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Förord 
Efter fem års studier på civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik vid 
Luleå tekniska universitet är det här examensarbetet vårt avslutande moment. 
Studien har utförts vid avdelningen för kvalitets- och miljöledning på uppdrag 
av Vattenfall AB Vattenkraft. Examensarbetet har utförts under 20 veckor 
vilket motsvarar 20 högskolepoäng. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Elisabeth Schylander, doktorand 
vid avdelningen för kvalitets- och miljöledning och Vanja Schön, SwedPower 
AB. Vidare vill vi tacka Sören Ek, Vattenfall AB Vattenkraft, och Paul Eurén, 
SwedPower AB, för betydelsefull rådgivning och information som underlättat 
studien. Tack även till Bengt Holmberg, Vattenfall AB Vattenkraft, som har 
varit vår uppdragsgivare och möjliggjort examensarbetet. 
 
Betydelsefullt under examensarbetet har även varit den kunskap, erfarenhet och 
vänlighet som personalen vid Vattenfall AB Vattenkrafts kontor i Luleå 
bidragit med. 
 
Nu återstår bara för oss att hoppas att Ni som läsare får användning och glädje 
av vårt examensarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
          Elin Sieurin                 Maria Åhman 
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Sammanfattning 
Användandet av miljöledningssystem som ett verktyg i företags miljöarbete har 
vuxit fram med miljöarbetets utveckling. Miljöarbetet har genomgått stora 
förändringar och dess komplexitet har ökat. Idag krävs ett mer strukturerat och 
systematiskt arbetssätt som resulterat i miljöledningssystemens framväxt. 
Åsikterna gällande miljöledningssystemens funktion, nytta och bidrag till 
miljöförbättring har dock gått isär. Inom Vattenfall AB Vattenkraft bedrivs 
miljöledningsarbete enligt de mest kända och utbredda internationella 
standarderna ISO 14001 och EMAS. Då Vattenfall AB Vattenkrafts 
miljöledningsarbete pågått ett antal år är en utvärdering intressant. 
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Vattenfall AB Vattenkraft och dess 
syfte är att analysera och värdera miljöledningssystemets nytta och bidrag till 
miljöförbättring. Med ”nytta” menas i detta fall ett positivt bidrag som indirekt 
kan medföra miljöförbättringar, till exempel en ökad struktur och systematik i 
miljöarbetet. Med ”bidrag till miljöförbättring” menas mer konkreta 
miljöförbättringar. Enligt syftet ingår att genomföra en utvärdering av 
Vattenfall AB Vattenkrafts miljöarbete efter införandet av 
miljöledningssystem. Miljöledningssystemets svagheter ska även belysas och 
förslag på förbättringar presenteras. För att på ett mer detaljerat plan kunna 
analysera företagets miljöprestanda har studien avgränsats mot att endast 
behandla vattenkraftens miljöeffekter från avfall. 
 
Examensarbetet baseras på en kvantitativ litteraturstudie som kompletteras med 
kvalitativa intervjuer och platsbesök. Som en vägledning under 
examensarbetets utvärdering av miljöprestanda har standarden ISO 14031 
använts. I utvärderingen ingår att ta fram ett antal indikatorer för 
miljöprestanda. Utvärderingen har baserats på en jämförelse mellan det sätt 
som Vattenfall AB Vattenkraft ska arbeta på enligt gällande rutiner och den 
bild av det verkliga arbetet som framkommit under intervjuer och platsbesök. 
 
Författarnas allmänna uppfattning angående Vattenfall AB Vattenkrafts 
miljöledningssystem är mycket positiv. Miljöledningssystemet har bland annat 
medfört att företaget fått ett strukturerat och systematiskt miljöarbete samt att 
miljöfrågorna fått ett ökat fokus. Även om författarnas bild av 
miljöledningssystemet är mycket positiv har under arbetets gång en del brister 
uppmärksammats till vilka förslag på förbättringar givits. Ett 
förbättringsförslag är att uppdatera rutinerna och knyta dem på ett bättre sätt till 
verksamheten för att på så sätt öka förtroendet för miljöledningssystemet och 
göra det mer användarvänligt. 
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Abstract 
With the development of environmental work the use of Environmental 
Management Systems has become a tool within many companies. 
Environmental issues have changed a lot and increased in complexity. The 
demands for a more structured and systematic environmental approach have led 
to the development of Environmental Management Systems. The opinions of 
the benefit, the function of and the contribution to environmental improvements 
due to Environmental Management Systems diverge. Vattenfall AB Vattenkraft 
operates their environmental work according to the most well-known and 
widespread standards, ISO 14001 and EMAS. A follow up is interesting since 
the environmental work has been going on for several years. 
 
Vattenfall AB Vattenkraft commissioned this master thesis and the aim was to 
analyse and evaluate the benefit of and contribution to environmental 
improvement due to the Environmental Management System. “Benefit” means 
in this case a positive contribution that indirect could result in environmental 
improvements, for example an increased structure and systematic in the 
environmental work. “Contribution to environmental improvement” means 
more concrete improvements. An evaluation of the environmental work at 
Vattenfall AB Vattenkraft has been carried out after their environmental 
certification. This master thesis also illustrates the weaknesses of the 
Environmental Management Systems and presents proposals for improvements. 
To make the analysis more detailed the study has been limited to deal only with 
the environmental effects of waste. 
 
The master thesis is based on a quantitative literature study completed by 
qualitative interviews and site visits. The standard ISO 14031 has been used as 
a guideline for the evaluation of environmental performance. The evaluation 
includes taking out indicators for environmental performance. The evaluation is 
based on a comparison between how Vattenfall AB Vattenkraft is supposed to 
work according to their routines and how they actually work according to the 
interviews and what the site visits revealed. 
 
The general opinion of the authors about the Environmental Management 
System is very positive. For example the Environmental Management System 
has contributed to structure and systematic in the environmental work. Even 
though the authors mostly see benefits from the Environmental Management 
System a few weaknesses have been noticed and the authors have presented 
some improvement proposals. One example is to update routines and to make a 
clearer connection to the activities to increase the faith in the Environmental 
Management System and make the system easier to use. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet omfattar bakgrunden till examensarbetet samt behandlar 
utgångspunkt och frågeställningar till studien. Examensarbetets syfte, 
avgränsningar och målgrupp redogörs. Kapitlet avslutas med examensarbetets 
rapportstruktur samt läsanvisningar. 

1.1 Bakgrund 
Miljöarbete är ett arbetsområde som genomgått stora förändringar genom 
tiderna. Det stora intresset för internationella miljökonferenser och 
överenskommelser som genomförts visar på att miljöskyddstänkandet har fått 
en allt högre status (SIS Forum, 1998). Miljöarbetet har gått mot en helhetssyn 
och täcker idag in de flesta samhällssektorerna. Miljöproblemen behandlas 
numera i större utsträckning på regional och global nivå och diffusa 
utsläppskällor1 har fått ett ökat fokus sedan slutet på 80-talet. Miljöarbetets 
komplexitet har därmed ökat och kräver ett mer strukturerat arbetssätt. Ett 
verktyg för företag att arbeta med detta är miljöledningssystem och 
internationell standardisering har vuxit fram. (Henricson et al., 2000) År 1993 
tog EU fram förordningen för miljöstyrning och miljörevision, EMAS, Eco 
Management and Audit Scheme. Tre år senare antogs standarden ISO 14001, 
International Organization for Standardization. Det övergripande syftet med 
miljöledningssystem är att förbättra företags miljöprestanda2. 
Miljöledningssystem ska fungera som ett verktyg för företag och organisationer 
att, på ett systematiskt sätt, få en klar bild över verksamhetens miljöpåverkan. 
(Brorson & Larsson, 2000) 
 
Idag har det gått cirka tio år sedan arbetet med ISO 14001 och EMAS startade. 
Åsikterna har gått isär gällande miljöledningssystemens funktion och nytta. 
Gleckman och Krut (1998) skriver att förespråkare till standardiserade 
miljöledningssystem hävdar stora fördelar med införandet av ISO 14001. 
Miljöledningsarbetet har dock fått kritik för att det inte säkerhetsställer att 
företagens miljöprestanda ökar. I tidskriften Ny teknik skrev Köhler (2001) att 
Ny tekniks genomgång visar på att miljöledningssystemen lätt blir en grön 
fasad och inte leder till en bättre miljö. Även Nilsson (2003) är tveksam till 

                                           
1 Med diffusa utsläppskällor menas många små utsläpp som kan anses obetydliga var för sig 
men som tillsammans medför betydlig miljöpåverkan, som exempel kan nämnas utsläpp från 
trafiken. Motsatsen är punktkällor, som till exempel utsläpp från enskilda industrier. (Lunds 
universitet, a) 
2 Miljöprestanda definieras enligt ISO 14001 som: ”mätbara resultat från 
miljöledningssystemet, relaterade till en organisations styrning av sina miljöaspekter, 
baserade på egen miljöpolicy, övergripande miljömål och detaljerade miljömål”. Mer 
information angående miljöledningssystem återfinns i kapitel 4. 



Kapitel 1. Inledning 
 

 2 
 

miljöledningssystem och skrev i Dagens miljö att miljöledningssystem i vissa 
fall har utvecklats till ett betungande krav som medför onödigt mycket 
administration i förhållande till miljönyttan. 
 
Det är viktigt att ta till vara de erfarenheter som erhållits under 
miljöledningsarbetet för att kunna göra redan befintliga och nya 
miljöledningssystem effektivare. Fyra av Vattenfall AB Vattenkrafts, PV:s3, 
vattenkraftsstationer är sedan år 1999 registrerade enligt EMAS och år 2001 
certifierades hela organisationen enligt ISO 14001. En viktig del i arbetet med 
miljöledningssystem är att sträva efter ständiga förbättringar. Eftersom PV varit 
registrerade och certifierade sedan ett par år tillbaka kan en uppföljning vara 
intressant för att undersöka om miljöledningssystemet har givit någon nytta och 
därmed bidragit till några miljöförbättringar. Uppföljningen kan även ses som 
ett steg i företagets arbete med ständiga förbättringar (Almgren et al., 2003). 
Motiven i ovanstående stycke utgör utgångspunkten för det här examensarbetet. 

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att analysera och värdera miljöledningssystemets 
nytta och bidrag till miljöförbättring inom PV. Med ”nytta” menas i detta fall 
ett positivt bidrag som indirekt kan medföra miljöförbättringar medan ”bidrag 
till miljöförbättring” är mer konkreta miljöförbättringar. I syftet ingår att 
utvärdera PV:s miljöarbete efter införandet av miljöledningssystem samt att 
analysera om miljöarbetet har en koppling till miljöledningssystemet. 
Examensarbetet ska även belysa miljöledningssystemets svagheter och ge 
förslag på förbättringar inom dessa områden. 

1.3 Avgränsningar 
PV har ett integrerat verksamhetssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. 
Enligt syftet med examensarbetet kommer studien endast att omfatta 
miljöledningssystemet. 
 
Sedan första januari 2003 ingår utöver storskalig vattenkraft4 även vindkraft, 
värmekraft och småskalig vattenkraft i PV. Examensarbetet kommer endast att 
behandla frågor kring storskalig vattenkraft då övriga delar ingått i 
verksamheten under en så kort tid.  
 

                                           
3 PV; P utläses Elproduktion norden och V utläses Vattenkraft. För att underlätta läsandet 
kommer PV fortsättningsvis användas i rapporten istället för Vattenfall AB Vattenkraft. 
4 I storskalig vattenkraft ingår alla kraftverk med en högre totaleffekt än 1 500 kW. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2003 a) 
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För att på ett mer detaljerat plan kunna analysera företagets miljöprestanda har 
avgränsningar gjorts mot vattenkraftens miljöeffekter från avfall. Detta val 
grundar sig i att det är ett aktuellt ämnesområde där mycket ny lagstiftning 
kommit de senaste åren. Synen på avfall i samhället har genomgått stora 
förändringar de senaste åren och inom avfallsområdet finns lämpliga nyckeltal 
som underlättar studien. Inom Vattenfall AB har liknande examensarbeten 
genomförts med samma avgränsning vilket dessutom möjliggör för en 
jämförelse. 

1.4 Målgrupp 
Rapportens huvudsakliga målgrupp är personalen inom PV samt personal vid 
koncernrevision miljö. Utöver dessa kan även andra intressenter inom 
miljöledningsarbetet finna intresse av rapporten då ämnet är aktuellt. 

1.5 Rapportstruktur och läsanvisning 
Rapporten är uppdelad i åtta kapitel. Det första innefattar bakgrund, syfte, 
avgränsningar, målgrupp samt denna rubrik som behandlar rapportens struktur 
och läsanvisningar. Kapitel två innehåller val, motivering och beskrivning av 
metod. Därefter följer, i kapitel tre, en verksamhetsbeskrivning innehållande en 
företagsbeskrivning samt en allmän beskrivning av vattenkraft. Kapitlet kan 
vara intressant för läsare som ej är insatta i PV:s verksamhet. Kapitel fyra 
behandlar generell information om miljöledningssystemets uppbyggnad och 
funktion och kan vara betydelsefullt för dem som inte är väl inbegripna inom 
detta område. Nästföljande kapitel, kapitel fem, beskriver hur PV ska arbeta 
enligt deras miljöledningssystem. Där beskrivs för studien relevanta rutiner. 
Därefter, i kapitel sex, följer en utvärdering och analys av PV:s miljöarbete 
sedan certifieringen vilket kan vara av vikt för att få en bakgrund till 
examensarbetets slutsatser. Kapitel sju innehåller examensarbetets slutsatser. 
Där belyses de viktigaste resultaten, styrkor och svagheter i 
miljöledningsarbetet samt förslag till förbättringar. I diskussionen, som finns i 
kapitel åtta, diskuteras metodvalet samt studiens validitet och reliabilitet 
kommenteras. Även förslag till fortsatta studier ges. 
 
För en schematisk bild över rapportens upplägg se figur 1.1. De skuggade 
rutorna är de kapitel som i synnerhet är viktiga för dem som inte är insatta i 
PV:s verksamhet och/eller de som saknar grunderna för miljöledningssystem. 
Övriga kapitel är intressanta för alla läsare. 
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Figur 1.1 Schematisk bild över rapportens upplägg. 
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs examensarbetets metod. Valet av metod motiveras 
och arbetssättet redogörs. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 
validitet och reliabilitet. 

2.1 Val av metod 
Med utgångspunkt från den information som undersöks brukar två olika 
metodiska angreppssätt användas, kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme 
& Solvang, 1991). Kvantitativ metod behandlar så kallade hårda, mätbara fakta. 
Metoden är väldigt strukturerad och utrymmet för individuell anpassning är 
litet. Den kvalitativa metoden är mer flexibel och avsikten är att skapa en mer 
fullständig bild av problemet. (Endahl & Åberg, 2003) 
 
Båda dessa metoder används i examensarbetet för att få en heltäckande bild 
över miljöledningsarbetet inom hela organisationen. En kvantitativ 
litteraturstudie kompletteras med kvalitativa intervjuer och platsbesök. 

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har baserats på en litteraturstudie samt ett antal intervjuer och 
platsbesök. 

2.2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie innebär en kritisk utvärdering av redan publicerat material 
inom ämnesområdet. En precision av det aktuella ämnesområdet genomförs 
genom att organisera, integrera och utvärdera tidigare publicerade arbeten. 
Detta för att ge läsaren en bakgrund till syftet med studien. (Dåderman, no 
date)  
 
Löpande under examensarbetets gång har en litteraturstudie genomförts. En 
genomgång av företagets organisation och dess sätt att arbeta med miljöledning 
samt en djupare inblick i PV:s miljöledningssystem har genomförts. Vidare 
utgjordes litteraturstudien av vattenkraftens historia, teknik samt 
miljöledningssystemens utveckling och uppbyggnad. Materialet till 
litteraturstudien bestod främst av internt material från PV men även av 
kurslitteratur, lagar och andra krav samt annan litteratur av intresse inom 
miljöledningsområdet. Det interna materialet bestod av miljöutredningar, 
miljöredovisningar, kvartalsrapporter, miljöaspektlistor, miljömål, 
handlingsprogram och revisionsrapporter. 
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Det interna materialet hämtades i huvudsak från KAM-ledningssystemet5 som 
ligger på PV:s interna hemsida, Turbinen. För sökning av övrig litteratur har 
det nationella biblioteksdatasystemet Libris använts samt Luleå tekniska 
universitets bibliotekskatalog Lucia. För sökning av information på Internet har 
sökmotorn Google använts. 
 
För att få perspektiv och nya infallsvinklar till litteraturstudien har även 
personliga kontakter varit värdefulla. Kunskap och synpunkter från anställda 
vid PV har utnyttjats vid ett flertal tillfällen. 

2.2.2 Intervjuer 
Patton (2002) skiljer mellan tre olika inriktningar på kvalitativa intervjuer: 

► informell konversationsintervju 
► intervjuguide 
► standardiserad intervju med öppna frågor 

 
Den informella konversationsintervjun består av spontana frågor och är den typ 
av intervju som är minst strukturerad och mest flexibel. Intervjuguiden är något 
mer strukturerad och innehåller riktlinjer kring vilka en diskussion utvecklas. 
Om den standardiserade intervjun med öppna frågor används formuleras 
frågorna i förväg och ställs i samma ordningsföljd vid samtliga intervjuer. 
Nackdelen är att nya ämnen och spår inte kan följas upp. (Endahl & Åberg, 
2003) Enligt Patton (2002) kan intervjuguiden med fördel kombineras med den 
standardiserade intervjun med öppna frågor för att på så sätt dra nytta av deras 
respektive fördelar.  
 
I examensarbetet genomfördes intervjuer med personer inom olika delar av 
verksamheten och för att täcka in stora delar av organisationen valdes 
respondenter med olika ansvarsområden. Följande personer valdes för intervju 
efter samråd med Paul Eurén, SwedPower AB, och Sören Ek, PV: 

► Kjell Isaksson, chef PV 
► Sören Ek, KAM-samordnare 
► Tord Eriksson, chef Kraftverk 
► Per-Olof Ferm, beställare  
► Jan Hjert, miljösamordnare Vattenfall Service Nord, VSN 

 
Intervjuguiden användes kombinerat med den standardiserade intervjun med 
öppna frågor. Först valdes fem övergripande ämnesområden utifrån vilka frågor 

                                           
5 KAM-ledningssystemet är Vattenfall AB Vattenkrafts verksamhetssystem för kvalitet, 
arbetsmiljö och miljö som beskrivs mer utförligt i kapitel 5.2. 
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utarbetades. Frågorna togs fram enligt den så kallade trattekniken6. Dessa 
frågor anpassades sedan efter varje respondent genom att ta hänsyn till 
befattning och arbetsuppgifter. Intervjufrågorna finns som bilaga 1. Inför 
samtliga intervjuer skickades syftet med examensrapporten samt de 
övergripande ämnesområdena för intervjun ut till respondenterna via e-post. 
Anledningen till detta var att respondenten skulle ha möjlighet att sätta sig in i 
syftet till intervjun. Under intervjun fanns möjlighet till följdfrågor då nya 
intressanta ämnen tillfördes. Efter en genomförd intervju bearbetades och 
kompletterades frågorna inför nästkommande intervju. Samtliga intervjuer med 
undantag från intervjun med Per-Olof Ferm genomfördes i form av 
besöksintervjuer. Per-Olof Ferms intervju genomfördes som telefonintervju på 
grund av begränsad tid. Intervjuerna spelades in på band och skrevs i efterhand 
ned för att underlätta analysen av resultaten. 

2.2.3 Kraftverksstudie och platsbesök 
För att få en bild av hur PV:s miljöledningsarbete och avfallshantering fungerar 
ute på kraftverken studerades fyra kraftstationer närmre. Dessa fyra kraftverk 
ska ge en bild över miljöledningsarbetet på samtliga kraftverk. För att få en bra 
geografisk och kulturell spridning valdes kraftverk från olika älvar. Dessutom 
togs hänsyn till hur långt i miljöledningsarbetet kraftverken kommit. Följande 
kraftverk ansågs lämpliga efter samråd med Paul Eurén: 

► Bodens kraftverk, Lule älv 
► Grundfors kraftverk, Ume älv 
► Midskogs kraftverk, Indalsälven 
► Vargöns kraftverk, Göta älv   

 
Platsbesök genomfördes vid Bodens och Midskogs kraftverk för att få en 
djupare insyn i arbetet kring miljöledningssystemet och avfallshanteringen på 
kraftverken. Vidare gav platsbesöken en insyn i tekniken bakom vattenkraften 
samt en bild av PV:s elproduktion. I samband med platsbesöken genomfördes 
även intervjuer med avsikt att få en klar bild av kraftverkspersonalens arbete 
och syn på miljöledningsarbetet. Intervjupersoner rekommenderades av 
beställarombudet för respektive kraftverk. På Bodens kraftverk intervjuades 
Kjell Olofsson och på Midskogs kraftverk Ulf Eriksson. På grund av begränsad 
tid och begränsade resurser genomfördes, i samma syfte, telefonintervjuer med 
de övriga två kraftverken. Håkan Gustafsson intervjuades på Grundfors 
kraftverk och Håkan Fredriksson på Vargöns kraftverk. Intervjuerna kan i detta 
fall ses som standardiserade intervjuer med öppna frågor. 

                                           
6 Tratteknik innebär att intervjuaren startar med allmänna frågor som benas ner i mer 
detaljerade frågor. (Carlsson, 1984) 
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2.3 Validitet och reliabilitet  
Vid analyser är det viktigt att ta hänsyn till validitet och reliabilitet. Enligt 
Bjereld et al. (2002) kan validitet enkelt uttryckas som ”i vilken utsträckning vi 
verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. Om validiteten är beroende av 
vad det är som mäts så är reliabiliteten beroende av hur det mäts (Bjereld et al., 
2002). Reliabiliteten svarar alltså på om analysen är tillförlitlig.  
 
För att uppnå en hög validitet har datatriangulering använts. Med 
datatriangulering menas att forskare använder flera typer av informationskällor 
för att på sätt finna fler infallsvinklar till studien (Endahl & Åberg, 2003). 
Empirin i studien har hämtats från dels internt material från PV och dels från 
data som samlats in genom de intervjuer och platsbesök som genomförts. I de 
fall då insamlat internt material och intervjusvaren överensstämmer ökar 
validiteten. För att öka validiteten har vid val av intervjupersoner syftet varit att 
intervjua personer från olika delar i organisationen som arbetar med 
miljöledningssystemet på olika sätt. Intervjuerna har även försökt hållas öppna 
för att på så sätt låta respondenterna styra frågorna mot vad de anser viktigt och 
nödvändigt att ta upp i sammanhanget. 
 
Det finns alltid en risk att tolkningsfel uppkommer vid intervjuer vilket bidrar 
till en minskad reliabilitet. Då det är dels två författare till examensarbetet, som 
sinsemellan kunnat föra en kritisk diskussion kring datamaterialet, och dels att 
intervjuerna spelats in på band samt skrivits ned ordagrant minskar denna risk. 
Att respondenterna haft möjlighet att sätta sig in i examensarbetets syfte innan 
intervjun har även det medfört att reliabiliteten ökat. 
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3. Verksamhetsbeskrivning 
Verksamhetsbeskrivningen inleds med en kort beskrivning av vattenkraftens 
historia och teknik. Därefter följer en beskrivning av Vattenfall AB Vattenkraft, 
företagets historia, organisation och dagsläge. 

3.1 Vattenkraft 

3.1.1 Kortfattad beskrivning av vattenkraftens historia 
Vattenkraften har utnyttjats i Sverige sedan 1200-talet. Vid denna tidpunkt 
användes främst vattenhjul för att driva kvarnstenar. Allt eftersom tekniken 
utvecklades och effektivare vattenhjul togs fram började vattenkraften nyttjas 
till sågar samt inom järnindustrin. (IVA, 2000) År 1882 togs den första 
hydroelektriska anläggningen i drift och under många år fick Sverige all 
elektricitet från vattenkraften (Vattenfall AB, no date a). Under 1930-talet 
började den teknik utvecklas som gör det möjligt för mellersta Sverige att nyttja 
el producerad i Norrland och år 1936 togs den första 220 kV-ledingen i drift. 
Vattenkraften har under hela dess historia kunnat hjälpa till i nyttjandet av våra 
naturtillgångar. Under 50- och 60-talet skedde en snabb utveckling av 
vattenkraften vilket möjliggjorde industrins framväxt. (IVA, 2000) 

3.1.2 Tekniken bakom vattenkraften 
Vattenkraften omvandlar lägesenergi till rörelseenergi. Det är älvens fallhöjd 
och vattenflöde som utnyttjas för att skapa elektricitet. Då vattnet faller från en 
nivå till en annan passerar det en turbin som sätts i rörelse. Turbinen i sin tur 
driver en generator som alstrar elektricitet. Figur 3.1 visar en mycket förenklad 
bild över hur ett vattenkraftsverk ser ut och fungerar. (Vattenfall AB, no date b) 
 

 
 
Figur 3.1 Förenklad bild av en vattenkraftsstation (Vattenfall AB, no date b). 
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1) Vattenmagasin 
För att kompensera att vattenståndet varierar under året byggs stora 
magasin där vatten lagras. Detta görs dessutom för att skapa en bra 
fallhöjd. 

2) Turbin 
Turbinen och turbinaxeln omvandlar vattnets lägesenergi till 
rörelseenergi och driver generatorn. 

3) Generator 
Generatorn omvandlar turbinens rörelseenergi till elektrisk energi. 

4) Transformator 
Transformatorn anpassar spänningen till en lämplig nivå för 
ledningsnätet. 

3.2 Företagsbeskrivning 

3.2.1 Vattenfall AB Vattenkrafts historia 
Trollhätte kanal- och vattenverk startade år 1905 med uppgiften att utnyttja 
Trollhättefallen för energiutvinning. Efter ett riksdagsbeslut år 1909 
ombildades Trollhätte kanal- och vattenverk till Kungliga Vattenfallsstyrelsen, 
vilket blev början på statens rätt att utnyttja energi ur strömmande vatten. 
(Vattenfall AB, no date c) De första vattenkraftverken, Olidan, Porjus och 
Älvkarleby, byggdes bland annat för att elektrifiera järnvägarna (Vattenfall AB, 
no date d). Olidan kraftverk ligger i Göta älv och startade 1910 vilket var 
samma år som byggnationen av Porjus kraftverk i Lule älv började. Fram till år 
1925 arbetade 1000 människor med byggnationen av Porjus och projektet 
räknas som ett av Vattenfalls och Sveriges stora tekniska framsteg (Vattenfall 
AB, no date e). Samma år som arbetet med Porjus började godkände regeringen 
en utbyggnad av Älvkarlebyfallen i Dalälven. År 1915 var fem generatorer i 
drift vid Älvkarleby kraftstation och en utveckling av elanvändningen i 
Mellansverige började. Älvkarleby är idag ett testcenter där Vattenfalls 
utvecklingsarbete bedrivs. (Vattenfall AB, no date f) Ytterligare en kraftstation 
som har betytt mycket för utvecklingen är Harsprångets kraftstation. 
Byggnationen började år 1945 och första aggregatet togs i drift 1951. Svenska 
ingenjörer fick internationellt anseende för hög kompetens och för att de gjorde 
”Luleälven tillgänglig i Mellansverige” med världens längsta ledning. 
Harsprånget blev ett rekordprojekt med bland annat den största generatorn och 
den största vattenkraftbaserade totalproduktionen. (Vattenfall AB, no date g) 
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År 1992 avreglerade Sverige elmarknaden vilket medförde stora förändringar 
av energibranschens uppbyggnad och drift. En följd av avregleringen blev att 
Vattenfall bolagiserades. Vattenfall AB blev ett av Sveriges största bolag och 
en diskussion om en marknad utanför Norden påbörjades.(Vattenfall AB, no 
date h) 

3.2.3 Vattenfall AB Vattenkraft idag 
PV:s vision är att vara den mest värdeskapande vatten- och 
vindkraftproducenten i Europa. Idag bedriver Vattenfall AB affärsverksamhet i 
Norden, Tyskland och Polen. Vattenfall Norden och Vattenfall Europa är 
uppbyggda av affärsenheter som är organiserade efter elens värdekedja7. 
Vattenfall Polen ligger utanför Vattenfall Europa och styr alla Vattenfalls 
affärer i Polen. Affärsenheterna styrs under ledning av varsin representant i 
koncernledningen. Utefter koncernens långsiktiga mål har respektive 
affärsenhet stora möjligheter att utveckla sin verksamhet. (Vattenfall AB, j) En 
av affärsenheterna under Vattenfall Norden är Elproduktion Norden. Under 
denna affärsenhet ligger PV samt fem kärnkraftrelaterade dotterbolag. 
Elproduktion Norden äger, driver och utvecklar Vattenfall AB:s 
elproduktionsaffär i Norden. Affärsenheten står även för försäljningen av el till 
andra affärsenheter inom Vattenfall AB, andra kraftproducenter samt till 
NordPool8. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2003 c) För ett organisationsschema 
över Vattenfallkoncernen samt Elproduktion Norden se bilaga 2.  
 
PV tillhör moderkoncernen och är inte som kärnkraftsbolagen dotterbolag till 
moderkoncernen. PV är en ledande vattenkraftsproducent i Sverige och sedan 
årsskiftet 02/03 ligger även småskalig kraft och värmekraft under Vattenkraft. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2002 a) Organisationen är uppbyggd av fyra 
enheter; produktionsenheten, anläggningsenheten storskalig kraft, 
anläggningsenheten småskalig kraft samt teknik. För organisationsschema över 
PV, se figur 3.2. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2003 d) 

                                           
7 Elens värdekedja delas upp i områdena produktion, handel på finansiell och fysisk öppen 
marknad, försäljning till slutkund samt överföring och distribution. (Vattenfall AB, no date i) 
8 Nord-pool, även kallad den nordiska elbörsen, organiserar handeln av el i de nordiska 
länderna. De sätter elpriset efter tillgång och efterfrågan. (Nord Pool, no date) 
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Figur 3.2 Organisationsschema över PV (Vattenfall AB Vattenkraft, 2003 d). 
 
PV har hela sin verksamhet ute på kraftverken utlagd på entreprenad. 
Basunderhållet, i form av drift och underhåll, är upphandlat som 
generalentreprenad9. I dag köper PV tjänsten från VSN10 med undantag från 
Göta älv där VSS11 är entreprenör. Entreprenaden regleras av ett 
basunderhållsavtal som innefattar samtliga krav gällande entreprenaden. I PV:s 
organisation sköter främst beställarorganisationen kontakten med 
entreprenörerna. 
 
PV:s verksamhet finns idag utspridd över hela landet. Företaget arbetar med 
vattenkraftsproduktionen i 53 hel- eller delägda vattenkraftverk längs Lule älv, 
Pite älv, Skellefte älv, Ume älv, Ångermanälven, Indalsälven, Gimån, Dalälven 
och Göta älv. PV stod för 23 % av den totala elproduktionen i Sverige år 2002. 
Elproduktionen i Sverige uppgick år 2002 till 143,0 TWh varav 66,0 TWh kom 
från vattenkraft, se diagram 3.1. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2002 a) 

                                           
9 Vid generalentreprenad ansvarar entreprenören för hela produktionen inklusive 
upphandling och uppföljning av underentreprenörer. 
10 VSN utläses Vattenfall Service Nord. 
11 VSS utläses Vattenfall Service Syd. 

Vattenfall AB Vattenkraft, PV 

Controller Dammsäkerhets-
controller 

Ekonomi Stab 
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Anläggningsenheten
småskalig kraft 

Teknik 
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Diagram 3.1 Elproduktion i Sverige 2002 (Vattenfall AB Vattenkraft, 2002 a). 
 
Den huvudsakliga miljöpåverkan från vattenkraften är ingreppet i 
landskapsbilden som i sin tur hotar den biologiska mångfalden 
(Naturvårdsverket, 2003 a). I utbyggda älvar finns dock ofta unika arter och 
längs Lule älv har flera skyddsvärda biotoper konstaterats. PV har inventerat de 
områden som ligger på egen mark och bildat Vattenfalls värnområden, VVO. 
Syftet med värnområdena är att skydda, bevara och i viss mån återskapa 
betingelser för unika växtarter och fågellokaler. (Vattenfall AB Vattenkraft, 
2002 a) Forskning och utveckling pågår kontinuerligt inom PV. Syftet är att 
öka effektiviteten, miljöprestandan och säkerheten i vattenkraftsanläggningarna 
(Vattenfall AB, no date k). 

PV:s vattenkraft, 23% 

Annan vattenkraft, 23,1% 

Övrig värmekraft, 7,6% 

Vindkraft, 0,7% 

Kärnkraft, 
45,9% 
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4. Miljöledningssystem 
För att ge en bild av miljöarbetets utveckling mot miljöledningssystem beskrivs 
den internationella miljöhistoriken kortfattat. Därefter behandlas 
miljöledningssystemets uppbyggnad. Några standarder inom miljöområdet tas 
upp och avslutningsvis beskrivs standarden för utvärdering av miljöprestanda 
mer ingående. 

4.1 Miljöarbetets utveckling mot miljöledningssystem 
Arbetet med att använda miljöledningssystem som ett instrument i dagens 
miljöarbete har sitt ursprung i miljöarbetets utveckling. Det var framförallt 
under 60-talet som det moderna miljöarbetet började växa fram. Rachel 
Carsons bok ”silent spring” från år 1962 ses ofta som startskottet för den 
moderna miljödebatten (SIS Forum AB, 1998). I Sverige insåg staten att det 
krävdes en samordning av de statliga miljöinsatserna och för att på ett mer 
effektivt sätt komma till rätta med miljöproblemen bildades år 1967 
Naturvårdsverket. (Naturvårdsverket, 2002) Två år senare antogs 
miljöskyddslagen med bland annat föreskrifter om miljöfarlig verksamhet (SIS 
Forum AB, 1998). 
 
Stockholmskonferensen, år 1972, var den första internationella 
miljökonferensen i FN:s regi. Konferensen går ofta under namnet 
Stockholmskonferensen men dess fullständiga namn är ”Conference on the 
Human Environment”. (FN, no date) Konferensen resulterade inte i några 
bindande överenskommelser men den breddade intresset för miljöfrågor och ett 
konkret resultat var att UNEP12 utarbetades. (SIS Forum AB, 1998) 
 
År 1983 tillsatte FN:s generalförsamling en kommission, World Commission 
for Environment and Development, som går under namnet 
Brundtlankommissionen13. Uppgiften var att titta på hur FN behandlat 
ekologiska frågor och hur världens miljö såg ut. Resultatet kom tre år senare i 
form av en rapport med namnet ”Our Common future”. Rapporten 
introducerade begreppet hållbar utveckling och kommissionen menar på att vad 
som behövs är en samordning av miljöskydd och utveckling. (Lunds 
universitet, no date b) 

                                           
12 UNEP är FN:s miljöprogram och driver dels egna miljöprojekt och dels stimulerar och 
samordnar andra FN-organs arbete med miljö och hållbar utveckling. (Svenska FN-
förbundet, 2003) 
13 Brundtlandskommissionen är namnsatt av kommissionens ordförande, Norges dåvarande 
statsminister, Gro Harlem Brundtland. 
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En hållbar utveckling definieras enligt kommissionen som "Development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs" (The Open University, no date). 
 
Med utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling har ett miljöarbete hos 
näringslivet vuxit fram i form av ett antal riktlinjer och principer. Ett av de 
första initiativen kom år 1991 och var Internationella handelskammarens, 
ICC:s14, näringslivsprogram för varaktigt hållbar utveckling. 
(Naturvårdsverket, 2000) Programmet innehåller sexton principer för 
miljömedvetet ledarskap vilket ur näringslivets synvinkel är en mycket viktig 
aspekt för hållbar utveckling (ICC, no date a). Vattenfall AB skrev under ICC:s 
principer 1992.  
 
Rio-konferensen hölls i Rio de Janeiro år 1992 och var då den största i FN:s 
historia. Konferensen går under namnet ”United Nations Conference on 
Environment and Development” (Almgren & Brorson, 2003). 
Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling låg till grund för 
konferensen och fick genom denna allmänt erkännande som en central 
utgångspunkt för den framtida samhällsutvecklingen. (Naturvårdsverket, 2003 
b) Det mest uppmärksammade resultatet från Rio-konferensen är Agenda 2115. 
Med Agenda 21 kom en uppmaning att alla världens lokala myndigheter bör 
senast år 1996 ta fram en egen miljöagenda tillsammans med sina invånare, 
lokala organisationer och företag. Samtliga svenska kommuner har i dagsläget 
tagit fram en sådan miljöagenda. (IEH, 2001) 
 
Vid Rio-konferensen enades även deltagarnationerna om att det behövdes en 
vidare utveckling av internationella miljöledningsprogram. Beslutet grundade 
sig bland annat i SAGE-gruppens16 arbete som påbörjades år 1991. Syftet med 
SAGE-gruppens arbete var att svara på frågan huruvida internationella 
standarder på miljöområdet bidrar till en hållbar utveckling. Resultatet från 
arbetet var positivt vilket medförde att arbetsgruppen övertogs av en teknisk 
kommitté inom ISO. Den tekniska kommittén, TC 207, fick i uppdrag att 
utveckla en standard inom miljöområdet och resultatet blev ISO 14001. 
(Almgren & Brorson, 2003) 
 
Första januari år 1999 trädde miljöbalken i kraft. Miljöbalken är den första 
samlade svenska miljölagstiftningen som är en sammanslagning av femton 

                                           
14 ICC:s huvuduppgift är att påverka beslutsfattare på global, regional och nationell nivå i 
alla frågor som rör internationella affärer och investeringar. (ICC, no date b) 
15 Med Agenda 21 menas dagordningen för det 21:a århundradet. 
16 SAGE står för ISO/IEC Strategic Advisory Group on Environment. 
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tidigare miljölagar. Huvudsyftet med miljöbalken är att främja hållbar 
utveckling. (Naturvårdsverket, 2002) 
 
FN-konferensen i Johannesburg, år 2002, är den senaste i raden av 
internationella miljökonferenser, dess fullständiga namn är ”World Summit on 
Sustainable Development”. Det övergripande målet med konferensen var att på 
nytt blåsa liv i det internationella engagemanget för hållbar utveckling. Två 
grundfrågor till Johannesburgkonferensen var att följa upp vad som skett efter 
Rio-konferensen samt vad som gjorts för att implementera Agenda 21. (FN, no 
date) 

4.2 Miljöledningssystemets uppbyggnad 
Ett sätt att vidareutveckla företags och organisationers miljöarbete är att införa 
ett certifierat miljöledningssystem. Miljöledningssystemets huvudsakliga syfte 
är att förbättra företagets eller organisationens miljöprestanda. Ett 
miljöledningssystem kan även ses som ett verktyg för företag och 
organisationer att få en överblick över dess miljöpåverkan. (Brorson & Larsson, 
2000) I standarden ISO 14001 definieras miljöledningssystem enligt: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Miljöprestanda definieras enligt samma standard som: 
 
 
 
 
 
 
Nedan beskrivs kortfattat miljöledningssystemets uppbyggnad, för en 
överskådlig bild se figur 4.1. Efter ledningens beslut att införa ett 
miljöledningssystem är det första steget att genomföra en miljöutredning. 
Miljöutredningen är ett sätt för företaget att kartlägga verksamhetens 
miljöpåverkan och därmed få en bra grund för miljöledningssystemet. 
Miljöutredningen resulterar i ett antal miljöaspekter, som enligt både ISO 
14001 och EMAS definieras som ”de delar av organisationens 
aktiviteter/verksamhet, produktion eller tjänster som kan inverka på miljön”. 
En miljöaspekt bidrar till att sätta organisationens verksamhet i centrum och på 

”mätbara resultat från miljöledningssystemet, relaterade till en 
organisations styrning av sina miljöapekter, baserade på egen 
miljöpolicy, övergripande miljömål och detaljerade miljömål”. 

” den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar 
organisations struktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och 
resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och upprätthålla 
miljöpolicyn” 
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så sätt öka förståelsen för vad som orsakar miljöpåverkan. Då miljöaspekterna 
är framtagna och ett miljöaspektsregister upprättat är nästa steg att värdera 
dem. Värderingen syftar till att visa på de miljöaspekter som är viktigast ur 
miljösynpunkt och resultatet blir ett antal betydande miljöaspekter. Det finns 
ingen vedertagen eller rekommenderad värderingsmetod utan det är upp till 
varje organisation att utarbeta en värderingsmetod som lämpar sig för 
verksamheten. En betydande miljöaspekt definieras, enligt ISO 14001 och 
EMAS, som ”en miljöaspekt som har eller kan ha betydande miljöpåverkan”. 
Begreppet betydande är således kopplat till miljöpåverkan och inte 
organisationens möjligheter och vilja att åtgärda dem. De betydande 
miljöaspekterna ligger i sin tur till grund för den miljöpolicy som ska fungera 
som riktlinje för verksamhetens miljöarbete samt som kortfattat ska redogöra 
för hur organisationen ser på miljöfrågor. (Ammenberg, 2004) 
 
Nästa steg är att identifiera organisationens miljömål. Arbetet med miljömål, 
som bedrivs för att öka organisationens miljöprestanda, är en grundläggande 
del i miljöledningsarbetet. Miljömålen sätts utifrån de betydande 
miljöaspekterna som identifieras i miljöutredningen och miljöpolicyn och ska 
vara konkreta och, i möjligaste mån, mätbara. Då miljömålen är framtagna 
följer att ta fram ett eller flera miljöledningsprogram som ska fungera som ett 
hjälpmedel för att nå de uppsatta miljömålen. Miljöledningsprogrammet ska 
därmed beskriva hur miljömålen är tänkta att nås och kan bland annat innehålla 
en tidplan, ansvarsfördelning och resurstilldelning. (Ammenberg, 2004) 
 
En viktig del i miljöledningsarbetet är att ha en väl genomtänkt 
ansvarsfördelning. Befogenheter, roller och ansvarsområden på miljöområdet 
ska definieras, dokumenteras och kommuniceras. Organisationen ska 
identifiera behovet av utbildning med särskild inriktning på personal vars 
arbete kan leda till betydande miljöpåverkan. Ytterligare en viktig del i 
miljöledningssystemet är verksamhetsstyrning. Där ska rutiner och 
instruktioner tas fram för de delar av verksamheten som skulle kunna orsaka 
miljöpåverkan. Ett sådant område är avfallsområdet där rutiner och/eller 
instruktioner gällande avfallshantering är ett exempel. (Almgren & Brorson, 
2003) 
 
I det här läget är miljöledningssystemet infört men en viktig del av 
miljöledningsarbetet är att arbeta med ständiga förbättringar. Ett sätt att arbeta 
med ständiga förbättringar är genomförandet av interna och externa revisioner 
av miljöledningsarbetet. (Ammenberg, 2004) 
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Figur 4.1 Exempel på miljöledningssystemets uppbyggnad (Ammenberg, 2004). 

4.3 Standarder för miljöledningssystem 
Ett antal standarder har vuxit fram som ett hjälpmedel för både företag och 
organisationer i deras miljöarbete samt för konsumenter som ställer miljökrav. 
Den första standarden var British Standards Institution som utkom redan år 
1992. ISO 14001 och EMAS är dock de två mest kända och utbredda 
standarderna. För mindre företag anses inte kostnaderna för 
miljöcertifiering/miljöregistrering stå i proportion till nyttan. (Brorson & 
Larsson, 2000) Mindre kostsamma alternativ har vuxit fram i form av olika 
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typer av miljödiplomeringar, till exempel ett flertal branschspecifika 
miljödiplomeringar (Naturvårdsverket, 2000).  
 
ISO är en övergripande organisation för olika nationella 
standardiseringsorganisationer där det svenska standardiseringsorganet heter 
Standardisering i Sverige, SIS. ISO 14000-serien är en serie standarder inom 
miljöområdet. EMAS och ISO 14001 uppvisar fler likheter än olikheter men 
speciellt för EMAS är kravet på offentlig miljöredovisning. (Brorson & 
Larsson, 2000) 
 
Idag är det vanligt att visa på nyttan med att integrera sina ledningssystem för 
kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Genom att arbeta med ett integrerat 
verksamhetssystem kan nytta dras av systemens likheter. Arbetet kan förenklas 
och arbetsinsatsen minska samtidigt som det totalt sett krävs mindre 
dokumentation. (Åhman, 2002) 

4.4 Standard för utvärdering av miljöprestanda 
ISO 14031 är en av ISO:s standarder inom miljöområdet. Standarden ska kunna 
fungera som vägledning för utvärdering av miljöprestanda. Standarden 
fastställer ingen nivå för miljöprestanda och är inte avsedd att användas som en 
kravstandard. (ISO, 1998) Standarden definierar utvärdering av miljöprestanda 
enligt: 
 

 
Då en organisation har ett fungerande miljöledningssystem bör miljöprestandan 
bedömas utifrån de kriterier som policyn och de övergripande och detaljerade 
miljömålen ställer upp. I utvärderingen ingår att titta på företagets historiska 
och nuvarande miljöprestanda och jämföra mot de kriterier för miljöprestanda 
som tagits fram. Standarden beskriver utvärderingen efter PDCA-cykeln17 
vilket även examensarbetets utvärdering gör. 

                                           
17 PDCA-modellen utvecklades på 1920-talet av Walter Shewhart men blev allmänt spridd 
av W. Edwards Deming varför cykeln ofta refereras till ”Deming-cykeln”. (SIS, 2001) 

“process bestående av val av indikatorer, insamling och analys av data, 
bedömning av information genom kriterier för miljöprestanda, 
rapportering och kommunikation samt regelbunden granskning och 
förbättring av processen, i syfte att ge underlag för ledningens beslut 
avseende organisationens miljöprestanda” 
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► Plan; Planering av utvärderingen med framtagande av de indikatorer 
utvärderingen ska baseras på. 

► Do; Samla in data som är intressanta utifrån de indikatorer som tagits 
fram. Analysera och omvandla data till information som kan användas 
för att beskriva miljöprestandan. Rapportera och kommunicera 
information som beskriver miljöprestandan. 

► Check och Act; Genomgång och förbättring av utvärderingen av 
miljöprestanda. 

(ISO, 1998) 
 
Standarden beskriver två typer av kategorier för utvärdering av miljöprestanda; 
indikatorer för miljöprestanda och indikatorer för tillstånd i miljön. 
Examensarbetet har endast behandlat indikatorer för miljöprestanda. 
Indikatorer för miljöprestanda delas i sin tur upp i två typer; 

► Indikatorer för ledningsprestanda  
► Indikatorer för produktionsprestanda 

(ISO, 1998) 
 
Examensarbetet har behandlat, enligt tidigare angivna avgränsningar, 
miljöprestanda avseende avfall varför detta följer utvärderingen inom både 
lednings- och produktionsprestanda. 
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5. Vattenfall AB Vattenkrafts miljöledningsarbete 
Följande kapitel inleds med en kartläggning av Vattenfall AB Vattenkrafts 
huvudsakliga miljöledningsarbete innan certifieringen. En ingående 
redogörelse för miljöledningssystemets relevanta delar utifrån examensarbetets 
syfte avslutar kapitlet. Redogörelsen beskriver hur Vattenfall AB Vattenkraft 
ska arbeta utifrån upprättade rutiner och instruktioner. 

5.1 Miljöledningsarbetet innan certifieringen 
Ett av Vattenfall AB:s första steg mot ett mer strukturerat miljöarbete togs år 
1996 då  60 miljöambassadörer utsågs med uppgift att arbeta med koncernens 
miljöarbete. Inom PV fanns en ambassadör för varje region18, varav PV:s 
nuvarande miljösamordnare var en av dem. (Ek, 2004-01-22)   
 
År 1997 registrerades tre anläggningar enligt SNF:s19 miljömärke, Bra Miljöval 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 1999). SNF miljömärker el som kommer från 
förnyelsebara energikällor och som uppfyller deras miljökrav. Bra Miljöval är 
främst riktad mot konsumenterna. Den el som producerades i Älvkarleby och 
Trollhättan uppfyllde under 1998 kriterierna för Bra Miljöval. År 2000 
registrerades Ume älv enligt Bra Miljöval och år 2002 Lule och Skellefte älv. 
Kraven skärptes 1 januari 2003 och sedan dess har endast fyra av PV:s 
anläggningar längs Göta älv licenser för Bra Miljöval. (Vattenfall AB 
Vattenkraft, 2002 a) PV:s övriga anläggningar uppfyllde inte de förändrade 
kraven (Ek, 2004-01-22).  
 
Det första steget för införandet av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 
togs från PV:s sida år 1999 i form av en miljöutredning. Miljöutredningen 
skulle ge en heltäckande analys av miljöpåverkan och miljöarbetet inom PV. 
Angående avfall framkom av miljöutredningen att sorteringen av avfall 
varierade mellan PV:s anläggningar och inget enhetligt sorteringssystem var 
framtaget vid den aktuella tidpunkten. Det konstaterades även att de flesta 
anläggningarna inte förde någon statistik över avfallsmängder. Ett undantag 
fanns och det var de EMAS-registrerade anläggningarna. I utredningen 
klargjordes att PV borde ha ett minimikrav på redovisning av avfallsmängder. 
Under det följande året genomfördes de förändringar som behövdes och i mars 
2001 blev PV certifierade enligt ISO 14001. (Vattenfall AB Vattenkraft, 1999)  
 
Drivkraften till att ta steget att certifiera PV kom inifrån företaget med 
bakgrund att ha ett bevis för att de arbetade med miljöfrågor på ett effektivt 
                                           
18 PV var tidigare uppdelat i fyra geografiska regioner. (Ek, 2004-01-22) 
19 SNF står för Svenska Naturskyddsföreningen. 
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sätt. Från Vattenfallkoncernen hade dock ett krav ställts på att alla bolag skulle 
vara certifierbara enligt ISO 14001 samt att fyra anläggningar skulle vara 
EMAS-registrerade till år 2000. Trender inom branschen kan också nämnas 
som en möjlig drivkraft då det är viktigt att företaget arbetar på ett ur 
miljöhänsyn bra sätt för vattenkraftens anseende. Certifieringen kan inte, som i 
många andra fall, ses som ett kundkrav då ingen direkt kundkontakt finns. (Ek, 
2003-11-17) 
 
Miljöarbetet inom PV prioriterades högt under år 1999 och förutom 
miljöutredningen ledde det även till att tre anläggningar, Boden, Bergeforsen 
och Älvkarleby, registrerades enligt EMAS. En fjärde anläggning, Stornorrfors, 
registrerades år 2000. Inför registreringarna utfördes separata miljöutredningar 
för de fyra anläggningarna. (Vattenfall AB Vattenkraft, 1999)   
 
Lule älv fick även det första certifikatet enligt Environment Product 
Declaration, EPD, under år 1999. En EPD är en miljövarudeklaration som ger 
besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning 
för varje producerad kilowattimme el. EPD:n värderar inte miljöpåverkan eller 
miljöanpassning men gör det möjligt att jämföra olika produkters 
miljöegenskaper, till exempel miljöegenskaperna hos el producerad med 
vattenkraft respektive el producerad med kärnkraft. EPD:n är främst riktad mot 
professionella inköpare och kunder. Under 2002 blev även elen från Ume älv 
EPD-certifierad (Vattenfall AB Vattenkraft, 2002 a) 

5.2 Vattenfall AB Vattenkrafts verksamhetssystem 
PV har valt att integrera sina ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö 
i ett gemensamt verksamhetssystem, KAM, vilket är certifierat enligt ISO 
9001:200020, AFS 2001:121 och ISO 14001. Systemet är ett verktyg för att 
effektivt nå goda resultat inom alla delar av verksamheten. Det finns en KAM-
samordnare som ansvarar för samtliga områden och är ledningens representant 
inom dessa områden. Fortsättningsvis i rapporten kommer dock ledningens 
representant för miljö benämnas endast ledningens representant.  
Verksamhetssystemet är datorbaserat och finns under rubriken KAM på PV:s 
interna hemsida Turbinen. KAM-sidan är tillgänglig för samtliga användare 
inom PV samt för de entreprenörer som ansvarar för drift och underhåll av 
företagets anläggningar. Verksamhetssystemet är uppbyggt enligt bilden som 
presenteras i figur 5.1.  

                                           
20 ISO 9001:2000 är ISO:s internationella standard för ledningssystem för kvalitet. (SIS, no 
date) 
21 AFS 2001:1 är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
(Arbetsmiljöverket, 2003) 
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Figur 5.1 Överskådlig bild över PV:s verksamhet som presenteras på KAM-sidans  
förstasida. 
 
PV:s verksamhet har delats in i fyra områden, styrande funktioner, mätning, 
rapportering och uppföljning, produktion samt stödjande funktioner. Styrande 
funktioner innebär funktioner som styr verksamheten, till exempel policy, mål 
och lagar och andra krav. Under mätning, rapportering och uppföljning finns 
riktlinjer om hur till exempel rapportering av avfallsmängder ska fungera samt 
hur KAM ständigt ska förbättras genom revisioner. Området produktion tar 
exempelvis upp hur miljöarbetet ska bedrivas ute på anläggningarna. Slutligen, 
under stödjande funktioner, finns viktiga funktioner för att produktionen ska 
fungera såsom kommunikation och inköp. 

5.3 Vattenfall AB Vattenkrafts miljöledningssystem 
Systemet är uppbyggt för att all personal inom PV samt entreprenörer och 
konsulter ska kunna använda miljöledningssystemet i det dagliga arbetet. I 
detta delkapitel beskrivs hur PV ska arbeta enligt rutinerna med de delar i 
miljöledningssystemet som är av intresse för analysen i examensarbetet. 
Följande områden kommer med denna bakgrund att behandlas: 

► Miljömål 
► Lagar och andra krav 
► Organisation, ansvar och rutiner 
► Kommunikation 
► Utbildning 
► Projektstyrning 
► Leverantörs- och entreprenörssamverkan 
► Miljörevision 
► Inköp, avfallshantering och bortskaffning 
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5.3.1 Miljömål 
De mål och handlingsplaner som sätts upp ska utgå från de förbättringar som 
PV ska göra utifrån aspekter, policy, lagar och andra krav. PV:s rutiner för att 
ta fram miljömål beskrivs under denna rubrik. 
 
PV:s miljöpåverkan ska kartläggas och samlas i ett register över miljöaspekter. 
Syftet med att bestämma de betydande miljöaspekterna är att kunna leverera 
efterfrågad information till koncernen samt att skapa underlag för: 

► utformning och upprätthållande av en relevant verksamhetspolicy 
► bedömning av vilka miljömål som kan etableras 
► bedömning av vilka rutiner och instruktioner som kan behövas i företaget 
► bedömning av vilken utbildning och information som kan behövas 

(Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 a) 
 
Miljöaspekter från samtliga delar av verksamheten ska identifieras och 
bedömas om de är betydande ur miljösynpunkt eller inte. Ledningens 
representant ansvarar för bedömningen av vilka aspekter som är betydande. I 
detta skede ska ingen hänsyn tas till om det är tekniskt och/eller ekonomiskt 
möjligt att åtgärda aspekterna utan detta ska vägas in vid formuleringen av 
miljömålen. För att avgöra vilka miljöaspekter som är betydande ska bland 
annat kvantitet av miljöaspekten samt allvarlighetsgraden av miljöpåverkan 
vägas in. I bedömningen ingår att värdera hur varje miljöaspekt påverkar var 
och ett av de femton nationella miljökvalitetsmålen22 som riksdagen har 
antagit. Syftet med detta är att få en bättre bild av vilken miljöpåverkan 
respektive miljöaspekt har samt att lättare kunna jämföra miljöaspekterna 
inbördes. En sammanställning för bedömningsnivåerna finns i tabell 5.1. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 a) 
 
Tabell 5.1 Bedömningsnivåerna för PV:s miljöaspekter (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 a). 
Nivå Benämning Förklaring 
1 Liten miljöpåverkan Påverkan är inte märkbar eller mätbar. 
2 Märkbar miljöpåverkan Påverkan är möjlig att mäta eller beskriva på 

annat sätt. 
3 Betydande miljöpåverkan Påverkan är betydande i förhållande till påverkan 

från andra miljöaspekter verksamheten orsakar. 
4 Mycket stor 

miljöpåverkan 
Påverkan tillhör de allra största från 
organisationens verksamhet. 

 
För varje miljöaspekt ska sedan en totalbedömning göras utgående från de 
femton bedömningar av miljökvalitetsmålen som genomförts. 

                                           
22 Miljökvalitetsmålen antogs av riksdagen 1999 och ska beskriva den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
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Totalbedömningen bör bli den högsta siffran som miljöaspekten fått vid 
bedömningen av hur den påverkar miljökvalitetsmålen. De betydande 
miljöaspekterna är de aspekter som får totalbedömningen 3 eller 4. Det är 
främst utifrån dessa som mål ska formuleras. En bild över processen visas i 
figur 5.2. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.2 Processen kring framtagande av miljöaspekter, betydande miljöaspekter och 
miljömål (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 a). 
 
För att finna miljöaspekter inom avfallsområdet ska hänsyn tas till vilka 
fraktioner som lämnar anläggningarna, i vilka mängder samt vad som ingår i 
det osorterade avfallet. Under löpande verksamhet ska nya aspekter 
identifieras, värderas och föras in i registret. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 
a) 
 
Insamlandet av miljöaspekter ska ske från samtliga kraftverk genom inmatning 
av data i Conwide23. Beställarna ska ansvara för att entreprenören inrapporterar 
miljöaspekter. Ledningens representant ska samla in samtliga data och ansvara 
för att det finns ett totalregister för hela Vattenkraften. Registret ska uppdateras 
under första kvartalet varje år då alla kvartalsrapporter inkommit och kan 
summeras för föregående år. I detta register ska samtliga kvantiteter för alla 
identifierade miljöaspekter summeras. Ledningens representant ska utvärdera 

                                           
23 Conwide är en databas för rapportering av olika typer av data från kraftverken, till 
exempel olika typer av miljödata såsom avfallsmängder. PV använder systemet för 
uppföljning av  
basunderhållsavtalet samt registrering av händelser via driftcentralen. Conwide är under 
utveckling och nya funktioner kommer att läggas till under år 2004. 
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rutinen för identifiering och bedömning av miljöaspekterna samt föreslå 
förändringar vid behov. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 a) 
 
Under 4: e kvartalet varje år ska ledningens representant sammanställa förslag 
till miljömål samt handlingsplaner för måluppfyllelse. Som utgångspunkt ska 
de betydande aspekterna samt PV:s verksamhetspolicy användas. PV har en 
integrerad verksamhetspolicy, se bilaga 3, som ska beskriva PV:s ambitioner 
med arbetet inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö och  på ett tydligt sätt 
motsvara kravformuleringar i ISO 14001, ISO 9001:2000 och AFS 2001:1 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 b). Förslagen på miljömål ska behandlas på 
ledningens genomgång samt i miljökommittén24. De antagna miljömålen ska 
sammanställas i en årlig översiktlig handlingsplan för miljö, vilken ska 
kommuniceras ut till medarbetarna via linjeorganisationen25.  
 
Miljömålen ska delas in i övergripande miljömål som sedan ska brytas ned i 
detaljerade miljömål. De övergripande miljömålen ska vara långsiktiga och 
gälla för hela organisationen. De detaljerade miljömålen ska ha angivna 
nyckeltal för måluppföljning och upprättas för tidsperioden ett år. De 
detaljerade miljömålen kan omfatta en begränsad del av verksamheten till 
exempel ett kraftverk. Hänsyn ska tas till de miljömål som är satta för de 
EMAS-registrerade anläggningarna. Uppföljning av miljömål och 
verksamhetsplaner ska ske kontinuerligt under året. Ansvaret för att fastställa 
en rutin för att etablera och följa upp miljömål och handlingsprogram ligger på 
chefen för PV. Denne ansvarar även för att miljömål upprättas och fastställs 
samt att verksamheten följs upp gentemot dessa miljömål. (Vattenfall AB 
Vattenkraft, 2000 c)  

5.3.2 Lagar och andra krav 
Verksamheten regleras av lagar, förordningar och tillstånd. Dessa ska finnas 
samlade i ett lagregister samt i ett register över tillstånd och vattendomar. 
Registren ska uppdateras minst två gånger per år men när en ny lag alternativt 
ny vattendom tillkommer eller en befintlig ändras kan lagregistret uppdateras 
direkt. Rutinen för lagar och andra krav syftar till att beskriva hur PV ska 
identifiera relevant lagstiftning och andra krav. Rutinen beskriver även vilka 
åtgärder PV ska vidta vid förändringar i lagstiftningen och andra krav som 
direkt berör företaget. Chefen för PV har ett övergripande lagansvar och 
ansvarar för att godkänna rutinen. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 d) 

                                           
24 Miljökommittén beskrivs närmre under rubrik 5.3.3. 
25 Linjeorganisationen är en hierarkiskt uppbyggd organisationsform som innebär att varje 
anställd endast har en chef. 
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Avfallsområdet är ett område som är hårt lagstyrt och mycket ny lagstiftning 
har kommit de senaste åren. I bilaga 4 presenteras de lagar som gäller för PV:s 
verksamhet inom avfallsområdet. Gällande det avfall som uppkommer i PV:s 
verksamhet regleras det främst av miljöbalken och dess tillhörande förordning. 
Enligt miljöbalken kap 15 § 11 ska varje kommun upprätta en 
renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om avfallshanteringen i 
kommunen samt en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter 
angående avfall inom kommunen samt kommunens åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet.  
 
I avfallsförordningen definieras bland annat farligt avfall och föreskrifter finns 
upptagna angående hur det ska behandlas. Det finns även en särskild förordning 
om deponering av avfall som i dagsläget bland annat förbjuder deponering av 
brännbart avfall. Från och med första januari 2005 träder även ett förbud 
gällande deponering av organiskt avfall i kraft. Sedan 1983 finns lagstiftning 
angående transport av farligt gods och därmed farligt avfall. Utöver lagar och 
förordningar styrs även avfallsområdet av andra politiska styrmedel, ett 
exempel är den lag om skatt på avfall som tillämpas sedan första januari år 
2000. Lagen gäller avfall som ska slutförvaras eller förvaras i mer än tre år. Ett 
antal undantag finns men dessa berör inte PV:s verksamhet. 

5.3.3 Organisation, ansvar och rutiner 
Chefen för PV ska fastställa en rutin för organisation, roller och 
ansvarsfördelning. Han ansvarar även för att befattningsbeskrivningar och 
delegeringsdokument för miljöledningsarbetets organisation, ansvarsfördelning 
och roller upprättas samt för att utse ledningens representant för miljö. 
Ledningens representant för miljö ska bevaka att organisationen av 
miljöledningsarbetet uppfyller relevanta krav enligt ISO 14001. Linjecheferna 
ska ansvara inom ramen för sitt linjeansvar för miljöledningssystemet. Detta 
innebär att varje linjechef ska vara ansvarig för tillämpning av 
miljöledningssystemet inom sin enhet. Alla anställda inom PV ska ansvara för 
att föreslå ändringar i organisationen av miljöarbetet och genom att följa 
miljöledningssystemet aktivt medverka till att systemet upprätthålls och 
förbättras. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2001 a) 
 
En miljökommitté har bildats för att behandla och utvärdera KAM-arbetet samt 
säkerställa att företagets KAM-prestanda förbättras. Miljökommittén ska bland 
annat arbeta för att inom PV:s verksamhetsområde upprätthålla en god miljö i 
enighet med Vattenfall AB och PV:s policy, riktlinjer, rutiner, instruktioner och 
mål. Kommittén ska dessutom initiera och vidta de åtgärder som krävs i syfte 
att utveckla och förbättra nämnda arbetsområden inom miljöområdet. 
Miljökommittén ska bland annat behandla och följa upp övergripande miljömål 
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och handlingsplaner samt verka för utbildning inom området. Miljökommittén 
består av nio ledamöter varav fem utses av arbetsgivaren och utgörs av 
cheferna för PV, anläggningsenheten storskalig vattenkraft, småskalig kraft, 
stabsenheten och produktionsenheten. De övriga fyra ledamöterna kommer från 
de lokala fackliga organisationerna, SIF, CF, SEKO och Ledarna. (Vattenfall 
AB Vattenkraft, 2000 e) 
 
Rutiner, instruktioner, beslut och riktlinjer ska utfärdas av lämplig person. 
Rutiner är övergripande dokument som ska utgå från kraven i ISO 14001 och 
dessa ska godkännas av chefen för PV. Instruktioner, beslut och riktlinjer är 
mer detaljerade och ska beskriva hur en specifik aktivitet ska genomföras. 
Instruktioner, beslut och riktlinjer ska utgå från rutinerna och godkännas av 
ledningens representant eller av linjechefen. Dokument som ska ingå i KAM-
ledningssystemet ska registreras i Vattdoc26. Om dokumentet ska publiceras på 
KAM-sidan ska miljösamordnaren kontaktas i samband med registreringen. 
När ett nytt dokument fastställs eller ett gammalt revideras ska e-post skickas ut 
till de personer som finns upptagna under rubriken ”ansvar” i det uppdaterade 
dokumentet. Det ska framgå vilka ändringar som har utförts jämfört med den 
gamla versionen. Revidering av dokument i KAM-ledningssystemet kan ske av 
lämplig person men ska alltid godkännas av den som har behörighet att 
fastställa dokumentet. För att undvika att ej giltiga dokument används ska 
gallring av arkiverade dokument i Vattdoc ske minst en gång per år av 
ledningens representant. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 f) 

5.3.4 Kommunikation 
Ledningens representant ska ansvara för att ge förslag på utformning av en 
rutin för kommunikation i miljöfrågor samt utvärdera rutinen och vid behov 
föreslå förändringar. PV ska arbeta för en god intern kommunikation för att alla 
anställda ska styra mot samma mål samt en god extern kommunikation för att 
ge en bra image och ett gott rykte hos allmänhet och marknad för företaget. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2001 b) 
 
Miljöfrågor och frågor gällande miljöledningssystemet ska diskuteras på 
arbetsplatsträffar och skyddsträffar där alla kan komma med synpunkter. 
Ledningens representant ska löpande informera de anställda om nyheter och 
eventuella förändringar i miljöledningssystemet. (Vattenfall AB Vattenkraft, 
2001 b) 
 
Ledningens representant tillsammans med PV:s informationschef ska sköta 
kommunikationen med allmänheten i frågor som direkt rör PV. Större frågor 

                                           
26 Vattdoc är ett elektroniskt dokumentarkiv och register. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2004)  
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som berör fler affärsområden sköts centralt av Vattenfall AB. Varje år ska PV 
kommunicera sina betydande miljöaspekter och sitt miljöarbete genom att ge ut 
en miljöredovisning. Miljöredovisningens främsta målgrupp är allmänheten och 
den ska därför utformas med tanke på den. Ansvaret för att ta fram 
miljöredovisningen ligger på ledningens representant. (Vattenfall AB 
Vattenkraft, 2001 b) 

5.3.5 Utbildning 
Rutinen för utbildning och kompetens i miljöfrågor syftar till att säkerhetsställa 
att alla som arbetar inom PV har tillräcklig kompetens för att policy, lagkrav, 
interna krav, mål och handlingsplaner uppfylls. Varje anställd ska även ha 
kunskap om relevanta rutiner och instruktioner, verksamhetens miljöpåverkan, 
sin roll i miljöledningsarbetet samt konsekvenserna av avvikelse från rutiner 
och instruktioner. Det ska finnas ett databaserat utbildningsregister som 
personalchefen ansvarar för att uppdatera. Där ska utbildningsbehovet och 
genomförda utbildningar dokumenteras. Linjecheferna ska bland annat ansvara 
för att identifiera utbildningsbehovet och rapportera detta till personalchefen 
samt att tillsammans med ledningens representant genomföra utbildningarna. 
Vid nyanställning ska utbildningsbehovet identifieras av respektive chef och 
rapporteras in till personalchefen. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 g)  

5.3.6 Projektstyrning 
Inom PV är behovet av en generell metod att hantera projekt på ett 
affärsmässigt sätt stor. År 2000 beslutades att Ericssons generella 
projektledningsmodell, PROPS skulle införas i hela PV. En version av 
PROPS27 som är anpassad för vattenkraften ska tillämpas. I Ericssons generella 
projektledningsmodell finns inga riktlinjer för hur företag ska arbeta med 
miljöfrågor men PV har integrerat miljön i PROPS-modellen. 
 
Enligt PROPS adaption för PV definieras projekt som ”ett namngivet, 
tidsbegränsat och budgeterat åtagande med fastställda mål. Det är av 
engångsnatur och kräver en temporär organisation. Projekt omfattar en 
arbetsuppgift av sådan storlek eller komplexitet att detaljplanering krävs innan 
arbetet utförs. Projektbegreppet kan också användas för enklare arbetsuppgifter 
som kräver samordning av kompetenser från olika linjeinstanser”. 
 
PROPS ska utgöra grunden för en tydlig projektkultur med hänsyn tagen till 
ISO 9001, ISO 14001 samt KAM-systemet. Inom PV ska en huvudansvarig för 
PROPS utses som bland annat har till uppgift att informera och utbilda om 
PROPS samt följa upp användandet av PROPS inom PV. Projekten delas in i 

                                           
27 Med PROPS menas fortsättningsvis i examensarbetet PROPS adaption för PV. 
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stora respektive mindre projekt. För stora projekt ska PROPS tillämpas i sin 
helhet medan hanteringen för mindre projekt kan förenklas men projektet ska 
ändå behandlas helt enligt grundtankarna i PROPS. På vilken nivå PROPS ska 
tillämpas i det aktuella projektet beslutas av sponsorn i samråd med 
projektledaren. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 h) 
 
PROPS är indelad i sex faser, förstudie, utredning, förfrågning, upphandling, 
entreprenad och avslutning. Under utredningsfasen upprättas en 
projektspecifikation som ska ligga till grund för projektarbetet. Som bilaga till 
projektspecifikationen ska en miljöplan finnas för större projekt medan 
miljöplanen för mindre projekt direkt kan skrivas in i projektspecifikationen. 
Miljöplanen upprättas för att integrera PV:s miljöarbete på ett bra sätt i 
projektstyrningen. Det finns en mall för upprättande av en miljöplan som 
beskriver vilka rubriker som ska ingå i miljöplanen. En rubrik är ”miljömål och 
strategier” där det bland annat ingår att avfallshantering ska beaktas vid 
upprättandet av miljömål för projektet. Utöver denna miljöplan ingår i 
förfrågningsunderlaget ett krav på att entreprenören ska upprätta en egen 
miljöplan för projektet. I avslutningsfasen ska en slutrapport upprättas som ska 
redovisa mål gentemot resultat. Även eventuella restprodukter samt förslag på 
hur dessa ska hanteras ska redovisas i slutrapporten. Under avslutningsfasen 
ingår även erfarenhetsåterföring vilket är ett led i att arbeta med ständiga 
förbättringar. (Vattenfall AB Vattenkraft, no date) Före varje fas finns en 
överordnad beslutspunkt, en så kallad tollgate.  Inför tollgate 2 och 3 ska en 
oberoende granskning av beslutsunderlaget genomföras. Hänsyn tas då bland 
annat till miljön genom granskning av miljöplanen. (Vattenfall AB Vattenkraft, 
2000 h) För en schematisk bild över PROPS, se bilaga 5. 

5.3.7 Leverantörs- och entreprenörssamverkan 
Det finns en instruktion för leverantörs- och entreprenörssamverkan som ska 
säkerhetsställa att inköpt produkt eller tjänst uppfyller de relevanta miljökrav 
som möjliggör för PV att producera och leverera sina produkter och tjänster 
med god miljöprestanda i enighet med verksamhetspolicyn. I instruktionen står 
att PV ska ställa lika höga miljökrav på leverantörer28 och entreprenörer29 som 
på sin egen verksamhet. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 i)  
 
Vid upprättande av inköpshandlingar, som till exempel anbudsförfrågan, ska 
miljöaspekter beaktas. Förutom kommersiella krav, som till exempel pris och 
leveranstid, ska uppgifter, specifikationer och utförandebeskrivningar ingå i 
                                           
28 Med leverantörer menas en organisation som tillhandahåller en produkt eller tjänst till PV. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 i) 
29 Med entreprenörer menas alla företag som utför arbete i PV:s anläggningar. (Vattenfall 
AB Vattenkraft, 2000 i)  
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handlingarna. Exempel på uppgift, specifikation och utförande inom 
miljöområdet kan till exempel vara varudeklaration, transportsätt, 
substitutionsalternativ, avfallshantering samt leverantörens eller entreprenörens 
eventuella miljöledningssystem. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2003 e)  
 
De leverantörer och entreprenörer vilkas produkter, tjänster eller processer är 
kopplade till de betydande miljöaspekterna eller de leverantörer PV köper stora 
kvantiteter från ska utvärderas och föras in på en utvärderingslista för 
leverantörer och entreprenörer. Övriga leverantörer och entreprenörer ska 
informeras angående PV:s miljöledningssystem. Utvärderingslistan finns 
tillgänglig på KAM-sidan. En gång om året ska en leverantörs- och 
entreprenörsgenomgång utföras då utvärderingslistan samt avvikelserna 
gällande leverantörer och entreprenörer granskas. Även en formulering av de 
krav som ska ställas på leverantörer och entreprenörer ska utföras samt en 
indelning av leverantörerna och entreprenörerna i tre grupper, se tabell 5.2. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 i) 
 
Tabell 5.2 Indelning av leverantörer och entreprenörer i tre grupper. 
Grupp 1: Leverantörer och 
entreprenörer med acceptabel 
miljöprestanda  

Grupp 2: Leverantörer som 
skall påverkas 

Grupp 3: Leverantörer som 
inte skall anlitas 
 

a: Leverantören har ett 
certifierat 
miljöledningssystem 
eller 
b: Leverantören följer 
gällande miljölagstiftning 
samt 
c: Leverantören övervakar 
och förbättrar sin 
miljöprestanda genom 
dokumenterade rutiner, har 
dokumenterade miljömål och 
miljöledningsprogram som 
behandlar företagets 
betydande miljöpåverkan 
samt 
d: Leverantören har en 
speciellt utsedd 
kontaktperson i miljöfrågor 

Uppfyller krav b, men inte c 
och d helt och hållet. 
 

Leverantörer som ej följer 
gällande miljölagstiftning. 
Tecken på detta är att de har 
anmärkningar från 
myndigheter, har blivit 
dömda för miljöbrott eller att 
de har fått betala 
miljösanktionsavgifter. Det 
kan även vara leverantörer 
som inte har dokumenterade 
miljömål eller 
miljöledningsprogram, ingen 
övervakning av sin 
betydande miljöpåverkan och 
som inte visar någon vilja att 
införa miljömål, 
miljöledningsprogram eller 
övervakning. 
 

 
Beställarna ska i god tid innan kommande leverantörs- och 
entreprenörsgenomgång undersöka hur kraven efterlevs. Om brister och 
avvikelser framkommer ska beställarombudet kräva att leverantören eller 
entreprenören snarast tar fram ett åtgärdsprogram för korrigerande åtgärder. 
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Om leverantören eller entreprenörer efter påverkan fortfarande inte följer PV:s 
krav ska beställarna ta beslut om eventuella åtgärder som till exempel stopp av 
leveranser för leverantörens sortiment. För en schematisk bild över de olika 
aktiviteterna i samband med utvärderingen av leverantörer och entreprenörer se 
figur 5.3. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.3 Schematisk bild över olika aktiviteter i samband med utvärdering av leverantörer 
och entreprenörer  (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 i). 
 
Entreprenörer som sköter PV:s basunderhåll, drift och underhåll på 
anläggningarna, ska enligt basunderhållsavtalet följa miljöledningssystemet. 
Om entreprenören kan orsaka betydande miljöpåverkan eller förhindra att 
övergripande eller detaljerade miljömål uppfylls ska PV försäkra sig om att 
entreprenörens personal har tillräcklig och relevant utbildning eller erfarenhet 
för arbetet. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 i) 

5.3.8 Miljörevision 
Revision av miljöledningssystemet ska visa vilka förbättringsmöjligheter som 
finns av miljöledningssystemet och miljöarbetet. Revisionerna ska även 
granska hur väl miljöledningssystemet uppfyller kraven i ISO 14001. 
Ledningens representant ansvarar för att beställa interna och externa revisioner 
samt upprätta ett revisionsprogram som ska beskriva när och var revisioner ska 
utföras under året. Av revisionsprogrammet ska även framgå vilka delar av 

Identifiering av 
leverantörer/entreprenörer

Insamlande av fakta 
(utskick utvärderingsmall)

Leverantörs/ 
entreprenörsgenomgång 

Leverantörsrapport Avvikelse leverantör 
(avvikelserapport) 

Krav till leverantör/ 
entreprenör 
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systemet som ska revideras. Revisionsprogrammet ska omfatta både intern och 
extern revision. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 j) 
5.3.8.1 Intern revision 

Revisioner som utförs på uppdrag av ledningens representant kallas för interna 
revisioner och ska beställas hos koncernens revisionsenhet. Utvalda delar av 
miljöledningssystemet ska utsättas för intern revision varje år. Ytterligare 
revisioner kan utföras inom tidsintervallet om ledningens representant anser att 
det finns behov av detta. Inom en treårsperiod ska hela miljöledningssystemet 
ha genomgått revision. Revisionsledare och revisorer utses inom koncernen. 
För varje internrevisionsuppdrag ska en revisionsplan upprättas av 
internrevisorn. Revisionsplanen kan omfatta en begränsad del av 
miljöledningssystemet, till exempel avfallshanteringen. (Vattenfall AB 
Vattenkraft, 2000 j) De avvikelser och iakttagelser som framkommer under 
revisionerna graderas enligt tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3 Gradering av avvikelser och iakttagelser vid revision (Vattenfall AB Vattenkraft, 
2000 j). 
Gradering Förklaring  
Ej tillämpbart Ingen miljöpåverkan eller koppling till 

miljöledningssystemet. 
Större avvikelse Utgör större brist, oönskad händelse, 

negativ tendens samt avsaknad av eller 
sammanbrott i rutin eller instruktion som 
är väsentlig för att säkerställa en relevant 
tillämpning av policies, övergripande mål 
och externa krav så som lagstiftning och 
tillståndsvillkor. Ej åtgärdad avvikelse 
från tidigare revision. Många små 
avvikelser inom samma område. 

Mindre avvikelse Utgör mindre brist alternativt oönskad 
händelse eller negativ tendens, krav finns 
dock i standarden. 
 

Förbättringsmöjligheter/Anmärkning Inga krav finns i standarden. 
Uppfyller kraven helt och hållet Ingen åtgärd. 
 
Efter avslutad revision ska internrevisorn upprätta en revisionsrapport med 
uppgifter om avvikelser och iakttagelser. Rapporten ska skickas till ledningens 
representant som ska sammanställa uppgifterna och lämna en rapport vid 
ledningens genomgång samt vid miljökommitténs möte. Därefter ska 
ledningens representant ansvara för upprättandet av en handlingsplan. Planen 
ska omfatta de förbättringsåtgärder och noteringar som togs upp i 
revisionsrapporten, den ska vara tidsatt samt innehålla ansvar och eventuella 
resurser för varje avvikelse. För att kontrollera att åtgärderna i handlingsplanen 
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är utförda ska ledningens representant redovisa vidtagna åtgärder inför PV:s 
ledningsgrupp. Avvikelsen ska därefter stängas av ledningens representant. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 j) 
5.3.8.2 Extern revision 

Med externa revisioner menas revisioner som utförs av certifieringsorgan för 
att säkerställa miljöledningssystemets efterlevnad av de standarder och 
förordningar som systemet certifierats mot. Ledningens representant ska 
planera och beställa extern revision av ackrediterat certifieringsorgan. 
Avvikelser och iakttagelser ska graderas på samma sätt som vid en intern 
revision, se tabell 5.3. Efter en extern revision ska ledningens representant 
ansvara för upprättandet av en handlingsplan på samma sätt som vid intern 
revision. I detta fall ska vidtagna åtgärder skickas till revisionsledaren för det 
företag som utfört revisionen. Revisionsledaren ska därefter stänga avvikelsen. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 j) 

5.3.9 Inköp, avfallshantering och bortskaffning  
Inom PV finns en rutin för inköp där det bland annat anges att relevanta 
miljökrav ska ställas vid upphandling av varor, entreprenader och tjänster 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2003 e). För inköp av kemikalier ska Vattenfall 
AB:s inköpsinstruktion och ”avfallspärmen” följas och varuinformationsblad 
alltid begäras (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 k). 
 
Alla som arbetar vid en anläggning ska ansvara för att avfallet sorteras enligt 
instruktionen ”Avfallshantering på anläggningen” vilken är specifik för varje 
anläggning. För ett exempel på en sådan instruktion se bilaga 6. Syftet med 
instruktionen för avfallshantering är att beskriva hur avfall ska hanteras på ett 
ur miljösynpunkt riktigt sätt så att lagar och förordningar på området efterlevs. 
Instruktionen omfattar allt avfall som uppkommer vid anläggningen. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 l)  
 
De transportörer som hämtar avfall och farligt avfall på anläggningen ska ha 
tillstånd, om de inte endast transporterar avfall till återvinning. Detta ska 
kontrolleras genom att följa listor över godkända transportörer. Listorna ska 
ligga på KAM-sidan och uppdateras två gånger per år. Vid transport av farligt 
avfall ska ett transportdokument upprättas som sedan ska arkiveras av 
arbetsledaren på kraftverken. De som tar emot avfallet och behandlar det ska 
vara anmälda hos kommunen eller länsstyrelsen. Beställarombudet ska ansvara 
för att avtal finns med avfallsbolag som har erforderliga tillstånd för hämtning, 
transport och omhändertagande av avfall. Kontrollen av entreprenören på 
kraftverken sker framför allt genom de interna revisionerna. Ansvaret för att 
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beställa hämtning samt kontrollera transportörernas tillstånd ligger på 
arbetsledaren för driftgruppen. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 l) 
 
Avfallsmängderna som uppkommer vid en anläggning ska mätas. För att 
dokumentera avfallsmängderna ska avfallsmängderna från storskalig 
vattenkraft löpande rapporteras i Conwide. Flytande avfall mäts i liter, fast 
avfall mäts i kg. (Vattenfall AB Vattenkraft, 2000 l) 
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6. Utvärdering och analys av Vattenfall AB Vattenkrafts 
miljöarbete sedan certifieringen 
I följande kapitel presenteras Vattenfall AB Vattenkrafts miljöarbete efter 
certifieringen enligt information som framkommit av internt material samt från 
intervjuer och platsbesök. Kopplingen till miljöledningssystemet samt 
miljöledningssystemets nytta och bidrag till miljöförbättring analyseras.  

6.1 Ledningsprestanda 
Indikatorer för ledningsprestanda ska ge information om ledningens insatser för 
att påverka produktionens miljöprestanda. Indikatorerna ska ge information om 
företagets förmåga att hantera frågor angående till exempel utbildning, 
kommunikation och projektstyrning, vilka har eller kan ha en påverkan på 
företagets miljöprestanda. Ledningens beslut hänger nära samman med 
verksamhetens uppnådda resultat. I figur 6.1 åskådliggörs de inbördes 
förhållandena mellan en organisations ledning, tillståndet i miljön, intressenter 
och produktion. (ISO, 1998) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 6.1 Inbördes förhållande mellan organisationens ledning, tillståndet i miljön, 
intressenter och produktion (ISO, 1998). 
 
Vid framtagande av indikatorer i examensarbetet har figur 4.1, se sidan 16, 
legat till grund för att täcka in så stora delar som möjligt av 
miljöledningssystemets grundstruktur. Följande indikatorer för 
ledningsprestanda kommer att behandlas närmre: 

► Miljömål 
► Organisation, ansvar och rutiner 
► Kommunikation 
► Utbildning 
► Projektstyrning 
► Leverantörs- och entreprenörssamverkan 
► Miljörevision 
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6.1.1 Miljömål 
PV:s miljöaspekter och betydande miljöaspekter är samlade i ett register som 
finns tillgängligt på KAM-sidan. Till varje miljöaspekt finns en motivering till 
bedömning av aspekten samt aktuella kvantiteter i verksamheten. 
Miljöaspekterna identifieras av beredningsutskottet i miljökommittén 
tillsammans med den externa konsulten VEGA30. En genomgång av aspekterna 
och riskbedömningarna utförs årligen. Från år 2000 till 2002 gällde samma 
miljöaspekter och betydande miljöaspekter men inför 2003 reviderades 
registren. Kvantiteter uppdaterades men inga stora förändringar skedde. För 
PV:s betydande miljöaspekter år 2003, se bilaga 7.  
 
Avfall finns upptaget i miljöaspektsregistret men totalbedömningen är inte så 
hög att den klassas som betydande. En av rubrikerna i registret över betydande 
miljöaspekter är ”resursanvändning”, där bland annat användningen av 
kemikalier, oljor och tungmetaller ingår. Eftersom dessa i slutänden leder till 
avfall kommer avfallsområdet indirekt med som en betydande miljöaspekt. En 
annan betydande miljöaspekt med koppling till avfall är ”emissioner” som 
bland annat innefattar läckage från gamla avfallsupplag.  
 
De övergripande och detaljerade miljömålen finns även de dokumenterade på 
KAM-sidan. Gällande övergripande miljömål med koppling till avfall har PV 
sedan år 2000 arbetat med att “minimera användningen av tungmetaller i 
verksamheten” samt ”minska förorening av mark”. År 2001 fanns ytterligare ett 
övergripande miljömål med direkt koppling till avfall, ”minska 
avfallsmängderna samt minska läckage till luft, vatten och mark”. Eftersom 
avfall inte klassas som en betydande miljöaspekt kan det sist nämnda målet 
ifrågasättas då miljömålen ska formuleras utifrån de betydande 
miljöaspekterna. Nedan beskrivs de detaljerade miljömålen och dess 
uppfyllelse mellan åren 2000 och 2003, för att underlätta läsandet se tabell i 
bilaga 8. De detaljerade miljömålen och måluppfyllelsen har varit svåra att följa 
mellan åren, detta är dock författarnas tolkning som diskuterats med 
miljösamordnaren. 
 
Det först nämnda övergripande miljömålet hade inför 2001 ett detaljerat mål att 
”minska mängden kvicksilver i anläggningarna” med minst 3 kg. Målet 
uppnåddes med marginal, minskningen av kvicksilver var 4,2 kg. Inför år 2001 
sattes målet att minska kvicksilvret med minst 0,5 kg, vilket också uppfylldes. 
Målet att minska kvicksilvret med ytterligare 0,1 kg sattes inför år 2002 men i 

                                           
30 VEGA är ett konsultföretag med affärsidé att hjälpa företag att bygga upp strategiska 
verksamhetssystem inom områdena miljö, kvalitet, informationssäkerhet och arbetsmiljö. 
(VEGA, 2001) 
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miljöutredningen året efter hade målet omformulerats och istället hade PV 
satsat på att avskaffa allt kvicksilver vid reinvesteringar, vilket de lyckades 
med. Inför år 2003 var målet att minska mängden kvicksilver i anläggningarna 
med minst 0,3 kg, vilket uppfylldes. 
 
Det andra övergripande miljömålet hade inför år 2000 och 2001 ett detaljerat 
miljömål att ”sanera minst en förorenad plats”. Detta mål uppfylldes både 2000 
och 2001. Inför år 2002 specificerades det övergripande målet i två detaljerade 
miljömål, ”kartläggning av markföroreningar längs Ume älv och Skellefte älv” 
och ”markundersökningar av tre platser längs Lule älv samt saneringsåtgärder 
av markområden längs Lule älv och Ume älv”. Det första detaljerade 
miljömålet uppfylldes förutom för de anläggningar som sålts och där 
miljöskuld kunde förekomma. Det andra detaljerade miljömålet uppfylldes inte 
men samråd pågick med länsstyrelsen vid årets slut om vad som borde saneras. 
Inför år 2003 sattes det detaljerade miljömålet att ”undersöka och kartlägga 
förorenad mark på 15-20 anläggningar söder om Ume älv”. Målet uppfylldes 
inte på grund av bristande resurser hos entreprenörerna, SwedPower AB, som 
skulle genomföra marksaneringen. 
 
För det övergripande miljömålet från 2001 sattes ett detaljerat miljömål att ”allt 
farligt avfall ska sorteras till 100 % enligt specificerade fraktioner”. 
Uppfyllelsen av målet blev delvis försenat på grund av leverantörer av 
miljöstationer. All sortering av farligt avfall uppfyllde dock vid 
målfomuleringen aktuella lagkrav. Inför år 2002 fanns inte det övergripande 
miljömålet att minska avfallsmängderna upptaget men inför år 2003 fanns det 
med utan att vara specificerat i något detaljerat miljömål. 
 
På de EMAS-registrerade anläggningarna finns det specifika miljömål för varje 
kraftstation. Under samtal med personal på kraftverken har det framkommit att 
de specifika miljömålen skapar ett större engagemang för att nå de uppsatta 
miljömålen samt att nå dem inom utsatt tid. Arbetssättet styrks av Bring (2003) 
som skriver att ju närmre själva miljöaspekten målen formuleras desto mer 
relevant blir de för dem som arbetar mot miljömålen. Miljömålen utformas 
även mer framgångsrikt för någon som är mer bekant med miljöaspekten och 
på så vis kan det ge bättre resultat vid miljöarbetet (Bring, 2003). Bodens 
kraftverk har arbetat med specifika miljömål ett antal år och enligt personalen 
börjar det bli svårt att komma fram till nya mål, vilket tyder på att förbättringar 
har uppnåtts. På de kraftverk som inte är EMAS-registrerade finns inga 
nedskrivna specifika miljömål för respektive kraftstation men en dialog förs 
mellan personalen på kraftverket och beställaren om olika åtgärder som ska 
genomföras på den enskilda kraftstationen. Även vid intervjun med PV:s 
miljösamordnare framkom att arbetet med specifika miljömål har fungerat bra 
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på EMAS-anläggningarna samt att önskemål om egna miljömål har framförts 
av de övriga kraftverken. Till en början såg det omöjligt ut ur ekonomisk 
synvinkel att arbeta med specifika miljömål på alla kraftstationer. Ett beslut har 
dock tagits i ledningsgruppen att under år 2004 göra en separat miljöutredning 
samt sätta upp miljömål och ta fram åtgärder för varje anläggning, precis på 
samma sätt som för EMAS-anläggningarna. Enligt PV:s miljösamordnare finns 
resurser redan tillsatta för ändamålet.  
 
Miljömål och måluppföljning anges av intervjupersonerna vara det viktigaste 
ledet i arbetet med ständiga förbättringar. I övrigt finns det, enligt 
intervjupersonerna, ingen utarbetad metod för att följa upp ständiga 
förbättringar och förutom måltalen används inga miljönyckeltal. 
6.1.1.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Arbetet med miljöaspekterna och miljömålen har en direkt koppling till 
miljöledningssystemet. De ingår som viktiga delar i uppbyggnaden av 
miljöledningssystemet och upprättades för att göra en certifiering möjlig. 
Miljöaspekterna, som är en följd av miljöledningssystemet, underlättar för 
företaget att belysa de betydande miljöaspekterna och sätta in resurserna där 
behovet av miljöförbättrande åtgärder är som störst. Samtliga intervjupersoner 
är nöjda med miljömålen och tycker att uppfyllandegraden är god. 
Intervjupersonerna anser även att miljömålen har bidragit till en förbättrad 
miljöprestanda. Ett exempel är att PV systematiskt har arbetat med att förbättra 
vissa konstruktioner, som till exempel att installera oljeavskiljare. Vidare 
nämns att miljömålen även bidragit till en förbättrad miljöprestanda genom att 
minska mängden kvicksilver i anläggningarna. I och med certifieringen har PV 
förbundit sig att arbeta med ständiga förbättringar vilket även lett till att 
företaget har fått en bra kontroll och uppföljning av verksamheten. 
 
Om PV valt att inte miljöcertifiera sig hade troligtvis ett annat arbetssätt tagits 
fram viket kunnat medföra att den ökade miljöprestandan som miljömålen 
bidragit med ändå hade skett, detta är dock svårt att spekulera i. Även lagar och 
andra krav skulle kunna ha medfört att vissa mål uppfyllts utan 
miljöledningssystemet. Ett exempel är det övergripande miljömålet ”minska 
förorening av mark”. Drivkraften att ta tag i dessa marksaneringar anses inte 
kunna härledas till miljöledningssystemet utan kommer av Naturvårdsverkets 
krav på att sanera förorenad mark som i sin tur är en följd av det nationella 
miljömålet med syfte att skapa en ”giftfri miljö”. Tidigare transporterades 
avfallet från PV:s anläggningar till centrala avfallsupplag som i största 
utsträckning uppkom under byggnationen av kraftverken och mestadels bestod 
av brännbart material. Idag använder inte PV dessa avfallsupplag och ansvaret 
för upplagen ligger enligt PV:s miljösamordnare hos VSN. 
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6.1.2 Organisation, ansvar och rutiner 
Miljöledningssystemet har bidragit till att PV:s miljöarbete blivit mer 
strukturerat genom de rutiner och instruktioner som upprättats för att förtydliga 
arbetet inom  verksamheten. Tidigare fanns inte kunskapen och arbetssätten 
nedskrivna. Under intervjuerna framkom dock att det anses svårt att hitta igen 
dokument vilket leder till att rutiner och instruktioner inte används i den 
utsträckning som de borde. Ett förslag från en av intervjupersonerna är att 
omarbeta KAM till ett processinriktat system uppbyggt efter de processer 
verksamheten är uppdelad i. Det skulle då underlätta för användarna att hitta 
igen de dokument som är aktuella inom deras arbetsområde. 
 
PV har en organisationsform som innebär att de har få specialresurer på 
miljöområdet inom den egna organisationen. Företaget använder sig istället av 
konsulter med miljökompetens, till exempel Vattenfall AB:s konsultbolag 
SwedPower AB31 samt miljökonsulten VEGA. Administrationen av KAM-
systemet sköts av VEGA vilket innebär att de bland annat upprättar och 
uppdaterar rutinerna. PV har alltså tillgång till miljökompetens men de egna 
personella resurserna inom miljöområdet är inte särskilt stora.  
 
Under uppbyggnaden av ledningssystemet hade PV en kvalitetssamordnare, en 
arbetsmiljösamordnare och en miljösamordnare. När strukturen för det 
integrerade verksamhetssystemet var upprättad gjordes bedömningen att 
systemet skulle kunna hanteras av en person. År 2001 blev dåvarande 
miljösamordnaren ansvarig för alla områden och fick titeln KAM-samordnare, 
benämns i detta examensarbete för miljösamordnare. Till sin hjälp har 
miljösamordnaren miljökommittén som bland annat utvärderar miljöarbetet. 
Samtliga intervjupersoner anser att det fungerar bra med en KAM-samordnare 
som ansvarar för områdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö. 
 
Miljöansvaret inom koncernen är delegerat. Koncernen har delegerat 
miljöansvaret till chefen för PV som i sin tur har delegerat det vidare till bland 
andra chefen för anläggningsenheten storskalig kraft som vidare delegerat det 
till beställarchefen. Enligt en av intervjupersonerna anses detta system vara bra 
vilket styrks av Bring (2003) som skriver att motivationen att åtgärda en 
miljöaspekt ökar om ansvaret för den delegeras så nära miljöaspekten som 
möjligt. 

                                           
31 SwedPower är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom energi- och kraftsektorn. 
(SwedPower, 2004) 
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6.1.2.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Den huvudsakliga nyttan med miljöledningssystemet anses av 
intervjupersonerna vara att det har medfört en struktur och en systematik i PV:s 
miljöarbete. Miljöledningssystemet har bland annat haft ett positivt bidrag 
genom de rutiner som har upprättats. Rutinerna underlättar arbetet och klargör 
bland annat ansvarsfördelningen gällande miljöledningsarbetet inom 
organisationen. Under intervjuerna framkom att det är positivt att all 
miljödokumentation är samlad på ett ställe vilket underlättar arbetet för 
medarbetarna ute i organisationen. En mer komplex lagstiftning samt en 
kommande ökning av myndighetskontroller kräver ett strukturerat arbetssätt. 
Miljöledningssystemet har även bidragit till en tydligare delegering av 
miljöansvaret vilket ökar motivationen att arbeta med miljöfrågor inom 
organisationen. Även miljökommittén och dess sätt att arbeta med miljöfrågor 
är en följd av miljöledningssystemet. 

6.1.3 Kommunikation 
För att underlätta läsandet av detta kapitel delas kommunikationen in i extern 
respektive intern kommunikation. 
6.1.3.1 Extern kommunikation 

Tidigare stod koncernen för den externa kommunikationen mot allmänheten. 
PV har insett att intresset för verksamheten är stort och att störst kunskap i 
området finns inom den egna organisationen. Under samtal med PV:s 
informationschef framkom att PV bedriver extern kommunikation mot många 
olika intressenter. Under år 2004 ska två nummer av en hushållstidning skickas 
ut till allmänheten i närheten av Ume och Lule älv. Tidningarna ska bland annat 
informera om PV:s miljöarbete och framtidsplaner. Under våren kommer även 
presentationsbroschyrer för alla älvar att ges ut till bland andra 
turistinformationerna. Under år 2004 ska PV dessutom träffa alla länsstyrelser 
där de bedriver verksamhet för att informera om PV:s miljöarbete. 
Kommunerna är redan väl insatta i verksamheten, bland annat genom olika 
projekt, men samarbetet kommer att fortsätta. PV har visningar för allmänheten 
på några av kraftverken och medverkar även på olika mässor för att bland annat 
knyta kontakter med högskolor och universitet. Sedan år 2000 har en 
miljöredovisning utkommit varje år. Den finns tillgänglig för allmänheten och 
innehåller bland annat information om hur PV arbetar med miljöfrågor samt 
PV:s miljömål. 
6.1.3.2 Intern kommunikation 

Kommunikationen mellan PV och deras största entreprenörer, VSN och VSS, 
fungerar bra enligt både personalen på kraftverken och intervjupersonerna. 
Kontakten mellan PV:s miljösamordnare och personalen på de olika 
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kraftverken uppges dock variera. Det framkom att vissa har god kontakt med 
miljösamordnaren, vissa har kontakt via miljökonsulten VEGA och vissa 
saknar kontakt helt. Enligt personal på ett av kraftverken besöker 
miljösamordnaren anläggningen mer sällan vilket de tror beror på en ökad 
arbetsbelastning. 
 
Förändringar av miljöledningssystemet meddelas på KAM-sidans förstasida. 
En del kraftverk uppger att de får förändringarna via e-post vilket även önskas 
av övriga kraftverk. Enligt personalen på kraftverken tas förslag på 
förbättringar i huvudsak emot bra och miljöförbättrande åtgärder prioriteras. En 
intervjuperson anser dock att de inte är framme vid en situation där de har ett 
tydligt värde på miljöförbättringar och att det krävs en insats inom detta 
område. Samma person beskriver att det idag görs någon form av kvalitativ 
bedömning men att det skulle behövas en kvantitativ bedömning. Förslag på 
miljöförbättrande åtgärder samlas upp på de månadsmöten som hålls mellan 
beställarna och entreprenörerna. För- och nackdelar samt 
förbättringsmöjligheter diskuteras. Ett problem som framkom är dock att det är 
för många led i beslutsprocessen samt att beställarna har hög arbetsbelastning. 
Ledningens genomgång32 är, enligt personal på kraftverken, ett bra tillfälle att 
få igenom förslag snabbt. Enligt intervjupersonerna har miljöförbättrande 
åtgärder fått hög prioritet i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt och PV 
har även försökt föra budskapet att ”miljö är något vi satsar på” vidare till sina 
leverantörer. 
 
Vattenfall AB har en idébank där personalen kan lämna olika förslag på 
förbättringar. Inom PV finns en ansvarig för idéverksamheten. Alla större 
projekt som berör PV bedöms av miljökommittén medan ansvarig för 
idéverksamheten lämnar över mindre projekt till lämplig person som kan 
verkställa idén. Tidigare var förslagen tvungna att visa på en ekonomisk vinst 
men nu har modellen omarbetats så att även förslag med miljövinst ges tyngd. 
PV har även haft en kampanj där fokus bland annat låg på miljöförbättrande 
förslag. 
6.1.3.3 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Kommunikation är viktig för att uppnå ett effektivt och funktionellt 
miljöledningssystem. Nyttan med miljöledningssystemet när det gäller 
kommunikationen är i huvudsak att det ligger ett annat fokus på frågorna som 
diskuteras idag. En nytta med miljöledningssystemet har varit att den externa 

                                           
32 Ledningens genomgång infaller fyra gånger per år och innefattar högsta ledningens 
granskning av verksamhetssystemet. Ledningens genomgång ska säkerställa systemets 
fortlöpande lämplighet, tillräcklighet, effektivitet och verkan. 
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kommunikationen utvecklats och att den bedrivs mot många olika intressenter. 
Miljöledningssystemet har även medfört ett ökat ”miljötänk” hos personalen. 

6.1.4 Utbildning 
Vid intervjuerna framkom att det inom Vattenfall AB finns något som kallas 
för Strategisk Kompetensförsörjning, STRAKO. Syftet med STRAKO är att 
fastställa vilka kompetensbehov företaget har på 2-3 års sikt för att på så vis 
kunna möta framtiden på ett konkurrenskraftigt sätt. En gapanalys33 utförs där 
en önskad kompetensprofil för de olika befattningarna jämförs med de olika 
befattningshavarnas kompetens. Därefter identifieras ett gap och 
utvecklingsinsatser tas fram för att överbygga gapet. Detta sker framförallt för 
enskilda personer där behov kartläggs och åtgärdas genom utbildning. Personal 
anställd innan 1999 har enligt PV:s miljösamordnare fått en allmän 
miljökunskapsutbildning. Inför certifieringen fick även alla anställda en 
introduktionsutbildning av miljöledningssystemet. Anställda med 
nyckelbefattningar, till exempel beställare, fick en vidare utbildning i form av 
en veckokurs eller liknande. Det finns dock inget utbildningsregister där 
utbildningsbehov och genomförda utbildningar dokumenteras, vilket det enligt 
rutinen för utbildning och kompetens ska finnas. På kraftverken uppger 
personalen att de fick en introduktionsutbildning när miljöledningssystemet 
infördes men att en uppdatering skulle vara önskvärd. De anser även att det 
finns lite tid för utbildningar och att de istället har fått arbeta för att snabbt 
skaffa sig rutiner för att klara miljökraven.  
 
Det finns planer på att under 2004 genomföra en utbildning för all personal 
med nyckelbefattningar, där ingår även de anställda med nyckelbefattningar 
från kraftverken. Enligt en av intervjupersonerna är det en fördel att ha krav på 
certifiering hos entreprenörerna eftersom de då har ett eget krav på utbildning i 
deras rutiner. Gällande avfallshantering informeras personalen på kraftverken 
om gällande rutiner och instruktioner. Därefter ligger, enligt 
basunderhållsavtalet, ansvaret för eventuell utbildning hos entreprenörerna. 
6.1.4.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Miljöledningssystemet har medfört att alla har fått en viss miljöutbildning 
vilket troligtvis inte hade skett utan certifieringen eftersom relevant utbildning 
är ett krav i ISO-standarden. Det finns dock brister i miljöledningsarbetet då 
rutinen för utbildning och kompetens inte efterlevs. När det gäller utbildning 

                                           
33 En gapanalys illustrerar hur ett negativt gap mellan upplevd tjänst och förväntad tjänst kan 
ha uppkommit. (Bergman & Klefsjö, 2001) I PV:s fall består gapet av förbisett 
utbildningsbehov. 
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har alltså inte miljöledningssystemet medfört någon skillnad i fråga om kontroll 
över utbildningsbehovet. 

6.1.5 Projektstyrning 
För att få en bild av hur PV arbetar med projektstyrning har ett verkligt projekt 
studerats närmre under examensarbetet. Det aktuella projektet ingår i PV:s 
investeringsplan för dammsäkerhetshöjande åtgärder och omfattar 
dammsäkerhetsåtgärder vid Messaure kraftstation i Jokkmokks kommun. 
Projektet klassas som ett stort projekt varför PROPS tillämpas i sin helhet 
kopplat till delprocesserna i arbetsmodellen.   
 
För projektet i Messaure upprättades, i enighet med PROPS, en miljöplan under 
utredningsfasen. I miljöplanen behandlas hur avfallshanteringen ska bedrivas 
under projektet. Bland annat klargörs vilka produkter som ska hanteras som 
farligt avfall, hur de ska förvaras och omhändertas. En annan punkt under 
avfallshanteringen är att entreprenören ska källsortera allt avfall som uppstår i 
samband med byggverksamheten. Källsorteringen ska minst ske i den 
omfattning som föreskrivs i aktuell kommuns renhållningsordning. 
Omhändertagandet av avfall ska ha största möjliga återvinning och 
återanvändning som mål för att minsta möjliga miljöbelastning ska uppstå. 
(Vattenfall AB Vattenkraft, 2002 b)  
 
Projektet i Messaure pågår fortfarande varför slutrapporten ej kunnat tas del av. 
Arbetet med PROPS har enligt sponsorn för projektet fungerat mycket bra och 
PROPS anses som en bra modell att arbeta efter.  Sponsorn påpekar dock att 
det krävs en arbetsinsats för att få en projektledningsmodell att fungera bra. 
6.1.5.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

En stor fördel med miljöledningssystemet är att miljön blivit integrerad i beslut 
och projekt, tidigare bedrevs miljöprojekten vid sidan av. Under intervjuerna 
uppges detta aldrig ha genomförts utan miljöledningssystemet. Idag prioriteras 
miljöåtgärder och ekonomin styr inte längre besluten i samma utsträckning. Att 
PV integrerat miljön i PROPS har en koppling till miljöledningssystemet.  
PROPS bidrar till att företaget arbetar mer förebyggande med miljöfrågor till 
exempel genom att miljöaspekter beaktas och miljömål upprättas för varje 
projekt innan det genomförs. Enligt sponsorn för projektet i Messaure är den 
största nyttan med PROPS att olika roller tydliggörs. 

6.1.6 Leverantörs- och entreprenörssamverkan 
I dagsläget kräver inte PV att deras leverantörer och entreprenörer ska vara 
certifierade eller registrerade enligt ett miljöledningssystem. Det finns dock ett 
krav på att leverantörer och entreprenörer ska vara certifierbara. Under 
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intervjuerna framkom att miljösamordnaren anser att leverantören eller 
entreprenören ska ha genomgått minst en extern förrevision för att på så sätt ha 
ett bevis på att de arbetar på ett bra sätt. Miljösamordnaren beskriver att PV har 
haft en mjukstart men att de nu ska skärpa kravet på miljöcertifiering. Från 
entreprenörens sida påpekas att de inte har något uttalat krav från PV att 
certifiera sig. Vidare påpekas dock att kravet på att vara certifierbara nästan kan 
ses som lika skarpt och där finns en press från PV:s sida. 
 
Under intervjuerna framkom att PV i anbudsförfarandet kräver in en miljöplan 
och riskbedömningar på alla miljöområden. Genom detta kan PV i förväg 
kontrollera entreprenörens miljöarbete. Godkända entreprenörer och 
leverantörer samlas sedan i ett register. Det uppges att registret uppdateras 
kontinuerligt under de inköpsforum som hålls kvartalsvis. Även nya 
leverantörer och entreprenörer kontrolleras så att de uppfyller de miljökrav som 
ställs. I syfte att underlätta kontrollen av leverantörer och entreprenörer har PV 
sedan årsskiftet 03/04 provat ett nytt system som ombesörjs av det 
internationella företaget Achilles. Achilles genomför bland annat 
företagsutvärdering av leverantörer inom miljöområdet. Godkända företag 
samlas i en databas som heter Sellihca där PV kan kontrollera hur deras 
leverantörer och entreprenörer följer sina miljöåtaganden. 
 
Kraven som ställs på de entreprenörer som ansvarar för driften och underhållet 
på kraftverken finns upptagna i basunderhållsavtalet. Studien har endast kunnat 
ta del av avtalet för perioden 2000-2002 då inget senare funnits tillgängligt. 
Basunderhållsavtalets huvudsakliga miljökrav är att entreprenören förbinder sig 
att följa PV:s miljöledningssystem. Ytterligare ett krav som framkommer är att 
entreprenörerna förbinder sig att källsortera. I dagsläget löper avtalet på fem år 
vilket kan uppfattas något långt. Under intervjuerna kommenterades detta och 
förklaringen uppges vara att entreprenören ska kunna sätta sig in i 
verksamheten i lugn och ro. I fortsättningen ska avtalet vara kortare för att 
entreprenören successivt ska kunna konkurrensutsättas. Under hur mycket 
kortare period avtalet ska löpa på framkom aldrig under studien och inte heller 
när förändringen ska ske. Ett problem som framkom under intervjuerna är dock 
att det är svårt att hitta konkurrerande entreprenörer på basunderhållet. De 
miljökrav som ska ställas enligt basunderhållsavtalet uppges vara svårtolkade 
och miljösamordnaren uppger att det är under omarbetning och att kraven ska 
tydliggöras. Ett omarbetat basunderhållsavtal beräknas bli framtaget under 
2004. 
 
Det dagliga arbetet med basunderhållet uppges följas upp kontinuerligt genom 
de månadsmöten som hålls mellan PV och driftpersonalen. Under dessa möten 
ska bra och dåliga erfarenheter tas upp. Enligt basunderhållsavtalet är det 
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beställarombudet som ska ansvara för kontrollen av att entreprenören följer 
avtalet. Entreprenören ska och sin sida ha en uppdragsledare per driftgrupp vars 
roll ska vara att se till att basunderhållsavtalet efterlevs. Under intervjuerna 
framkom dock att detta inte alltid efterlevs och framförallt att inte kontrollen 
fungerar tillfredsställande. Kontroll av leverantörers och entreprenörers 
miljöprestanda sker även genom interna och externa revisioner. 
Entreprenörerna kontrolleras successivt genom att olika delar av verksamheten 
ute på kraftverken revideras. Inom avfallsområdet tittar PV bland annat på att 
sorteringen går rätt till och att kärl är rätt uppmärkta. Entreprenörernas 
uppfattning är dock att PV har dålig kontroll av dem. 
6.1.6.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Miljöledningssystemet har bidragit till att miljökrav ställs i samband med 
anbudsförfarandet, tidigare uppges endast krav på teknikjobbet ha ställts. 
Miljöledningssystemet har dessutom medfört att miljökrav upprättats i 
basunderhållsavtalet vilket inte fanns innan certifieringen. Att tydliga krav 
ställs på entreprenörerna är ett viktigt led i miljöarbetet på kraftverken för att 
kunna uppfylla miljöledningssystemets krav. 

6.1.7 Miljörevision 
Ett revisionsprogram för extern revision har upprättats där 
miljöledningssystemet delas in i tre block. Ett block granskas varje år vilket 
betyder att hela miljöledningssystemet genomgått revision inom en 
treårsperiod. Efter certifieringen har PV genomgått extern revision vid minst ett 
tillfälle per år. De externa revisionerna utförs av Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut, SP, som är ett ackrediterat certifieringsorgan. Efter en 
revision upprättas en handlingsplan som beskriver hur PV ska behandla 
avvikelserna från revisionen. Av handlingsplanen framgår vem som är ansvarig 
för varje åtgärd samt tidpunkt för utförd åtgärd. Ett flertal avvikelser har 
uppmärksammats vid revisionerna men ingen så allvarlig att PV inte har fått 
behålla sitt certifikat. Av de externa revisioner som tagits del av under 
examensarbetet finns ett fåtal mindre avvikelser kopplade till avfall vilka har 
följts upp och åtgärdats. I samtliga fall handlar det om bristfällig uppmärkning 
av farligt avfall. 
 
För de kommande interna revisionerna finns endast en preliminär revisionsplan. 
Intern revision av PV:s ledningsgrupp och stab genomfördes år 2000 och 2001 
men ingen under 2002 och 2003, en sådan är dock inplanerad under år 2004. 
De interna revisionerna utförs av en intern revisionsgrupp med personal från 
bland annat SwedPower AB. De interna revisionerna har visat på att det finns 
ett stort engagemang och goda kunskaper för miljöledningssystemet. 
Avvikelser finns dock av användandet av systemet, till exempel genom att 
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rutiner inte följs fullt ut. Även avvikelser av själva systemet har noterats. 
Gällande avfallshanteringen har det framkommit av de interna revisionerna att 
den varierar mellan anläggningarna. Handlingsplaner upprättas inte i samtliga 
fall varför inte examensarbetet kunnat följa upp samtliga avvikelser. Där 
handlingsplaner finns kan dock ses att avvikelserna åtgärdats.  
6.1.7.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Eftersom en certifiering kräver en kontroll av miljöledningsarbetet är 
revisionerna en direkt följd av införandet av miljöledningssystem. Nyttan med 
revisionerna är god då brister i miljöarbetet har uppmärksammats och åtgärdats.  

6.2 Produktionsprestanda 
Indikatorer för produktionsprestanda ska ge information om miljöprestandan 
hos företagets produktion. En organisations produktion kan grupperas logiskt 
efter in- och utflöden på anläggningarna, se figur 6.2. I PV:s organisation kan 
inflöde motsvara materialinflöde och utflöde motsvara olika typer av avfall. 
(ISO, 1998) 
 
 
 
 
Figur 6.2 Organisationens produktion med in- och utflöden (ISO, 1998). 
 
Enligt examensarbetets avgränsning har studien baserats på avfallsområdet. Vid 
utvärdering av produktionsprestanda har avfallsområdet valts att ytterligare 
begränsas mot att fokusera på avfall som uppkommer vid kraftverken och inte 
på avfall som uppkommer i övriga anläggningstyper. En frågeställning som 
beaktats vid utvärderingen av produktionsprestanda är huruvida PV försökt 
miljöanpassa alternativt minska avfallet för att på så sätt uppnå 
miljöförbättringar. 
 
För att minska miljöpåverkan från avfall kan insatser göras på olika nivåer i 
produktionsprocessen. Fokus har legat på tre områden som kan anses ha 
effekter på avfallsområdet inom PV, inköp, hantering och bortskaffning av 
avfall, se figur 6.3. 
 
 
 
 
 
Figur 6.3. Avfallsområdets uppdelning i utvärderingsprocessen. 
 

Inköp Hantering Bortskaffning 

Materialinflöde Anläggning Avfall 
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Att styra inköp av produkter mot att prioritera miljövänliga alternativ leder 
följaktligen till att avfallet miljöanpassas. Genom att ha en väl fungerande 
hantering med tydliga fraktioner där olika typer av avfall separeras kan 
miljöpåverkan minska. Det är även viktigt att företaget säkerställer att avfallet 
bortskaffas på ett ur miljöperspektiv korrekt sätt. Följande indikatorer för 
produktionsprestanda kommer att behandlas: 

► Inköp 
► Hantering 
► Bortskaffning 

 
Under samtliga intervjuer framkom att avfallsområdet inte ses som något 
problem för PV. Vattenkraften använder inga råvaror och därför blir 
avfallsmängderna relativt små. Vidare framkom att PV inte anses ha så mycket 
avfall och att de är duktiga på att omhänderta det avfall som uppkommer. Det 
avfall som anses mest betydande ur miljösynpunkt är det farliga avfallet där 
olja är ett exempel. Under en av intervjuerna togs även flytgods upp som ett 
problem. Flytgods är det material, vanligtvis brännbart, som kommer flytande 
med älven och fastnar i PV:s isgrindar. Detta avfall kan variera i 
sammansättning men består till störst del av drivved. 

6.2.1 Inköp 
På tre av de fyra studerade kraftverken finns ingen inköpsansvarig utan all 
personal har ett eget ansvar gällande inköp. På det fjärde kraftverket finns dock 
en inköpsansvarig och alla inköp går genom denne. Vid inköp på kraftverken är 
utgångspunkten för personalen att välja så miljövänliga produkter som möjligt. 
I vissa fall har det uppmärksammats att de miljövänligaste produkterna inte har 
det mest effektiva resultatet avseende miljöförbättring eftersom större mängder 
måste användas. I dessa fall har en sammanvägning gjorts och den produkt som 
sammanlagt har störst positiv miljöpåverkan väljs. 
 
Under platsbesök och intervjuer framkom att en viktig utgångspunkt har varit 
att arbeta med att få ner antalet mindre miljöriktiga produkter på kraftverken. I 
samband med certifieringen genomfördes en inventering och många gamla och 
mindre miljöriktiga produkter rensades bort. Efter denna inventering försöker 
kraftverkspersonalen begränsa antalet alternativa produkter vid inköp till ett 
visst antal kontrollerade produkter. 
 
Under intervjuerna framkom att ett hjälpmedel som finns vid inköp av 
produkter är de riktlinjer koncernen tagit fram för kemikalier, dessa finns 
tillgängliga på Vattenfall AB:s interna hemsida Kontakten. Där finns en 
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rekommendation som sammanställer de produkter som Kemikalieprocessen34 
bedömt. Utifrån leverantörens uppgifter granskas kemikaliens påverkan ur ett 
hälso- och miljöperspektiv. Kemikalieprocessen klassificerar sedan 
produkterna med ett Nej, Ja eller Rek, där: 

► Nej står för att produkten har en eller flera riskabla egenskaper ur ett 
hälso- och miljöperspektiv. 

► Ja står för en acceptabel produkt ur hälso- och miljösynpunkt. 
► Rek står för ett förstärkt Ja och är därmed en rekommenderad produkt. 

Produkten kan ses som den mest gynnsamma ur ett hälso- och 
miljöperspektiv. 

 
Utöver detta system har ett system med röda, gula och gröna kemikalier tagits 
fram, där: 

► Röd signal står för cancerframkallande produkt som bör undvikas. 
► Gul signal står för allergiframkallande produkt. 
► Grön signal står för rekommenderad produkt. 

(Vattenfall AB, 2003) 
 
PV har dock valt att endast använda systemet med färgsignaler, vilket även 
framkommer under intervjuerna med kraftverkspersonalen. Kraftverken ska 
årligen rapportera in antalet produkter på anläggningen samt produktens ”färg”. 
PV strävar efter att gå mot ett minskat antal gula och röda kemikalier. För hela 
organisationen ser siffrorna för 2000 och 2003 ut enligt tabell 6.1. 
 
Tabell 6.1 Förändringen av antalet  produkter med respektive färgsignal inom PV. 
År Röd Gul Grön Totalt antal 

kemikalier 
2000 89 473 512 1074 
2003 82 373 807 1262 
Förändring -7 -100 +295 +188 
 
Ur tabellen framgår att PV har minskat antalet röda och gula kemikalier medan 
antalet gröna ökat. Det totala antalet kemikalier har ökat ute på anläggningarna 
men de har blivit mer miljöriktiga. Siffrorna från år 2000 anges inte vara helt 
tillförlitliga då rapporteringen nyligen startat. Att antalet kemikalier ökat kan 
följaktligen bero på en noggrannare rapportering och antalet kemikalier 
behöver inte nödvändigtvis ha ökat. 

                                           
34 Kemikalieprocessen, före detta kemikalieprojektet, är ett koncernövergripande arbete vars 
huvudsyfte är att minska riskerna för både hälsa och miljö i samband med hantering av 
kemiska produkter. 
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6.2.1.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Vid en analys av miljöledningssystemets bidrag till de förändrade rutinerna vid 
inköp framkom ett antal synpunkter. Samtliga kraftverk framförde att 
produktvalet har förändrats efter tidpunkten för certifieringen men framförallt 
har många produkter rensats bort och inköpen begränsats till ett antal 
kontrollerade produkter. Det råder delade meningar om huruvida det är 
miljöcertifieringen som påverkat de nya inköpsrutinerna och produktvalet. Två 
av kraftverken ser en koppling till miljöcertifieringen medan de övriga två tror 
att förändringen är en följd av ett förändrat ”miljötänk” i samhället. Personal på 
ett av kraftverken påpekar även att det finns ett krav från PV att redovisa 
antalet produkter och förbrukningen av produkter vilket är en följd av 
miljöledningssystemets tydliga rutiner och instruktioner. Det framkom under 
intervjuerna att PV framförallt arbetar med att försöka miljöanpassa avfallet. 
Det var främst vid uppstarten av miljöledningsarbetet fokus låg på att minska 
avfallet genom den ovan nämnda upprensningen och begränsningen av antal 
produkter. 
 
Gällande produktval och särskilt val av kemikalier är det ett område som 
regleras i svensk lagstiftning. I miljöbalken 2 kap § 6 står att alla de som 
bedriver verksamhet ska undvika att använda sådana kemiska produkter som 
kan medföra risker för människors hälsa eller för miljön om de kan ersättas 
med mindre farliga produkter. Miljöledningssystemet är dock med största 
sannolikhet den drivande kraften till att det nya arbetssättet har kommit så pass 
långt redan idag. 

6.2.2 Avfallshantering 
Av intervjuer och platsbesök framkom att samtliga anläggningar har en 
miljöstation för sortering av avfall men det skiljer något i hur länge respektive 
kraftverk har haft miljöstationen. Ett av kraftverken startade avfallssorteringen 
redan för fem år sedan, på eget initiativ, medan ett av dem inte började förrän 
för ett år sedan. Anledningen till att avfallssorteringen startat så sent på en av 
anläggningarna anges bero av dålig kommunikation. De uppger att de fick 
varierande information från olika håll och att de slutligen angrep problemet på 
egen hand. 
 
Inget av kraftverken sägs ha någon uttalad avfallsansvarig utan att all personal 
uppges ha ett ansvar att vara införstådd i avfallshanteringen. På ett av 
kraftverken angavs att det är viktigt att all personal får ta ett eget ansvar för 
sorteringen för att på så sätt skapa en förståelse som i sig kan skapa ett 
engagemang för avfallshanteringen. Ett av kraftverken uppger att arbetet med 



Kapitel 6. Utvärdering av Vattenfall AB Vattenkrafts miljöarbete sedan certifieringen 
 

 54

de nya miljöstationerna är ett riktigt lyft för avfallshanteringen. I uttalandet 
kunde skönjas ett engagemang för den nya avfallshanteringen.  
 
Under intervjuerna framkom att en instruktion för avfallshantering på 
anläggningarna togs fram i samband med att miljöstationerna började användas. 
Instruktionen är specifik för varje anläggning och beskriver hur den aktuella 
anläggningen ska sortera sitt avfall, för ett exempel på en sådan instruktion se 
bilaga 6.  
 
Nedan presenteras de avfallsfraktioner som sorteras vid anläggningarna. 

► Deponi 
► Förbränning 
► Återvinning 
► Farligt avfall: 

• Spillolja 
• Fett och smörjmedel 
• Kraftbatterier 
• Färgavfall 
• Lysrör 
• Fast oljeavfall 
• Lösningsmedel 
• Övrigt farligt avfall 

6.2.2.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Arbetet med avfallshantering i form av de miljöstationer som vuxit fram kan 
enligt personal på tre av fyra kraftverk härledas till miljöledningssystemet. På 
det fjärde kraftverket tillkom miljöstationen innan miljöledningssystemets 
implementering varför kopplingen kan vara svår att se. En av 
intervjupersonerna framförde att ett tryck från samhället troligtvis hade kommit 
förr eller senare då samhället i stort har kommit långt i dessa frågor. En åsikt 
som framkom är att miljöledningssystemet med största sannolikhet påskyndat 
arbetet. PV:s miljösamordnare anser att arbetet med miljöstationerna aldrig 
hade kommit till utan miljöledningssystemet. Miljöledningssystemet har även 
bidragit till de miljömål som innefattar ett krav på sorteringen av farligt avfall. 
Vidare uppges att sorteringen aldrig kommit igång i samma utsträckning utan 
miljöledningssystemet. 
 
Då avfallshanteringen är ett område som är hårt lagstyrt har 
miljöledningssystemet troligtvis inte spelat så stor roll angående det mer 
miljöriktiga sätt som avfallet hanteras idag. Det som framförallt har styrt detta 
område är just lagstiftningen och andra politiska styrmedel men 
miljöledningssystemet är ett bra sätt att ha kontroll på de lagar som styr 
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området. Att PV kommit så pass långt i dessa frågor under så kort tid kan ses 
ha en direkt koppling till miljöledningssystemet. 

6.2.3 Bortskaffning av avfall 
Under intervjuerna framkom att det idag finns ett krav på entreprenörerna att de 
ska rapportera in avfallsmängderna som uppstår på kraftverken. 
Inrapporteringen sker via Conwide och sammanställs i kvartalsrapporterna. 
Vidare framkom under intervjuerna på kraftverken att det är de entreprenörer 
som hämtar avfallet35 som ska stå för den utrustningen som gör rapporteringen 
av avfallsmängderna i önskade enheter möjlig. Ett av kraftverken påpekar dock 
att det aldrig genomförts någon kontroll av avfallsmängderna från 
avfallsentreprenörerna. Avfallsmängderna rapporteras kvartalsvis och en 
sammanställning i kvartalsrapporterna sker dels två gånger per år och dels görs 
en total sammanställning årsvis. I bilaga 9 finns en sammanställning av de fyra 
kraftverkens avfallsmängder mellan åren 2000 och 2003. Det är många 
fraktioner med nollvärden vilket förklaras bero av att avfallet inte rapporteras 
förrän det hämtas av avfallsentreprenören.  Hämtningen av avfall sker inte 
kvartalsvis utan uppges variera både mellan fraktionerna och mellan 
kraftverken. Hämtningen uppges dock ske ungefär en gång per år. I bilaga 9 
sammanställs även PV:s totala avfallsmängder. Inga tydliga tendenser går att 
utläsa ur sammanställningen. Orsaken till problemen med avfallsstatistiken 
anges dels bero på att systemet inte helt kommit igång och dels på, som nämnts 
ovan, att det i de flesta kvartal och i vissa fall även år inte behövts någon 
tömning av containrarna. Det framkom under intervjuerna att rutinen för 
kvartalsrapporteringen kommer att ändras så att kraftstationerna ska rapportera 
avfallsmängderna vid tömning och inte vara bundna till särskilda tidpunkter för 
rapportering. Innan kravet kom på att rapportera exakta avfallsmängder anges 
mängderna ha uppskattats. På det kraftverk som inte haft någon miljöstation 
gjordes detta så sent som för ett år sedan varför avfallsmängderna inte kan ses 
helt tillförlitliga. 
 

                                           
35 Dessa entreprenörer omnämns fortsättningsvis avfallsentreprenörer. 
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En intressant trend som kan utläsas i tabellen är att mängden till deponi har 
minskat. För detta samband se diagram 6.1. 
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Diagram 6.1 Avfallsmängder, deponi, för hela PV. 
 
Ytterligare en positiv tendens är att mängderna från spillolja minskade drastiskt 
mellan åren 2000 och 2001 och att dessa mängder sedan låg kvar på ungefär 
samma nivå till nästkommande år, se diagram 6.2. 
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Diagram 6.2 Avfallsmängder, spillolja, för hela PV. 
 
Ett av kraftverken påpekar en brist i att avfallsmängderna går direkt från 
avfallsentreprenören till beställaren, vilket medför att kraftverkspersonalen inte 
får ta del av avfallsmängderna innan de rapporteras till kvartalsrapporterna. 
Detta leder till att kraftverkspersonalen inte får de eventuella förbättringar som 
uppnås angående avfallssorteringen. Värt att notera är dock att resultaten finns 
tillgängliga på KAM-sidan i form av kvartalsrapporterna. 
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Kraftverken som ingår i studien har olika avfallsentreprenörer som även uppges 
ha varierat under de senaste åren. Kraftverkspersonalen kan inte avgöra orsaken 
till byte av entreprenör och därmed om det har berott av miljöledningssystemet 
och dess krav. Det är PV:s entreprenörer, VSN och VSS, som i sin tur har 
avtalen med avfallsentreprenörerna. Det uppges finnas ett antal krav som ställs 
på avfallsentreprenörerna men kraftverkspersonalen är osäkra på vilka dessa är. 
Ett av kraven, som kraftverken uppger, är att avfallsentreprenörerna ska ha 
tillstånd för att hämta och transportera farligt avfall. 
6.2.3.1 Värdering av nyttan och bidraget till miljöförbättring 

Att det idag finns en så pass väl utvecklad avfallsmängdsrapporteringen sägs 
med största sannolikhet vara en direkt följd av miljöledningssystemet. I 
dagsläget har inte riktigt inrapporteringen kommit igång men då systemet börjat 
fungera anses det vara ett bra system för kraftverken att arbeta efter.  
 
Som avfallsstatistiken ser ut idag är det svårt att dra några långtgående 
slutsatser om hur väl hanteringen fungerar. Siffrorna kan inte heller ses särskilt 
tillförlitliga då det från kraftverken finns övervägande nollvärden i 
rapporteringen. Ett undantag är Bodens kraftverk som i samtliga fraktioner 
inom farligt avfall har minskat sina mängder mellan åren 2000 och 2002. Det 
saknas siffror från år 2001 och 2003 vilket antas bero av att ingen 
avfallshämtning funnits för dessa år och därmed ingen 
avfallsmängdsrapportering. Då Boden är en av PV:s EMAS-anläggningar har 
personalen arbetat med miljöfrågor på ett systematiskt sätt under en längre 
period än övriga kraftverk vilket kan vara orsaken till att avfallshanteringen 
kommit igång och fungerar på ett bättre sätt. 
 
Bortskaffning av avfall är som all avfallshantering ett område som är hårt 
lagstyrt. Miljöledningssystemet har troligtvis inte spelat så stor roll angående 
det mer miljöriktiga sätt som avfallet bortskaffas på. Miljöledningssystemet 
spelar dock, även här, en viktig roll genom att PV får en god kontroll av 
aktuella lagar och andra krav. Gällande avfallsmängderna som rapporterats i 
kvartalsrapporterna kan även där lagarna ha inverkat på resultatet. Förbudet att 
deponera brännbart avfall och från och med första januari 2005 organiskt avfall 
kan med stor säkerhet spegla de minskade mängderna avfall till deponi. 

6.3 Miljöledningssystemets lönsamhet 
Under intervjuerna framkom ett antal åsikter angående miljöledningssystemets 
lönsamhet som presenteras under denna rubrik. Någon närmre utvärdering av 
miljöledningssystemets lönsamhet har inte kunnat genomföras inom tidsramen 
för examensarbetet men nedan följer några tankar som beaktats. 
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Det har framkommit att det både finns direkta och indirekta 
kostnadsbesparingar. Ett exempel på en direkt kostnadsbesparing är att minskad 
mängd avfall till deponi leder till minskad deponiskatt. En sådan typ av 
besparing är dock i PV:s fall svår att beräkna eftersom ingen avfallsstatistik 
fördes innan certifieringen. I framtiden kan dock denna typ av 
kostnadsbesparing enkelt beräknas med hjälp av en väl fungerande 
inrapportering till följd av miljöledningssystemet. Exempel på indirekta 
kostnader är negativ publicitet till följd av miljöincidenter. Ytterligare en 
indirekt kostnad är lagöverträdelse till följd av sämre kontroll av lagar och 
andra krav. Indirekta kostnader är väldigt svåra att värdera men anses samtidigt 
vara det område där störst kostnadsbesparing finns. 
 
Det framkom även under intervjuerna att det anses dyrt att underhålla ett 
miljöledningssystem. I ett vidare perspektiv ses dock miljöledningssystemet 
som en förutsättning för att bedriva verksamheten med miljöfrågor som en 
naturlig del. 
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7. Slutsatser 
I slutsatserna sammanfattas och klargörs resultaten från föregående kapitel. 
Här bemöts examensarbetets syfte på ett tydligt sätt. Brister och förslag på 
förbättringar av Vattenfall AB Vattenkrafts miljöledningsarbete avslutar 
kapitlet. 

7.1 Inledning 
Enligt examensarbetets syfte ska studien analysera och värdera 
miljöledningssystemets nytta och bidrag till miljöförbättring inom PV. Det 
finns många delar av samhället som inverkar på företagets miljöarbete, såsom 
lagstiftning och politiska beslut. Kunskapsnivån inom miljöområdet har 
dessutom ökat i samhället vilket även speglas i PV:s organisation samt i de 
externa krav som ställs på företaget. I studiens syfte ingår att åtskilja 
drivkrafterna till PV:s miljöarbete och belysa de som kommer av 
miljöledningssystemet. I syftet ingår även att visa på miljöledningssystemets 
brister samt ge förslag på förbättringar. 

7.2 Miljöledningssystemets nytta och bidrag till miljöförbättring 
Författarnas allmänna uppfattning om miljöledningssystemets nytta är mycket 
positiv. Det är lätt att se en koppling mellan miljöledningssystemet och de olika 
delarna i utvärderingen av ledningsprestanda eftersom dessa delar har krav från 
ISO 14001. Vid utvärderingen av produktionsprestanda finns inte lika tydliga 
kopplingar till ISO 14001 varför den direkta nyttan av miljöledningssystemet 
inte blir lika tydlig. 
 
Gällande miljöledningssystemets bidrag till miljöförbättring är författarnas 
åsikt att miljöledningssystemet har haft en väsentlig betydelse för miljöarbetet 
och att företaget har kommit långt med dessa frågor. Under examensarbetet har 
det varit svårt att se tydliga kopplingar mellan miljöledningssystemet och 
konkreta miljöförbättringar men författarnas åsikt är att ett effektivt miljöarbete 
leder till framtida miljöförbättringar. I detta fall är dock kopplingen tydligare 
vid utvärdering av produktionsprestanda än vid ledningsprestanda vilket 
grundar sig i att åtgärder gällande produktionsprestanda rör produktionen och 
därmed har en nära koppling till miljöpåverkan. Ett undantag är 
ledningsprestandans miljömål som vid uppfyllelse visar på konkreta 
miljöförbättringar. 
 
Identifieringen av betydande miljöaspekter har varit en stor hjälp i arbetet med 
att sätta in resurser där behovet av miljöförbättringar är som störst. Arbetet med 
miljömål och uppföljning av dessa har därmed varit ett led i att fokusera på att 
arbeta där insatser behövs. Att ett flertal miljömål uppfyllts visar på att PV:s 
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miljöprestanda har ökat. Miljömålen bidrar även till en tydlig kontroll och 
uppföljning av organisationens miljöarbete. Utöver arbetet med miljömål har 
miljöledningssystemet bland annat bidragit till en naturlig uppföljning av 
miljöarbetet i form av revisioner. Revisionerna ger en kontinuerlig återkoppling 
och visar på vad som är bra och vad som är dåligt. Uppmärksammade 
avvikelser har åtgärdats vilket leder till ständiga förbättringar. 
 
Vidare är miljöledningssystemet ett bra instrument för att ha kontroll på aktuell 
lagstiftning inom området. Miljöledningssystemets nytta i detta avseende är 
svår att påvisa då det är svårt att visa på att lagöverträdelse förekommit utan 
miljöledningssystemet. Miljöledningssystemet har emellertid klargjort vilka 
lagar som rör PV:s verksamhet vilket säkerhetsställer att grundkraven uppfylls. 
Författarna anser dock att PV strävar högre än dessa krav vilket ses som 
mycket positivt. 
En betydande nytta med miljöledningssystemet är att PV fått in ett nytt fokus 
på miljöfrågor i organisationen. Innan certifieringen bedrevs miljöfrågorna 
separat men med miljöledningssystemet blev de en integrerad del av 
verksamheten. Ett exempel är att miljön är integrerad i projektstyrningen vilket 
troligtvis aldrig hade skett i samma utsträckning utan miljöledningssystemet. 
Ytterligare ett viktigt tankesätt som miljöledningssystemet bidragit med är ett 
proaktivt miljöarbete. Genom att vara förutseende kan miljöincidenter undvikas 
och därmed minskar risken för negativ publicitet. 
 
Miljöledningssystemet har även bidragit till ett strukturerat och systematiskt 
arbetssätt. All dokumentation kopplad till miljöfrågor är samlad på ett ställe 
vilket underlättar arbetet för all personal. Författarna anser att bättre struktur 
och systematik gällande miljöarbete leder till miljöförbättringar. En viktig 
aspekt som kommit till följd av ett det systematiska arbetssättet är att PV:s 
kontroll av produktionen har ökat gällande allt avfallsarbete.  
 
Med miljöledningssystemet kom en tydligare ansvarsfördelning gällande 
miljöledningsarbetet. Krav inom miljöområdet ställs genom 
basunderhållsavtalet på entreprenörerna vilket initierades av 
miljöledningssystemet. Tidigare fanns inget direkt miljöengagemang på 
kraftverken men nu säkerhetsställs en lägsta nivå genom basunderhållsavtalet. 
 
Den externa kommunikationen har fått ett lyft vilket författarna anser beror av 
det nya fokus som kommit med miljöledningssystemet. För att skapa ett 
förtroende hos allmänheten krävs det att PV själv bedriver den externa 
kommunikationen. Miljöledningssystemet har även bidragit positivt till den 
interna kommunikationen då det nya ”miljötänket” lett till en prioritering av 
förslag som innehåller miljöförbättrande åtgärder. 
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Ett tydligt bidrag till miljöförbättring som kommer av miljöledningssystemet är 
den inventering av kemikalier som utfördes på kraftverken i samband med 
certifieringen.   Författarna anser att kontrollen vid inköp och förbrukning av 
kemikalier är en följd av miljöledningssystemets bidrag till ökad struktur och 
systematik. Som framgår av inrapporterade kemikalier har antalet miljöfarliga 
kemikalier, röd- och gulmärkta, minskat vilket även beror av 
miljöledningssystemet. En minskning av miljöfarliga kemikalier bidrar till 
miljöförbättring. 
 
Avfallshanteringen och dess bidrag till miljöförbättring är ett omdiskuterat 
ämne i dagens samhälle.  PV har skapat en enhetlig avfallshantering inom 
verksamheten och valt att investera i miljöstationer där allt avfall sorteras. 
Författarna står bakom denna lösning och anser att det är den bästa ur 
miljösynpunkt. Att alla kraftverk fått en väl fungerande avfallshantering under 
en så kort tid tror författarna och miljösamordnaren helt är 
miljöledningssystemets förtjänst. 
 
Rapporteringen av avfallsmängder är ett viktigt verktyg för att ha kontroll över 
verksamhetens avfallsmängder och förändringar i avfallsmängder. 
Rapporteringen är viktig för att motivera personalen att minska avfallet samt att 
miljöanpassa det i största möjliga mån. En förutsättning för att få personalen 
engagerad och för att upprätthålla den goda avfallshantering som finns idag är 
att resultaten återförs. För detta ändamål har PV tagit fram ett välarbetat 
inrapporteringssystem som kan härledas till miljöledningssystemets arbetssätt 
med tydliga rutiner. 
 
Värdet av att vara både EMAS-registrerade och certifierade enligt ISO 14001 
har beaktats. Gällande miljömålen och rapporteringen av avfallsmängder kan 
sägas att det varit positivt att ha båda miljöledningssystemen. Författarna anser 
dock att värdet inte ligger i att båda systemen använts utan i att de EMAS-
registrerade anläggningarna arbetat med miljöledning under en längre period 
samt att mer resurser funnits till förfogande. Om övriga anläggningar hade haft 
liknande förutsättningar anser författarna att samma resultat kunnat uppnås med 
endast ett miljöledningssystem. Författarna ser framförallt en stor fördel i att 
arbeta med anläggningsspecifika miljömål. 
 
Författarna är positiva till PV:s framtida miljöledningsarbete och tror att ett 
fortsatt engagemang kommer leda till ett effektivt och väl fungerande 
miljöledningssystem. Gällande valet att ha ett integrerat verksamhetssystem är 
även här författarnas inställning mycket positiv. 
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7.3 Miljöledningssystemets brister och förslag på förbättringar 
Även om författarnas bild av miljöledningssystemet är mycket positiv så har en 
del brister uppmärksammats under arbetets gång. Systemet har periodvis 
fungerat mycket bra men det har varit och är fortfarande vissa 
inkörningsproblem. En orsak till detta är givetvis att arbetssättet är 
förhållandevis nytt. Ytterligare en orsak är att tidigare erfarenheter av att arbeta 
med rutiner och instruktioner i samma utsträckning inte finns. Under 
intervjuerna framkom att miljöarbetet bedrevs väldigt aktivt i samband med 
certifieringen men att arbetet ute på kraftverken stagnerat något med tiden. 
PV:s ledning uppvisar dock ett stort engagemang och arbetar aktivt med 
miljöfrågor. 
 
Vissa av PV:s miljömål inom avfallsområdet har inte en direkt koppling till de 
betydande miljöaspekterna. Enligt rutinerna ska miljömålen utformas med de 
betydande miljöaspekterna som grund. Dessutom är uppföljningen av 
måluppfyllelesen inom avfallsområdet oklar. Med detta som bakgrund är en 
genomgång av miljöaspekter, betydande miljöaspekter och miljömål 
nödvändig. 
 
En brist är att PV inte, förutom med miljömålen, arbetar med några tydliga 
miljönyckeltal vilket kan medföra att det kan vara svårt att visa på ständiga 
förbättringar. Det har framkommit att PV försökt ta fram nyckeltal men inte 
hittat några lämpliga. Bring (2003) skriver att det är viktigt att följa upp och 
återföra framsteg för att åstadkomma ständiga förbättringar. Vidare skriver hon 
att om det inte finns eller inte används bra nyckeltal är det svårt att 
dokumentera ständiga förbättringar. Författarna tror, med stöd av ovanstående 
argument, att det är viktigt för PV att ta fram tydliga miljönyckeltal. 
  
Arbetet på kraftverken är väl styrt av miljöledningssystemet men ett genuint 
engagemang saknas ofta. En orsak tror författarna är att det engagemang som 
finns hos ledningen inte når ut till personalen på kraftverken. Att det endast 
finns en miljökompetens inom organisationen uppfattas som bristfälligt. 
Författarna anser att engagemanget måste komma uppifrån och spridas ut på 
kraftverken vilket är svårt med endast en miljökompetens. Enligt författarna 
skulle det vara att föredra att öka antalet personer med miljökompetens inom 
organisationen och istället minska den externa miljökompetensen. Innan 
certifieringen uppges PV:s miljösamordnare haft mer tid att besöka kraftverken 
och på så sätt kunnat sprida sitt engagemang viket är en önskvärd situation att 
komma tillbaka till. 
 
För att skapa ett engagemang hos alla anställda på kraftverken är det viktigt att 
alla är införstådda i miljöarbetet. Författarna tror dock att det är viktigt med en 



Kapitel 7. Slutsatser 
 

 63

ansvarig inom miljöområdet ute på kraftverken för att underlätta 
kommunikationen mellan PV och entreprenörerna gällande miljöfrågor. Ett 
krav på entreprenörerna att ha en miljöansvarig saknas men rekommenderas av 
författarna. Dessutom finns krav enligt basunderhållsavtalet att samtliga 
driftgrupper ska ha en uppdragsledare som ska ansvara för att kraven i 
basunderhållsavtalet efterlevs vilket enligt uppgifter från intervjuerna inte 
fungerar. Författarna anser att detta bör kontrolleras och ansvarsrollen 
tydliggöras. 
 
Författarna anser att PV har en bristfällig kontroll av entreprenörerna som 
sköter basunderhållet, vilket styrks av intervjuerna med entreprenörerna. Ett 
förslag för att visa på vikten av god kontroll är att klassa ”kontroll av 
entreprenörer” som en betydande miljöaspekt. PV:s huvudsakliga 
miljöpåverkan uppkommer i produktionen vilket gör kontrollen av 
entreprenörerna på kraftverken väldigt betydelsefull ur miljösynpunkt. 
 
För att öka nyttan med miljöledningssystemet bör det bli mer användarvänligt. 
Rutiner bör förenklas och knytas på ett bättre sätt till verksamheten för att på så 
sätt underlätta användandet. Rutinerna anses även vara svåra att hitta igen och 
uppbyggnaden av systemet ifrågasätts. Ett förslag från en av 
intervjupersonerna, som författarna ställer sig bakom, är att omarbeta KAM till 
ett processinriktat system. Strukturen i KAM skulle då vara uppbyggd efter de 
processer verksamheten är uppdelad i vilket skulle underlätta för den anställde 
att hitta igen de dokument som rör denne och dennes process. Rutinerna är även 
dåligt uppdaterade vilket leder till att systemet lätt ses som inaktuellt och ett 
minskat förtroende för miljöledningssystemet uppstår. En ordentlig genomgång 
och uppdatering av rutinerna rekommenderas. Författarna anser att det skulle 
underlätta om administrationen av rutinerna hanterades internt för att på så sätt 
minska risken för sakfel samt lättare knyta rutinerna till verksamheten. 
 
Avsaknaden av ett utbildningsregister är en stor brist vilket medför att ingen 
kontroll av kompetensbehovet finns. Eftersom inget register finns har 
genomförda utbildningar inte kunnat kartläggas under examensarbetet. 
Författarna anser att ett utbildningsregister bör upprättas och kompetensbehovet 
uppdateras. Ingen allmän miljökunskapsutbildning har genomförts för de som 
anställts efter 1999 vilket författarna anser bristfälligt. En god miljökunskap 
krävs hos personalen för att öka förståelsen och därmed engagemanget för 
miljöfrågor. 
 
Gällande inköp av kemikalier anser författarna det bristfälligt ur miljösynpunkt 
att endast följa systemet med färgsignaler då detta främst beaktar 
arbetsmiljöaspekter. Författarna anser därför att PV borde följa båda 
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Kemikalieprocessens system och fortsättningsvis även använda 
rekommendationerna Nej, Ja och Rek. 
 
Gällande kvartalsrapporteringen av avfallsmängder tror författarna att ett enkelt 
sätt att göra avfallsstatistiken tydligare och mer tillförlitlig är att undvika nollor 
de kvartal avfallsmängden inte rapporteras. En nolla uppfattas som att inget 
avfall uppkommit vilket i detta fall är missvisande. Genom att utelämna siffran 
helt alternativt markera att inga mängder inkommit skulle en mer tillförlitlig 
avfallsrapportering erhållas.  
 
Det är viktigt att ha en väl fungerande återkoppling av positiva resultat för att 
skapa ett intresse och ett engagemang för miljöarbetet. Goda exempel från 
verksamheten är ett exempel som skulle kunna återföras till de anställda för att 
öka motivationen. 
Under examensarbetet har författarna uppmärksammat att miljöengagemanget 
från ledningen fokuseras på älvarna i norra Norrland vilket även styrks av en av 
intervjupersonerna. Även miljömålet ”minska förorening av mark” visar på 
detta då de detaljerade miljömålen endast omfattar älvarna i norra Norrland. 
Ytterligare ett exempel är att Ume och Lule älv prioriteras vid extern 
kommunikation med allmänheten. 
 
Angående det integrerade verksamhetssystemet har uppmärksammats att det 
finns en risk för en ojämn arbetsinsats mellan de olika delarna. I PV:s fall är 
uppfattningen att miljöområdet fått ett större fokus men det kan inte bekräftas 
då de övriga två områdena, kvalitet och arbetsmiljö, inte ingått i studien. 

7.4 Sammanfattning av slutsatser 
För att ge läsaren en överblick över resultaten presenteras examensarbetets 
slutsatser kortfattat i tabell 7.1. Det bör påpekas att bedömningen inte har 
någon vetenskaplig grund utan helt bygger på författarnas subjektiva 
värderingar. Syftet med tabellen är att den ska vara ett komplement till tidigare 
text i kapitlet. Miljöledningssystemets nytta och bidrag till miljöförbättring har 
valts att presenteras i en tregradig skala enligt nedan. 
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1=Området har bidragit med nytta och miljöförbättring 
2=Området har bidragit med stor nytta och miljöförbättring 
3=Området har bidragit med väldigt stor nytta och miljöförbättring 
 
Det är värt att påpeka att ingen negativ nytta med miljöledningssystemet 
påträffats under examensarbetet varför skalan enbart visar på graden av 
förbättring. 
 
Tabell 7.1 Sammanfattning av examensarbetets slutsatser. 
Område Nytta och bidrag till 

miljöförbättring 
Förslag på förbättring i 
examensarbetet 

Allmän uppfattning om 
miljöledningssystemet 3 - 

Miljömål 2 Ja 
Organisation, rutiner och 
ansvar 2 Ja 

Kommunikation 2 Nej 
Utbildning 1 Ja 
Projektstyrning 2 Nej 
Leverantörs- och 
entreprenörssamverkan 1 Ja 

Miljörevision 2 Nej 
Inköp, avfallshantering 
och bortskaffning 2 Ja 
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8. Diskussion 
Nedan utvärderas de metoder som använts i examensarbetet. Vidare 
kommenteras använda datas validitet och reliabilitet. Förslag på fortsatta 
studier inom området ges i slutet av kapitlet. 

8.1 Utvärdering av metod 
Författarna anser att studiens metod har fungerat bra och att insamlade data har 
en tillfredsställande validitet och reliabilitet. Vidare anser författarna att det 
varit till stor fördel att examensarbetet utförts av två personer varför detta kan 
rekommenderas till kommande examensarbetare. Under utvärdering och analys 
har en nackdel varit att författarna inte haft möjlighet att arbeta på samma ort 
som handledaren som representerar företaget. Författarna ser även att det varit 
en nackdel att inte sitta tillsammans med PV:s sakkunniga inom 
miljöledningsområdet. Närhet har dock funnits till handledaren på universitetet 
vilket underlättat utarbetandet av rapportstrukturen. 
 
Då examensarbetets ämne är förhållandevis nytt har endast ett fåtal liknande 
studier utförts inom ämnesområdet. Underlaget i form av litteratur är därför 
tunt vilket medfört att tidigare erfarenheter inte kunnat nyttjas i så stor 
utsträckning. 
  
Ett alternativ till studiens intervjuer hade varit att genomföra 
enkätundersökningar. Författarna anser dock att intervjuer har varit att föredra 
då enkätundersökningar inte givit möjlighet till vidare diskussioner. Ett större 
antal intervjuer hade varit önskvärt om tid funnits men författarna tror dock att 
intervjuerna givit en bra bild av verkligheten. Intervjuerna anses därför bidra 
till examensarbetets tillförlitlighet. 
 
Vid tillgång av mer ekonomiska resurser hade platsbesök vid samtliga 
studerade kraftverk kunnat genomföras vilket bidragit till en djupare studie 
vilket hade varit önskvärt ur författarnas synvinkel. Valet av de fyra 
kraftverken som studerats närmre grundade sig i att få en kulturell och 
geografisk spridning vilket författarna tror har givit den bästa bilden av hur 
miljöledningsarbetet fungerar i hela verksamheten. En djupare studie av 
miljöledningsarbetet hade kunnat genomföras om en geografisk avgränsning 
mot en älv alternativt en driftgrupp hade valts. En sådan avgränsning hade dock 
inte gett en överskådlig bild av PV:s miljöledningsarbete inom hela 
verksamheten och därmed hade examensarbetets syfte inte kunnat besvaras 
med lika hög tillförlitlighet. Resultaten från studien av de olika delarna av 
miljöledningssystemet varierar mellan kraftverken. Generella slutsatser har 
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dragits av miljöledningssystemets nytta och bidrag till miljöförbättring vilket 
inte kunnat genomföras vid en geografisk avgränsning. 
 
Författarna hoppas att examensarbetet ska vara ett användbart underlag för dem 
som ytterligare vill fördjupa sig inom området. Då studiens slutsatser kan anses 
tillförlitliga tror författarna att slutsatserna kan dras längre än till PV:s 
miljöledningssystem. Författarnas uppfattning är alltså att miljöledningssystem 
har en betydande nytta och ett väsentligt bidrag till miljöförbättring. 

8.2 Förslag på fortsatta studier 
Nedan presenteras ett antal förslag på fortsatta studier som författarna 
reflekterat över under examensarbetets gång: 

► Som tidigare nämnts i examensarbetet är endast ett fåtal studier med 
syfte att utvärdera miljöprestanda genomförda. Då nyttan med 
miljöledningssystem är ett omtvistat ämne vore det av stort intresse att 
fler liknande studier utfördes. 

► Då författarna har uppfattningen att miljöområdet prioriteras i det 
integrerade verksamhetssystemet, KAM, anses att det skulle vara av stor 
betydelse för PV att genomföra liknande studier för de övriga områdena 
kvalitet och arbetsmiljö. 

► Författarna ser även ett stort intresse av att titta på nyttan med PV:s 
integrerade verksamhetssystem i jämförelse med att ha de tre 
ledningssystemen separat. 

► En fördjupning av möjligheterna att omarbeta PV:s verksamhetssystem 
till ett processinriktat system skulle kunna vara till stor nytta för PV i 
deras fortsatta miljöledningsarbete. 

► Som framkommit under arbetets gång saknar PV en metod för 
ekonomisk värdering av miljöledningssystemets lönsamhet. Då detta inte 
rymdes inom tidsramen för det här examensarbetet ses ett stort intresse 
av en sådan studie. 

► Inom Vattenfall AB har liknande examensarbeten utförts med samma 
avgränsning mot avfall. En jämförelse mellan dessa studier kan vara av 
intresse för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan de olika företagen 
inom Vattenfallkoncernen. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjuperson, Kjell Isaksson 
► Vad skulle du säga att den huvudsakliga nyttan med miljöledningssystemet är? 
► Hur stor betydelse tror du miljöledningssystemet har haft för miljön? 
► Finns tydliga skillnader i företagets miljöarbete före och efter miljöcertifieringen? 

 
► Hur arbetar Vattenfall Vattenkraft med ständiga förbättringar och hur inkluderas det i 

det dagliga arbetet? 
► Vad använder ni för metod för att följa upp och mäta ständiga förbättringar? 
► Är du nöjd med era miljömål och måluppfyllelse? 
► Har miljömålen bidragit till förbättrad miljöprestanda? I så fall på vilket sätt? 

 
► Har ni följt upp kostnaderna för införandet och drift av miljöledningssystemet? 
► Har miljöledningssystemet varit lönsamt avseende investerade medel? 
► Ser du att det finns andra drivkrafter än miljöledningssystemet som har inverkat på 

miljöarbetet? 
 

► Vad tycker du att miljöledningssystemet har betytt för organisationens 
beslutsprocesser och projekthantering? 

► Hur upprätthålls en hög kompetens inom personalen med avseende på 
miljöledningsarbetet? 

► Får du någon allmän miljökunskapsutbildning? 
► Anser du att miljöfrågor får tillräckligt med resurser och hur fördelas dessa? 
► Finns tillräckligt med personella resurser inom miljöområdet? 
► Varför har ni valt att arbeta med konsulter (VEGA) istället för att anställa egen 

personal?  
► Kjell Olofsson på Bodens kraftverk sa att det inte finns tillräckligt med personal för 

att ha en miljöansvarig. Vår känsla är att det skulle vara nödvändigt med en 
miljöansvarig på varje kraftverk eftersom det bara finns en KAM-samordnare. 

► Hur högt värderas miljöförbättrandeåtgärder inom produktionen? 
► Vilka krav ställs på entreprenörer och leverantörer? Hur följs de upp? 
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Intervjuperson, Sören Ek 
► Hur ser du på nyttan med miljöledningssystemet? 
► Vilken var er huvudsakliga drivkraft till valet att certifiera ert miljöledningssystem? 
► Hur fungerar det dagliga arbetet med miljöledningssystemet? 
► Finns tydliga skillnader i företagets miljöarbete före och efter miljöcertifieringen? 

 
► Vad är ständig förbättring för dig? 
► Hur inkluderas detta i det dagliga arbetet? 
► Vad använder ni för metod för att följa upp och mäta ständiga förbättringar? 
► Är du nöjd med era miljömål kopplade till avfall och har de uppfyllts inom 

tidsramarna? 
► Har miljömålen bidragit till förbättrad miljöprestanda? I så fall på vilket sätt? 
► Finns miljönyckeltal som är lätta att relatera till? 

 
► Har miljöledningssystemet varit lönsamt avseende investerade medel? 
► Står nyttan med ledningssystemet i proportion till kostnaderna? 
► Har ni följt upp kostnaderna för införandet och drift av systemet? 
► Ser du att det finns andra drivkrafter än miljöledningssystemet som har inverkat på 

miljöarbetet? 
 

► Vilka miljöförbättringar inom avfallsområdet har uppnåtts? 
► Hur stor betydelse tror du miljöledningssystemet har haft för miljön? 
► Hur ser du på avfallets påverkan från Vattenfall Vattenkraft? 
► Har tyngdpunkten legat på att minska avfallsmängden eller på att miljöanpassa 

produkterna och därmed avfallet? 
► Vilka investeringar är gjorda för att minska avfallets miljöpåverkan och vad har det 

kostat? 
► Finns det några kostnadsbesparingar kopplade till avfall? I så fall vilka? 

 
► Vad tycker du att miljöledningssystemet har betytt för organisationens 

beslutsprocesser och projekthantering? 
► Hur upprätthålls en hög kompetens inom personalen med avseende på 

miljöledningsarbetet? 
► Får personalen någon allmän miljökunskapsutbildning? 
► På vilket sätt informeras personalen om företagets avfallshantering? 
► Anser du att miljöfrågor får tillräckligt med resurser? 
► Finns tillräckligt med personella resurser inom miljöområdet? 
► Hur stor vikt läggs vid miljöfrågor i projektprocessen? 
► Hur hanteras avfallsfrågor i projektprocessen? 
► Vilka krav ställs på entreprenörer och leverantörer? Hur följs de upp? 
► Hur kommuniceras idéer gällande miljöfrågor och hur förverkligas dessa? 
► Hur kommuniceras miljöledningssystemets funktion och förändringar? 
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Intervjuperson, Tord Eriksson 
► Hur ser du på nyttan med miljöledningssystemet? 
► Vilken var er huvudsakliga drivkraft till valet att certifiera ert miljöledningssystem? 
► Hur fungerar det dagliga arbetet med miljöledningssystemet? 
► Finns tydliga skillnader i företagets miljöarbete före och efter miljöcertifieringen? 

 
► Vad är ständig förbättring för dig? 
► Hur inkluderas detta i det dagliga arbetet? 
► Vad använder ni för metod för att följa upp och mäta ständiga förbättringar? 
► Är du nöjd med era miljömål kopplade till avfall och har de uppfyllts inom 

tidsramarna? 
► Har miljömålen bidragit till förbättrad miljöprestanda? I så fall på vilket sätt? 
► Finns miljönyckeltal som är lätta att relatera till? 

 
► Har miljöledningssystemet varit lönsamt avseende investerade medel? 
► Står nyttan med ledningssystemet i proportion till kostnaderna? 
► Har ni följt upp kostnaderna för införandet och drift av systemet? 
► Ser du att det finns andra drivkrafter än miljöledningssystemet som har inverkat på 

miljöarbetet? 
 

► Vilka miljöförbättringar inom avfallsområdet har uppnåtts? 
► Hur stor betydelse tror du miljöledningssystemet har haft för miljön? 
► Hur ser du på avfallets påverkan från Vattenfall Vattenkraft? 
► Tror du att investeringarna kopplade till avfallsfrågor har varit lönsamma? 
► Har miljöarbetet inkluderats i teknikutvecklingen och i så fall på vilket sätt? 
► Hur högt värderas miljöförbättrande åtgärder inom produktionen? 

 
► Vad tycker du att miljöledningssystemet har betytt för organisationens 

beslutsprocesser och projekthantering? 
► Hur upprätthålls en hög kompetens inom personalen med avseende på 

miljöledningsarbetet? 
► Hur sker fortbildningen av miljöledningssystemet och dess betydelse? 
► Hur stor vikt anser du ska ligga på miljöledningsutbildning av personal? 
► Får personalen någon allmän miljökunskapsutbildning? 
► På vilket sätt informeras personalen om företagets avfallshantering? 
► Anser du att miljöfrågor får tillräckligt med resurser? 
► Finns tillräckligt med personella resurser inom miljöområdet? 
► Hur stor vikt läggs vid miljöfrågor i projektprocessen? 
► Vilka krav ställs på entreprenörer och leverantörer? Hur följs de upp? 
► Hur kommuniceras idéer gällande miljöfrågor och hur förverkligas dessa? 
► Hur kommuniceras miljöledningssystemets funktion och förändringar? 
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Intervjuperson, Per-Olof Ferm 
► Hur ser du på nyttan med miljöledningssystemet? 
► Vilken var er huvudsakliga drivkraft till valet att certifiera ert miljöledningssystem? 
► Hur fungerar det dagliga arbetet med miljöledningssystemet? 
► Finns tydliga skillnader i företagets miljöarbete före och efter miljöcertifieringen? 

 
► Vad är ständig förbättring för dig? 
► Hur inkluderas detta i det dagliga arbetet? 
► Vad använder ni för metod för att följa upp och mäta ständiga förbättringar? 
► Är du nöjd med era miljömål kopplade till avfall och har de uppfyllts inom 

tidsramarna? 
► Har miljömålen bidragit till förbättrad miljöprestanda? I så fall på vilket sätt? 
► Finns miljönyckeltal som är lätta att relatera till? 

 
► Har miljöledningssystemet varit lönsamt avseende investerade medel? 
► Står nyttan med ledningssystemet i proportion till kostnaderna? 
► Har ni följt upp kostnaderna för införandet och drift av systemet? 
► Ser du att det finns andra drivkrafter än miljöledningssystemet som har inverkat på 

miljöarbetet? 
 

► Vilka miljöförbättringar inom avfallsområdet har uppnåtts? 
► Hur stor betydelse tror du miljöledningssystemet har haft för miljön? 
► Hur ser du på avfallets påverkan från Vattenfall Vattenkraft? 
► Har tyngdpunkten legat på att minska avfallsmängden eller på att miljöanpassa 

produkterna och därmed avfallet? 
► Tror du att investeringarna kopplade till avfallsfrågor har varit lönsamma? 
► Har miljöarbetet inkluderats i teknikutvecklingen och i så fall på vilket sätt? 
► Hur högt värderas miljöförbättrandeåtgärder inom produktionen? 

 
► Vad tycker du att miljöledningssystemet har betytt för organisationens 

beslutsprocesser och projekthantering? 
► Hur upprätthålls en hög kompetens inom personalen med avseende på 

miljöledningsarbetet? 
► Får personalen någon allmän miljökunskapsutbildning? 
► På vilket sätt informeras personalen om företagets avfallshantering? 
► Anser du att miljöfrågor får tillräckligt med resurser? 
► Finns tillräckligt med personella resurser inom miljöområdet? 
► Hur stor vikt läggs vid miljöfrågor i projektprocessen? 
► Hur hanteras avfallsfrågor i projektprocessen? 
► Vilka krav ställs på entreprenörer och leverantörer? Hur följs de upp? 
► Har ni bytt leverantörer eller entreprenörer efter certifieringen? I så fall varför? 
► Hur kommuniceras idéer gällande miljöfrågor och hur förverkligas dessa? 
► Hur kommuniceras miljöledningssystemets funktion och förändringar? 
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Intervjuperson, Jan Hjert 
► Hur ser du på nyttan med Vattenfall Vattenkrats miljöledningssystem? 
► Finns tydliga skillnader i Vattenfall Vattenkrafts miljöarbete före och efter 

miljöcertifieringen? 
► Hur integreras KAM och VIKAM? Finns en ambition att integrera KAM i VIKAM? 
► Hur informeras personalen ute på kraftverken om skillnader och likheter mellan 

KAM och VIKAM? 
► Finns ytterligare företag där ni arbetar som entreprenörer som ni tar hänsyn till i 

framtagandet av VIKAM? 
► När räknar ni med att certifiera er? Finns någon press från Vattenfall Vattenkraft? 

 
► Vad är ständig förbättring för dig? 
► Hur inkluderas detta i det dagliga arbetet? Hur arbetar personalen på kraftverken med 

ständiga förbättringar? 
► Tycker du att Vattenfall Vattenkrafts miljömål kopplade till avfall är bra och har de 

uppfyllts inom tidsramarna? 
► Har miljömålen bidragit till förbättrad miljöprestanda? I så fall på vilket sätt? 

 
► Har miljöledningssystemet varit lönsamt avseende investerade medel? 
► Ser du att det finns andra drivkrafter än Vattenfall Vattenkrafts miljöledningssystem 

som har inverkat på miljöarbetet? 
► Vilka konkreta miljöförbättringar har uppnåtts? 
► Hur ser du på avfallets påverkan från Vattenfall Vattenkraft? 

 
► Vad tycker du att Vattenfall Vattenkrafts miljöledningssystem har betytt för 

organisationens beslutsprocesser och projekthantering? 
► Får personalen på kraftverken någon utbildning av KAM? 
► Hur kommuniceras miljöledningssystemets funktion och förändringar? 
► Får personalen på kraftverken någon allmän miljökunskapsutbildning? 
► På vilket sätt informeras personalen på kraftverken om företagets avfallshantering? 
► Anser du att miljöfrågor får tillräckligt med resurser från Vattenfall Vattenkraft? 
► Finns tillräckligt med personella resurser inom miljöområdet? 
► Vilka krav ställs på er som entreprenörer? Hur följs ni upp? 
► Hur fungerar kommunikationen mellan VSN och Vattenfall Vattenkraft? 
► Hur kommuniceras idéer gällande miljöfrågor? 
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Bilaga 2. Organisationsscheman 
 

 
Figur 1 Organisationsschema över Vattenfallkoncernen (Vattenfall AB, no date i). 
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Figur 2 Organisationsschema över Elproduktion Norden (Vattenfall AB Vattenkraft, 2003 
b). 
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Bilaga 3. PV:s verksamhetspolicy 

Verksamhetspolicy för Vattenfall AB Vattenkraft 

Vatten, Vind och Värme 
Denna policy anger övergripande principer för styrning av Vattenfall AB 
Vattenkraft och de värderingar som skall vara vägledande för alla anställda i 
det dagliga arbetet. 
 
Vattenkrafts vision: Den mest värdeskapande producenten i Europa 
Vattenkrafts affärsidé: Lönsam vatten-, vind och värmekraftproduktion – 
uthållig, säker och miljöriktig 
 
Vattenkraft målstyrs med utgångspunkt från den av styrelsen årligen beslutade 
affärsplanen. 
 
Utmärkande för verksamheten ska vara: 

Hög kvalitet 
Uppgiften att förvalta, utveckla och driva Vattenkrafts anläggningar ska utgå 
från ägarens och kunders krav samt utföras effektivt och med hög säkerhet. 
Kund- och affärsrelationer ska på alla nivåer präglas av hög affärsmässighet. 

God arbetsmiljö 
Arbetsmiljön i våra anläggningar och på våra kontor skall vara säker, 
stimulerande, fri från alla former av sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling samt bidra till ökad livskvalitet för våra medarbetare. 

Minskad miljöpåverkan 
Miljöpåverkan från vår verksamhet skall minskas så långt det är tekniskt, 
ekonomiskt och praktiskt möjligt så att vi bidrar till en hållbar utveckling. 

Ständiga förbättringar 
Genom mål, förbättringsförslag, revisioner och uppföljningar bedrivs ett 
kontinuerligt förbättringsarbete av processer och arbetssätt. 
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Särskilt viktigt för oss är att: 
 

► snabbt förutse, reagera på och tillgodose vår ägares och kunders behov 
► effektivt och optimalt realisera driftprocessen 
► prioritera rätt underhålls- och förnyelseåtgärder 
► fokusera på damm- och kraftverksförnyelse 
► följa lagar, föreskrifter, tillstånd och vattendomar 
► säkra en långsiktig kompetensförhöjning 
► föra en öppen och regelbunden dialog med ägare, kunder, myndigheter, 

allmänhet och övriga intressenter 
► ställa lika höga kvalitets- och miljökrav på leverantörer, entreprenörer 

och samarbetspartners som vi ställer på egen verksamhet 
 



Bilaga 4. Aktuell lagstiftning på avfallsområdet 
 

 11

Bilaga 4. Aktuell lagstiftning inom avfallsområdet 
 
Lagstiftning Ikraftträdande 
Lag om transport av farligt gods (1982:821) 
 

1983-01-01 

Förordning om transport av farligt gods 
(1982:923) 

1983-01-01 

Förordning om producentansvar för 
returpapper (1994:1205) 

1994-10-01 

Förordning om producentansvar för 
förpackningar (1997:185) 

1997-06-01 

Miljöbalken (1998:808) 
 

1999-01-01 

Förordning om miljöfarlig verksamhat och 
hälsoskydd (1998:899) 

1999-01-01 

Förordning om miljöskadeförsäkring och 
saneringsförsäkring (1998:1473) 

1999-01-01 

Lag om skatt på avfall (1999:673) 
 

2000-01-01 

Förordning om skatt på avfall (1999:1218) 
 

2000-01-01 

Förordning om producentansvar för elektriska 
och elektroniska produkter (2000:208) 

2001-07-01 

Förordning om deponering av avfall 
(2001:512) 

2001-07-16 

Avfallsförordningen (2001:1063) 
 

2002-01-01 
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Bilaga 5. PROPS modell för stora anläggningsprojekt 
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Bilaga 6. Instruktionen för avfallshantering på 
anläggningen 

Avfallssortering på lilla Vargön kraftverk 
 
Avfallsfraktion Behållare Placering 
Metallskrot Container Verkstad 
Papper Papplåda Kontor 
Hushåll och byggavfall Container Utanför station 
Farligt avfall:   
Oljeavfall (isolerolja, smörj/hydraulikolja) Oljefat G3 maskinplan 
Lösningsmedel Oljefat G3 maskinplan 
Färgavfall Oljefat G3 maskinplan 
Batterier Plåthink G3 maskinplan 
Lysrör Lockringsfat G3 maskinplan 
Kvicksilverhaltigt avfall Plåthink G3 maskinplan 
Sprayburkar Lockringsfat G3 maskinplan 
Oljetrasor och absorbenter Lockringsfat G3 maskinplan 
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Bilaga 7. Betydande miljöaspekter 

Resursanvändning 
Kemikalier 
Oljor – förbrukning 
Gaser – mängd i tekniska system 

► SF6 (i brytare i ställverk) 
Tungmetaller – mängd i tekniska system 

► Pb (bly i batterier) 
► Hg (kvicksilver) 

Drivmedel – förbrukning 
► Bensin till fordon 
► Diesel till fordon 

Energi 
► Förbrukning av el 
► Användning av olja 

Emissioner 
Luft 

► Avgång av växthusgaser vid överdämning 
► Utsläpp av NOX 
► Utsläpp av CO2 

Vatten 
► Fett 
► Oljeläckage 

Mark 
► Oljespill 
► Läckage från gamla tippar/massupplag 
► Läckage från gammal blästersand 

Transporter 
Entreprenörer persontransport – bil (till och från arbetet) 
Entreprenörer persontransport – bil (i arbetet) 
Vattenkraften personaltransporter – bil (i arbetet) 
Vattenkraften personaltransporter – flyg (i arbetet) 
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Lokala miljöfrågor 
Påverkan på landskapsbild 

► Visuell påverkan från vattenkraft 
► Visuell påverkan från vindkraft 

Påverkan på ekosystem 
► Stängning av vattenvägar, minskade vilda stammar av fisk 
► Biotopförändringar (akvatisk/terrest) 
► Överdämning av markområden 
► Torrläggning av älvsträckor 

Olyckor och incidenter – risker 

Utsläpp till luft 
► PCB – emission vid rivning av byggnader 
► Läckage av SF6 från brytare eller skensystem 
► Utsläpp av gaser vid brand 

Utsläpp till vatten  
► Oljeläckage - incidenter under året 
► Utsläpp farliga ämnen vid brand 

Utsläpp till mark 
► Oljeläckage – incidenter under året 

Övriga olyckor och incidenter 
► Dammbrott 
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Bilaga 8. Tabell över PV:s miljömål och måluppfyllelse 
inom avfallsområdet  
 
Detaljerade 
miljömål 

2000 Resultat 2001 Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 

”Minska mängden 
kvicksilver i 
anläggningarna” (kg) 

3 Uppfyllt 0,5 Uppfyllt 0,1 
Avskaffat allt 
kvicksilver vid 
reinvesteringar 

0,3 Uppfyllt 

”Sanera minst en 
förorenad plats” X Uppfyllt X Uppfyllt - - - - 

”Kartläggning av 
markföroreningar 
längs Ume älv och 
Skellefte älv” 

- - - - X Delvis 
uppfyllt - - 

”Markundersökningar 
av tre platser längs 
Lule älv samt 
saneringsåtgärder av 
markområden längs 
Lule älv och Ume 
älv” 

- - - - X 

Samråd pågår 
med Läns-

styrelsen om 
vad som bör 

saneras 

- - 

”Undersöka och 
kartlägga förorenad 
mark på 15-20 
anläggningar söder 
om Ume älv” 

- - - - - - X 
Har ej utförts 
pga bristande 
resurser hos 

entreprenören

”Allt farligt avfall ska 
sorteras till 100 % 
enligt specificerade 
fraktioner”  

- - X Delvis 
försenat

- - - - 
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Bilaga 9. Sammanfattning av avfallsmängder 
 
Boden 2000 2001 2002 2003 
Avfall till:         
Deponi (kg) 310 360 420 0 
Förbränning (kg) 3200 2100 13150 4000 
Återvinning (kg) 205 500 300 650 
   
Farligt avfall:  
Spillolja (l), inkl. fett 2000 420 0 200 0 
Fett och smörjmedel (kg) 0 68 0 
Kraftbatterier (kg bly) 0 0 0 0 
Färgavfall (l) 2 0 0 0 
Lysrör (l) 204 0 102 0 
Fast oljeavfall (kg) 340 0 100 0 
Lösningsmedel (l) 110 0 0 0 
Övrigt farligt avfall (kg) 30 0 20 0 
 
Grundfors 2000 2001 2002 2003 
Avfall till:         
Deponi (kg) 3000 1800 2280 0 
Förbränning (kg) 0 0 0 0 
Återvinning (kg) 0 0 0 0 
       
Farligt avfall:      
Spillolja (l), inkl. fett 2000 400 900 1400 20 
Fett och smörjmedel (kg)  0 0 0 
Kraftbatterier (kg bly) 0 0 0 0 
Färgavfall (l) 10 0 0 0 
Lysrör (l) 100 0 0 0 
Fast oljeavfall (kg) 380 500 500 0 
Lösningsmedel (l) 0 200 0 0 
Övrigt farligt avfall (kg) 0 100 0 0 
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Midskog 2000 2001 2002 2003 
Avfall till:         
Deponi (kg) 500 500 2000 0 
Förbränning (kg) 0 0 0 0 
Återvinning (kg) 0 10000 0 0 
       
Farligt avfall:      
Spillolja (l), inkl. fett 2000 4200 0 2300 0 
Fett och smörjmedel (kg)  0 0 0 
Kraftbatterier (kg bly) 0 0 0 0 
Färgavfall (l) 200 0 0 0 
Lysrör (l) 0 0 0 0 
Fast oljeavfall (kg) 0 600 0 0 
Lösningsmedel (l) 0 0 0 0 
Övrigt farligt avfall (kg) 0 0 0 0 
 
Vargön 2000 2001 2002 2003 
Avfall till:         
Deponi (kg) 0 500 0 0 
Förbränning (kg) 1000 0 100 0 
Återvinning (kg) 110 20 20 0 
       
Farligt avfall:      
Spillolja (l), inkl. fett 2000 489 1500 400 0 
Fett och smörjmedel (kg)  0 0 0 
Kraftbatterier (kg bly) 0 0 0 0 
Färgavfall (l) 31 90 0 0 
Lysrör (l) 32 30 47 0 
Fast oljeavfall (kg) 136 200 182 0 
Lösningsmedel (l) 16 10 0 0 
Övrigt farligt avfall (kg) 11 0 0 0 
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Totalt Vattenfall AB Vattenkraft 2000 2001 2002 2003 
Avfall till:         
Deponi (kg) 55 172 172 821 78 711 10 899 
Förbränning (kg) 28 301 59 198 144 031 31 685 
Återvinning (kg) 24 365 66 532 36 630 10 820 
       
Farligt avfall:      
Spillolja (l) 171 217 47 156 58 325 23 312 
Fett och smörjmedel (kg)  1 006 4 728 166 
Kraftbatterier (kg bly) 25 818 4 353 45 155 8 770 
Färgavfall (l) 2 499 5 512 568 65 
Lysrör (l) 6 479 4 076 4 090 1 021 
Fast oljeavfall (kg) 8 591 10 294 9 365 1 482 
Lösningsmedel (l) 859 940 355 40 
Övrigt farligt avfall (kg) 10 923 2 012 19 909 490 




