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Sammanfattning
Direkt Chark i Göteborg har bestämt att de ska miljöcertifiera
sig. Efter en kort presentation av vilka miljöledningssystem
som passar företagets verksamhet beslutades att införa ISO
14001.

Miljöutredningen är det första steget mot en certifiering, och
är en nulägesanalys av hur företaget förhåller sig till miljön ur
ett helhetsperspektiv. Utredningen innefattar en
verksamhetsbeskrivning liksom hur organisationen är
uppbyggd, tidigare tillbud, råvaror in och ut, samt en
förteckning över vilka lagar och krav som verksamheten
berörs av.

Miljö-FMEA är en metod för att värdera om miljöpåverkan från
en viss aktivitet, produkt eller tjänst ska räknas som
betydande miljöaspekt. Det huvudsakliga tillvägagångssättet
vid Miljö-FMEA är att följa respektive råvara genom företaget
och identifiera samt värdera miljöpåverkan av
resursförbrukning, olycksrisker och utsläpp. Följande
miljöaspekter har identifierats som betydande med hjälp av
Miljö-FMEA:

� transporter in
� transporter ut
� köttråvara
� naturgas
� elförbrukning
� fjärrvärme
� vatten
� kryddor
� tjänsteresor

För att ett ledningssystem ska genomsyra organisationen är
det viktigt att ledningen står bakom initiativet till
certifieringen och att medarbetarna involveras och engageras.
VD står bakom initiativet och har förstått fördelarna med ett
miljöledningssystem. Ansvar, roller och befogenheter ska klart
definieras, instruktioner och rutiner ska tas fram och finnas
tillgänglig för alla.



Summary
Direkt Chark in Gothenburg has decided to implement an
environmental management system. After a short presentation
about possible environmental management system for Direkt
Chark, a decision to implement ISO 14001 was taken.

The environmental investigation is the first step towards a
certificate, and is an analysis of how the organization stands
to the environment today as a whole. The investigation
includes a description of the organization, earlier incidents,
raw materials in and out and legal and other requirements to
which the organization subscribes.

Environmental-FMEA is a method to evaluate the
environmental impact from a certain activity, product or
services should be evaluated as a significant environmental
aspect. The main part of the line of action with environmental-
FMEA is to follow a specific raw material through the company
and identify and to valuate the environmental impact of
resource consumption, risk of accidents and emission. The
following environmental aspects have been identified as
significant:

� Transports in
� Transports out
� Meat
� Natural gas
� Electricity consumption/use
� District heating
� Water
� Spices
� Official journey

It is important that the management is behind the initiative
and have understood the advantage of an environmental
management system. Roles, responsibility and authorities
shall be defined clearly, instruction and procedures shall be
available to everyone of the company.



Läsanvisningar

Rapporten består av tre delar;

Den första handlar allmänt om miljöledningssystem, fördelar
med ett sådant och vilket miljöledningssystem som passar
bäst för Direkt Charks verksamhet.

Den andra delen behandlar allmän miljökunskap och är
kopplad till hur Direkt Chark påverkar miljön genom sin
verksamhet.

Den tredje delen är själva miljöutredningen. Här behandlas
även värderingen av miljöaspekterna.

Om man vill går det bra att läsa den tredje delen utan att
behöva läsa de andra två delarna. Avsnitten är tänkta som
underlag för den som inte redan är insatt i miljöfrågor och
eventuellt som utbildningsmaterial.



Förord

Ett varm tack till samtliga på Direkt Chark för att de har tagit
sig tid att besvara mina frågor. Ett speciellt tack vill jag rikta
till mina två handledare på företaget, Susanne Andersson och
Stefan Sundström samt min handledare på HTU, Willy
Karlsson.
Jag vill dessutom tacka Högskolebiblioteket i Trollhättan för
all hjälp och trevligt bemötande vid litteratursökning mm.
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1 Inledning
Direkt Chark har precis påbörjat sin kvalitetscertifiering mot
kraven i EFSIS1 (kvalitetsstandard för företag i
livsmedelsbranschen, SIK2). Företaget är bland de första
charkuteriföretagen i Sverige med att införa detta
ledningssystem. Avsikten är att även införa ett ledningssystem
i miljö, där en miljöutredning är första steget.
Miljöutredningen kommer att ligga till grund för det fortsatta
miljöarbetet som slutligen ska leda till en certifiering. Arbetet
kommer även att innefatta en studie om vilket/vilka
miljöledningssystem som passar företagets verksamhet.

1.1 Bakgrund
Företagens förmåga att hantera sin miljöpåverkan står alltmer
i centrum. Tidigare kom de hårdaste kraven från
myndigheterna, men idag är det många gånger kunder och
konsumenter som styr genom att göra aktiva val i sitt sätt att
handla. Detta gör att företagen måste kunna visa att de aktivt
arbetar med miljöfrågor. Särskilt viktigt är det inom
livsmedelsbranschen, dessa produkter ska ändå brytas ned i
människans kropp. Nu handlar det plötsligt inte bara om yttre
miljö utan även om människors hälsa. För Direkt Chark
innebär det att kunna påverka och ställa krav på sina
leverantörer, en bra råvara är nödvändigt för att producera en
bra produkt.

1.2  Syfte
Denna miljöutredning syftar till att ge en nulägesbeskrivning
av Direkt Charks miljöarbete och miljöpåverkan under år
2002. Den kan därmed utgöra grund för ett framtida
miljöarbete inom ramen för ISO 14001 och/eller EMAS.

I miljöutredningen ingår även identifiering av tillämpliga lagar
och krav, granskning av befintliga miljöledningsrutiner,
organisationens funktion liksom en analys av möjliga
olycksrisker som finns i verksamheten för att identifiera de
mest kritiska.

                                                          
1 European Food Safety Inspection System
2 Ackrediterat organ för certifiering av EFSIS
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1.3 Frågeställning
� Vilken/vilka miljöledningsstandarder passar Direkt

Charks verksamhet?
� Går den att integrera med EFSIS?
� Vilka miljökrav har Direkt Charks kunder? Finns några

krav på ISO 14001 eller EMAS?
� Vilka miljöaspekter har Direkt Chark? Vilka är

betydande?

1.4 Mål
Att ta fram Direkt Charks betydande miljöaspekter för att
företaget ska veta inom vilka miljöområden de största
förbättringarna kan göras. De betydande miljöaspekterna kan
sedan vara stöd för att skriva en miljöpolicy med övergripande
och detaljerade miljömål.

1.5 Avgränsningar
Miljöutredningen kommer endast att omfatta direkt yttre
miljöpåverkan såsom resursutnyttjande, utsläpp,
avfallshantering, energikonsumtion, buller osv.

Miljöutredningen kommer att ta med transporter av råvara till
Direkt Chark och leveranser av färdiga produkter till kund,
men den kommer inte att behandla produktens miljöpåverkan
när den väl nått kund. Ingen hänsyn kommer heller att tas till
råvarans (t ex djuruppfödning) eller produktens
miljöpåverkan.

Livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö eller sjukfrånvaro innefattas
inte i denna utredning.

2 Metod

2.1 Teori
I början ägnades en del tid för litteraturstudier på området för
att ha en bra grund innan arbetet startade på allvar.
Information har främst sökts genom böcker från bibliotek och
på Internet.

Som underlag har IVF3:s ”Mall för miljöutredning, ett verktyg
för att identifiera företagets miljöpåverkan” använts. Denna
                                                          
3 IVF Industriforskning och utveckling AB
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ger en bra grund för vad som ska inventeras och hur det kan
gå till.

2.2 Empiri
En del samtal ringdes också för att få reda på vilka krav som
Direkt Charks kunder har på sina leverantörer. Samtal
ringdes också för mer information angående kostnader för
certifiering av de olika ledningssystemen, då till SP4 och
Miljöstyrningsrådet.

Genom rundvisning i fabriken och intervjuer med anställda
har bra och värdefull information för miljöutredningen
införskaffats. Tillfälle gavs i början av arbetet att delta vid en
tvådagars konferens (om effektivisering av Direkt Chark), där
många frågor diskuterades som kunde användas som
information för egen del.

En inventering har gjorts av förbrukningsmaterial, råvaror,
tillbehör, energi etc. vilka är beräknade på år 2002.
Förbrukningssiffror har tagits fram genom att läsa fakturor.

Undersökning genom enkäter av persontransporter av de
anställdas resvanor till och från arbetet har utförts.

Efter inventeringen har verksamhetens miljöpåverkan
redovisats. För att bedöma vilka utav dessa som är betydande
miljöaspekter har en tvärfunktionell grupp gjort en Miljö-
FMEA (se 17.1). För att avgöra vilka som är mest betydande
har de olika aspekterna jämförts i ELU (se 17.2).

3  Miljöledningssystem
Att införa ett miljöledningssystem innebär att man visar
omvärlden att vi är ett företag som bryr oss om miljön. Med
hjälp av ökad systematik och förbättrad effektivitet i
miljöarbetet kan man minska företagets miljöpåverkan och
samtidigt öka konkurrenskraften. Detta blir tydligt då allt fler
företag väljer certifierade underleverantörer.

Förebyggande åtgärder och effektivisering av processer leder
många gånger till bland annat minskad energianvändning och
mindre avfallsmängder. Kostnadsbesparingar kan göras redan
inom ett år efter införandet av ett ledningssystem.
                                                          
4 Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ackrediterat organ för revisionscertifiering.
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Många företag upplever också en bättre gemenskap på
arbetsplatsen vid införande av ett ledningssystem då alla har
något gemensamt; att nå uppsatta mål tillsammans.

3.1 Viktiga steg i miljöledning
� Miljöutredning. Företagets nuvarande miljösituation

och styrning av miljöfrågor kartläggs. I detta arbete tar
man fram företagets miljöaspekter och gör sedan en
utvärdering för att fastlägga de betydande
miljöaspekterna. Detta för att lätt se var förbättringar
kan göras.

� Miljöpolicy. När miljöutredningen är gjord har
betydande miljöaspekter identifierats. Utifrån dessa kan
en miljöpolicy skrivas. Den anpassas efter företagets
verksamhet och storlek, och dess påverkan på miljön. I
policyn anger man vilka miljömål man arbetar med.
Företagsledningen ger löfte om ständig förbättring och
att följa lämplig lagstiftning och andra krav.

� Miljömål. Detaljerade miljömål är delmål som används
för att nå de övergripande miljömålen. Alla miljömål ska
vara tidsbegränsade, mätbara och ha en handlingsplan
(där resurser och ansvarsfördelning fastställs).

� Organisation. För att ett ledningssystem ska
genomsyra organisationen är det viktigt att ledningen
står bakom initiativet och att medarbetarna involveras
och engageras. Ansvar och roller ska klart definieras,
instruktioner och rutiner ska tas fram och finnas
tillgänglig för alla. Alla anställda ska genomgå en
miljöutbildning.

� Miljörevision. Vid en revision går man igenom
företagets miljömanual för att se att kraven i
standarden uppfylls och att de stämmer överens med
verkligheten. Revisioner är till för att hitta
förbättringspunkter i miljöarbetet.

4 Vilket ledningssystem bör Direkt Chark välja?
Nedan följer en kort beskrivning av tre olika miljö-
ledningssystem som kan vara alternativ för Direkt Chark. Jag
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har valt att inte ta med FR20005 då denna behandlar både
miljö och kvalitet i samma ledningssystem. Denna är inte
aktuell då företaget redan påbörjat kvalitetsarbetet mot
kraven i EFSIS6, som är särskilt anpassad för livsmedel.

4.1 ISO 14001
� ISO 14001 är en internationell miljöledningsstandard

som är framtagen på initiativ från näringslivet.
Standarden publicerades 1996 och innehåller ett antal
element och skallkrav7 som ska underlätta för
verksamheten att organisera sitt miljöarbete på ett
strukturerat och effektivt sätt med hjälp av
dokumentation. ISO 14001 bygger på ständig
förbättring av företagets miljöarbete.

Standarden är tänkt att passa alla typer av organisationer,
oavsett storlek och verksamhet. Vid certifiering och revision
ska alla 52 skallkraven uppfyllas.

4.2 EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
EMAS översatt till svenska blir EU´s miljöstyrnings- och
miljörevisionsordning. EMAS är en europeisk frivillig
förordning som är öppen för alla organisationer och
verksamheter. Till skillnad från ISO 14001 är EMAS en lag
och inte en standard. I Sverige började förordningen att gälla
1995.

Från 2001 är ISO 14001 inbyggd i EMAS. Den stora
skillnaden är att EMAS kräver en miljöredovisning som ska
granskas och godkännas. Denna är offentlig och ska därför
vara lätt att förstå för alla intressenter, såväl kunder som
allmänhet.

En fördel med EMAS är att den bör leda till enklare och
smidigare relationer med myndigheter, framför allt om
företaget finns i flera länder. Myndigheternas tillsynsarbete
minskar i regel på ett EMAS-anslutet företag, vilket på sikt
kan leda till lägre tillsynskostnader.

                                                          
5 framtagen av Företagarnas Riksorganisation, FR
6 European Food Safety Inspection System
7 Ett krav i ISO 14001 som måste uppfyllas för att inte få avvikelse
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4.3 Miljödiplomering
Miljödiplomering är framtagen för små och medelstora företag
i Göteborg. Den bygger på grunderna hos ISO 14001 och
EMAS, men den är betydligt enklare och billigare att införa.
Den stora skillnaden är att många skriftliga rutiner,
miljöutredningen och dokumentstyrning ersatts av en
checklista som ska uppfyllas till 75 % och sju obligatoriska
punkter.

De obligatoriska punkterna:

� miljöpolicy
� miljöplan
� miljöansvarig person
� miljöutbildning
� kemikalieinventering
� skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
� regelbunden miljöinformation inom företaget

När företaget uppfyllt de 75 % som krävs erhålls ett diplom
som gäller i ett år, därefter krävs en omdiplomering varje år.

4.4 Integrering med EFSIS
Två av de tre ovan nämnda miljöledningssystem anser jag går
att implementera med kvalitetsledningssystemet EFSIS,
nämligen ISO 14001 och EMAS. EFSIS bygger i grunden på en
kvalitetsstandard i ISO-serien och det finns ett flertal krav
som är samma/liknande i dessa båda ledningssystem.

Att integrera Miljödiplomering med EFSIS innebär problem då
inga krav påminner om varandra om man jämför
Miljödiplomeringens checklista med kraven i EFSIS. I
Miljödiplomeringen finns heller inte några krav på
dokumentation av rutiner. Det blir två helt skilda
ledningssystem.

4.5 Externa krav på Direkt Chark:
Ingen av de undersökta kunderna har krav på ett
ledningssystem som ISO 14001 eller EMAS, däremot krävs att
man arbetar aktivt med miljöfrågor.

ICA- kräver att företaget har miljöpolicy, miljömål och
handlingsplaner. För att visa detta krävs också en årlig
miljöredovisning. De kräver vidare att man undviker
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kemikalier med hälsorisker, åtar sig att minska
energianvändningen och strävar efter att ha ett ekologiskt
sortiment.

COOP- kräver att man på något sätt kan visa att man arbetar
med miljöfrågor, genom t.ex. dokumentation och
handlingsplaner.

Axfood (Willys, Spar, Vivo, Tempo, Hemköp)- har inga direkta
krav om köttet säljs under eget märke, är det däremot under
Vivos märke kommer det från 2004 finns särskilda krav, bl. a
BRC8 (EFSIS går också bra).

4.6 Kostnader
Att införa ett ledningssystem ser många som kostsamt, men
syftet är att verksamheten ska effektiviseras, vilket i sin tur
borde leda till besparingar inom t ex avfallshantering och
energiförbrukning.

De kostnader som inte är inkluderade i nedanstående tabell
är dock de största kostnaderna för företaget, nämligen lön för
den som utför själva arbetet och investeringen för att ge
samtliga anställda miljöutbildning. Införandet bör ses som en
investering istället för en kostnad.

ISO 14001 EMAS Miljödiplomering
Systemets
utbredning

Internationellt Europa Lokalt*

Antal certifierade
företag i Sverige

2730 st (dec 2002) 203 st (mars 2003) Ca 165 st (2002)

Tid för införande 1,5-2 år 1,5-2 år Ca 4 veckor heltid
Kostnad för
revision och
certifiering de tre
första åren

85 000- 100 000 kr 85 000- 100 000 kr 18 100 kr

Kostnad för
revision efter 3:e
året och framåt

15 000-20 000kr/år 15 000-20 000kr/år 3000 kr/år

* finns ett nätverk med 24 kommuner anslutna, varav 13 är i Göteborgsområdet

4.7 Rekommendation av ledningssystem
Oavsett vilket miljöledningssystem Direkt Chark väljer vill jag
poängtera att det är ett resurskrävande arbete som ligger till

                                                          
8 En kvalitetsstandard för livsmedelsbranschen. BRC betyder British Retail Consortium.
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grund för en certifiering. Företaget bör noga överväga hur
mycket tid och pengar man vill satsa, och vad man vill ha ut
av certifieringen.
Eftersom det i dagsläget inte finns något större miljöarbete vill
jag också rekommendera att inte stressa för att få ett inramat
certifikat att hänga på väggen. För att det ska vara värdefullt
bör miljöarbetet vara implementerat i verksamheten innan
man tar dit en revisor för certifiering.

Väljer företaget den lokala Miljödiplomeringen kan man inte
räkna med att den är hållbar i längden om marknadskraven
skärps, viket jag tror att de kommer att göra. Fördelen är att
det inte alls är ett lika dyrt och omfattande arbete som de
andra två miljöledningssystemen. Miljödiplomeringen kan ses
som ett första litet steg mot ISO 14001, men med tanke på att
Direkt Charks kunder finns främst i södra och mellersta
Sverige ser jag inte detta som ett alternativ. Då det även finns
kunder i Europa, Öststaterna och eventuellt snart också i
Japan vore det bra att satsa på ett ledningssystem som är
gångbart internationellt.

Om man väljer mellan ISO 14001 och EMAS så skulle jag
välja den förstnämnda pga. att den är mer känd och är
internationellt gångbar.

Kostnaderna är ungefär likvärdiga för dessa två större system.
Det som tillkommer i EMAS är en engångskostnad (10 000kr)
för att registrera sig, men då ingår lite reklam. Om man väljer
att först certifiera sig mot ISO 14001 och senare vill registrera
sig till EMAS så innebär det ingen merkostnad.

4.8 Beslut angående ledningssystem
En redovisning av de miljöledningssystem som är alternativ
för Direkt Chark hölls för Uno Olsson (VD), Stefan Sundström
(konsult på Direkt Chark) samt kvalitetsansvarig Susanne
Andersson. Gruppen diskuterade de olika ledningssystemen
och tog snabbt ett enat beslut om att satsa på
miljöledningssystemet ISO 14001.

5 Miljökunskap
I samhällets olika sektorer pågår ständigt en mängd olika
verksamheter. Oavsett vilken som bedrivs finns det ändå
några gemensamma nämnare; energi används, varor eller
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personer transporteras och avfall bildas. Att jordens resurser
är snedfördelade vet de flesta, t ex använder vi 20 % i i-
världen 80 % av jordens resurser.

5.1 Energi
Som nämndes ovan är fördelningen av de globala resurserna
sned. För att de i u-länderna ska få samma rätt att utvecklas
krävs att vi ändrar vårt levnadssätt. I-länderna måste minska
sitt energibehov kraftigt. Egentligen inte på grund av
energibrist utan för de miljöproblem som energiproduktionen
för med sig.
Mellan åren 1970 och 1999 fördubblades användningen av
hushållsel, beroende på dels ett ökat antal hushåll och dels på
ökat innehav av hushållsapparater. Att tekniken går framåt
med effektivare apparater och maskiner hjälper inte.

Nedan följer en kort presentation av den energiproduktion
som Direkt Chark nyttjar. Vad beträffar vattenkraft, kärnkraft
och vindkraft så är det så en vanlig svensk energimix ser ut.
Det är alltså i huvudsak från dessa tre som elektricitet alstras.
Direkt Chark köper sin elektricitet från Göteborgs Energi som
i sin tur köper in elen från Nordpool.

5.1.1 Kärnkraft
Kärnkraft utnyttjar den energi som alstras då atomkärnor
klyvs med neutroner. Vid klyvning frigörs fler neutroner vilket
resulterar i en kontrollerad kedjereaktion. Detta frigör stora
mängder energi som värmer vatten till ånga. Ångturbiner
driver generatorer som producerar elektricitet. Bränslet i
kärnkraft är uran-235 som med dagens användning beräknas
räcka ca 100 år. En fördel med kärnkraft är att den kan
producera stora elenergimängder utan att förorena luften eller
släppa ut växthusgaser. Den är dessutom billig när
anläggningen väl är byggd.
Nackdelen är att den lämnar ett radioaktivt avfall som måste
omhändertas under mycket lång tid framöver och än idag
finns inga klara direktiv hur det ska förvaras på ett säkert
sätt. En annan nackdel är att uranbrytningen är en
energikrävande process och som dessutom lämnar stora sår i
jordskorpan som läcker ut försurande ämnen.
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5.1.2 Vattenkraft
Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla som i Sverige är väl
utbyggd. Den ger inga direkta utsläpp av föroreningar, om
man bygger dammen på rätt sätt. Växter måste avlägsnas
innan dammen fylls, om inte kommer dessa att ruttna och
avge koldioxid och metan under många år och på så sätt bidra
till växthuseffekten.

Den miljöpåverkan som uppstår är främst lokal, stora ingrepp
måste göras i naturen. Vattenlevande växter och djur kan inte
längre förflytta sig som de vill, vilket kan leda till inavel med
förödande konsekvenser.

5.1.3 Fjärrvärme
Värmen i Göteborgs fjärrvärmesystem är tillvaratagen
spillvärme som annars skulle ha gått förlorad. Värme köps
från bland annat raffinaderier, avloppsreningsverk och
avfallsförbränning. Ca 60 % av fjärrvärmen är någon form av
spillvärme. Återstoden av värmebehovet täcks till största delen
med naturgas, som är ett rent fossilt bränsle. Endast 3 % av
värmen kommer från olja.

Direkt Charks fjärrvärme kommer från Sävenäsanläggningen,
där det finns fyra hetvattenpannor för värmeproduktion.

5.1.4 Fossila bränslen
Till fossila bränslen räknas kol, olja och naturgas. Dessa
bildades för miljontals år sedan av djur och växter (kolväten)
som långsamt har förmultnat under högt tryck nere i jorden.
Resurserna kommer att räcka ännu ett hundratal år till.
Förbränning av fossila bränslen ger flera olika
miljökonsekvenser: utsläpp av koldioxid, svavel- och
kväveoxider, kolväten, stoft och giftiga tungmetaller.

För att driva ångpannan på Direkt Chark används naturgas,
vilken inte innehåller svavel eller miljöfarliga tungmetaller. Vid
förbränning är utsläppen av koldioxid och kväveoxid låga.

Direkt Chark har transporter både till och från fabriken. 80 %
av köttet importeras från Danmark och kommer hit med
lastbil. För att leverera produkterna ut till kund anlitas ett
speditörsföretag. Även en egen lastbil finns i Direkt Charks
ägo för leveranser i närområdet. Säljare kör varje år långa
sträckor för att besöka kunder med tjänstebil. Även anställdas
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transporter till och från arbetet räknas (se Bilaga 4). Vid
samtliga av dessa transporter används fossilt material.

Det enda som Direkt Chark själva kan påverka är egentligen
utleveranserna med den egna lastbilen. Möjligen också bättre
planering av säljarnas resor.

5.2 Vägtransporter
Miljöaspekter från vägtransporter är utsläpp av
luftföroreningar som orsakar både miljö- och hälsoproblem.
Andra miljöproblem är buller, markanvändning, avfall under
fordonets hela livscykel och inte minst olycksrisken.

5.2.1 Koldioxid, CO2

Koldioxid kommer till största delen från förbränning av fossila
bränslen, dvs. kol, olja och gas. Koldioxid är den gas som har
störst påverkan på växthuseffekten, inte på grund av att det
är den giftigaste gasen utan för att det är den som släpps ut i
störst mängd. Koldioxidutsläppen står i direkt relation till
förbrukning av fossila bränslen och åtgärdas därför genom att
förbrukningen minskas på olika sätt.

Utsläpp av CO2  i Sverige

40%

28%

32% Transporter

Industri

Energisektorn

5.2.2 Kolmonoxid, CO
Kolmonoxid är en lukt- och färglös gas som bildas vid
ofullständig förbränning i en bensinmotor t.ex. vid tomgång
och höga varvtal. Vid kallstart är halten särskilt hög.
Problemet med höga halter kolmonoxid har de senaste åren
minskat avsevärt genom förbättrad avgasrening.

Hälsoriskerna är allvarliga då blodets förmåga att transportera
syre försämras. Kolmonoxid påverkar också hjärt- och
kärlsystemet.
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5.2.3 Kväveoxider, NOX

Kväveoxider bildas när luftens syre och kväve reagerar
tillsammans i motorn. Bildningen av kväveoxider är störst när
det är gott om syre i motorn och hög förbränningstemperatur.

Kväveoxider bidrar till övergödning av mark och vatten, till
försurning och ger även hälsoeffekter. De bidrar till stor del att
marknära ozon bildas.

Införande av katalytisk avgasrening på bensinbilar har
bidragit till minskade kväveoxidutsläpp. Trafikökningen har
dock inneburit att totalutsläppet inte har minskat. För tunga
dieselfordon finns numera olika typer av avgasrening för att
ytterligare minska utsläppen.

Utsläpp av NOx i Sverige

80%

8%

12%

Transporter

Industri

Energi

5.2.4 HC
HC är en förkortning för kolväten, vilket är ett samlingsnamn
för en stor grupp flyktiga organiska ämnen. Kolväten är
oförbrända rester av bränsle och smörjmedel. Avgaser från
fordon innehåller tusentals olika kolväten.

Utsläppen av kolväten har minskat avsevärt i samband med
katalysatortekniken som är obligatorisk för bensinbilar men
frivillig för tunga dieselfordon.

Kolvätena bidrar till bildning av marknära ozon och vissa ger
mycket negativa hälsoeffekter.

5.2.5 Partiklar
Förbränningen av bränslen i motorfordon ger upphov till
partiklar, främst sot. Partiklar i luften gör att solens strålar
absorberas och bidrar till växthuseffekten. Men den största
miljöpåverkan är ändå människans hälsa. Förhöjda halter av
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partiklar påverkar andningsvägarna och partiklar misstänks
också vara cancerframkallande.

Dieselfordon och arbetsmaskiner står för den största delen av
trafikens partikelutsläpp.

5.3 Försurning av mark och vatten
Vid förbränning av fossila bränslen bildas kväveoxider (NOX)
och svaveldioxid (SO2). Dessa ämnen reagerar med luftens
vatten och bildar salpetersyra och svavelsyra som sedan faller
ned som ”surt regn” över mark och vatten.

Kväveoxider bildas genom att syre och kväve i luften reagerar
med varandra under tillräckligt hög temperatur. Det är denna
process som bl a sker vid avgasutsläpp från bilar. Kväve finns
i luften och tas in i motorn som har hög temperatur, varvid
det bildas kväveoxider.
Även kvävenedfallet kommer till stor del från andra länder. Till
skillnad från svavelnedfallet så har kvävenedfallet ökat de
senaste åren. Detta beror på ökad trafik. Kväveföreningar
bidrar även till övergödning.

Svaveldioxid kommer från svavel i bränslet, framför allt olja
och kol. Svavelföroreningarna var länge den dominerande
orsaken till försurning, men utsläppen har minskat kraftigt
under 80-talet beroende på att oljan har renats från svavel.
Svavel transporteras långa sträckor i luften innan det faller
ner till marken, därför får Sverige ett svavelnedfall som
härstammar från Storbritannien, Tyskland och Polen. Svenskt
svavel i sin tur landar i staterna öster ut.

Försurning leder till en rad negativa konsekvenser i miljön.
När marken blir sur frigörs metaller som finns bundna i
marken, vilka skadar växternas rötter och även
mikroorganismer har svårt att överleva. Viktiga näringsämnen
som kalium och magnesium lakas ur marken som blir
näringsfattig. Dessa saker leder till att den naturliga balansen
mellan organismer och deras omgivning störs, vilket på sikt
kan leda till att vissa arter försvinner.

5.4 Övergödning
Det är framför allt jordbruket som orsakar övergödning, men
även skogsbruk, reningsverk, industrier och trafik är
bidragande orsaker.
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Kväve och fosfor är nödvändigt för alla växters tillväxt, men
när de får för mycket av dessa två ämnen tas de inte längre
upp av växterna utan rinner vidare till hav och sjöar.
Vattendragen drabbas då av övergödning. I havet orsakar
kväve och fosfor en ökning av snabbväxande alger och
plankton. Alla dessa växter och djur gör att vattenytan blir
grumlig och solljus kan inte tränga lika långt ner i vattnet som
tidigare. De plankton som lever längre ner får inte tillräckligt
med solljus utan dör och faller ner till botten. Bottenlevande
djur får mer näring än någonsin och hinner inte äta allt som
faller till botten. Då bildas tjocka lager på botten med dött
material som ska brytas ned. För nedbrytningen krävs syre
men även de bottenlevande djuren, som blir fler när det finns
mer näring, kräver syre för att andas. Syret räcker inte till och
det bildas syrefria bottnar, där inga djur kan leva. I dag finns
stora områden med döda havsbottnar både i Östersjön, längs
västkusten och i flera insjöar.

Direkt Charks verksamhet finns representerade i de flesta
kategorier av dem som nämndes ovan, men i denna utredning
har en avgränsning gjorts som inte behandlar
djuruppfödningen. Men det förekommer transporter både till
och från lokalerna och kväve kommer till det lokala
reningsverket via avloppsvattnet från produktionen.

5.5 Marknära ozon
Ozonskiktet i stratosfären skyddar jordens levande
organismer mot farlig ultraviolett strålning. När samma ozon
finns i för stor mängd nära marken skadar den däremot såväl
växter som människors hälsa.
Ozonet skadar växter (speciellt odlade grödor); kvaliteten
försämras, tillväxten minskar och i vissa fall kan växterna dö.
Produktionsbortfallet beräknas vara 1-1,5 miljarder kronor
per år.
Känsliga personer kan känna av höga halter av ozon. Detta
visar sig genom irriterade ögon, huvudvärk och
andningsbesvär.

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan
kolväten och kväveoxider under inverkan av solljus.
Ozonbildningen över Sverige är därför flera gånger större
under sommaren än vintern. Halterna marknära ozon ökar
hela tiden på grund av att avgasutsläppen ökar.
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5.6 Växthuseffekten
Växthuseffekten är i sig inte ett miljöproblem, utan den är
förutsättningen för att liv ska kunna existera på jorden. Utan
den naturliga växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur
vara -18°, istället för dagens +15°. Det är de två viktiga
naturliga växthusgaserna vattenånga och koldioxid som
fångar upp solens reflekterande strålar från jorden som
hindrar en del av värmen att stråla tillbaks till atmosfären.
Vattenångan och koldioxiden fungerar som ett lock som
behåller värmen på jorden.

Det är de ökande utsläppen av växthusgaser som är
miljöproblemet med växthuseffekten. Under de senaste 150
åren har atmosfärens halt av koldioxid (CO2) ökat med 30 %
på grund av utsläpp orsakade av mänskliga aktiviteter.
Det är flera gaser från mänsklig verksamhet som ökar
växthuseffekten; koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid
(N2O) och så kallade freoner, CFC och HCFC. Några nyare
gaser som upptäckts påverkar växthuseffekten är perfluor-
kolföreningar (PFC) och svavelhexafluorid (SF6).

Koldioxiden (se 5.2.1) bidrar mest till den ökande
växthuseffekten. Koldioxid finns naturligt i atmosfären och allt
levande andas hela tiden in och ut koldioxid, såväl växter som
djur och människor. Man brukar tala om koldioxidsänkor. En
stor sänka är havet och en annan är skogen. Så länge träden
växer binder de koldioxid men när skogen skövlas eller eldas
frigörs gasen och ett tillskott till atmosfären sker.

Om växthuseffekten ökar, stiger jordens medeltemperatur. Det
leder till ett förändrat klimat. Vissa områden drabbas av
torka, dels genom minskad nederbörd och dels genom ökad
avdunstning. Andra områden kan drabbas av översvämningar
på grund av extrem nederbörd eller på grund av att havsytan
stiger. En höjning av havsytan kan orsaka
saltvatteninträngning i sötvattenreservoarer. Den biologiska
mångfalden hotas också utav förändrat klimat. Växter och
djur har anpassat sig efter de lokala klimatförhållanden som
varit i tusentals år.
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Miljöutredning

6 Verksamhetsbeskrivning
Direkt Chark startade sin verksamhet 1991 och har idag 65
anställda. När företaget startade i början på 90-talet bestod
verksamheten av tre anställda på 170 m2. Då fanns företaget i
lokaler i slakthusområdet, men sedan två år tillbaka finns de i
större lokaler i Gamlestaden. Nuvarande fastighet omfattar
totalt 11000 m2, vilken är EU-anpassad för
livsmedelsproduktion.

Företaget har ett flertal egna varumärken, men en stor del av
produkterna säljs under andra märken. Den viktigaste
kunden för Direkt Chark är Ridderheims Delikatesser AB som
svarar för ca 2/3 av verksamhetens totala omsättning på ca
83 miljoner kr (2002).

Verksamheten består av tillverkning och förädling av
charkuteriprodukter. Direkt Chark köper in styckningsdetaljer
som sedan bearbetas genom styckning och putsning innan
råvaran går vidare till slutproduktion. Beroende vilken
produkt det rör sig om kokar, röker, grillar, bakar eller
värmebehandlas produkten på något sätt. Genom att företaget
profilerar sig med nischprodukter finns en stor bredd av
lufttorkade, kallrökta och fermenterade produkter osv.

Direkt Charks produktsortiment kännetecknas av hög kvalitet
och har stor acceptans inom sin nisch på charkmarknaden.
Färdiga produkter säljs till såväl butiker, storhushåll och
grossister. Direkt Chark erbjuder både helvaror och
konsumentförpackade varor.

6.1 Direkt Charks organisation
VD Uno Olsson startade Direkt Chark 1991. Vid starten var
det mer eller mindre ett familjeföretag, som sedan kraftigt
expanderat med åren. Organisationen är platt och uppdelad i
tre avdelningar; administration, produktion och marknad. I
företaget arbetar VD:s fru och 3 söner. Ett
organisationsschema finns i bilaga 6.

I dagsläget finns ingen ledningsgrupp, men företaget arbetar
med detta. En styrelse med extern representation finns.
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Styrelsen fattar strategiska beslut, bland annat beträffande
investeringar. Sammanlagt arbetar 65 personer på Direkt
Chark.

6.2 Tomthistoria
Fastigheten är belägen på Bagaregården 17:23 i Gamlestaden
i Göteborg. På 60-talet bebyggdes tomten med Gomans
Charkfabrik som har bedrivit sin verksamhet här fram till
2001-03-01 då Direkt Chark köpte fastigheten.

Innan Goman byggde fabriken fanns en gård, Bagaregården,
som drevs av KF9. Denna har troligen funnits här sedan 1930-
talet.

6.3 Omgivningen
Närmast intill Direkt Chark ligger järnvägen som här är
dubbelspårig. Det går uppskattningsvis tre-fyra tåg i timmen
utanför kontoren. Dessa ljud hörs mycket tydligt in i
byggnaden men det är inget man har klagat på. Längs med
järnvägen går E20, även biltrafiken hörs tydligt från kontoren.
Cirka 300 meter bort ligger närmsta bostadsbebyggelse.

Direkt Chark ligger i ett mindre industriområde i
Gamlestaden, närmsta grannar är SKF10 och den intilliggande
fastigheten är tom för närvarande och har så varit ett bra tag.

6.4 Investeringar
Stora resurser satsades initialt på renovering av fastigheten
och även inköp av nya maskiner. Samtidigt passade man på
att byta ut bl a freoner i kylar till glykol.

Vid köpet av fastigheten fanns sedan tidigare ett avancerat
ventilationssystem i produktionen. Även ett avancerat system
finns som alarmerar om någon temperatur överstiger eller
understiger bestämd temperatur.

7 Nuvarande styrning av miljöarbetet
Direkt Chark saknar ännu så länge en fastställd miljöpolicy
och därtill hörande miljömål. Ansvaret för yttre miljö ligger på
                                                          
9 Kooperativa Förbundet
10 Svenska Kullager Fabriken
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VD och delvis på kvalitetsansvarig. Det finns ingen systematik
för miljöåtgärder utan det är upp till enskilda
befattningshavare att genomföra miljöinriktade åtgärder.
Därmed saknas också ekonomiskt stöd för att låta
miljöhänsyn kosta lite extra.

8 Lagar och andra krav
Att känna till tillämplig lagstiftning är en förutsättning för ett
trovärdigt miljöarbete. Att följa med i lagstiftningens
utveckling är dessutom i många fall nödvändigt för företagets
fortlevnad.

Det finns en stor mängd lagar, förordningar och föreskrifter
som gäller på miljöområdet. De viktigaste miljölagarna finns
samlade i Miljöbalken som trädde i kraft 1999-01-01.

Enligt ISO 14001 ska företaget veta vilka lagar och krav som
verksamheten berörs av. En lista med aktuella lagar ska
finnas tillgänglig (se Bilaga 16). Det ska finnas en rutin för att
hålla aktuella miljölagar uppdaterade och lagarna ska
kommuniceras ut till berörd personal.

8.1 Miljöbalkens övergripande bestämmelser
Miljöbalken 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 ska
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 så att en

från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk
synpunkt långsiktig god hushållning tryggas, och

5. återanvändning och återvinning liksom annan
hushållning med material, råvaror och energi främjas så
att ett kretslopp uppnås.
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8.2 Tillstånd
Det vanligaste lagkravet för organisationer som har sin
verksamhet i Sverige är att leva upp till gällande rikt- och
gränsvärden. Lagkrav gäller för alla verksamheter oavsett om
man är tillståndspliktig eller ej. Direkt Chark är
tillståndspliktigt till Göteborgs kommun då det är en C-
anläggning11.

Direkt Chark har ett program för egenkontroll som är godkänt
av kommunen som är tillsynsmyndighet.

Fastigheten är EU-anpassad för livsmedelsproduktion och
godkänd av Livsmedelsverket. Tillstånd finns också för export
till annat EU-land samt tredje land. Inget tillstånd för export
till USA finns.

8.3 Andra krav
När ett företag har förelagts ett krav från en behörig instans,
eller frivilligt åtagit sig att följa vissa regler, utgör sådana
åtaganden ”andra krav”. Dessa ska hanteras på samma sätt
som lagkrav. Fler exempel på andra krav är att frivilligt
ansluta sig till branschnormer, myndigheters allmänna råd
eller rekommendationer, gatukontorets tekniska gränsvärde
för avloppsvatten eller frivilliga åtagande gentemot grannar,
t ex att bullrande transporter ej kommer att ske nattetid.

Krav för Direkt Chark kan vara de krav som deras kunder
eller leverantörer har på dem, t ex beträffande miljöfrågor. I
dagsläget finns inga krav på en certifiering men flera kunder
(och eventuellt blivande kunder) kräver att man kan påvisa ett
aktivt miljöarbete.

I studiens början undersöktes detta genom telefonsamtal till
tre stora kunder för att ta reda på vilka krav de har på Direkt
Chark som leverantör (se 4.5 Externa krav på Direkt Chark).

                                                          
11 Betyder att man måste ha tillstånd från kommunen för att starta och bedriva verksamhet.
Finns också A- och B-anläggningar vilka betraktas som miljöfarlig verksamhet (tillstånd ges
då av Regeringen (A) eller Länsstyrelsen (B)).
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9 Varor in

9.1 Kött
I Sverige idag finns det inte tillräckligt med kött, därför
importeras kött från andra länder. Direkt Chark köper en stor
del av köttet från Danmark (80%), men även länder som
Tyskland och Finland förekommer. Andelen kött från den
svenska marknaden är cirka 20 %.

9.1.1 Riskavfall och köttavfall
Eftersom Direkt Chark köper in benfria styckningsdetaljer blir
det inte så mycket benrester över vid produktionen. Det som
blir över är fett, kött och möjligen ben. Under de senaste åren
med BSE12 har kraven skärpts och charkindustrierna ser
gärna att benen avlägsnas innan leverans. Under år 2002 var
benrester så gott som noll kg (Uno Olsson).

Eventuellt fett avlägsnas från styckningsdetaljerna och
skickas vidare till EllcoFood som tar emot fettet för vidare
förädling.

Företaget anser att de inte har något riskavfall (Uno Olsson).

9.2 Kryddor och tillbehör
Till tillbehör räknas i detta fall det som används för att kunna
producera charkvarorna och ge dem dess speciella karaktär. I
inventeringen av kryddor och tillbehör har även ost,
potatismjöl och lakemedel tagits med (se Bilaga 8). Mängden
kryddor och smaksättare som köptes in under 2002 uppgick
till ca 110 ton. Viktigt att tänka på är att kryddor i de flesta
genomgår energikrävande behandling. Detta är dock inget
som Direkt Chark kan påverka. Kryddor brukar vanligen
genomgå någon eller några av följande behandlingar:
bestrålning, torkning, frysning eller konservering.

9.3 Kemikalier
Till kemikalier räknas allt från rengöringsmedel till färger.
Kemikalier har oftast en skadlig påverkan på miljön och är
därför viktig att ta med i en miljöutredning. Det är svårt att
uppskatta hur mycket kemikalier som användes på Direkt

                                                          
12 ”Galna kosjukan”
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Chark under år 2002. Därför bygger vissa siffror på fakturor
(se Bilaga 14), t ex för de kemikalier som används i större
mängder och som köps in regelbundet. För andra kemikalier
är siffrorna baserade på en inventering som har gjorts i
kemikalieförrådet och verkstaden (se Bilaga 15).

Kemiska produkter kan göra stor skada på människa och
miljö, därför finns det varuinformationsblad till alla kemikalier
på marknaden. Häri står information om hur kemikalien ska
hanteras och lagras. Det står också om den är skadlig för
miljön. Det är tillverkaren som är skyldig att tillhandahålla
varuinformationsblad på förfrågan från kund. Till varje
kemikalie på Direkt Chark ska finnas ett
varuinformationsblad, det är dock upp till företaget att se till
att alla varuinformationsblad finns tillgängliga. Detta för att
veta vilka åtgärder som ska vidtas vid felaktig hantering eller
en eventuell olycka.

Kemikalierna på Direkt Chark förvaras i ett mindre rum i
källaren som är avsett för detta ändamål. I rummet finns inga
golvbrunnar enligt bestämmelser.

Det finns dock kemikalier och tomma fat stående i gången
utanför detta kemikalieförråd.

Vid köpet av fastigheten byttes alla freoner ut i kylar och
klimatanläggningen till glykol. Till kylskåp används 2000 liter
etylenglykol (30 %) och till klimatanläggningen används 5000
liter propylenglykol (35 %). Detta system kontrolleras varje
vecka.

9.4 Papper och kartong
Inga stora mängder kopieringspapper används på kontoren,
därför har ingen vidare utredning av detta gjorts.
Kartong används enbart för att packa varorna för leverans ut
till kund.

9.5 Plast
För att förpacka produkterna används plast. En del
engångskläder av plast används av besökare i produktionen,
främst engångsrockar. Vinylhandskar och förkläden i plast
använd av produktionspersonalen. Övriga
användningsområden av plast är sopsäckar och plastpåsar.
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10 Energiförbrukning
All energiförbrukning bidrar till miljöpåverkan. Energi
förekommer vid transporter, uppvärmning, belysning mm och
ger upphov till främst växthusgasen CO2 (se 5.2.1 och 5.6).

Tabell 1. Sammanställning över energiförbrukningen år 2002.

Förbrukning Enhet
Elektricitet 3 463 511 kWh
Naturgas 1 065 156 kWh
Fjärrvärme 1 944 000 kWh
SUMMA 6 472 667 kWh

Se även Bilaga (10-12).

10.1 Fjärrvärme
Direkt Chark är anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet.
Fjärrvärmen (se 5.1.3) används för uppvärmning av lokalen
och för varmvatten. Den sammanlagda förbrukningen uppgick
till 1944 MWh.

Värmen produceras i Sävenäsanläggningen som eldas med
naturgas och biobränslet tallbecksolja. Varmvatten
produceras av avfall vid Renovas avfallsvärmeverk i Sävenäs.

10.1 Elektricitet
Elströmmen används för belysning, för att driva
ventilationssystemets fläktar och kylanläggning liksom alla
maskiner i produktionen. Även datorer, skrivare, faxar,
kopieringsmaskiner och liknande går på el. En matsal bedrivs
också i Direkt Charks regi där det lagas och serveras frukost
och lunch. Storköksmaskiner finns här, som förbrukar energi.

Det går inte att särskilja förbrukningen mellan olika ändamål
genom avläsning av mätare. Den sammanlagda förbrukningen
var 3500 MWh under år 2002 till en kostnad på närmare 1
miljon kronor.

Elektriciteten tillhandahålls utav Göteborgs Energi och köps
in från den nordiska elbörsen. Elektriciteten består av en mix
av el producerad på kärnkraft och vattenkraft. De två svarar
för 46 % vardera. Dessa två stora elektricitetkällor finns
presenterade närmare i stycke 5.1.1 respektive 5.1.2.
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10.2 Naturgas
På utsidan av fastigheten finns en gasbehållare med naturgas.
Gasen används för att driva ångpannan till varmrökarna.

Naturgas innehåller inte svavel eller miljöfarliga tungmetaller.
Vid förbränning är utsläppen av koldioxid och kväveoxid låga.

10.3 Vatten
Det finns en enda mätare för avläsning hur mycket vatten som
går in i byggnaden. Det finns dock inga fler ställen det går att
avläsa förbrukningen. I produktionen används vatten för
rengöring av processutrustning och produktionslokaler.
Vattenförbrukningen utgörs också av processvatten från
rimning och kylvatten samt sanitärt avloppsvatten mm. Detta
går direkt till det kommunala spillvattennätet (se Bilaga 13).

11 Transporter
Godstransporterna redovisas i tre delar; leveranser in,
leveranser ut och övriga transporter.

Vid beräkningarna av godstransporterna har hänsyn tagits till
hur många ton som transporteras, transportsträckan och på
vilket sätt de transporteras. Beräkningar av partiklar är
mycket komplicerat och har därför inte gjorts.

11.1 Leveranser in
Till leveranser in har beräkningar gjorts på de leveranser som
kommer med köttråvaran (se Bilaga 7). 80 % av köttet
importeras från Danmark och fraktas hit med lastbil. Dessa
leveranser utgör den i särklass största delen av alla
transporter som kommer till Direkt Chark.
Det finns också leverantörer med förpackningsmaterial,
kemikalier och förbrukningsmaterial men dessa är bara en
liten del av de råvaror som kommer in. Dels är det flera lokala
leverantörer och dels är det inte några mängder (vare sig i vikt
eller frekvens) som går att jämföra med köttet. Därför har inga
beräkningar gjorts på ovanstående transporter.
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11.2 Leveranser ut
För transporter av färdiga produkter till kund anlitas ett
speditörsbolag. De kör främst de längre sträckorna, så kallade
fjärrtransporterna som är längre än 30 mil.

Direkt Chark äger en egen mindre lastbil som används för
transporter till främst kunder inom Göteborgsområdet. En och
annan resa blir det dock varje vecka som kan vara upp mot 10
mil enkel väg. Lastbilen körde under år 2002 varje arbetsdag
och den sammanlagda sträckan det året var 3800 mil. En grov
uppskattning har gjorts av chauffören att det var lastad till 50
% under varje uttransport.

För avfallstransporter från lokalen till Renova har inga
beräkningar gjorts. Detta beroende på att avståndet för
transporten är 3,8 kilometer och är inte särskilt lång. Renova
hämtar också från ett flertal företag under samma runda och
det kan därför vara svårt att få en rättvis uppskattning.
Tömning sker av brännbart avfall under en normal vecka 3
gånger.

11.3 Övriga transporter

11.3.1 Resor till och från arbetet
För att beräkna personalens resor till och från arbetet har en
enkätundersökning gjorts (se Bilaga 4). Sammanlagt delades
det ut 35 enkäter till personalen och svarsfrekvensen var ca
75 %. Tre enkäter kunde inte användas då dessa personer
inte arbetade på Direkt Chark år 2002. Att fler enkäter inte
delades ut beror på att det är svårt att nå alla, inga
regelbundna möten hålls i produktionen. Enkäterna delades
ut i lunchrummet till närvarande under frukost och lunch.
Svaren från enkäterna räknades samman och utsläppen från
anställdas resor redovisas nedan (se även Bilaga 3).
Beräkningar har gjorts med hjälp av www.sj.se. Uppgifterna
innebär ett nytt sätt att räkna på utsläpp från trafik, eftersom
indata grundas på ett livscykelperspektiv. Här ingår t ex
utsläpp vid produktion av el och bränslen, transporter och
förluster.

Tabell 2. Utsläpp i gram per personkilometer för personalens resor till och
från arbetet.

km/år HC CO NOX CO2
Bil med katalysator 68 260 3 413 32 765 11 604 11 808 980
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Bil utan katalysator 5 950 6 248 67 116 11 484 1 065 050
Buss 16 840 337 1 111 5 894 614 660
Spårvagn* 13350 0,3 2,7 0,3 80
Promenerar/cyklar** 3080 0 0 0 0
SUMMA 121030 9 998 100 995 28 982 13 488 770

*Spårvagn har här likställts med tåg (50% fullt tåg). Se vidare i Diskussionen

**Samtliga promenader och cykelturer sker endast i anslutning till och från buss-
eller spårvagnsplats. Ingen person går/cyklar hela vägen till arbetsplatsen.

11.3.2 Tjänsteresor
Direkt Chark har åtta tjänstebilar i sin ägo, varav en är diesel
och övrig bensinbilar. Det är främst försäljare och chefer som
kör dessa bilar.
Det är framför allt försäljarna (2,5 tjänst år 2002) som kör bil i
tjänsten. Den uppskattade sammanlagda körsträckan
beräknas till ca 6500 mil.

De övriga tjänstebilarna körde ca 2000 mil i olika ärenden för
företagets räkning (se Bilaga 3).

Tabell 3. Utsläpp i gram per personkilometer för personalens tjänsteresor.

 km/år HC CO NOX CO2

Bil med katalysator 85 000 4 250 40 800 14 450
14 705

000

12 Produkterna
Direkt Chark har i sitt sortiment ca 300 artiklar. En
uppdelning av de tre största produktgrupperna sett till
omsättning och antal kan göras (alla skinkor). Den största
gruppen är legotillverkning av skinkor till Ridderheims som
säljer skinkorna under eget märke. En annan stor grupp är
tillverkning av pizzaskinka som säljs till grossister i Direkt
Charks varumärke. På tredje plats kommer Bohusskinka som
säljs till butiker och grossister.

13 Sammanställning av utsläpp

13.1 Utsläpp till vatten
Processavloppsvatten och avloppsvatten från rengöring av
processutrustning och produktionslokaler avleds
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huvudsakligen genom en fettavskiljare innan det går vidare till
det kommunala spillvattennätet.

Övrigt avloppsvatten utgörs av sanitärt avloppsvatten,
processvatten från rimning, kylvatten mm. Detta vatten leds
direkt till det kommunala spillvattennätet.

Rester från den städning och diskning som sker i
produktionslokalen kan förekomma i avloppsvattnet. Dock
ska man tänka på att allt rengöringsmedel, liksom de
smörjoljor som används till maskinerna, är godkänt för
livsmedelsproduktion, så kallad USDA13-märkt.

13.2 Utsläpp till luft

13.2.1 Produktion
De huvudsakliga utsläppskällorna för luftföroreningar utgörs
av ångproduktion och rökning av produkter.
Ånga produceras i en egen naturgasdriven ångpanna.
Rökgaserna leds ut via skorstenar som mynnar 5 meter över
taket eller 17 meter över marken.
Vid rökning av charkprodukterna alstras rök genom
ofullständig förbränning av alflis. Efter processens slut leds
röken ut via kanaler till byggnadens tak. Inga mätningar på
dessa utsläpp har gjorts.

13.2.2 Transporter
Tranporter ger utsläpp till luft både i form av avgaser (se 5.2)
men också i form av buller (se 14.2.3). All trafik till och från
lokalerna sker dock på dagtid.

13.2.3 Buller
Bullerkällorna utgörs främst av fläktaggregat som är
placerade på byggnadens tak samt buller från transporter. Då
både järnväg och E20 ligger i nära anslutning till Direkt
Charks fastighet kan inte fläktaggregaten ses som störande.
Inga bullermätningar har kunnat göras pga. av ovanstående
buller från andra aktiviteter.

                                                          
13 United States of Department of Agriculture, ingen svensk motsvarighet finns, därför
används denna amerikanska märkning.
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13.3 Utsläpp till mark
Ingen känd förorening av mark har skett på fabriksområdet.

14 Avfall
Som första åtgärd mot problemen bör man satsa på att
minska mängden avfall t ex genom bättre styrning av
processerna vid tillverkning. Minskar mängden material som
blir avfall så minskar också behovet av inköp av material,
vilket för med sig andra positiva effekter för miljön t ex färre
transporter. Genom att sortera avfallet som ändå uppkommer
får man bättre möjligheter att återanvända eller återvinna det.
Ibland kan det vara lämpligast att bränna avfallet för att
energiutvinna materialet. Om inget av de tre ovanstående är
möjligt återstår bara att lägga avfallet på deponi.
Farligt avfall måste alltid sorteras ut från övrigt avfall för att
behandlas på särskilt anpassat sätt.

På Direkt Chark: I produktionen finns ett sorteringssystem
som hyrs in utav Renova. Det finns sortering för
förpackningar av kartong, förpackningar av aluminium,
brännbart, hårdplast, mjukplast och blandat avfall.

På kontoren och i matsalen finns det i dag ingen källsortering.
Allt slängs i samma påse. Det finns en miljöstation för t ex
batterier, toner till skrivare mm i korridoren utanför kontoren.

Under år 2002 hämtade Renova cirka 97 ton brännbart avfall
till en kostnad på 70000 kr (se Bilaga 13).

15  Tidigare tillbud och möjliga olyckor
Ingen allvarlig olycka har skett. Det enda som varit är en
mindre brand i källaren men den kunde släckas av egen
personal.

Direkt Charks lokal är byggd av tegelsten och betong. I
produktionslokalen är det kakel och klinkers på väggar
respektive golv. De lösa inventarierna är i huvudsak av
rostfritt stål. Miljöeffekter kan dock uppstå när fett och
animaliska ämnen brinner då dioxiner14 uppstår. För övrigt är
det inget i produktionen som kan anses vara särskilt

                                                          
14 Samlingsnamn för klorerade kolväten (se 5.2.4).
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brännbart. Det ligger på Räddningstjänstens ansvar att täcka
över brunnar för att hindra släckvatten att rinna ner i
dagvattenbrunnar (Tommy Gustavsson).
Kontoren är av traditionell typ med träväggar. Bland
inventarierna finns skrivbord, stoppade stolar, hyllor,
gardiner, datorer, skrivare mm. Elektronisk utrustning liksom
och textilier är exempel på produkter som innehåller
flamskyddsmedel, vilket vid brand ger farliga utsläpp till
miljön.
Till fastigheten kommer naturgas från kommunens nät. Här
föreligger explosionsrisk, men vad beträffar ansvar för
ledningarna så ligger det på kommunen.
Risk för läckage av olja, bensin och diesel finns också på
området med tanke på alla lastbilar som lastar och lossar på
området.

16 Värdering av miljöaspekter
Denna utredning syftar framför allt till att identifiera de
betydande miljöaspekterna av Direkt Charks verksamhet. Då
företaget planerar en certifiering enligt kraven i ISO 14001
måste företaget ha klart för sig vad de åstadkommer för
miljöpåverkan.
Standarden anger att ”en betydande miljöaspekt är en
miljöaspekt som har eller kan ha en betydande
miljöpåverkan”.
För att göra en storleksvärdering har, så långt det varit
möjligt, resursförbrukning och utsläpp räknats om till ett och
samma mått på miljöpåverkan; ELU (se 17.2). Därefter har en
feleffektsanalys utförts (se 16.1).

16.1 Miljö-FMEA
Miljö-FMEA är en metod för att värdera om miljöpåverkan från
en viss aktivitet, produkt eller tjänst ska räknas som
betydande miljöaspekt. FMEA betyder Failure Mode and Effect
Analysis och kallas på svenska för feleffektsanalys.

Det huvudsakliga tillvägagångssättet vid Miljö-FMEAn är att
följa respektive råvara genom företaget och identifiera samt
värdera miljöpåverkan av resursförbrukning, olycksrisker,
utsläpp. Analysen görs genom att multiplicera sannolikheten
med konsekvensen av aktiviteten. Sannolikheten sätts till en
siffra mellan 2-6 vilket motsvarar ytterst osannolikt- inträffar
alltid, t ex under normal drift. Konsekvensen av aktiviteten
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bedöms med 1-10 där 1 anses som mycket liten miljöpåverkan
och högsta siffran sätts om företaget strider mot lagkrav eller
om det är frågan om stora mängder. Som hjälp att sätta dessa
siffror finns en tabell där man avläser poängen på
konsekvensen. Om produkten av sannolikheten och
konsekvensen är över 20 är aktiviteten en betydande
miljöaspekt. Miljö-FMEA tar även hänsyn till miljörelaterade
lag- och kundkrav.

Poängsättning har jag gjort själv utifrån den
bakgrundskunskap jag har och det insamlade materialet om
företaget och den yttre miljön som redovisas i detta arbete.

För bästa resultat av värderingen utfördes den av en
tvärfunktionell grupp. I detta fall; Willy Karlsson (Högskolan i
Trollhättan), Stefan Sundström (konsult på Direkt Chark),
Susanne Andersson (Kvalitetsansvarig på Direkt Chark) och
Malin Lindén (utförare av miljöutredningen, Högskolan i
Trollhättan). Miljö-FMEAn finns i Bilaga 17 till denna rapport.

16.1.1 Val av metod
Att just denna metod valdes beror på att det är den som har
förekommit mest vid litteratur som har lästs i samband med
examensarbetet och det är även den värderingsmetod som
används i  IVF15:s ”Mall för miljöutredning, ett verktyg för att
identifiera företagets miljöpåverkan”. En kort övning har också
genomförts av FMEA ur kvalitetsperspektiv tidigare i
utbildningen. Ovanstående grupp gjorde ett gemensamt val att
använda Miljö-FMEA efter en kort presentation av Willy
Karlsson om övriga sätt att utföra bedömningen på. Miljö-
FMEA anses vanligen som en ganska krävande metod men
den ger å andra sidan bra resultat. Att den anses som
krävande beror på att den belyser andra perspektiv förutom
hänsyn till miljön också hänsyn till lagar och andra krav.

Om en annan metod används kan det ge andra betydande
miljöaspekter än de som jag har identifierat. Andra metoder
tar t ex inte hänsyn till ovan nämnda lagkrav, medan andra
metoder belyser mer det ekonomiska perspektivet. Nackdelen
med en sådan metod är att den speglar inte de verkliga
miljökonsekvenserna, då man kan hävda att det inte är
ekonomiskt rimligt att sätta ett miljömål för kostnaden är
”större” än ”vinsten”. De metoder som inte tar hänsyn till

                                                          
15 IVF Industriforskning och utveckling AB
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lagkrav missar en, tycker jag, viktig poäng. Vad spelar det för
roll om företaget har som miljömål att minska svavelutsläppen
med 10 % om man inte ens har tillstånd att släppa ut svavel?
Ur det perspektivet är det mycket viktigt att företaget kan visa
att de uppfyller lagar och andra krav.

Det viktiga är dock att man använder sig av samma modell
varje gång man ska identifiera sina betydande miljöaspekter
för att kunna jämföra resultaten med varandra. Detta för att
se att uppsatta mål verkligen har uppnåtts.

16.2 ELU
I EPS-systemet (Environmental Priority Strategies in product
design) kan man räkna ut miljöpåverkan för olika utsläpp
samt energi- och resursförbrukning, så att man kan jämföra
dessa med varandra. Man räknar med enheten ELU
(Environmental Load Unit) som är ett miljöindex. ELU betyder
”betalningsviljan 1 ECU (1 Euro) för att återställa
miljökonsekvenserna av vårt beteende till ett referensläge:
1990 års värden”. 16

Med ordet betalningsviljan i definitionen av ELU kan man
tänka sig ett slags önskeläge; om det går att köpa sig fri från
den försurning som Direkt Chark åstadkommer så kommer
det att kosta företaget X kr.

Vid beräkningen tas hänsyn till fem skyddsobjekt: hälsa,
biologisk mångfald, biologisk produktion, resurser och
estetiska värden.
Andra metoder tar hänsyn till andra objekt och det är därför
som resultaten blir olika beroende på vilken metod som
används.

16.3 Värdering av Direkt Charks miljöaspekter
Nedan följer de 12 miljöaspekter som värderades i Miljö-
FMEAn:

El, naturgas, fjärrvärme, vatten, transport in, transport ut,
transport egen lastbil, tjänsteresor, resor till och från jobbet,
kemikalier, kött och kryddor mm.

                                                          
16 Citat från Carl-Otto Nevéns kursmaterial för Miljöbedömning, Högskolan i Trollhättan.
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För att se poängfördelning av miljöaspekterna och vilka som
blev betydande finns mer information i den ifyllda blanketten
för Miljö-FMEA i Bilaga 17.

16.4 Betydande miljöaspekter
10 av 12 miljöaspekter är betydande utav de som ingick i
värderingen. Poängmässigt, efter analysen med Miljö-FMEA,
är följande tre de som fick högst (max) poäng i analysen och
därmed mest betydande:

� transporter in
� transporter ut
� köttråvara

Övriga betydande miljöaspekter är i storleksordning;
naturgas, elförbrukning, fjärrvärme, vatten, kryddor,
kemikalier och tjänsteresor.

17 Analys
Jag har valt att göra två analyser. Den ena är analys av
miljöutredning på Direkt Chark och den andra av Miljö-FMEA.
I den sistnämnda analyseras och diskuteras hur jag valt vissa
ELU-index och hur siffrorna ska tolkas.

17.1 Svagheter i miljöutredningen
I företaget finns väldigt lite dokumentation och det har känts
svårt. De källor som använts inom företaget har därför varit
muntliga källor. En annan svårighet har varit att hitta rätt
person att prata med. Ingen vet vem som borde veta. Även
tidsbrist hos nyckelpersoner har gjort det svårt att få fram
vissa fakta. Om kvantifieringen inte har kunnats fås fram har
någon ansvarig person på området gjort en uppskattning.
Detta innebär en möjlig källa till fel som inte kan kontrolleras.
Ett par gånger har det hänt att olika personer ger olika
uppgifter om samma saker. Det har dock varit ganska lätt att
ändå veta vad som är sant i just de fallen.

När förteckningen av tillämpliga lagar gjordes utgick jag från
en övergripande förteckning som finns med i IVF:s ”Mall för
miljöutredning, ett verktyg för att identifiera företagets
miljöpåverkan”. Där finns generella lagar som gäller för de
flesta verksamheter. Detta utgör en bas i förteckningen,
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medan en annan bas utgörs av Livsmedelsverkets
lagförteckning. De lagar som inte berör Direkt Chark, i
Livsmedelsverkets förteckning, ströks av Susanne Andersson
och Stefan Sundström som båda kan livsmedelsbranschen.
Denna lista kan innehålla brister och den behöver också
uppdatera kontinuerligt.

Vid inventering av förbrukningsmaterial har jag gått igenom
fakturor. Regelbundna räkningar, t ex el och fjärrvärme
kommer varje månad så där vet jag att allt finns med.
Däremot är det värre med transporter och köttinköp. Där
måste jag lita på att alla fakturor sitter i pärmen. En
osäkerhet vid köttinventering är mängden kött som är
inhemsk respektive importerad. I vissa fall köper Direkt
Charks leverantörer kött från t ex Brasilien. Detta är inget
som kan utläsas av fakturor när leverantören är svensk. I just
fallet med Brasilien är det försvinnande små mängder kött,
men det kan vara liknande med andra så kallade svenska
leverantörer.

Det har inte hänt så många incidenter eller olyckor på
företaget, men det kan bero på okunskap att personalen helt
enkelt inte vet vad de hanterar eller vad det får för
konsekvenser på miljön.

Inventering av kemikalier tycker jag var en ganska svår bit,
men jag valde att dela upp den i två olika grupper.
Kemikalieförbrukning genom att avläsa fakturor (främst
städkemikalier som förekommer här) och en
kemikalieinventering genom att kolla kemikalieförråd och
verkstad.

17.2 Svagheter i  Miljö-FMEAn
Tre aktiviteter i Miljö-FMEA fick den högsta poäng som kan
erhållas. Det betyder att det är dessa tre som har den största
miljöpåverkan.
Transporter in är, som jag redan nämnt, inget som Direkt
Chark egentligen kan påverka. Eftersom ELU beräknas som
ton*kilometer är det i så fall att köpa mer kött som är
närproducerat för att få en lägre siffra på kilometeravståndet.
De två största köttleverantörerna är danska och avstånden är
16 respektive 38 mil vilket jag inte tycker är allvarligt. Det är
ganska rimliga sträckor även om köttet skulle köpas i Sverige.
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Transporter ut är något lättare att påverka för Direkt Chark. I
detta fall kan företaget själv bestämma vem som ska leverera
köttet ut till kund. Krav kan t ex ställas att leverantören ska
vara miljöcertifierad.

Att kött blev en betydande miljöaspekt beror på att det är
sådana stora mängder som hanteras. Det är bara att
acceptera att det är en betydande miljöaspekt och kommer
alltid att vara. Det är istället viktigare att utnyttja så mycket
som det bara går av inköpt kött för att på så sätt undvika
onödig resursförbrukning.
I Resultat (se kapitel 19) har jag istället presenterat några
betydande miljöaspekter som kan utgöra grund för det
fortsatta miljöarbetet.

För att få fram sträckan mellan leverantören och Direkt Chark
har www.viamichelin.com används. Här kan sträckan mellan
två orter fås fram. Sidan användes så långt som möjligt för att
få fram sträckorna men svårigheter inträffade för de lokala
sträckorna, istället användes www.gulasidorna.se. Det kan
vara viktigt att poängtera att dessa sträckor inte alltid
stämmer överens med den sträcka som körs i verkligheten.

Vid ELU-beräkning på naturgas råder några antaganden.
96000 m3 har räknats om till kilogram genom att använda
metans densitet vid 15°C. Naturgasen kommer in i en ledning
från kommunens nät och jag kunde välja mellan 0°C eller
15°C och då tror jag att det är den högre temperaturen. En
annan osäkerhet vid värderingen är att naturgas innehåller
91-98 % metan, men för att inte krångla till det har jag gjort
beräkningen på 100 % metan. Övrigt innehåll i naturgas
består av butan, propan, etan, koldioxid och vätgas.

För att göra ELU-beräkningar av persontransporter med
spårvagn har jag likställt spårvagnarnas utsläpp med
tågtrafiken där det finns ELU-index. Detta gjordes i samråd
med Bengt Steen som beräknar just ELU-index.
Att notera i samband med enkäten av personalens resor till
och från arbetet kan konstateras att ingen person tar sig till
arbetet utan att nyttja bil eller kollektivtrafik. De personer
som promenerar eller cyklar gör detta bara till eller från
kollektivtrafiken.

Tjänsteresornas längd är gjord genom uppskattning av
respektive ägare av tjänstebil.
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På livsmedel finns inga ELU-index, så när jag valde att räkna
med 0,5 ELU på kryddor beror det på ett slags mellanting av
jordbruksgrödor (0,15 ELU/kg) och kött (1 ELU/kg). Efter
diskussion med Mats Zachrisson17 antogs detta skattade
värde. Det som slår fel genom att använda sig av
jordbruksgrödor är att beräkningarna är gjorda på svenska
grödor medan många av kryddorna kommer från utlandet.
Kryddor och tillbehör utgör 6 % av köttmängden som Direkt
Chark köper in och det kan låta mycket men i den kategorin
ingår också bland annat potatismjöl, ost och
konserveringsmedel.

Att ingen värdering av avfall har gjorts beror på att inga ELU-
index finns. Hur avfallet tas om hand varierar i varje
kommun. Men som jag ser det finns det förbättringar att göra
i Direkt Charks källsortering så avfall borde nog vara en
betydande miljöaspekt.

Mer allmänt om verktyget som sådant. En fördel med att
använda en erkänd modell som Miljö-FMEA är att branschfolk
känner till modellen. Många större företag väljer dock att ha
en egen modell som är speciellt anpassad efter den egna
verksamheten. Mats Zachrisson skriver ”Det finns nästan lika
många metoder för fastställande av miljöaspekter som det
finns miljöcertifierade företag”18

Då sannolikheten multipliceras med konsekvensen är bredden
stor, produkten blir mellan 2-60, över de olika
miljöaspekterna och det är lätt att gradera dem. Det kan dock
vara så att de aspekterna som får högst poäng är sådana
aktiviteter som företaget inte kan påverka.

En nackdel är att metoden är ganska avancerad att förstå för
den som inte är insatt. Det är ingen modell att rekommendera
om man vill engagera personalen genom att låta dem värdera
sin process eller aktivitet. Den kräver mycket resurser om det
saknas ett ELU-index för en aktivitet.

17.2.1 Analys av ELU
Man ska ha klart för sig att ELU-beräkningarna i EPS-
systemet är mycket grova och behäftade med många brister.
På grund av dessa brister bör de resultat som redovisas
                                                          
17 Författare till ”Mall för miljöutredning, ett verktyg för att identifiera företagets
miljöpåverkan” som jag har utgått från i denna miljöutredning.
18 Citat ur ”Miljöaspekter - identifiering, bedömning, prioritering” av Mats Zachrisson
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endast ses som en indikation på storleken av miljöpåverkan.
De allvarligaste bristerna med beräkningarna:

� Resursindex omfattar bara uttaget, inte utsläpp under
förädling av resursen. Detta innebär att energiförbrukning
och utsläpp under förädlingen av till exempel metaller (vilka
kan vara stora) inte är medräknade.

� Avfallet behandlas inte. Det finns inga EPS-index för avfall.
Beroende på vad som händer med avfallet skulle man
kunna tänka sig att det uppstår utsläpp, energiutnyttjande
eller nyttiggörande av material. Alltså såväl ökad som
minskad (eller utebliven) miljöpåverkan.

18 Resultat
Ett beslut fattades av VD angående certifiering mot kraven i
ISO 14001 efter en redogörelse för vilka ledningssystem som
var möjliga för Direkt Chark. ISO 14001 går bra att integrera
med EFSIS som var ett krav från företaget.

Jag har valt några betydande miljöaspekter som är relevanta
att använda i det fortsatta miljöarbetet. Att det är just dessa
beror på att jag anser att det är här företaget kan göra störst
miljöförbättringar och samtidigt tjäna pengar genom att
minska förbrukningen. Dessa är dock inte de som fick högst
poäng.

� Naturgas
� Vattenförbrukning
� Elförbrukning
� Fjärrvärme
� Transporter ut
� Kemikalier
� Avfall

En miljöaspekt som inte var med i värderingen är avfall, som
är en annan aspekt att arbeta vidare med. De betydande
miljöaspekterna är mycket viktiga då en koppling från dessa
skall finnas till miljöpolicyn, de skall utgöra objekt för
målsättningar, handlingsprogram, instruktioner och kontroll.
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18.1 Rekommendationer
Oavsett vilka av de betydande miljöaspekterna som företaget
väljer att använda till målsättningen i miljöpolicyn gäller det
att inte sätta målen för högt. Det är bättre med ett lägre mål
och istället nå det och vara stolt över den förbättring man
gjort.

I fastighetsskötarens/teknikerns verkstad finns en del gamla
kemikalier som sällan eller aldrig används. En genomgång
skulle vara att rekommendera och då göra sig av med vissa
kemikalier. Samtidigt bör man jämföra med
Kemikalieinspektionens Begränsningslista för att göra sig av
med eventuella kemikalier som innehåller farliga ämnen.

Vid kemikalieinventeringen gjordes stickprov som visade att
det saknas varuinformationsblad till några kemikalier. Det är
viktigt inför en miljöcertifiering att ha samlat alla
varuinformationsblad på ett strukturerat sätt, t ex genom att
sätta in alla varuinformationsblad i en pärm och ställa i
anslutning till kemikalierna.

Jag tycker att företaget redan i dagsläget skall identifiera
befattningar och beskriva ansvar och befogenheter för
respektive befattningsroll. Detta är ett viktigt krav i ISO
14001. Eftersom det saknas kan det lika gärna göras innan
arbetet med att införa miljöledningssystemet startar. Det har
framkommit under arbetets gång att detta är nödvändigt.
När arbetet görs kan man också införa rutiner för inköp av
miljövänliga produkter. Det kan vara allt från miljömärkta
kemikalier och papper till energisparande maskiner, till så väl
kontor som produktion. Som det ser ut idag saknas denna
rutin.

För att försäkra sig att alla lagkrav uppfylls bör företaget
införa en rutin för uppdatering av nya lagar. Flera olika
elektroniska prenumerationer finns att välja bland.

En enkel och grundläggande sak att börja med, tycker jag är
att införa källsortering på kontoren och i matsalen. På så sätt
kan andelen brännbart avfall minskas. Att börja med
pappersåtervinning och kompost är snart gjort.

Intressant för det fortsatta arbetet kan vara att mäta upp hur
mycket el några av maskinerna i produktionen förbrukar.
Även ventilation är en stor energislukare. De siffror som fås
kan sedan sättas i relation till omsättning eller kilo
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producerad vara. Sådana tal kan man benämna
miljönyckeltal. Ett annat intressant miljönyckeltal kan vara
att jämföra vattenförbrukningen till ovan nämnda förslag.

Nästa gång byte av tjänstebil ska ske kan en undersökning
göras om det är möjligt att använda sig av ett alternativt
bränsle. Bilarna är oftast inte så mycket dyrare och
bränslekostnaden kan i halveras. Min rekommendation i så
fall att köpa en bi-fuel, vilket innebär att man kan köra på t ex
biogas och bensin.
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Bilaga 1

Transporter - Egen lastbil (mindre)

48 229
32 286

Körsträcka 15 943 km 1594 mil

Beräkningen är gjord på fem månader, vilket på ett år blir:

(Genomsnittlig sträcka per månad: 318,8 )
Sträcka år 2002: 3825,6 mil

Mätarställning 1 augus
Mätarställning 31 dece

(1594 mil/ 5 mån)*12 mån



Bilaga 2

Leveranser ut
Transporter av färdiga charkprodukter till kund.

Antal ton*km:

ton km
343,6 202 653

* 2 2
SUMMA 687 405 306

ton*km= (687*405 306)= 278 526 283

Antalet transporter fördelat på sträckor:

Lokal (0-10 mil) 66
Regional (11-30 mil) 294
Fjärr (längre än 31 mil) 566
SUMMA 926

Några genomsnitstal:

Tranporterna baseras på avläsning
av fakturor på första halvåret, därför
har jag multiplicerat siffran med två
för att få ett uppskattat värde på
årsbasis.
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Genomsnittlig vikt vid transport ut: 1,5 ton
Genomsnittlig sträcka vid transport ut: 874 km



Bilaga 4

Persontransporter
(utsläpp i gram per personkilometer)

km HC CO NOX CO2

Bil med katalysator 68 260 3 413 32 765 11 604 11 808 980
Bil utan katalysator 5 950 6 248 67 116 11 484 1 065 050
Buss 16 840 337 1 111 5 894 614 660
Spårvagn 13 350     
SUMMA 104 400 9 998 100 992 28 982 13 488 690

Omräknat till ELU
(utsläpp i kilogram per personkilometer)

HC CO NOX CO2

Utsläpp 10 101 29 13 489 Kg/personkm
ELU-index 2,14 0,33 2,13 0,108 ELU/kg
SUMMA 21,4 33,33 61,77 1456,8

Tjänsteresor
(utsläpp i gram per personkilometer)

 km/år HC CO NOX CO2

Bil med katalysator 85 000 4 250 40 800 14 450 14 705 000

Omräknat till ELU
(utsläpp i kilogram per personkilometer)

HC CO NOX CO2

Utsläpp 4 41 15 173 Kg/personkm
ELU-index 2,14 0,33 2,13 0,108 ELU/kg
SUMMA 8,56 13,53 31,95 18,7

Källa för ELU-index är: "IVF:s mall för miljöutredning, ett verktyg för att identifiera företagets miljöpåverkan”



Bilaga 5

Enkät angående persontransporter, 2002

1. Hur tog du dig till jobbet under 2002?
(Du kan fylla i A, B och C om du använder dig av flera olika färdmedel, tex om du
cyklar till tåget kryssar du i både B och C. Glöm inte att fylla i antal km).

A    Bil                                 Antal km enkel väg
       med katalysator             ______
       utan katalysator                           ______
       Bensin                                         ______
       Diesel                                          ______
       Biogas                                         ______
       Annat_________________         ______

    Hur många är ni i bilen___________st

B    Kollektivt                                   Antal km enkel väg
       Buss                 ______
       Spårvagn                 ______
       Tåg                 ______

C    Övrigt         Antal km enkel väg
       Cykel                 ______
       Promenad                 ______
       Moped                                             ______
       Annat________________               ______
2. Hur många dagar var du på jobbet
2002?____________________________________________________________________
 (normalt räknar man med 225 dagar, då är 4 veckors semester borträknad)

3. Använder du privat bil till tjänsteresor?
     Nej. Gå vidare till fråga 5.
     Ja. Ca _______________km/år

4. Annat transportsätt vid tjänsteresor (tex flyg el  tåg):_________________________
Uppskattat antal km enkel väg (el. sträcka):____________Antal gånger/år_________

5. Om du fick göra en miljöförbättring på Direkt Chark, vad skulle det vara?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Jag håller på med mitt examensarbete här på Direkt Chark, nämligen en miljöutredning. Det innebär att
kolla hur långt Direkt Chark har kommit med sitt miljöarbete. Som en del i miljöutredningen ingår att
inventera alla transporter, även personalens resor till och från arbetet. För att jag ska kunna göra ett bra
arbete är det viktigt att du fyller i enkäten.
Ifylld enkät lämnas till mig på säljkontoret.

Hälsningar Malin Lindén, Högskolan i Trollhättan



Bilaga 6

Sammanställning av miljöenkät

Vid enkäten för personalens resor till och från jobbet ställdes
som sista fråga ”Om du fick göra en miljöförbättring på Direkt
Chark, vad skulle det vara”?

Följande förslag till miljöförbättringar kom in:

� gratis månadskort (3)

� rökförbud inomhus (2)

� använda returemballage

� bättre källsortering

� bättre diskmaskin

� minska importen - öka inhemsk produktion

� automatisk belysning

� använda EU-pallar

� fler gröna växter



Bilaga 7

      ORGANISATIONSPLAN   
2003-03-25

 Uno Olsson
            VD

      Administration   Fabrikschef       Marknad
Tommie Almgren  Martin Olsson    Kjell Trofast
Stf. Uno Olsson  Stf. Nedjan Kusuran

Susanne Andersson Kvalité & Hygienansvar EFSIS

       Produktions Hall Försäljning
           Nedjan Kusuran Biträdande produktionsansvar Tillförordande chef
       stf. Martin Olsson Josef Ken Rosén

Bokförning Styckare Hackkörning Saltning Färdigvarulager Specialprodukter Storhushåll
Kent Sjöberg Anto Vici Margareta Kuru Janek/Swavek Saul Reftberger

Stf. Extern hjälp Stf. Johan Nabbing Stf. Stf. Stf. Jozef Stf. Ken Rosén
Trimning

Löner/personalfrågor Frysrum Läggning Skinka Supervac. Jour Chef Konsument
Grazyna Olsson Uppslag- Lars-Erik Sandberg Nedzad Jakupovic Enes Baharic Josef Johan Fridefors
Stf. Ewa Svensson ning stf. Stf. Stf. stf. Swavek Stf. Jonas Hovenius

Dataansvarige Separering Rengörning/Disk Skivning Specialkompetens Ordermottagning
Tobias av kött Elvir Behlic Camilla Cromdal Josef Susanne Andersson
Stf. Nicklas Olsson Stf. Stf. stf. Swavek - Janek

Avväg-
Maskinunderhåll ning Maskin packetering
Christer Sivenbring Emil Olsén
Stf. stf.

Mottagningskontroll Utlev. Exp.Eg.trspt.
Anders Olsson Niclas Larsson
stf.

Receptionen
Ewa 

Personalrestaurang 
Lucyna Kaneld

DIREKT CHARK AB    Malmsjögatan 8-10    415 05 Göteborg Tel. 031 33 77 600
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Sammanställning köttleveranser

Köttleverantör Hemort Km Mängd Ton*km
Danish Crown Randers, DK 160 1 004 088 160 654 080
Steff Houlberg Ringsted, DK 385 445 587 171 550 995
Styckservice i Gbg Göteborg 1,5 141 510 212 265
Profood Göteborg 1,5 132 500 198 750
Ugglarps Trelleborg 310 102 451 31 759 810
Loke Skara 127 54 266 6 891 782
Gota Trading Hisingsbacka 7 30 241 211 687
Angereds kötthall Angered 11 12 947 142 416
Andersson & Lindholm Kött Johanneshov 471 4 201 1 978 859
Viltpoolen Luleå 1233 3 886 4 791 685
Hildebrands Kött&Chark Jönköping 141 2 050 289 050
Farmers Dülmen, DK 828 840 695 520
Löblein Kiel 471 703 331 113
HK Ruokatalo Turku, SF 640 531 339 520
Norrfrys Haparanda 1346 430 578 376

Signal Andersson Styck
Gbg,
Slakthus 1,5 100 150

Renprodukter Sollentuna 480 43,5  20 880
SUMMA 1 936 374 kg 380 646 938

Mängd
Andel
kött

Importerat kött: 1 451 749 75,0%
Kött från Sverige: 484 626 25,0%

1 936 374 100%

99,9% av det importerade köttet kommer från
Danmark
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Råvaror - in Kryddor mm

Vara Vikt Enhet Leverantör Hemort
Potatismjöl 28 650 kg Profood Slakthuset, GBG
Kvalitetslakemedel 10 995 kg Profood Slakthuset, GBG
Fester 5 475 kg Profood Slakthuset, GBG
Pizzaost 2 173 kg Hugo Ericsson GBG
Rosalin 1 525 kg Profood Slakthuset, GBG
Parmesan 1 074 kg Hugo Ericsson GBG
westfalia 1 009 kg Profood Slakthuset, GBG
vitlökspulver 450 kg Profood Slakthuset, GBG
Peppar 449 kg Profood Slakthuset, GBG
fosfat för lakemedel 350 kg Profood Slakthuset, GBG
paprika 275 kg Profood Slakthuset, GBG
scansmoke 225 kg Profood Slakthuset, GBG
pikantscharf 195 kg Profood Slakthuset, GBG
chili 193 kg Profood Slakthuset, GBG
acelact-laktat 175 kg Profood Slakthuset, GBG
dekor 150 kg Profood Slakthuset, GBG
Pökulus 150 kg Profood Slakthuset, GBG
enbär 148 kg Profood Slakthuset, GBG
Arom 134 kg Profood Slakthuset, GBG
lakekrydda 125 kg Profood Slakthuset, GBG
carmirose 100 kg Profood Slakthuset, GBG
curry 100 kg Profood Slakthuset, GBG
nadurot 100 kg Profood Slakthuset, GBG
whiskey 72 kg Profood Slakthuset, GBG
Cognac 64 kg Profood Slakthuset, GBG
Rom 42 kg Profood Slakthuset, GBG
muskotnöt 35 kg Norfalks Mölndal
ingefära 25 kg Profood Slakthuset, GBG
Röksalt 25 kg Profood Slakthuset, GBG
taco 25 kg Profood Slakthuset, GBG
Senapsfrö 9 kg Profood Slakthuset, GBG
vanillinsocker 2 kg Profood Slakthuset, GBG
SUMMA 54 519 kg

Beräkningen bygger på 6 månader. För att representera ett helt år har jag
multiplicerat med 2, vilket ger:

109 038 kg/år
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Energi - El
El - enkeltariff

Förbrukning Enhet kr/kWh Kostnad ink. Moms
januari 256 541 kWh 0,219 70 228,10
februari 263 830 kWh 0,219 72 223,46
mars 273 038 kWh 0,219 74 744,15
april 255 043 kWh 0,219 69 818,02
maj 294 543 kWh 0,219 80 631,15
juni 319 253 kWh 0,220 87 914,29
juli 322 667 kWh 0,220 88 854,43
augusti 343 203 kWh 0,220 94 509,53
september 302 706 kWh 0,220 83 357,66
oktober 279 588 kWh 0,220 76 991,55
november 280 145 kWh 0,220 77 144,93
december 272 954 kWh 0,258 70 437,14  
SUMMA 3 463 511 kWh 946 854 kr

Genomsnittlig förbrukning/mån: 314 865 kWh
Genomsnittlig kostnad/mån: 86 078 kr

Kostnad per ton kött: 2 623,87 kr/ton
(beräkning baserad på tillståndet 30 ton kött i veckan)
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Energi - Fjärrvärme
Månad Förbrukning Enhet Kostnad (kr)
DEC 250 MWh 142 449
JAN 242 MWh 138 421
FEB 222 MWh 126 420
MAR 256 MWh 144 368
APR 155 MWh 57 384
MAJ 64 MWh 44 409
JUN 39 MWh 40 541
JUL 50 MWh 42 146
AUG 36 MWh 38 863
SEP 169 MWh 107 492
OKT 211 MWh 124 598
NOV 250 MWh 142 449
SUMMA 1 944 MWh 1 149 540 kr

1944

MWh

1 944 000 kWh

Förbrukning/kvm 177 kWh
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Energi - Naturgas

Mån Förbrukning (m3) Värmevärde Motsvarar i kWh Kostnad*

DEC 6 434 11,1 71 417,4 32 389 kr
JAN 9 161 11,08 101 503,9 47 725 kr
FEB 1 030 11,08 11 412,4 5 722 kr
MAR 10 529 11,13 117 187,8 55 578 kr
APR 9 603 11,11 106 689,3 52 382 kr
MAJ 7 446 11,16 83 097,4 40 352 kr
JUN 6 689 11,18 74 783,0 34 991 kr
JUL 8 156 11,16 91 021,0 43 414 kr
AUG 9 518 11,17 106 316,1 52 360 kr
SEP 6 784 11,17 75 777,3 38 440 kr
OKT 10 869 11,1 120 645,9 64 315 kr
NOV 9 504 11,08 105 304,3 53 329 kr
SUMMA 95 723 1 065 156 520 997 kr

Genomsnittsförbrukning (per mån): 7 977 m3

Genomsnittskostnad (per mån): 43 416 kr

* (avläst från
faktura)
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Energi - Vatten

Mätare 60114 Period
Antal
dagar Förbrukning (m3)

jan-juni 174 3 245
juli-dec 184 2 247
SUMMA 358 5 492

Mätare 63775 jan-juni 174 3 657
juli-dec 184 2 558
SUMMA 358 6 215

Mätare 76561 jan-juni 174 3 770
juli-dec 184 2 685
SUMMA 358 6 455

Alla tre mätare: 18 162 m3

Kostnad/dag: 19,72 kr
Rörlig avgift V/A: 7,67 kr/m3

Mätarstorlek/år: 21 179 kr
Rörlig kostnad/år: 139 303 kr
SUMMA 160 482 kr
+MOMS 25% 40120 kr
Kostnad totalt: 200 602 kr



Bilaga 14

Energi - Avfall 2002
Månad Avfallstyp Mängd Enhet á-pris Farligt avfall? Kostnad (kr)

Returen* 1 st 2999,0 2 999,0
DEC Brännbart 8,31 ton 730 6 066,3

Wellpapp 0,01 ton 149 1,5
JAN Brännbart 6,42 ton 730 4 686,6

Wellpapp 0,1 ton 149 14,9
Blandat avfall 0,81 ton 990 801,9

FEB Brännbart 8,25 ton 730 6 022,5
Wellpapp 0,1 ton 149 14,9
Blandat avfall 0,83 ton 990 821,7
Trä 0,64 ton 350 224,0

MARS Brännbart 7,55 ton 730 5 511,5
Wellpapp 0,2 ton 149 29,8

APRIL Brännbart 7,67 ton 730 5 599,1
Lysrör 48 kg 8 JA 384,0
Miljöbox
(knivar) 1 st 895 895,0

MAJ Brännbart 8,01 ton 730 5 847,3
Wellpapp 0,2 ton 149 29,8

JUNI Brännbart 8,84 ton 730 6 453,2
JULI Brännbart 7,48 ton 730 5 460,4

Wellpapp 0,3 ton 149 44,7
Blandat avfall 1,89 ton 990 1 871,1

AUG Brännbart 8,1 ton 730 5 913,0
Wellpapp 0,1 ton 149 14,9
Returen* 1 st 3353 3 353,0

SEP Brännbart 8,26 ton 730 6 029,8
Wellpapp 0,2 ton 149 29,8
Slamsugning 8 m3 250 2 000,0

OKT Brännbart 9,13 ton 730 6 664,9
Wellpapp 0,2 ton 149 29,8

NOV Brännbart 7,7 ton 730 5 621,0
 Wellpapp 0,2 ton 149  29,8
SUMMA 83 465,2 kr

Fördelat på respektive avfall:

Avfallstyp Mängd Enhet á-pris
Brännbart 95,7 ton 69 876
Wellpapp 1,61 ton 240
Blandat
avfall 3,53 ton 3 495
Trä 0,64 ton 224
Lysrör 48 kg 384
Miljöbox
(knivar) 1 st 895
Returen 2 st 6 352
Slamsugning 8 m3 2 000
SUMMA 83 465

*returen= hårdplast, mjukplast, förpackningar av aluminium, förpackningar av kartong
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Förbrukningsmaterial - Städkemikalier
Denna inventering bygger på avläsning av fakturor

Produkt Stl Enhet Antal Summa Enhet Miljömärkt Leverantör
A7 Sumabrite 20 l 2 40 l NEJ DL
Ajax Glas Univ. 6 l 12 72 l H
Clax Profi Free 3AL 10 l 2 20 l Bra Miljöval DL
Clax Sonril Light 4 l 4 16 l NEJ DL
Comfort Professional 15 l 1 l Bra Kemval* DL
Diskmedel debitol 1 l 24 24 l BL
Divosan Suredis 20 l 14 280 l NEJ DL
Exotol Allrengöring 5 l 6 30 l BL
Flytande grön 20 l 9 180 l NEJ DL
Handdisk Brillo 12 l 2 24 l H
Hypofoam VF6 20 l 56 1120 l NEJ DL
Klorin neutral 12 l 32 384 l H
Klottermedel Ralf 1 l 3 2,25 l P
L6 Sumazon Nova 10 l 6 60 l Bra Miljöval DL
Lever Sensitive Fuktighet 6 l 1 6 l NEJ DL
Mevon nr77 flyt.tvål 1 l 42 42 l NEJ BL
Oxofoam VFL 20 l 62 1240 l NEJ DL
Powerfoam VF4L2 200 l 2 400 l DL
Sensisept Dispensopac 6*1 6 l 4 24 l NEJ DL
Skurcreme optol 1 l 20 15 l NEJ BL
Su 989 Backdisk 20 l 42 840 l NEJ DL
Svinto tvålull 200 g 28 5600 g JA BL
Såpa Grumme 1 l 16 12 l JA BL
Såpa Grumme Grön 15 l 6 90 l JA H
SUMMA 4831,25 l

5,6 kg

* innehåller inte "miljöfarliga" kemikalier enligt Handboken Bra Kemval

Förkortningar på leverantörer:
BL Bröderna Ljungqvist

DL
Deversey
Livery

H Hellqvist
P Papperskedjan

De fält som är tomma under miljömärkt har ingen information kunnat erhållas.
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Förbrukningsmaterial - kemikalier
Denna inventering bygger på genomgång av förråd.
Alltså det som finns just nu (april 2003)

Produkt Användnings-
område

Mängd i
lager

Övrigt

Tornado, Fox 3 l
Alcosan 5 l*2
Blekmedel, Clax Tvättmedel 20 l Bra Miljöval
Enzo 1, Fox 5 l*9
Liquid certizyme Hälsovådlig
Sumabrite 5 l*3
Divosan Suredis
Johnson Diversery Desinfektionsmedel 20 l
Flytande grön
Johnson Diversery

Disk- och
desinfektionsmedel Bra Miljöval

Oxofoam Rengöring För livsmedel
Capture, Diversery Lever 20 l*3
Powerfoam Rengöring För livsmedel

200 l
Hydrualolja, Levol hydrualolja 1 l
Vakumolja SAE 40
Vakumexperten vakumpump 1 l
Vacumolja 125p vakumpump 1 l
Omala växellådor 1 l
Polyster, Plastic Padding Används inte 1 l
Hypoid GL-5 växelolja 1 l
Avesta betpasta -101
Avesta Welding avoxidering 1 l Skadlig för miljön
Aceton 5 l
Regular motorolja 10-30W till högtryckstvätt Skadlig för miljön
Rödsprit avfettningsmedel 2 l
Lagerfett, Försvarets fett 0,3 l
MoS2 Oil, Sonax smörjning 1 l
Lacknafta rengöring av ex. motordelar Skadlig för miljön
Loctite 7063 gänglåsning 2 l

Power Lube, CRC smörjmedel 1l *3
Skadlig för miljön
USDA*

Cassida RSL 2, Profood smörjmedelsfett 6 st
Härdare 0,3 l*2
White Grease, Cargo Oil universalfett 400 ml*10 USDA*
S.O.S sprayolja 400 ml*9 USDA*

*USDA= United States of Department of Agriculture, kemikalier som är godkända för
livsmedelsproduktion. Ingen svensk motsvarighet finns, därför används den amerikanska.
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Förteckning över lagar & krav

Lag / Krav Titel
SFS 1998:808 Miljöbalken
(1986:896) Förordning om hushållning med mark- och vattenområden
(1998:897) Förordning om miljökvalitetsnormer
(1998:905) Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar
(1998:1252) Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken
(1987:938) Nationalparksförordning
(1998:179) Artskyddsförordningen
(1998:899) Förordning om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd

(1989:930) Förordningen om miljöriskområden
(1998:812) Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
(1998:1388) Förordning om vattenverksamhet
(1998:904) Förordning om täkter och anmälan för samråd
(1998:915) Förordning om miljöhänsyn i jordbruket
(1994:901) Förordning om genetiskt modifierade organismer
(1995:636) Senast
ändrad av
(1998:953)

Förordningen om ämnen som bryter ner ozonskiktet

(1995:555)
Senaste omtryck
(1998:952)

Förordning om HFC

(1985:838) Förordning om motorbensin
(1998:946) Förordning om svavelhaltigt bränsle
(1985:837)
Senaste omtryck
(1998:924)

Förordningen om PCB mm

SFS 1977.994
Senaste omtryck
(1998:1061)

Förordning om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel,

(1993:1283) Förordning om kosmetiska och hygieniska produkter
(1985:997)
Senaste omtryck
(1998:919)

Förordning om anmälningsskyldighet beträffande asbest i
ventilationsanläggningar

SNFS 1993:7 Föreskrifter om hantering av brandsläckningsutrustningar med halon
SNFS 1992:16
(Senaste omtryck
SNFS 1997:3)

Köldmediakungörelsen

KIFS 1998:8 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska
organismer

KIFS 1994:12
(senaste omtryck
KIFS 1997:5)

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter

SNFS 1990:5
(senaste omtryck
SNFS 1995:3)

Föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor

2001:1063 Avfallsförordningen
(1997:692) Förordning om förbränning av farligt avfall
SFS 1997:645
(Senaste omtryck
SFS 1998:954)

Förordningen om batterier

SFS 1998:122
(Senaste omtryck
SFS 1998:925)

Förordning om bortskaffande av PCB

SFS 1993:1268
(Senaste omtryck
SFS 1998:951)

Förordningen om spillolja
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SFS 1995:701
(Senaste omtryck
SFS 1998:934)

Förordning om gränsöverskridande transporter av avfall

(1997:692) Bilskrotningsförordning
SFS 1997:788
(Senaste omtryck
SFS 1998:927)

Förordning om producentansvar för bilar

(1994:1236) Förordning om producentansvar för däck
SFS 1994.1235
(Senaste omtryck
SFS 1996:1082)

Förordning om producentansvar för förpackningar

SFS 1994.1205
(Senaste omtryck
SFS 1998:917)

Förordning om producentansvar för returpapper

(1998:900) Förordning om tillsyn enligt miljöbalken
(1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll)
SNFS 1993:1
Senaste omtryck
SNFS 1997:9

Föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga företag

(1998:940) Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:942) Förordning om kemikalieavgifter
(1998:950) Förordning om miljösanktionsavgifter
(1998:1473) Förordning om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring
(1987:10) Senaste
omtryck (SFS
1998:839)

Plan- och bygglag

(1979:429) Skogsvårdslag
SFS 1970:244
(Senaste omtryck
SFS 1998:820)

Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

(1971:948) Väglagen
(1997:857) Ellag
SFS 1986:1102
(Senaste omtryck
SFS 1998:1556)

Räddningstjänstlagen,

SFS 1986:1107
(Senaste omtryck
SFS 1998:1050)

Räddningstjänstförordningen

(1978:160) Rörledningslagen
SFS 1995:1554
(Senaste omtryck
SFS 1998:1549)

Årsredovisningslagen,

(Senaste omtryck
SFS 1998:842)

Lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:868

SFS 1988:1145
(Senaste omtryck
SFS 1998:60)

Förordningen om brandfarliga och explosiva varor

SFS 1982:821
(Senaste omtryck
SFS 1992:593)

Lagen om transport av farligt gods,

SFS 1982:923
(Senaste omtryck
SFS 1998:1075)

Förordningen om transport av farligt gods
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SNFS 1993:1 Kungörelse med föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter

AR 94:1 Miljörapport för tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöskyddslagen
AR 87:8 Villkor i tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen
AR 94:3 Tillsyn över miljöfarliga verksamheter
AR 89:2 Anläggningskontroll enligt miljöskyddslagen
RR 1978:5 Externt industribuller
AR 90:1 Provtagning av avloppsvatten vid utsläppskontroll
AR 90:2 Flödesmätning av avloppsvatten vid utsläppskontroll
AR 97:4 Analysmetoder – Vattenområdet
AR 88:2 Kylanläggningar och värmepumpar med CFC(HCFC
Nordiska
ministerrådet (1996)

BAT, Best Available Technology in the Fishing Industry

RR 1980:4 Miljöskydd inom slakteri och charkuteriindustrin
Februari 1990 Rökerier
Oktober 1994 Slakterier
AR 1995:5 Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa

och säkerhet
AR 93:1 Lagen om kemiska produkter – vägledning för yrkesmässig användning
AFS 1981:5 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om dammexplosioner
AFS 1994:2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om farliga ämnen som behandlar

• farliga ämnen
• inköpskontroll, leveranskontroll, märkning
• hantering
• förvaring
• sanering av spill

AFS 1996:6 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Internkontroll av arbetsmiljön som behandlar
frågor om
• att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten så att
arbetsmiljökraven uppfylls.

SLV FS 1991:11
95/409/EEG och
eller 95/411/EEG

Provtagning och analyser av salmonella. Nöt och svin

95/411/EEG Provtagning och analyser av salmonella. Fjäderfä.
SLV FS 1996:17 Stor- och småskaliga styckningsanläggningar?
SFS 1791:511 Livsmedelslagen
SFS 1983:299 Livsmedelsförordning
 (H 2000:30, P
2000-03-23, 7 §, H
2001:97, P 2001-
09-13, 10 §)

Renhållningsordning för Göteborgs stad

(H 1999:79, P 1999-
06-10, 18 §)

Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Göteborgs
kommun

LIVSFS 2003:2 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
LIVSFS 2003:1  Förteckningar över gällande författningar och allmänna råd inom verkets

ansvarsområde. EJ KONSOLIDERAD!
EG-förordning
622/2002

Upprättande av tidsfrister för inlämnande av uppgifter för utvärdering av kemiskt
definierade aromämnen som används i eller på livsmedel

EG-förordning
178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som



Bilaga 16
(4 av 6)

gäller livsmedelssäkerhet
LIVSFS 2002:49  Provtagnings- och analys-metoder vid offentlig kontroll av vissa främmande

ämnen
LIVSFS 2002:47  Märkning av vissa livsmedel, omtryck 2003:7
LIVSFS 2002:46  Användning av vissa råvaror som tidigare ansetts som tillsatser enligt friregeln
LIVSFS 2002:43  Bekämpningsmedelsrester i livsmedel
EG-förordning
1788/2001

Tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredje land enligt artikel 11 i
rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av
jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS 2001:1259 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket
EG-förordning
999/2001

Fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa
typer av transmissibel spongiform encefalopati

SFS 2001:801 Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen
(1971:511)

EG-förordning
466/2001

Fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel

SLVFS 2001:32  Gelatin
SLVFS 2001:30  Dricksvatten, TILLÄMPAS fr.o.m. DEN 25 DECEMBER 2003. (se även 1989:30)
EG-förordning
1825/2000

Fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och
nötköttsprodukter

EG-förordning
1760/2000

Upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt
märkning av nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr
820/97

SFS 2000:269 Förordningen om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
EG-förordning
50/2000

Märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller genetiskt
modifierade tillsatser och aromer eller sådana som framställts av genetiskt
modifierade organismer

SLVFS 2000:46  Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning
SLVFS 2000:41  Avgifter för kontroll av andra livsmedel än animaliska som importeras från tredje

land
SLVFS 2000:35  Hantering av specificerat riskmaterial, omtryckt 2001:23
SLVFS 2000:25  Rapporteringsskyldighet för tillsynsmyndigheter
SLVFS 1999:34  Karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel,

omtryckt 2002:40
SLVFS 1999:22 Livsmedelstillsatser
SLVFS 1999:21  Kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land, omtryckt 2000:44
SLVFS 1999:3 Taxa för stickprovsundersökning vid import av vissa livsmedel
EG-förordning
1139/1998

Obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs från
genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv
79/112/EEG

SLVFS 1998:39  Tillsyn vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen
SLVFS 1998:30  Avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier,

styckningsanläggningar samt kyl- och fryshus
SLVFS 1998:28  Utfärdande av intyg m.m.
SLVFS 1998:20  Förbud mot införsel av vissa livsmedel från Förenade konungariket Storbritannien

och Nordirland
SLVFS 1998:17  Slakt av ren och annan hantering av renkött
SLVFS 1998:10  Provtagning, undersökning av prov m.m. vid tillsyn enligt livsmedelslagen

(1971:511)
SLVFS 1998:8 Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter
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från djur
EG-förordning
258/1997

Nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

EG-förordning
2232/1996

Gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i
eller på livsmedel

SLVFS 1996:36 Personalhygien
SLVFS 1996:17  Malet kött och köttberedningar
SLVFS 1996:9  Avgifter vid provtagning och undersökning av förpackningsmaterial och husgeråd

m.m.
SLVFS 1996:6 Livsmedelslokaler
SLVFS 1996:5  Hantering av livsmedel. Omtryck LIVSFS 2002:51
SFS 1995:1345 Förordning om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
SLVFS 1994:53 Stämplars och märkens utformning vid EU-medlemsskap
SLVFS 1994:16  Laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen
SLVFS 1994:10  Köttprodukter m.m.
EG-förordning
1848/1993

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd
för jordbruksprodukter och livsmedel

SLVFS 1993:36  Vissa främmande ämnen i livsmedel, omtryckt 2002:16
SLVFS 1993:34  Aromer, omtryckt 1996:1
EG-förordning
339/1993

Kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse
med reglerna för produktsäkerhet

EG-förordning
315/1993

Fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel

SLVFS 1993:28  Kaseiner och kaseinater
SLVFS 1993:21  Näringsvärdesdeklaration
SLVFS 1993:20  Identifikationsmärkning av livsmedelspartier
SLVFS 1993:19 Märkning och presentation av livsmedel
SLVFS 1993:17  Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser,

omtryckt 1998:25
SLVFS 1993:16  Djupfrysta livsmedel
SLVFS 1993:5  Undersökning vid införsel av livsmedel
EG-förordning
2082/1992

Särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

EG-förordning
2081/1992

Skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och
livsmedel

EG-förordning
2092/1991

Ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på
jordbruksprodukter och livsmedel

EG-förordning
1538/1991

Tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer
för fjäderfäkött

SLVFS 1991:29  Avgifter för kontroll av rester av bekämpningsmedel i inom landet producerad
spannmål och produkter därav

SLVFS 1991:12  Avgifter i ärenden om tillstånd eller godkännanden
SLVFS 1991:11  Verksamheter med slakt, styckning, charkuterivarutillverkning m.m. vid

exportkontrollerade anläggningar
EG-förordning
2377/1990

Inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta
tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med
animaliskt ursprung

EG-förordning
737/1990

Villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter
olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl

SLVFS 1990:10  Livsmedelstillsyn m.m., omtryckt 1996:15
SFS 1989:1110 Förordning om avgift för livsmedelstillsyn m.m.
SLVFS 1989:30 Dricksvatten, omtryckt 1993:35. UPPHÖR ATT GÄLLA DEN 25 DECEMBER

2003. (Se även 2001:30)
SLVFS 1989:2  Användning av viss symbol
SLVFS 1987:20  Kontroll vid införsel av livsmedel, omtryckt 1988:25
SLVFS 1987:4  Åtgärder för att begränsa intaget av radioaktiva ämnen genom livsmedel
SLVFS 1980:6  Tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års

överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om
specialutrustningen för sådan transport (ATP), omtryckt 1995:19
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SLVFS 1980:5  Överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om
specialutrustning för sådan transport (ATP), omtryck av bilagor 1995:18

SLVFS 1980:4  Förordning om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell
transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan
transport (ATP), omtryckt 1995:17

SFS 1974:271 Kungörelse om kontroll vid utförsel av livsmedel
SFS 1971:807 Livsmedelsförordning
SFS 1971:511 Livsmedelslagen



Bilaga 17

Miljö-FMEA

Flöde/Aktivitet/
produkt/tjänst

Kvant-
itet,
flöde Enhet Miljöaspekt

ELU-
index

ELU
Totalt

Strider
mot

lagkrav

Strider
mot

intress-
entkrav

Sann-
olik-
het

Ko
nse
kve
ns

S*
K

Betyd-
ande
miljö-
aspekt

elektricitet 3 190 MWh

Förbrukning och
utsläpp, förbruk-
ning av ändliga
resurser 18,6 59 334 nej nej 6 7 42 ja

naturgas 96 000 m3

Förbrukning av
ändlig resurs och
utsläpp 1,1 58 080 nej nej 6 8 48 ja

= 52 800 kg
risk för utsläpp vid
brand      

fjärrvärme 1 944 MWh
Förbrukning och
utsläpp 30,2 58 709 nej nej 6 7 42 ja

transporter - ut
278 000

000 ton*km
Dieselförbrukning
och utsläpp 0,017

3 026
000 nej nej 6 10 60 ja

transporter egen
lastbil
(uppskattad vikt 300
kg) 3 800 mil

Bensinförbrukning
och utsläpp 0,017 194 nej nej 6 2 12 nej

transporter -in
380 000

000 ton*km
Dieselförbrukning
och utsläpp 0,017

6 460
000 nej nej 6 10 60 ja

Resor t/f arbetet 10 500 mil
Bensinförbrukning
och utsläpp 0,59 6 195 nej nej 6 3 18 nej

Tjänsteresor 8500 mil
Bensinförbrukning
och utsläpp 0,59 5 015 nej nej 6 4 24 ja

Kryddor mm 110 000 kg

Energiförbrukning,
konstgödsel,
bekämpningsmedel 0,5 55 000 nej nej 6 7 42 ja

Kött
1 900

000 kg 1
1 900

000 nej nej 6 10 60 ja

Vatten
18000000
18000000

dm3
liter

Förbrukning av
ändliga resurser 0,003 54 000 nej nej 6 7 42 ja

Kemikalier 5000 liter
Spill i avlopp kan
störa kommunalt
reningsverk

Uppgift
saknas ? nej nej

 6   4 24 
Ja

Wellpapp I.U än kg
Förbrukning av
skogsråvara  REPA nej 6 0 Ingen uppgift än


