro av t.ex. främmande ämnen, pesticider. Förstår han vikten av
ordning och reda. Har de förståelse för allergirisker. Hur är personalens inställning och
utbildningsnivå. Hur ser omgivningarna ut osv.

I leverantörsbedömningen ligger också att vi kontrollerar de offertprov vi fått på t.ex.
förekomst av främmande ämnen och att råvaruspecifikationen uppfylls.

Då leverantören godkänts gör vi sen uppföljande kvalitetsrevisioner enligt en årlig plan.
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Företag som Servera har levererat mest produkter från och som ej svarat på
enkäten, därför ej fullständigt ifylld. De uppgifter som är ifyllda har fåtts
efter telefonsamtal eller från deras hemsida.

Företag Tillverkningsland Råvarors
ursprungsland

certifikat

Sardus foodpartner Sverige Sverige, (dansk
kasseler)

Guldfågel Sverige Sverige

Akzo nobel salt AB Danmark, Tyskland,
Holland, England

Danmark, Tyskland,
Holland, England

Danisco Sugar AB

Kungsörnen Sverige

Karlshamns mejeri (CAH)

Ole Flensted

Korvbrödsbagaren Örebro Svenskt sigill

Wasa

Önos Sverige (Skåne) Sverige, (Medelhavet
citrusfrukt, vindruvor)



Miljöutredning av storhushåll, för Östrabo yrkes i Uddevalla

52

Bilaga 13 Översikt över författningar som köket
berörs av

Miljöbalken, SFS1 1998:808
Senast ändrad av SFS 2001:1079

Förordning om verksamhetsutövarens
egenkontroll,

SFS 1998:901

Förordning om HFC, SFS 1995:555
Senast ändrad av SFS 1998:952

Köldmediakungörelsen, SNFS 1992:16
Senast ändrad av SNFS 1997:3

Avfallsförordning, SFS 2001:1063
Plan- och bygglag, SFS 1987:10

Senast ändrad av SFS 2001:442
Räddningstjänstlagen, SFS 1986:1102

Senast ändrad av SFS 1999:383
Räddningstjänstförordningen, SFS 1986:1107

Senast ändrad av SFS 2000:899
Lagen om transport av farligt gods SFS 1982:821

Senast ändrad av SFS 1999:411
Förordningen om transport av farligt gods, SFS 1982:923

Senast ändrad av SFS 2001:828
Kemiska produkter och biotekniska organismer KIFS4 1998:8

Senast ändrad av KIFS 2002:1
Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160

Senast ändrad av SFS 2000:764
Arbetsmiljöförordningen, SFS 1977:1166

Senast ändrad av SFS 2001:83
Första hjälpen och krisstöd AFS3 1999:7
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42
Livsmedelslagen SFS 1971:511
Livsmedelsförordningen SFS 1971:807

Senast ändrad av SFS 2002:183
Hantering av livsmedel SLVFS5 1996:5

Omtryckt LIVSFS5 2002:51
Livsmedelslokaler SLVFS 1996:6
Personalhygien SLVFS 1996:36
Djupfrysta livsmedel SLVFS 1993:16
Livsmedelstillsyn m.m. SLVFS 1990:10

omtryckt 1996:15
Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:900
Förordningen om avgift för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken

SFS 1998:940

Förordningen om miljösanktionsavgifter SFS 1998:950
Lagen om offentlig upphandling SFS 1992:1528

1Svensk författningssamling
2Statens naturvårdsverks författningssamling
3Arbetsmiljöverkets författningssamling
4Kemikalieinspektionens författningssamling
5Livsmedelsverkets författningssamling
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Bilaga 14 Några paragrafer ur miljöbalken
Miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken som är uppdelad i 7 avdelningar
som tillsammans innehåller 33 kapitel. I den första avdelningen finns
bestämmelser som reglerar alla verksamheter.

Nedan följer några viktiga paragrafer ur första avdelningen.

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområden

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad
med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används sa att en från ekologisk,
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god
hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp
uppnås.

5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material,
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

1 §  Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd är skyldiga att visa de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.

I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar
betydelse i det enskilda fallet.

2 §  Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens
eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljö
mot skada eller olägenhet.

3 §  Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall utföra skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga eller motverka att
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verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljö. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa
möjliga teknik.

5 §  Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.

6 §  Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa
eller miljö, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan
antas vara mindre farliga.
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Bilaga 15 Nationella och lokala miljömål

De 15 nationella miljökvalitetsmålen är:

� Begränsad klimatpåverkan*
� Frisk luft
� Bara naturlig försurning
� Skyddande ozonskikt
� Ingen övergödning*
� Levande sjöar och vattendrag
� Hav i balans samt levande kust och skärgård*
� Myllrande våtmarker
� Storslagen fjällmiljö
� Giftfri miljö
� Säker strålmiljö
� Grundvatten av god kvalité*
� Levande skogar
� Ett rikt odlingslandskap
� God bebyggd miljö*

* I Uddevalla kommun arbetas i första hand fram lokala miljömål utifrån dessa
fem nationella miljökvalitetsmål. (Se vidare under Uddevalla kommuns
miljöpolicy)
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Bilaga 16 Mängd tillförd energi i hela livscykeln
för färdiglagad mat.
Life cycle energy inputs for foods ready to eat
Category Food type, origin and preparation                                   MJ life cycle

                         inputs per kg
Lamb Lamb, fresh, Sweden, cooked 43

Lamb, frozen, Sweden, cooked 46
Lamb, frozen, overseas, cooked 52
Sausage, fresh, Sweden, cooked 30
Lamb stew, Sweden, cooked 18

Chicken Chicken, fresh, Sweden, cooked 35
Chicken, frozen, Sweden, cooked 39
Chicken, frozen, Central Europe, cooked 41
Sausage, fresh, Sweden, cooked 20
Chicken stew, cooked 13

Pork  Pork, fresh, Sweden, cooked 40
Pork, Sweden, frozen, cooked 43
Pork, frozen, Central Europe, cooked  44
Sausage, fresh, Sweden, cooked 34
Pork stew, cooked 17

Beef Beef, fresh, Sweden, cooked 70
Beef, frozen, Central Europe, cooked 75
Cow, fresh, Sweden, cooked 26
Beef stew, cooked 24

Fish and crustaceans Cod, fresh, Sweden, cooked 105
Herring, fresh, Sweden, cooked 22
Mackerel, fresh, Sweden, cooked 37
Canned tuna, overseas 44
Salmon, farmed, Sweden, cooked 84
Clams, tinned, Sweden 19
Shrimps, without shells, Sweden 220

Milk, cheese Milk, Sweden, 4% fat 5.9
Milk, Sweden, 1.,5% fat 5.0
Cream, Sweden, 40% fat 19
Yoghurt, small pots, Sweden 11
Yoghurt, small pots, Central Europe 12
Cheese, Sweden 60
Cheese, Central Europe 64
Cheese, Southern Europe 65
Milk powder, Sweden 58

Egg Eggs, Sweden, cooked 18
Legumes Brown beans, Sweden, cooked 8.9

Yellow peas, Sweden, cooked 5.0
Soya beans, overseas, cooked 7.9
Brown beans, overseas, cooked 11
 Beans, canned, overseas 20
 Beans, canned, overseas 16

Sugar and candies Sugar, Sweden 9.8
 Honey, Sweden 1.3
Honey, overseas 5.6
Candies, Sweden 18
Chocolate, Central Europe 44
Chocolate, Sweden 43
Ice-cream, Central Europe 15
Ice-cream, Sweden 14

Oil and fat Rape seed oil, Central Europe 15
Sun flower oil, overseas 20
Soya oil, overseas 14
Olive oil, Southern Europe 24
Butter, Sweden 40
Margarine, Sweden, 80% fat 17

Fruits Apples, fresh, Sweden 3.5
Apples, fresh, Central Europe 4.8
Apples, fresh, overseas 8.6
Cherries, fresh, Sweden 5.0
Cherries fresh, Central Europe 6.2
Cherries, fresh, overseas 9.6
Apples, dried with commercial energy, overseas 38
Apples, dried in the sun, overseas 18
Oranges, fresh, Southern Europe 6.8
Oranges, fresh, overseas 9.4
Grapes, fresh, Southern Europe 7.8
Grapes, fresh, overseas 9.7
Raisins, dried in the sun, overseas 23
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Bananas, fresh, overseas 12
Tropical fruit, canned, overseas 13
Tropical fruit, fresh, overseas by plane 115

Vegetables Potatoes, Sweden, cooked 4.6
Potatoes, Sweden, baked 29
Potatoes mashed powder, Sweden, cooked 5.6
French fries, Sweden, cooked as one portion 60
French fries, Sweden, cooked as four portions 30
Carrots, fresh, Sweden 2.7
Carrots, fresh, Central Europe 4.0
White cabbage, Sweden 3.7
White cabbage, Central Europe 5.1
Broccoli, frozen, Europe, cooked 18
Broccoli, frozen, overseas, cooked 20
Carrots, canned, Sweden 8.1
Carrots, canned, Central Europe 11
Tomatoes, canned, Southern Europe 14
Olives, canned, Southern Europe 15
Vegetables, canned, overseas 18
Peas, frozen, Sweden, cooked 10
Peas, frozen, Central Europe, cooked 12
Tomatoes, fresh, greenhouse, Sweden 66
Tomato, fresh, Southern Europe 5.4

Jam Wild berry jam, factory in South Sweden, 55% fruit 11
Wild berry jam, factory in South Sweden, 45% fruit 11
Raspberry jam, factory in Northern Sweden, 55% fruit 16
Raspberry jam, factory in Northern Sweden, 45% fruit 16

Breakfast Cereals Mu¨sli with sun dried apples, Sweden 15
Mu¨sli with sun dried raisins, Sweden 17
Oat flakes, Sweden 11
Oat flake porridge Sweden, cooked 2.5
Baked cereal, Sweden 37
Baked cereal, Central Europe 38

Berries Raspberries, frozen, Central Europe 16
Raspberries, fresh, Central Europe 7.5
Blueberries, frozen, Central Europe 9.0
Blueberries, frozen, Sweden 7.8
Strawberries, fresh, Sweden 6.2
Strawberries, fresh, Southern Europe 8.6
Strawberries, fresh, Middle East, by plane 29
Strawberries, frozen, Central Europe 16

Cereals Whole wheat Sweden, cooked as one portion 4.4
Whole wheat Sweden, cooked as four portions 2.9
Rice, overseas, cooked as one portion 7.4
Rice, overseas, cooked as four portions 6.1
Pasta, Sweden, cooked 6.8
Pasta, Southern Europe, cooked 7.5
Fresh pasta, Sweden, cooked 8.9
Barley, Sweden, cooked 2.0
Couscous, Central Europe, cooked on a hot plate 5.3
Couscous, Central Europe, cooked with a kettle 5.1
Rye flour, Sweden 5.2
Wheat flour, Sweden 5.0

Bread and Pastries Bread, fresh, local bakery 8.9
Bread, frozen, local bakery, 12
Bread, fresh, bakery far away 9.7
Bread, frozen, bakery far away 13
Crispbread, Sweden 14
Sponge cake, Sweden, with butter 16
Sponge cake, Central Europe, with butter 19
Sweet bread, Sweden with butter 19
Sweet bread, Central Europe, with butter 21
Sweet bread, Sweden, with margarine 15
Sweet bread, Central Europe, with margarine 18
Biscuits, Sweden, with butter 23
Biscuits, Central Europe, with butter 26
Cream cake, Sweden 16
Apple cake, Sweden, with butter 18
Apple cake, Sweden, with margarine 14

Drinks Soft Drinks, Sweden 5.9
Soft drinks, Central Europe 7.1
Wine, Southern Europe 12
Wine, overseas 14
Beer, Sweden 12
Water from tap �/0.0
Water from bottle, Central Europe 2 0.
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Orange juice, overseas 10
Apple juice, Central Europe 7.1

Spices Herbal spice, Southern Europe, commercially dried 36
Herbal spice, Southern Europe, sun dried 16
Herbal spice, overseas, sun dried 23
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Bilaga 17 Omräkningstabell
Jag har skapat ELU-värden för de olika livsmedelskategorierna utifrån hur stor
energiåtgången är vid produktionen av livsmedlet, bilaga 16. Utgångspunkten
är att det åtgår 70 MJ för att producera 1 kg nötkött samt ett publicerat ELU-tal
för kött/fisk på 1 ELU/kg.

När värderingen har gjorts av livsmedlen har energiåtgången i MJ,
värdena i bilaga 16, räknats om till ELU-index (eller ELU/kg) med
hjälp av denna tabellen.

MJ ELU-index MJ ELU-index
220 3,14 23 0,33
115 1,64 22 0,31
105 1,50 21 0,30
84 1,20 20 0,29
75 1,07 19 0,27
70 1,00 18 0,26
66 0,94 17 0,24
65 0,93 16 0,23
64 0,91 15 0,21
60 0,86 14 0,20
58 0,83 13 0,19
52 0,74 12 0,17
46 0,66 11 0,16
44 0,63 9,5-10,0 0,14
43 0,61 8,8-9,4 0,13
41 0,59 8,1-8,7 0,12
40 0,57 7,4-8,0 0,11
39 0,56 6,7-7,3 0,10
38 0,54 6,0-6,6 0,09
37 0,53 5,3-5,9 0,08
36 0,51 4,7-5,2 0,07
35 0,50 4,0-4,6 0,06
34 0,49 3,2-3,9 0,05
30 0,43 2,5-3,1 0,04
29 0,41 1,8-2,4 0,03
26 0,37 1,1-1,7 0,02
24 0,34


