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Sammanfattning 
 
Transporter och dess påverkan är ett miljöproblem eftersom transporter bland annat 
bidrar till ökad försurning, övergödning och växthuseffekten. Ett antal politiska mål har 
antagits som indirekt eller direkt syftar till att minska den miljöpåverkan som 
transporter medför. Transporter regleras både i speciallagstiftningar och i den 
övergripande miljöbalken. Transporter är inte tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken, men enligt förarbeten kan transporter till och från en anläggning eventuellt 
tas med vid en tillståndsprövning av en miljöfarlig verksamhet. Genom att studier av 
miljöbalken och förarbeten erhålls ingen klarhet gällande detta. I ett flertal rättsfall har 
huvudfrågan varit ifall transporter är att anse som ett följdföretag som ska tas med vid 
en tillståndsprövning av en miljöfarlig verksamhet. Rättsfallen ger vid handen att 
transporter endast är att räkna som ett följdföretag i närområdet.   
 
Ett annat styrmedel än lagstiftning som kan användas för att minska transporters 
miljöpåverkan är miljöledningssystem. Miljöledningssystem är ett frivilligt instrument 
som används av företag för att uppnå bättre miljöprestanda. Ett företag väljer själva 
vilken av företagets betydande miljöaspekter1 de anser är viktigast att arbeta med. Vissa 
företag har transporter som en betydande miljöaspekt och arbetar aktivt med transporter 
i sitt miljöledningssystem, medan somliga företag har andra miljöaspekter som de 
arbetar aktivt med.  
 
Lagstiftning och miljöledningssystem är tänkta att komplettera varandra genom att 
lagstiftningen ska utgöra en miniminivå för företagen och ledningssystemet ska vara ett 
instrument för företag som vill arbeta utöver denna nivå. Idag är lagstiftningens 
miniminivå gällande transporter för låg för att skydda miljön i den utsträckning som 
behövs.  Därför behövs det en höjning av miniminivån i lagstiftningen. En sådan 
höjning bör ske genom en direkt reglering av transportsektorn och inte bara genom 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Detta skulle medföra att även icke tillståndspliktiga 
verksamheters transporter regleras i större utsträckning. Direkt reglering av 
transportsektorn kan till exempel ske genom skatter, krav på miljöanpassade fordon 
eller andra avgifter.  
 
 
 

 
1 de delar av företagets aktiviteter/verksamhet, produktion eller tjänster som kan inverka på miljön 
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Abstract  
 
Transportation and its effects on its surroundings is an environmental issue, since it 
amongst other things contributes to acidification, over fertilization and the greenhouse 
effect. A number of political goals have been adopted that either directly or indirectly 
aim at reducing the environmental impact caused by transportation. Both the 
Environmental Code and special legislation are used to regulate transportation in 
various ways. Transportation is not considered to be an activity subject to licensing 
according to the Environmental Code. However, according to preparatory work, 
transportation may be included in an evaluation of environmentally hazardous activities. 
Numerous legal cases concerning transportation have been tried and the main issue have 
been whether or not transportation is to be considered as a part of the activity and 
therefore be included in the license.  From the legal cases the conclusion can be drawn 
that transportation should be considered as a part of the activity in its vicinity. 
 
Another means of control, that can reduce the environmental problems that 
transportation contributes to, is environmental management system. Environmental 
management is a voluntary way for companies to achieve better environmental 
performance. The company decides which of the company’s environmental aspects they 
think is the most important to work with and reduce. Some companies have chosen 
transportation as an important environmental aspect and therefore they work active with 
transportation in their environmental management system.  
 
The legislation should be the minimum level that protects the environment and 
environmental management system should be a systematic way for the companies who 
want to work over this minimum level. Today the transport legislation is too weak and 
therefore the minimum level need to be raised. The raising of the minimum level in the 
legislation needs to be addressed directly to the transport sector and not just through the 
licensing application of a hazardous activity. The direct addressing of the transport 
sector will also make non-licence activities influenced by the law and not just the 
licensed ones. Direct legislation of the transport sector can occur in form of taxes, 
demands of environmentally adjusted vehicles and other fees.  
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1 Inledning 
 
Transporter påverkar miljön negativt på flera sätt, till exempel leder transportemissioner 
till försurning, övergödning och växthuseffekten. Det är därför viktigt att skydda miljön 
från transportemissioner.  
 
Verksamheter är beroende av transporter i form av till exempel råvaror och färdiga 
produkter. Vissa verksamheter har kontinuerliga transporter till och från anläggningen 
varje timme. Det kan handla om flera lastbilar per dygn, vilket innebär en stor 
belastning för omgivande områden i form av buller, luftföroreningar och partiklar. 
Transporter och verksamheten är nära sammankopplade och om verksamheten inte 
fanns skulle det inte heller ske några transporter som påverkar miljön i området.  
 
Transporters miljöpåverkan är ett komplext problem därför behövs olika styrmedel för 
att minska denna påverkan. I denna uppsats behandlas de två styrmedlen 
miljölagstiftning och miljöledningssystem utifrån transportsynpunkt. Frågan är ifall 
dessa två styrmedel är ändamålsenliga och ifall de kompletterar varandra inom 
transportområdet. Leder styrmedlen till att en hållbar utveckling uppnås eller behövs en 
utveckling av styrmedlen. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur transporter regleras miljörättsligt till och från en 
miljöfarlig verksamhet och hur företag arbetar med transporter i sitt 
miljöledningssystem. Syftet är även att inom transportområdet studera hur dessa två 
system tillsammans leder till en hållbar utveckling. Syftet preciseras mer i de fem 
frågeställningarna nedan: 
 

• Vilka miljörättsliga krav kan ställas på transporter till och från en miljöfarlig 
verksamhet? 

• Är denna reglering ändamålsenlig och räcker den för att klara av problemen 
gällande transportemissioner?  

• Vilka krav kan ställas på tranporter utifrån miljöledningssystem? 
• Kan miljöledning vara ett komplement till lagstiftningen. På vilket sätt 

kompletterar de två systemen varandra inom transportområdet? 
• Blir regleringen av transporter heltäckande genom lagstiftning och 

miljöledningssystem eller behövs en utveckling av systemen? 
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1.2 Metod 
 
En litteraturstudie utförs gällande transporters emissioner och dess miljöpåverkan. 
Information inhämtas från regeringen och naturvårdsverkets hemsidor gällande Sveriges 
arbete mot en hållbar utveckling. En sammanfattning av vad miljöledningssystem är och 
hur det fungerar görs utifrån litteratur på området. En analys av aktuell miljölagstiftning 
som behandlar transporter utförs. Då denna lagstiftning inte ger svar på frågan hur 
transporter kan regleras med hjälp av lagstiftningen studeras litteratur och förarbeten. 
För att få ytterligare kännedom om rättsläget har aktuella rättsfall på området 
analyserats. Då det nyligen har kommit ett prejudikat gällande reglering av transporter 
vid tillståndsprövning utgör detta fall grunden för studien av det aktuella rättsläget. 
Analyser utförs även på senare fall från Miljööverdomstolen som behandlar 
transportfrågan. Flera personer intervjuas gällande deras syn på transportfrågans 
reglering i lagstiftningen och miljöledningssystem. Dessa intervjuer ligger till grund för 
en analys om hur systemen kompletterar varandra. För att få en så bra bild av 
verkligheten som möjligt sker intervjuerna med personer på länsstyrelsen, personer på 
företag (både de som köper in transporter och de som säljer transporttjänster) och en 
miljörevisor.  

 

1.3 Avgränsningar 
 
De problem som transporteremissioner leder till är avgränsade till växthuseffekten, 
försurning, övergödning, marknära ozon och partiklar. Endast de miljökvalitetsmål som 
direkt berör transportproblemen ovan berörs i uppsatsen. De styrmedel som behandlas 
är miljöledning och miljölagstiftning, andra styrmedel berörs endast kort i diskussionen. 
De rättsfall som bidrar till något nytt gällande regleringen av transporter vid 
tillståndsansökningar analyseras i uppsatsen.  
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2 Transportemissioner 
 
Emissionerna från transporter är till exempel; svaveldioxid, kväve, flyktiga organiska 
ämnen, kolmonoxid och koldioxid. Dessa emissioner påverkar vår hälsa och miljö på 
olika sätt.2 Transporter leder till många negativa effekter för miljön. De negativa 
effekterna växthuseffekt, försurning, övergödning, marknära ozon och partiklar kommer 
nedan att förklaras lite närmare. 

 

2.1 Växthuseffekten 
 
Växthusgaser i atmosfären har förmågan att delvis absorbera den långvågiga 
värmestrålningen från jorden, detta är växthuseffekten. Växthuseffekt är naturlig och 
den är en förutsättning för att det ska finnas liv på jorden. Problemet med 
växthuseffekten är att det genom mänskliga aktiviteter släppts ut mer växthusgaser i 
atmosfären än vad som är naturligt, vilket medför att jordens medeltemperatur höjs. En 
av de aktiviteter som leder till en förstärkt växthuseffekt är fossil energianvändning, 
denna energianvändning sker bland annat vid transporter.3  
 
De gaser som kallas för växthusgaser är; Vattenånga (H20), koldioxid (CO2), metan 
(CH4), ozon (O3), dikväveoxid (N2O) och CFC-föreningar (kol-, klorfluorföreningar, 
kallas för freoner). Olika växthusgaser är olika effektiva på grund av att de har olika 
lång livslängd. Vissa CFC- föreningar har en livslängd på flera hundra år.4

 
Den ökade mängden växthusgaser i atmosfären leder till att jordens 
medeltemperaturtemperatur ökar. En fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären skulle 
medföra en ökning av jordens medeltemperatur på 1,5-4,5 grader Celsius. Varmare 
klimat gör att det avdunstas mer vattenånga från havet vilket leder till mer regn och 
ökad växthuseffekt. I Skandinavien kan det genom en förstärkt växthuseffekt komma att 
bli regnigare än i USA och Medelhavsområdet. Det varmare klimatet kommer i sin tur 
att leda till en ökad rörlighet i atmosfären. Det varmare klimatet medför även att havet 
expanderar och mer vatten kommer att tillföras till havet då glaciärer smälter och rinner 
ner i havet. Havsytan höjs och låglänta länder kommer att drabbas av mer 

 
2 Naturvårdsverket,  Miljöanpassning av transporter, s 6 ff 
3 Brandt, N. och Gröndahl, F. Miljöeffekter, s 29 
4 Antonsson, A. med flera. Miljö i ett företagsperspektiv, s 14 
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översvämningar eller i värst fall försvinna helt under ytan.5

 
Alla forskare är inte överens om att den ökade mängden växthusgaser kommer att 
påverka klimatet och leda till de effekter som redovisats ovan. Vissa forskare menar att 
den ökade medeltemperaturen beror på naturliga variationer i medeltemperaturen medan 
andra anser att det är en följd av de ökade mängderna växthusgaser i atmosfären. FN: s 
(Förenta Nationernas) IPPC-kommitté (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
har gjort en utvärdering av olika forskares resultat och åsikter. Denna utvärdering har 
redovisats i rapporter som sedan fungerat som underlag för den klimatkonvention som 
förhandlades fram under Rio-konferensen 1992. Klimatkonventionen trädde i kraft 
1994.  Den sammanfattade åsikten i rapporterna var att det finns vetenskapligt stöd för 
att växthusgaser som är orsakade av mänskliga utsläpp påverkar klimatet. Rapporterna 
ledde till att det internationella samfundet 1995 i Berlin erkände att växthuseffekten var 
ett faktum. Detta faktum har haft stor vikt för de klimatmöten som hållits i Kyoto 1997, 
Buenos Aires 1998, och Bonn 1999, där förhandlingar om sänkningar av 
koldioxidutsläppen har genomförts.6  

 

2.2 Försurning 
 
Utsläpp från transporter bidrar till försurning genom att svaveldioxider och kväveoxider 
från trafiken bidrar till nedfall av försurande ämnen. De flesta försurande föroreningar 
som regnar ner över Sverige kommer ifrån Tyskland, Polen och Storbritannien, men det 
finns även lokala närområden där utsläpp får stora konsekvenser. Kvävedioxiden kan i 
vissa fall tas upp av vegetationen och utnyttjas då som näringsämnen, men då marken är 
mättad på kväve verkar kvävet försurande. 
 
Effekterna av det sura nedfallet är att markens näringsämnen utlakas, markens pH 
sjunker och det orsakas skogsskador. Försurande mark och utsläpp av försurande ämnen 
har medfört att även sjöar och vattendrag har blivit kraftigt försurade. Vissa växt- och 
djurarter trivs inte i sura sjöar, dessa kommer att minska i antal eller att dö ut. 
Aluminiumhalten i sjöar ökar i takt med att sjöns surhetsgrad ökar och det kan medföra 
att bland annat fiskar dör genom kvävning7. Markförsurning innebär även att andra 
giftiga metaller frigörs lättare. En sådan metall är kadmium som lätt tas upp av växterna 

 
5 Brandt, N. och Gröndahl, F. Miljöeffekter, s 39 f 
6 Michanek, G. och Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s 240 
7 Naturvårdsverket, Miljöanpassning av transporter, s 6 
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vilket kommer att påverka de djur som äter dessa växter negativt.  
 
Den kritiska belastningsgränsen för exponering av svavel och kväve är idag överskriden 
och då främst i södra Sverige.8

 

2.3 Övergödning 
 
Övergödning kallas även för eutrofiering som betyder näringsrik. De ämnen som är 
näringsberikande är kväve och fosfor. Transporter är en av de källor som släpper ut 
kväve i naturen. Kväve fungerar både som ett försurande ämne och som ett övergödande 
ämne. När ett område får tillskott av kväve som näringsämnen ökar produktionen. I ett 
hav kommer alltså algproduktionen att öka, en snabb sådan ökning kallas för 
algblomning. Algblomning kan leda till förändrade artsammansättningar i ekosystemet. 
Vissa arter kommer att trängas undan medan andra istället gynnas. Algblomning leder 
till grumligare vatten som göra att vissa arter måste söka sig högre upp mot vattenytan 
för att kunna få tillgång till solljus, en av dessa arter är blåstången.9

 
Ökad produktion i vattnet leder till att allt fler växter och djur dör och sjunker ner till 
botten för att nedbrytas, detta leder till syrefria bottnar. De djur som lever på dessa 
bottnar kommer att försöka fly. Om syretäringen fortsätter kommer det tillslut att råda 
total syrebrist på botten och då bildas svavelväte som utgör ett dödligt gift för allt högre 
liv på bottnarna.10

 

2.4 Marknära ozon 
 
Ozon är en viktig oxidant. Ozon i atmosfären fungerar som UV-filter, men ozon i 
luftlagret nära marken är skadligt för människor, djur och växter. Marknära ozon (O3) 
bildas när solljus får verka på kvävedioxid (NO2). Då bildas en fri syreatom (O*) och 
kvävemonoxid (NO), den fia syremolekylen bildar tillsammans med syre (O2) marknära 
ozon. I normala fall går sedan reaktionen av ozon åt motsatt riktning och återbildar 
kvävedioxid. Problem uppstår när det finns kolväten i luften från till exempel 
trafikavgaser. Dessa kolväten reagerar med kvävemonoxiden och förbrukar därmed 

 
8 Brandt, N. och Gröndahl, F. Miljöeffekter, s 91, 108 
9 A.a., s  65 ff 
10 A.a., s 70  
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kvävemonoxiden i luften, vilket motverkar återbildandet av kvävedioxiner och halten av 
marknära ozon stiger.11 På sommaren bildas ofta höga halter av skadligt marknära ozon. 
”Moln” av dessa luftföroreningar kommer då in med vindar från övriga Europa. 
Konsekvenserna av förhöjda halter av marknära ozon är att växternas fotosyntes 
hämmas och därmed kan skördeförlusterna bli stora. Marknära ozon påverkar även 
männsikors hälsa genom att gasen irriterar slemhinnor och lungor. Gränsvärdena för 
marknära ozon överskrids idag i Sverige. För att Sverige ska få ner de höga halterna av 
marknära ozon krävs det att kväveoxid- och kolvätehalterna i hela Europa sänks.12

 

2.5 Partiklar 
 
Partiklar kommer från vägtrafiken främst genom uppvirvlat damm från vägbanorna, 
men även från bilavgaser. På våren förekommer det mest partiklar genom att 
vägbanorna är på väg att torka upp och det fortfarande finns partiklar kvar från slitage 
av dubbdäck och andra vinterdäck. Partiklar från avgaser är små, men många och kan 
transporteras långa sträckor, därför befinner sig de oftast långt ifrån utsläppsstället.13 
Halterna befinner sig ofta över de lagstadgande normer vilka reglerar hur hög halten av 
partiklar får vara utomhus år 2005.  
 
Partiklar är skadliga för hälsan. De påverkar luftvägarna och hjärt- och kärlsystemet. 
Det finns även en koppling mellan partiklar och lungcancer. Korttidsexponering av 
partiklar kan leda till förändringar av lungfunktionen, ökad medicinering, fler problem 
för astmatiker och fler fall av barn med lungsjukdomar. Det kan också leda till dödsfall i 
hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Hälsoeffekterna vid långtidsexponering är inte lika 
studerade som korttidsexponering, men det har påvisats ökad risk för lungcancer. 
Långvarigexponering leder generellt till minskad livslängd och utveckling av astma.14

 

 
11 Brandt, N. och Gröndahl, F. Miljöeffekter s 55 
12 A.a., s 55 ff 
13 Kävlinge kommun, 2005-04-06  
14 Stockholms länsstyrelse, 2003:02 
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3 Politiska mål 
 
Transporter leder till en stor påverkan på miljön, därför har politiska mål tagits fram 
som indirekt och direkt behandlar transporter. Nedan redogörs för det övergripande 
målet en hållbar utveckling, de miljökvalitetsmål som är kopplade till transporter och de 
transportpolitiska mål som tagits fram för att vara en hjälp på vägen mot det hållbara 
samhället. 

 

3.1 Hållbar utveckling 
 
Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt, men det råder trots detta en enighet 
om att en hållbar utveckling måste vara det övergripande målet för 
samhällsutvecklingen. En hållbar utveckling växer fram i samspelet mellan ekologiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella system, vilka är ömsesidigt beroende av varandra. 
Detta innebär mer konkretiserat att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av en 
förstörd miljö och att miljöpolitiken måste vara kostnadseffektiv. För att systemen ska 
kunna samspela och stödja varandra måste förändringar ske i alla systemen. Arbetet 
med att ställa om samhället måste ske ur ett globalt perspektiv, eftersom nationella 
förändringar ofta ger effekter för andra länder. Ett antal internationella organisationer 
som FN, OECD och EU har inom sina verksamhetsområden antagit strategier för 
hållbar utveckling.15

 
I Göteborg antog EU: s ministrar 2001 en strategi för hållbar utveckling i unionen. Den 
består av politiska åtaganden om ekonomisk och social förnyelse och en 
miljödimension. Strategin grundas på principen att de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga verkningarna av all politik bör behandlas på ett samordnat sätt och att alla 
politiker bör ta hänsyn till detta vid beslutsfattande. Medlemsländerna uppmanades även 
att utforma nationella strategier för hållbarhet.16  
 
I Sverige är hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik, det 
innebär att politiska beslut ska utformas med hänsyn till ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser på lång sikt. Nuvarande regering presenterade i april 2004 
en revidering av den nationella strategin för hållbar utveckling. Strategin har tre 

 
15 Naturvårdsverket-2, 2005-03-29 
16 Naturvårdverket-3, 2004-08-03 
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utgångspunkter varav de första är att hållbar utveckling i Sverige endast kan uppnås 
genom globalt och regionalt samarbete. Den andra är att hållbar utveckling måste 
integreras i alla politikområden. Den tredje utgångspunkten är att ytterligare nationella 
insatser krävs för att långsiktigt värna de kritiska resurser som utgör basen för den 
hållbara utvecklingen. Att minska den miljöpåverkan som transporter medför är en 
viktig del i arbetet att uppnå en hållbar utveckling och nämns flera gånger i den strategi 
regeringen antagit.17  
 

3.2 Miljökvalitetsmålen  
 
Till nästa generation skall det lämnas över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. De 15 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för den strävan som finns att uppnå en 
ekologisk hållbar samhällsutveckling. De har blivit ett riktmärke för allt svenskt 
miljöarbete oavsett var och av vem det bedrivs. Flera av dessa miljökvalitetsmål 
behandlar transporter och den miljöpåverkan transporter innebär.18  
 
Begränsad klimatpåverkan – Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN: s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med 
andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.19  
 
Vägtrafikens utsläpp leder till att växthusgaserna inte minskar så mycket. Framförallt på 
grund av att de tunga godstransporterna ökar i omfattning. Enligt en prognos utarbetad av 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2004 kommer de svenska utsläppen av 
växthusgaser år 2010 ligga 1 % under 1990 års nivå och ytterligare åtgärder kommer att 
krävas för att kunna uppfylla det mål på 4 % som ska uppfyllas till åren 2008-2012.20

 
Frisk luft - Luften ska vara så ren att människors hälsa och djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 

 
17 Regeringen-1, 2004-05-15 
18 Naturvårsverket-4, 2004-06-04 
19 Sveriges miljömål-1, 2005-03-03
20 Sveriges miljömål-2, 2005 
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Luftföroreningar är orsak till många negativa effekter för människors hälsa. Träd och olika 
grödor skadas av luftföroreningar och nedbrytningen av olika material påskyndas. De 
föroreningar som har mest negativ effekt är kväveoxider, svaveloxid, marknära ozon, 
partiklar och organiska miljögifter.21  
 
Föroreningarna kommer till stor del från vägtrafik, arbetsmaskiner och förbränning av 
biobränslen. Halterna av svaveldioxid och kvävedioxid har minskat betydligt. Minskningen 
av kväveoxid har däremot avstannat de senaste åren. För ozon sker endast en minskning av 
antalet toppar.22  
 
Bara naturlig försurning - De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller 
inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.23  
 
Svaveldioxid och kväveoxider leder till försurning. En viss del av svaveloxiderna härrör 
från transporter. De mesta av kväveoxidutsläppen härrör från person- och lastbilar, men 
även från fartyg.24 Det behövs fler åtgärder både nationellt och internationellt för att minska 
försurningen i Sverige. I Sverige behövs det fler åtgärder för att minska utsläppet av 
kväveoxider och de försurande effekterna av skogsbruket.25  
 
Ingen övergödning - Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.  
 
Den övergödning som sker till följd av utsläpp av kväveoxider kommer till stor del från 
trafik och energiproduktion. Sveriges övergödning påverkas i stor utsträckning av andra 
länders utsläpp.26  
 
Ett antal specifika transportpolitiska mål har antagits för att säkerställa en hållbar 

 
21 Sveriges miljömål-3, 2004-06-04 
22 Sveriges miljömål-4, 2004-06-04 
23 Sveriges miljömål-5, 2004-06-04 
24 Sveriges miljömål-7, 2005 
25 Sveriges miljömål-6, 2004 
26 Sveriges miljömål-8, 2004-06-04 
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transportförsörjning.  
 

3.3 Transportpolitiska mål  
 
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Det övergripande målet finns preciserat i sex delmål: 
 

• Ett tillgängligt transportsystem, transportsystemet utformas så att medborgarnas 
och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. 

• En hög transportkvalitet, transportsystemets utformning och funktion medger en 
hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet. 

• En säker trafik, det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen 
dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom transportsystemet. 
Transportssystemets utformning och funktion ska anpassas till de krav som 
följer av detta. 

• En god miljö, transportssystemets utformning och funktion anpassas till krav på 
en god livsmiljö för alla, där natur och kulturmiljö skyddas mot skador. En god 
och hälsosam hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser ska 
främjas. 

• Positiv regional utveckling, transportsystemet främjar en positiv regional 
utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheter för olika delar av 
landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd. 

• Ett jämställt transportsystem, transportsystemet är utformat så att det svarar mot 
både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma 
möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning 
och deras värderingar tillmätas samma vikt.  

 
 
Målen ska ligga fast över en längre tidsperiod. De ska ge uttryck för kontinuitet och 
långsiktighet i transportpolitiken. Någon inbördes prioritering finns inte mellan de 
delmålen. På sikt ska alla delmål uppnås.27  

 
27 Regeringen-2, 2004-05-04 



Miljölagstiftning och miljöledningssystem 

– En studie gällande hur systemen kompletterar varandra på transportområdet 

 

11 

                                                  

4 Lagar och andra krav som reglerar transporter 
 
För att genomföra ett hållbart samhälle krävs insatser på många nivåer och av många 
aktörer. Statens roll är att skapa förutsättningar för alla att kunna bidra till en hållbar 
utveckling. En del av detta är skapandet av en hållbar miljölagstiftning.28 Transporter är 
en verksamhet som på flera sätt påverkan människans hälsa och miljö negativt. För att 
kunna minska denna påverkan är det viktigt att reglera transporter i lagstiftningen.  
 

4.1 Lagar som reglerar transportsektorn29

 
Vid byggande av transportanläggningar är det inte bara mark och vattenområden som 
tas i anspråk. Det innebär även ökad förekomst av buller och föroreningar från de 
kommande transporterna. De författningar som reglerar utbyggnad och drift av 
transportanläggningar är väglagen, banlagen, luftfartslagen och farledslagen. 
Miljöbalken (MB) gäller parallellt med dessa speciallagstiftningar. Reglerna i 
miljöbalken kan hindra ett tillstånd att bygga en anläggning även om tillstånd meddelats 
genom någon av speciallagstiftningarna. Plan- och bygglagen (PBL) är en ytterligare 
lagstiftning som tillämpas vid byggande transportanläggningar. Om gällande detaljplan 
eller områdesbestämmelser inte medger en viss anläggning i ett område, så får normalt 
inte tillstånd meddelas. Miljöbalken är inte bara tillämplig på fasta anläggningar utan 
även på transportmedel. Det finns även flera specialregleringar som har till syfte att 
begränsa emissioner och andra störningar från bilar, fartyg och flygplan.  
 
För fartyg finns fartygslagen som gäller vid transport av oljor och andra skadliga 
ämnen. I fordonslagen regleras den besiktning där fordonens skick kontrolleras.  Bland 
annat kontrolleras att fordonens beskaffenhet och att utrustningen uppfyller de 
miljökrav som ställs. Kraven gällande avgasreningen utvecklas i lagen om motorfordons 
avgasrening och motorbränslen. Denna lag syftar till att förebygga att bränsle till 
motorfordon eller utsläpp av förbrukat bränsle från motorfordon skadar eller orsakar 
olägenheter för människors hälsa eller miljön. Denna lag ställer krav på avgasrening för 
motorfordon och sätter regler för miljöklassindelning av bilar. Kravnivåerna för 
miljöklassningen beslutas inom EG (Europeiska Gemenskapen). Enligt lagen så är det 
bilägaren som ansvarar för att fordonet är i godkänt skick då fordonet är i bruk och 

 
28 Prop. 1997/1998:45 del 1, s 160 
29 Detta kapitel baseras på Michanek G och Zetterberg C, Den svenska miljörätten, s 465 ff  om ej annat anges 
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tillverkaren ansvarar för att tillverkade fordon uppfyller gällande avgasreningskrav.30 I 
förordningen om motorfordons avgasrening utvecklas de avgasreningskrav som finns 
idag och hur fordonen ska miljöklassas. Bilar som är bra ur miljösynpunkt kan ha vissa 
skattelättnader, detta regleras i fordonsskattelagen och lag om skatt på energi. Genom 
trafikförordningen kan en kommun lokalt reglera trafiken med hänsyn till miljöskyddet. 
Detta kan ske genom att införa hastighetsbegränsningar, förbud mot vissa slags fordon 
eller fordon med viss last.  Det finns även en lag om tillfälligt bilförbud som tillfälligt 
kan stoppa person eller lastbilar om luftföroreningarna betyder akuta hälsorisker. Det 
finns flera specialregleringar för transporter av farligt gods. Huvudlagstiftningen är lag 
om transport av farligt gods. Syftet med denna lagstiftning är att förhindra olyckor.   
 
Från 1 januari 2005 gäller en ny lagstiftning nämligen Lagen om handel med 
utsläppsrätter. Denna lagstiftning innehåller bestämmelser om tillstånd för att släppa ut 
koldioxid och tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter. Transporter kan 
i framtiden komma att beröras av denna lagstiftning.  

 

4.2 Prövning av miljöfarlig verksamhet 
 
Miljöfarlig verksamhet är enligt 9 kapitlet MB fasta störningskällor så som mark, 
byggnader eller anläggningar och inte rörliga störningskällor så som transporter.31 9 
kapitlet MB ska skydda mot olägenheter för människors hälsa och miljö. Miljöfarliga 
verksamheter är antingen tillstånds- eller anmälningspliktiga. Detta anges i en bilaga till 
förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd. De verksamheter som är 
miljöfarligast har beteckningen A och dessa verksamheter söker tillstånd hos 
Miljödomstolen. Enligt 17 kapitlet MB tillståndsprövas vissa A-verksamheter först av 
regeringen och därefter tillståndsprövas de av Miljödomstolen enligt 9 kapitlet MB. B-
verksamheter ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen och är typiskt sett mindre 
miljöfarliga än A-verksamheter. De verksamheter som har anmälningsplikt är C-
verksamheter. Anmälan sker till en kommunal nämnd som ansvarar för miljöfrågor. Det 
finns även miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt (u-verksamheter). Dessa verksamheter omfattas av miljöbalkens övriga 
materiella krav till exempel hänsynsreglerna. 
 
Vid en prövning av en miljöfarlig verksamhet ska sökande inleda med ett samråd 

 
30 Rubenson, S. Karnov, s 2459  
31 Michanek, G. och Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s 245 
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tillsammans med länsstyrelser och berörda aktörer.  Vid en ”betydande miljöpåverkan” 
ska ett utökat samråd hållas.32 Vid tillståndsbeslut och andra beslut som har betydelse 
för skyddet av människors hälsa, miljö, hushållningen av mark, vatten och andra 
resurser är det viktigt att förutsättningarna för miljön beaktas. Beslut ska därigenom 
grundas på en beskrivning och analys av beslutets konsekvenser för dessa intressen. Ett 
sätt att uppnå detta är genom att utföra en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med en 
miljökonsekvensbeskrivning är att ge bättre beslutsunderlag. Beskrivningen ska leda till 
en samlad bedömning av planerad verksamhets inverkan på miljön, hälsan och 
resurshushållningen. För att uppnå detta syfte måste miljöpåverkan komma in på ett 
tidigt stadium och ingå i beslutsunderlaget under hela processen fram till ett 
tillståndsbeslut.33  
 
Prövning av miljöfarlig verksamhet hos Miljödomstolen sker på följande sätt. Om en 
ansökan inte är tillräcklig kan domstolen begära in kompletteringar eller i värsta fall 
avslå. Om ansökan tas upp till prövning ska en kungörelse utfärdas i ortstidningen enligt 
22 kapitlet 3 § MB. Dessutom sänds handlingarna till Naturvårdsverket, 
Kammarkollegiet, länsstyrelsen, kommuner och andra myndigheter som berörs enligt 22 
kapitlet 4 § MB. Synpunkter på ansökan kan lämnas in till domstolen. Under 
förberedelsen hörs parterna i målet och domstolen kan förordna om särskilt sakkunniga 
liksom besluta om särskilda undersökningar enligt 22 kapitlet 11-15 §§ MB. Efter 
förberedelserna följer normalt en huvudförhandling med sökanden, berörda 
myndigheter, enskilda sakägare och allmänheten enligt 22 kapitlet 3 § 1 stycket 4 punkt 
MB. Under huvudförhandlingen argumenterar sökande och andra intressenter för sin 
sak ofta mot bakgrund av olika relevanta regler i miljöbalken. Normalt sker även en syn 
på platsen. Målet avgörs sedan i domstolen och är överklagbart inom tre veckor. Vid 
meddelandet av tillstånd från Miljödomstolen kan vissa villkor skjutas upp enligt 22 
kapitlet 27 § MB. En förutsättning för ett sådant uppskov är att verkningarna av 
verksamheten inte kan förutses med tillräcklig säkerhet vid tidpunkten för beviljande av 
ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Under en sådan prövotid kan provisoriska 
föreskrifter gälla i avvaktande på prövning och beslut i fråga om slutliga villkor. 
 
När Länsstyrelsen tillståndsprövar en miljöfarlig verksamhet är förfarandet enklare än i 
Miljödomstolen. Efter miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet ska ärendet kungöras så 
att berörda har möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsen ska samråda med statliga och 
kommunala myndigheter som har väsentliga intressen i ärendet. Myndigheten ska hålla 

 
32 Michanek G och Zetterberg C, Den svenska miljörätten, s 334 
33 Naturvårdsverket-9, 2005-03-18 
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ett sammanträde med den som saken angår och en besiktning på platsen om det behövs 
enligt 19 kapitlet 4 § MB. Även vid prövning i Länsstyrelsen har allmänheten rätt att 
delta vid sammanträden och att ge synpunkter.  
 
Syftet med att miljöfarliga verksamheter har tillståndsplikt är att tillsynsmyndigheter 
ska kunna styra och ställa krav så att inte det sker skador på människans hälsa eller 
miljö. Syftet med anmälningsplikt är att den kommunala nämnden ska informeras och 
därmed kan nämnden miljökontrollera verksamheten med de verktyg som miljöbalken 
tillhandahåller. En anmälningspliktig verksamhet har inte samma rättsliga tryggheter 
eller skyldigheter som en tillståndspliktig verksamhet. För att en anmälningspliktig 
verksamhet ska få samma rättsliga trygghet, som de tillståndspliktiga verksamheterna, 
kan de ansöka om tillstånd. Vid ändring av en verksamhet gäller även tillstånd- och 
anmälningsplikt.34 Tillståndet kan omprövas efter tio år och i vissa fall tidigare, annars 
gäller tillståndet och begränsar därmed myndigheternas möjligheter att skärpa kraven 
efter det att tillståndet kommit till stånd.35  
 
I tillståndsprövningar tillämpas i första hand balken allmänna hänsynsregler och 
hushållningsbestämmelserna. Hänsynsreglerna anger de grundläggande materiella 
miljökraven, de talar om vad som krävs i sak för att skydda miljön. Hänsynsreglerna 
innebär en omkastning av bevisbördan, då det är verksamhetsutövaren som ska bevisa 
att hänsynsreglernas skyldigheter följs, till exempel vid en tillståndsprövning.  
 
2 kapitlet 3 § MB kallas MB: s grundläggande hänsynsregel. Det är den övergripande 
paragrafen gällande försiktighetsmått och tillämpningsområdet är mycket vitt. 
Verksamhetsutövaren eller den som vidtar en åtgärd ska utföra skyddsåtgärder, iaktta 
begränsningar och vidta försiktighetsmått i övrigt enligt paragrafen. Genom uttrycket 
försiktighetsmått i övrigt omfattar regeln alla hänsynskrav som regleras i 2-6 §§.36  I 
uttrycket i övrigt kan även utläsas att hänsynsreglerna gäller för alla sorters verksamhet 
och för de flesta slags enskilda åtgärder som ej är försumbara och som berör människors 
hälsa och miljön.37 Vid transporter som inte är försumbara (till exempel transporter till 
och från en verksamhet) ska alltså hänsynsreglerna beaktas enligt 2 kapitlet 3 § MB. Till 
en början måste den som utför en åtgärd eller bedriver en verksamhet skaffa den 
kunskap som behövs för att skydda miljön de skadeverkningar som uppkommer till 

 
34 Michanek, G. och Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s 251 f  
35 A.a., s 253 
36A.a., s 118 ff 
37 A.a., s 107 
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följd av verksamheten enligt 2 kapitlet 2 § MB. Enligt paragrafen kan krav ställas på att 
den bedriver transporter ska ha den kunskap som behövs för att skydda miljön. 2 
kapitlet 4 § MB handlar om att en verksamhet eller åtgärd ska lokaliseras på bästa plats 
ur miljösynpunkt. Utifrån paragrafen skulle krav kunna ställas på att lokaliseringen av 
en verksamhet ska ske i ett område där redan befintliga in och uttransporter kan 
utnyttjas. Detta leder till att verksamhetens transporters miljöpåverkan minskar eftersom 
lastbilarna inte går tomma. Syftet med 2 kapitlet 5 § är att minimera störningarna från 
en verksamhet och att reglera miljö- och naturresursfrågor från ett helhetsperspektiv. 
Genom denna paragraf skulle krav kunna ställas på att förnyelsebara drivmedel till 
exempel etanol ska användas vid transporter.  2 kapitlet 6 § kallas produktvalsregeln 
och innebär att en produkt som är farliga för miljön ska undvikas ifall det finns en 
annan produkt som är bättre ur miljösynpunkt som kan användas. Genom denna 
paragraf skulle krav kunna ställas på att en verksamhet ska undvika de transportsätt som 
innebär en stor påverkan för miljön om det finns miljövänligare alternativ. 
 
Enligt 2 kapitlet 7 § MB får inte de krav som ställs enligt de ovanstående 
hänsynsreglerna vara orimliga. Det är en fråga om avvägning där framförallt 
miljönyttan som kan uppnås med försiktighetsmåtten ska genomföras med kostnaden 
för dessa.  
 
Tillståndsmyndigheten har befogenhet att direkt lägga hänsynsreglerna som grund för 
förelägganden och förbud. De ska även tillämpa hänsynsreglerna vid utformningen av 
villkor vid tillståndsprövning. De allmänt hållna hänsynsreglerna får sitt innehåll mer 
konkretiserat genom föreskrifter och beslut i enskilda fall.38

 
Hänsyn ska även tas till miljöbalkens mål vid en tillståndsprövning. Målet är att främja 
en hållbar utveckling som innebär att både nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö enligt 1 kapitlet MB. För att kunna nå 
miljöbalken mål måste reglerna tillämpas så att; människors hälsa och miljö skyddas 
mot skador och olägenheter, värdefulla natur- och kulturvärden skyddas och vårdas, den 
biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och övrig fysiks miljö används så att 
långsiktig hushållning tryggas och hushållning med material, råvaror och energi så att 
kretslopp uppnås.  
 
Beroende på de förutsättningar som finns i det enskilda fallet kan andra hänsynskrav 
som regleras i de olika sektorskapitlen tillämpas. Till detta kommer några miljökrav 

 
38 Naturvårdsverket-6, 2005-03-18 
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som regleras i 16 kapitlet MB och som enbart gäller vid prövning av tillstånd, 
godkännande och dispens. I 16 kapitel MB anges att regeringen, länsstyrelserna och 
andra förvaltningsmyndigheter, kommunerna, Miljödomstolarna, Miljööverdomstolarna 
och Högsta domstolen prövar mål och ärenden enligt miljöbalken. Det kan till exempel 
handla om att tillstånd och godkännande av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet MB. 
Vid en sådan prövning skall hänsyn tas till andra verksamheter som kan antas behövliga 
för att verksamheten ska kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt enligt 16 kapitlet 7 § 
MB.  
 
Vid prövningen enligt denna balk skall hänsyn tas till andra verksamheter eller särskilda 
anläggningar som kan antas bli behövliga för att verksamheten skall kunna utnyttjas på 
ett ändamålsenligt sätt. 
 
Förarbetena till MB anger vägar, kraftledningar och miljöfarliga transporter som 
exempel på följdföretag. Det anges också att det måste finnas ett omedelbart samband 
mellan följdföretaget och den tillståndsprövade verksamheten. Det är den sökande som 
ska veta vilka följdföretag det är frågan om och vilka konsekvenser följdföretagen leder 
till. Följdföretagen och dess konsekvenser ska redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning enlig 6 kapitlet MB.39  Detta har sedan utvecklats gällande 
transporter i ett antal rättsfall, vilka redogörs i kapitel 4.3. Det finns vidare regler som 
hindrar att tillstånd meddelas till en ny verksamhet som medverkar till att en 
miljökvalitetsnorm överträds så vida inte verksamhetsutövaren vidtar sådana åtgärder 
att olägenheterna från annan verksamhet upphör eller minskar så att möjligheterna att 
uppfylla miljökvalitetsnormen ökar i inte obetydlig omfattning enligt 16 kapitlet 5 § 
MB. 
 

4.3 Egenkontroll enligt miljöbalken 
I 26 kapitel 19  § MB behandlas den egenkontroll där den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa och 
påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
och förebygga sådana verkningar. Genom undersökningar ska den som bedriver 
verksamheten eller utför åtgärden hålla sig underrättad om vilken påverkan det innebär 
för miljön. Förslag till åtgärdsprogram eller förbättrande åtgärder ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten.  
 

 
39 Prop. 1997/1998:45 del 2-3, s 208 
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Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll gäller för 
verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Denna förordning ställer krav 
på att verksamhetsutövaren ska ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det 
organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken 
och andra föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Verksamhetsutövaren 
ska ha rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning med mera, detta för att förebygga 
olägenheter för människans hälsa och miljö. Verksamhetsutövaren ska även fortlöpande 
och systematisk undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och 
miljösynpunkt. Resultat av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.  
 
Egenkontrollen liknar arbetet med ett miljöledningssystem förutom att det inte finns 
något krav på ständiga förbättringar40.  
 

4.4 Rättspraxis på området 
 
Nedan analyseras de viktigaste rättsfallen gällande reglering av transporter till och från 
en miljöfarlig verksamhet. 
 

4.4.1 NJA 2004 s. 421  
Stora Enso yrkade i Miljödomstolen att få öka sin produktion. Naturvårdsverket begärde 
att bolaget i första hand skulle komplettera sin ansökan med ytterligare beskrivning av 
energi- och transportfrågor och i andra hand att bolaget skulle åläggas att under en 
prövotid utreda nämnda frågor för att därefter inkomma med utredningar och förslag till 
åtgärder. Miljödomstolen lämnade Hyltebruk tillstånd att utöka produktionen. 
Miljödomstolen avslog de yrkanden som handlade om andra eller strängare villkor. 
 
Naturvårdsverket överklagade till Miljööverdomstolen. De yrkade att domstolen enligt 
22 kapitlet 27 § MB skulle skjuta upp frågorna om vilka villkor som skulle gälla för 
bolagets transporter och föreskrev att Stora skulle utreda förutsättningarna för att 
ytterligare miljöanpassa transporterna till och från bruket. Naturvårdsverket ansåg att 
det i prövotidsutredningen skulle redovisas vilka krav som kunde ställas på leverantörer 
och transportörer av gods in till anläggningen och vilka krav som ytterligare hade 
kunnat ställas i fråga om miljöstandard på fordon. Beträffande produkter från 
anläggningen borde det redovisas vilken potentiell miljöförbättring som fanns. Stora 

 
40 Bergman, A./Nordström, L. bilaga 3 
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bestred yrkandet om prövotidsförläggande gällande transporter. Miljööverdomstolen 
ändrade Miljödomstolens deldom och uppsköt med stöd av 22 kapitlet 27 § MB 
avgörandet om slutliga villkor för transporter och energihushållning. Bolaget skulle 
under prövotiden utföra utredningar gällande transporter och i samråd med 
tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket.   
 
Stora överklagade beslutet och yrkade i första hand att prövotidsförfarandet avseende 
transporter skulle upphävas. I andra hand yrkades att förordnade skulle utformas i 
enlighet med Naturvårdsverkets yrkande i Miljööverdomstolen. Naturvårdsverket 
bestred ändringen. 
 
HD upphävde Miljööverdomstolens beslut gällande prövotiden för avgörande av 
slutliga villkor för transporter. Som domskäl anges att transporter till och från en 
anläggning inte kunde anses som en del av själva verksamheten. Däremot kunde de 
utgöra ett så kallat följdföretag som skulle beaktas vid en prövning av den miljöfarliga 
verksamheten. Enligt 16 kapitlet 7 § MB skulle sålunda vid tillståndsprövningen av en 
viss verksamhet hänsyn tas till andra verksamheter eller särskilda anläggningar som 
kunde antas behövas för att verksamheten skulle kunna användas. Enligt lagmotiven 
kunde farliga transporter till och från anläggningen räknas som följdföretag och 
därigenom tas med i bedömningen. Vidare underströks att rimliga avgränsningar måste 
göras av följdföretagen så att endast de följdföretag som hade ett omedelbart samband 
med den tillståndsprövade verksamheten beaktades. Högsta domstolen ansåg att 
”Frågan ifall transporter är att anses som ett följdföretag får avgöras genom en 
sammanvägning av omständigheter som transporternas karaktär och omfattning, var 
transporterna befinner sig i förhållande till anläggningen och olägenheterna från övrig 
trafik och verksamhet. Vid tillståndsprövning och fastställande av villkor för en 
miljöfarlig verksamhet kan en rimlig avgränsning vara att kräva av den som sökt 
tillstånd att denne redovisa miljökonsekvenser av transporter till och från en anläggning 
i anläggningens närområde.”  
 
För att ett villkor eller prövotidsförordnade skulle kunna förordnas måste den sökande 
ha faktiska och rättsliga möjligheter att ta ansvar för uppfyllandet av ett villkor av 
sådant slag. Det var då inte rimligt att den som sökte tillstånd skulle redovisa och 
ansvara för de miljökonsekvenser som långväga transporter innebar, när dessa rörde sig 
på ett stort avstånd från anläggningen och endast utgjorde en liten del av trafiken och 
olägenheterna från denna. Högsta domstolen anser att ”MB: s reglering och lagmotiven 
inte heller ger något stöd för att i normala fall utfärda villkor som indirekt reglerar 
transportsektorn som till exempel avgaskrav på lastbilar och fartyg. Dessa anspråk bör 
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istället riktas mot väghållare, fordonstillverkare, drivmedelsproducenter och 
fordonsägare.” Det fanns inget i utredningen som talade för att ett prövotidsförordnande 
påkallades av verkningarna från transporter som enbart rörde sig inom bolagets 
anläggning eller som främst trafikerade anläggningarnas närområde. Bakom 
Miljööverdomstolens prövotidsförfarande verkade det ligga en ambition att få utrett om 
det var möjligt att åstadkomma en allmän höjning av miljöstandarden på transporter till 
och från anläggningen. Det fanns inget verkligt behov av ett prövotidsförfarande för 
transporter i tillståndsärendet, då företaget redan redovisade vad de har för transporter 
och omfattningen av dessa. Därför upphävdes prövotidsförfarandet. 
 

4.4.2 M10499-02, 2004-06-30 
Miljödomstolen gav Billerud AB tillstånd att stegvis öka produktionen vid 
verksamheten i Gruvö. Miljödomstolen sköt upp avgörandet av slutliga villkor för 
miljöpåverkan av transporter enligt 22 kapitlet 27 § MB. De begärde även att bolaget 
skulle utreda möjligheterna att genom val av lämpligt transportslag och genom 
nyttjande av bästa möjliga teknik eller genom att ställa krav vid upphandling av 
transporttjänster i samband med inköp av råvaror minimera miljöpåverkan från 
transporter.  
 
Billerud yrkade i Miljööverdomstolen att miljöpåverkan av transporter inte skulle 
omfattas av prövotiden. Naturvårdsverket avstyrkte bifall till bolagets överklagan 
gällande transporter. Miljööverdomstolen lät prövotidsförordnandet stå kvar men 
ändrade ordalydelsen till att bolaget skulle utreda möjligheterna att genom val av 
transportslag eller transportlösningar minimera miljöpåverkan från transporter.  
 
Mot bakgrund av vad HD slog fast i NJA 2004 s. 421 gjorde Miljööverdomstolen 
följande bedömning i fallet. Det rörde sig om ett stort antal tunga transporter till och 
från anläggningen som kunde leda till buller, säkerhetsrisker och olika utsläpp till luft. 
Utsläppen till luft var av den storleksordningen att de skulle ha blivit föremål för en 
villkorsreglering ifall det rört sig om punktutsläpp från en miljöfarlig verksamhet. 
Gällande buller och säkerhetsrisker skulle en rimlig avgränsning för bolagets skyldighet 
att utreda vara brukets omgivning och Grums tätort. I fallet fanns inget behov att 
meddela ett prövotidsförordnade när det gällde dessa störningar. Det omfattande 
transportarbetet skulle kunna motivera åtgärder för att motverka utsläppen till luft i 
närområdet, men även regionalt med tanke på utsläppens storlek och miljöeffekter inom 
ett större område. För att kunna ta ställning till behovet behövdes ett bättre underlag. 
Bolaget hade redovisat de totala utsläppen från transporterna. Det var inte tillräckligt 
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utan även utsläppens storlek i närområdet och deras miljökonsekvenser var av 
betydelse. Bolaget borde därför redovisa vilka utsläpp som skedde inom en radie av en, 
fem respektive tio mil från anläggningen. Även kostnadseffektiva aspekter borde 
redovisas. Miljööverdomstolen instämde således i Miljödomstolens bedömning att det 
underlag som bolaget presenterade i målet inte var tillräckligt för att det skulle vara 
möjligt att bestämma om tillståndet skulle förenas med villkor som gäller miljöpåverkan 
till och från anläggningen. Avgörandet i denna del sköts upp och bolaget ålades att 
under en prövotid utreda och till Miljödomstolen redovisa dessa uppgifter.  
 

4.4.3 M2538-03, 2004-12-23 
Perstorp Specialty Chemicals AB fick tillstånd enligt 9 kapitlet MB i Miljödomstolen 
till utökad produktion av pentaerytriol. Som villkor för tillståndet angavs att bolaget 
skulle inge till tillsynsmyndigheten en transportplan som var inriktad på att i möjligaste 
mån välja det transportsätt som bäst främjade en hållbar utveckling.  Bolaget skulle 
vidare årligen redovisa till tillsynsmyndigheten vilka åtgärder som vidtogs för att 
uppfylla planens mål, liksom målen för kommande år.  
 
Perstorp Specialty Chemicals AB yrkade i Miljööverdomstolen att detta villkor skulle 
upphävas. Naturvårdsverket yrkade att Miljööverdomstolen skulle skjuta upp 
avgörandet av slutliga villkor för transporter och ålade bolaget att under en prövotid 
utreda och redovisa till Miljödomstolen miljöpåverkan från transporter till och från 
anläggningen och möjliga åtgärder för att minska denna miljöpåverkan, dels vilka krav 
som ställdes på transportörerna och vilka ytterliga krav som skulle kunna ställas 
gällande fordonens miljöstandard, dels förslag på slutliga villkor.  
 
Miljööverdomstolen ändrade Miljödomstolens domslut på så sätt att de upphävde 
villkoret gällande transportplan och uppsköt med stöd av 22 kapitlet 27 § MB 
avgörandet om vilka villkor som eventuellt skulle gälla för transporter. De föreskrev 
även att företaget efter samråd med tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket under en 
prövotid skulle utföra en utredning gällande transporternas miljöpåverkan i närområdet 
och möjligheterna att genom val av transportslag eller transportlösningar minska denna 
påverkan. Redovisningen skulle innehålla exempel på åtgärder och deras miljö- och 
kostandsmässiga konsekvenser och bolagets förutsättningar att genomföra dem. 
Utredningen och förslag till åtgärder och slutliga villkor skulle redovisas till 
Miljödomstolen inom ett år. Miljööverdomstolen hänvisade till NJA 2004 s. 421 i 
domskälen gällande i vilken mån transporter skulle beaktas vid prövningen. 
Miljööverdomstolen ansåg att omfattningen av transporter till och från bolagets 
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anläggning kunde motivera åtgärder för att motverka utsläppen till luft i bolagets 
närområde. För att kunna ta ställning till behovet och möjligheten att föreskriva villkor 
krävdes ett bättre underlag än det som fanns. Avgörandet i denna del sköts därför upp 
och bolaget ålades att under en prövotid ytterligare utreda deras transporters 
miljöpåverkan. Miljööverdomstolen ansåg att villkoret om transportplan inte var 
nödvändigt och lämpligt och därför upphävdes det.  
 
I fallet M9337-02 hade Miljööverdomstolen samma resonemang gällande 
prövotidsförfarande och handlingsplan för transporter som i fallet ovan. I fallet M 2539-
03 resonerade Miljööverdomstolen på samma sätt angående transportplan. En skillnad 
mellan fallen finns dock då Miljööverdomstolen i detta fall ansåg att bolaget har en 
tydlig utredning gällande transporter, därför behövdes inget prövotidsförfarande 
gällande utredning av transporter åläggas. I fallet M 508-03 ändrade 
Miljööverdomstolen Miljödomstolens villkor som krävde att Holmen Paper AB skulle 
upprätta en transportplan. Detta då Miljööverdomstolen ansåg att detta villkor inte var 
utformat på rätt sätt. 
 

4.4.4 M 9336-02 2005-03-23 
Miljödomstolen meddelade Holmen Paper AB tillstånd till nuvarande och 
ändrad/utökad produktion vid Wargöns Bruk i Vänersborgs kommun. Miljödomstolen 
uppsköt med stöd av 22 kapitlet 27 § MB avgörandet om slutliga villkor för transporter. 
Under prövotiden skulle bolaget med avseende på hushållningsfrågor utreda 
möjligheterna att, genom val av lämpligt transportslag och genom nyttjande av bästa 
fordonsteknik eller genom att ställa krav vid upphandling av transporttjänster, direkt 
och indirekt i samband med inköp av råvaror minimera miljöpåverkan från 
verksamhetsrelaterade transporter. Utredningen skulle planeras och genomföras i 
samråd med länsstyrelsen.  
 
Bolaget yrkade i Miljööverdomstolen att utredningen gällande transporter skulle 
undanröjas. Miljööverdomstolen dömde att bolaget under en prövotid skulle redovisa 
den miljöpåverkan som transporter till och från bolagets anläggningar kunde orsaka i 
anläggningens närområde och möjligheterna att genom val av transportslag eller 
transportlösningar minska denna påverkan. Redovisningen skulle innehålla exempel på 
åtgärder och deras miljö- och kostnadsmässiga konsekvenser och bolagets 
förutsättningar att genomföra dem. Miljööverdomstolen ansåg att bolaget skulle utreda 
dessa krav för att motverka olägenheter i anläggningens närområde. Denna bedömning 
gjordes med hänsyn till de argument som Högsta domstolen hade i rättsfallet NJA 2004 
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s 421.  
 
Miljööverdomstolen ansåg att närområdet för luftföroreningar skulle vara samma 
område som bolagets anläggningars luftföroreningar påverkade. Hur stort detta område 
var, var inte bara beroende av avståndet utan även av områdets beskaffenhet och den 
förhärskande vindriktningen inom området. Bolaget skulle därför redovisa hur 
transporternas luftföroreningar påverkade detta område. Den påverkan som skedde på 
omgivningen både från bolagets fasta anläggning och från bolagets transporter till och 
från anläggningen kommer att kunna beaktas vid en miljöprövning och borde därför 
också redovisas i den beskrivning av miljökonsekvenserna som bolaget var skyldig att 
lämna. Närmare avgränsning av närområdet borde i detta fall göras i samråd mellan 
bolaget och tillsynsmyndigheten. För att det skulle vara möjligt att ställa villkor för 
transporterna till och från anläggningen krävdes det ett bättre underlag. Underlaget 
borde nu tas inom ramen för ett prövotidsförfarande när det inte skedde inom ramen för 
ansökan. Därför ålades bolaget att utreda transportfrågorna med avseende på 
hushållningsfrågor. 
 
I fallet M 9408-03 gjorde Miljööverdomstolen en liknade definition av närområdet och 
ålade bolaget att inom en prövotid utreda sina transporter och dess påverkan.  
 

4.4.5 Sammanfattning av dagens rättsläge 
I fallet NJA 2004 s.421 slår Högsta domstolen fast att transporter till och från en 
miljöfarlig verksamhet kan ses som ett följdföretag enligt 16 kap 7 § miljöbalken då de 
har ett omedelbart samband med verksamheten. För att kunna ställa ett villkor eller 
ålägga ett prövotidsförfarande till ett företag måste företaget ha faktiska och rättsliga 
möjligheter att ta ansvar för uppfyllandet av ett sådant villkor. Det är därför inte rimligt 
att begära att sökande ska redovisa miljökonsekvenserna för långväga transporter då det 
rör sig på ett stort avstånd från anläggningen och endast utgör en liten del av trafiken 
och olägenheterna från dessa. Transporter är enligt fallet att anse som följdföretag inom 
närområdet.  Högsta domstolen slår också fast att det normalt inte går att ställa villkor 
som indirekt reglerar transportsektorn, denna reglering bör istället riktas mot till 
exempel fordonstillverkare, väghållare och drivmedelsproducenter. 
 
I de fall som avgjorts efter NJA 2004 s. 421 har miljööverdomstolarna refererat till Högsta 
domstolens resonemang gällande i vilken omfattning transporter är att anse som ett 
följdföretag.  
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I fallet M10499-02 utvecklas det som sagts i NJA 2004 s.421 angående transporter i 
närområdet. Miljööverdomstolen anser i detta fall att det behövs bättre underlag gällande 
transporter för att det ska gå att meddela åtgärder. Därför åläggs företaget att under en 
prövotid utreda transportutsläppens storlek i närområdet och utsläppens miljökonsekvenser. 
Bolaget ska redovisa de utsläpp som sker inom en radie av en, fem respektive tio mil från 
anläggningen. Bolaget ska även redovisa kostnadseffektiva aspekter. Miljööverdomstolen 
anser att denna utredning behövs för att tillståndsmyndigheten sedan ska kunna bestämma 
ifall tillståndet ska förenas med villkor för transporter till och från verksamheten. 
 
Miljödomstolen har i fallet M2538-03 satt ett villkor för verksamheten att upprätta en 
transportplan. Miljööverdomstolen avslår detta villkor och anger att bolaget under en 
prövotid ska utreda transporternas miljöpåverkan i närområdet och utreda möjligheterna att 
genom val av transportslag eller transportlösningar minska denna påverkan. Bolaget ska 
även ge exempel på åtgärder och ange dess miljö- och kostnadsmässiga konsekvenser. 
 
Miljööverdomstolen försökte i fallen M 9336-02 och M 9408-03 göra en avgränsning av 
närområdet. Miljööverdomstolen ansåg att närområdet för transporter är det område som 
som påverkas av den fasta anläggningens luftföroreningar. De ansåg att transporternas 
miljöpåverkan och den påverkan som bolagets fasta anläggning medförde ska beaktas i en 
miljöprövning. Utredning ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen vid en 
tillståndsansökan.   
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5 Miljöledningssystem 
 
Företag väljer att arbeta för att höja miljöprestanda utöver det som lagarna kräver.  En 
metod att göra detta på ett strukturerat och strategiskt sätt är med hjälp av ett 
miljöledningssystem. 
 

5.1 Begreppet miljöledning41

 
Begreppet miljöledning är nära besläktat med miljöstyrning, miljömanagement och 
engelskans environmental management. Den senare av dessa är den internationellt 
gångbara termen och den har även den vidaste innebörden. Det saknas en entydig 
definition av begreppet och beroende på samanhanget kan ordet få olika betydelse. I 
början av 1990-talet handlade environmental management ofta om naturresurshållning, 
naturvård och miljöskydd. Det vill säga åtgärder som sker på det nationella eller 
internationella planet. På senare år har en annan inriktning inom environmental 
management vuxit fram, nämligen företagens miljöarbete. Det handlar då om bland 
annat beslutsfattande, miljöstrategier, miljöorganisation, miljökommunikation och olika 
verktyg för miljöarbete. Detta arbete går ofta under namnet corporate environmetal 
management.  
 
Med det svenska miljöledning avses corporate environmental management.  Vilken typ 
av miljöledning som är lämplig beror på vilken organisation som är aktuell då det är stor 
skillnad mellan en kommun, ett multinationellt företag och ett enmansföretag. 
Miljöledning handlar således om intern ledning av ett företags eller organisations 
arbete. I huvudsak handlar det om övergripande strategier och metoder för att bedriva 
ett bra miljöarbete. Det går ut på att företagets högsta ledning genom strategiskt 
agerande ska leda företaget mot en framskjuten framtida position med hjälp av ett 
genomtänkt miljöarbete som involverar medarbetarna. Ofta eftersträvas en kombination 
av lönsamhet och miljöarbete. Ett seriöst miljöarbete kan leda till ett förbättrat anseende 
och ökade marknadsandelar. Det kan dessutom leda till en ökad resurshushållning som 
även det ger ekonomiska besparingar. Miljöledning innefattar allt från strategier och 
metoder till tekniska åtgärder.  
 
Miljöledning kan delas upp i mjuk miljöledning och hård miljöledning. Den mjuka 
miljöledningen omfattar företagets relation till omvärlden. Det omfattar både interna 

 
41 Detta kapitel baseras på Ammenberg, J. Miljömanagement, s 139 ff om ej annat anges 



Miljölagstiftning och miljöledningssystem 

– En studie gällande hur systemen kompletterar varandra på transportområdet 

 

25 

                                                  

bitar som ledning, styrning, ledningssystem, organisation, befogenheter, instruktioner, 
rutiner etcetera och externa bitar som miljörapporter, samråd och tillståndsansökningar. 
Den hårda miljöledningen är mer direkt fokuserad på de flöden av material och energi 
som en verksamhet innebär och hur dessa flöden kan kopplas till företagets produkters 
eller tjänsters livscykler.  

 

5.2 Miljöledningssystem 
 
Miljöledningssystem är ett verktyg som tagits fram som ett hjälpmedel för företag och 
andra organisationer att strukturera sitt miljöarbete. Detta för att kunna arbeta 
systematiskt och effektivt. Miljöledning används på frivillig basis och är därmed ett 
komplement till lagstiftning och andra typer av tvingande styrmedel. 
Miljöledningssystem kan förutom att vara en hjälp vid struktureringen av miljöarbetet 
användas för att skapa trovärdighet, speciellt de miljöledningssystem som granskas av 
en tredje part. De miljöledningssystem som idag dominerar marknaden är ISO 14001 
och EMAS.42

 

5.2.1 EMAS 
Lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision innehåller 
kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i 
gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS). EMAS är en 
frivillig förordning om miljöledning och revision som antogs av EU:s miljöministrar 
1993 och den började tillämpas 1995. EMAS är således ett politiskt initiativ och dess 
syfte är att stärka arbetet inom företag i deras strävan mot en hållbar utveckling. EMAS 
saknar absoluta krav på miljöarbete, vilket innebär att inga krav direkt rör nivåer för 
miljöpåverkan utan kraven är av organisatorisk karaktär. Syftet med förordningen är att 
åstadkomma ständig förbättring av företags miljöprestanda i hela Europa. Den första 
utgåvan av EMAS kunde endast användas av industrianläggningar, men den reviderade 
upplagan kan tillämpas på alla typer av organisationer. EMAS och ISO 14001 har 
anpassats till varandra och idag finns endast ett fåtal skillnader dem emellan. Den 
viktigaste skillnaden är att EMAS kräver en offentlig miljöredovisning som granskas av 
en oberoende tredje part. En annan skillnad är att det finns en speciell EMAS- logotype 
som möjliggör en viss typ av marknadsföring för de företag som blivit EMAS 

 
42 Ammenberg, J. Miljömanagement, s 155  
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registrerade.43

 

5.2.2 ISO 14001 
ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som saknar absoluta 
krav på miljöarbete likt EMAS. Det innebär till exempel att det inte finns några krav på 
hur mycket eller vilken typ av energi ett företag som vill bli certifierad får använda. 
Företaget ställer själv upp miljömålen och sedan är standarden ett stöd för 
verksamheten. ISO 14001 är uppbyggt runt ett antal rubriker. Under varje huvudrubrik 
finns ett antal underrubriker (kravelement) som i sin tur innehåller ett antal skall- satser 
som måste uppfyllas om företaget vill bli certifierad. Certifieringen görs av en tredje 
part och en uppföljningsrevision sker varje år för att säkerställa att det sker ständiga 
förbättringar av företagets miljöarbete.44

 

5.2.3 PDCA- cykeln 
Precis som för andra ledningssystem så bygger miljöledningssystem på den så kallade 
PDCA- cykeln. Där P= plan (Planering), D= do (Införande och drift), C= check 
(Kontroll och korrigerande åtgärder) och A= act (Ledningens genomgång). 
Grundtanken är att de företag som väljer att införa ett miljöledningssystem baserat på 
PDCA- cykeln ska arbeta systematiskt och strukturerat. Till en början ska företaget 
etablera en vision, det vill säga en önskad situation dit företaget vill nå. Sedan planeras 
hur målet skall uppnås och företaget genomför de aktiviteter som behövs. Efter att 
arbetet genomförts kontrolleras allt och eventuella brister korrigeras. Figuren på nästa 
sida visar hur ISO 14001 olika kravelement (vilka samtliga även ingår i EMAS) 
tillsammans bildar en PDCA- cykel. Utöver de kravelement som visas i figuren finns 
också miljöpolicyn.45  
 
 

 
43 Ammenberg, J. Miljömanagement, s 158 
44A.a., s 158 
45 Ammerberg, J. Miljömanagement, s 160 
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Införande och drift: 
- Organisationsstruktur              
och ansvar   
- Utbildning, medvetenhet och 
kompetens 
- Kommunikation 
- Dokumentation 
- Dokumentstyrning 
- Verksamhetsstyrning 
- Nödlägesberedskap 

Kontroll och korrigerande åtgärder:
- Övervakning och mätning 
- Avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder 
- Redovisande dokument verifikat 
- Revision 

Ledningens 
genomgång 

Ständiga 
förbättringar

Planering: 
- Miljöaspekter 
- Lagar och andra krav 
- Övergripande miljömål och 
detaljerade miljömål 
- Miljöledningsprogram 

 
 
Figur1. Kravelementen i ISO 14001:s fjärde kapitel, utformade enligt PDCA- cykeln. 
Företaget börjar med planering och arbetar sedan vidare i cykeln. Denna figur återfinns i 
Ammerberg, J. Miljömanagement, s 161. 
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5.3 Ett företags miljöledningsarbete46

 
De steg ett företag genomgår när de inför och använder ett miljöledningssystem 
beskrivs nedan. 
 

5.3.1 Ledningens beslut 
Beslutet att införa ett standardiserat miljöledningssystem fattas vanligen av ett företags 
ledning. Skälet till varför ett miljöledningssystem införs påverkar hur systemet kommer 
att hanteras och vad som systemet används till. Det är mycket viktigt att ett företags 
ledning ställer sig bakom arbetet med miljöledningssystemet och betonar att 
miljöarbetet är viktigt och prioriteras högt. Utan detta stöd från ledningen kommer 
systemet sannolikt att fungera dåligt. 
 

5.3.2 Miljöutredning och miljöaspekter 
För att kartlägga ett företags miljöpåverkan och därmed erhålla en bra utformning av 
miljöledningssystemet utförs en miljöutredning. En grundlig utredning betyder mycket i 
det kommande arbetet. ISO 14001 innehåller inga krav på en miljöutredning, men i 
praktiken måste en sådan genomföras. Standardiserade miljöledningssystem är 
uppbyggda kring begreppet miljöaspekt47. Miljöutredningen syftar till att kartlägga 
företagets miljöaspekter. När miljöaspekterna är kartlagda ska de värderas för att 
identifiera vilka som är betydande. Miljöledningssystemet syftar sedan till styrning och 
kontroll av de betydande miljöaspekterna. Tanken är att miljöledningssystemet ska styra 
de aktiviteter i verksamheten som är viktigast ur miljösynpunkt. 
 

5.3.3 Miljöpolicy 
När miljöutredningen är färdig ska en policy utarbetas. I en miljöpolicy redogörs 
kortfattat och övergripande hur företaget ser på miljöfrågor och ämnar agera i 
miljöarbetet. 
 

 
46 Detta kapitel baseras på Ammerberg, J. Miljömanagement, s 163 ff om ej annat anges 
47 de delar av företagets aktiviteter/verksamhet, produktion eller tjänster som kan inverka på miljön 
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5.3.4 Miljömål 
En grundtanke med miljöledningssystem är att de företag som använder systemet ska 
förbättra sig genom att arbeta mot mål. Utifrån miljöpolicyn och miljöutredningen ska 
konkreta och i möjligaste mån mätbara miljömål formuleras. Målen ska sättas för varje 
relevant funktion och nivå i företaget och hänsyn ska tas till lagar och andra krav, 
betydande miljöaspekter, tekniska och affärsmässiga möjligheter och synpunkter från 
intressenter. Vidare ska de vara förenliga med policyn och förebygga föroreningar. 
Målen kan delas upp i övergripande och detaljerade miljömål. De övergripande har då 
en större fysisk och/eller tidsmässig omfattning. Dessa är sedan nedbrutna i detaljerade 
miljömål. Både ISO 14001 och EMAS kräver en ständig förbättring av miljöprestandan. 
Miljömålsarbetet är viktigt då det ska fungera som motor i denna förbättringsprocess. 
En del företag arbetar strategiskt med miljömålen. De skapar en vision vart de vill nå, 
konkretiserar visionen och sätter sedan mål för att närma sig den.  
 

5.3.5 Miljöledningsprogram 
ISO 14001 och EMAS har som krav att företaget ska utarbeta ett eller flera 
miljöledningsprogram som ett hjälpmedel att nå miljömålen. Miljöledningsprogrammet 
ska innehålla en beskrivning av aktuell ansvarsfördelning för varje relevant funktion 
och nivå i relation till målen. Vidare krävs att ekonomiska och personella resurser och 
tidsplaner anges. Vissa företag har ett miljöledningsprogram som täcker alla miljömålen 
medan andra har ett program för varje mål.  
 

5.3.6 Organisationsstruktur och ansvarsfördelning  
För att miljöledningssystemet ska fungera krävs en genomtänkt organisation och 
ansvarsfördelning. Det krävs även att befogenheter och ansvar är väl definierade och 
fördelade. Ledningen ska se till att tillräckligt med resurser erhålls för att få systemet att 
fungera bra.  
 

5.3.7 Dokumentation 
En stor del av arbetet med att utforma ett standardiserat miljöledningssystem består av 
att ta fram den dokumentation som krävs. Ett sådant system bygger på att relevanta 
delar av verksamheten dokumenteras för att skapa ordning och reda. Det finns tre 
kravelement som är direkt inriktade mot dokumenthantering, nämligen dokumentation 
av miljöledningssystem, dokumentstyrning och redovisade dokument och verifikat.  
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5.3.8 Kommunikation 
För att kunna sprida och inhämta information och kunskap är det viktigt att 
kommunikationen inom företaget fungerar tillfredsställande. ISO och EMAS kräver 
fungerande rutiner för kommunikation utom och inom företaget.  
 

5.3.9 Instruktioner 
Ett miljöledningssystem viktigaste funktion är att stödja styrning och kontroll av de 
betydande miljöaspekterna. Detta sker som angetts ovan bland annat genom 
miljömålen, men även instruktioner och regler har en viktig funktion. Det kravelement 
som finns gällande verksamhetsstyrning innebär att företaget måste identifiera vilka 
delar av verksamheten som är mest relevanta med tanke på de betydande 
miljöaspekterna. Det krävs instruktioner så att dessa verksamhetsdelar bedrivs i enlighet 
med lagkrav, miljöpolicy och miljömål. Det ska även finnas instruktioner så att de 
betydande miljöaspekterna övervakas och mäts. Instruktioner och regler som inriktas 
mot leverantörer och entreprenörer skall också skapas. Detta för att säkra att företagets 
strävan mot en miljöanpassad verksamhet inte omintetgörs genom brister i leverantörs- 
eller entreprenörsledet. 
 

5.3.10 Kunskap 
Ett företags viktigaste resurs är de anställda, vilka måste ha de kunskaper som krävs för 
miljöarbetet. De medarbetare som har ett arbete förknippat med de betydande 
miljöaspekterna och/eller miljöledningssystemet ska erhålla lämplig utbildning.  
 

5.3.11 Revisioner 
En miljörevision innebär en systematisk, dokumenterad, objektiv och periodisk 
utvärdering av ett företags miljöledningssystem, miljöorganisation, rutiner och 
utrustning. Revisionen innebär en systematisk utvärdering för att kontrollera om 
miljöledningssystemet överensstämmer med standard och/eller förordningskrav och att 
miljöarbetet bedrivs i enighet med vad företaget åtagit sig. Ett av huvudsyftena med 
revisionen är att ge företagets ledning information om hur miljöarbetet fungerar. De 
avvikelser som hittas under revisionen utgör grunden för ett företags arbete med 
ständiga förbättringar. Det finns både interna revisioner som genomförs av personer 
inom företaget och externa revisioner som är oberoende av företaget. Den interna 
revisionen är till för att inom företaget kontrollera hur miljöledningssystemet fungerar 
och hitta eventuella brister och förbättringsåtgärder. De externa revisorerna genomför 
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den revision som leder till en certifiering om företaget uppfyller standardens krav. Efter 
certifieringen sker en eller två externa revisioner per år där miljöledningssystemets 
utveckling granskas och eventuella avvikelser identifieras. 
  

5.3.12 Uppföljning och utvärdering 
Det som skrivits ovan har fört miljöledningsarbetet nästan ett helt varv i arbetscykeln 
för miljöledningssystem. Det som återstår är att göra är den uppföljning utöver revision 
som ska göras bland annat av företagets ledning. Det viktigaste åtagandet och 
kärnvärdet med miljöledningssystem är att ständigt förbättra företagets miljöprestanda. 
Därför är uppföljning och utvärdering en viktig förutsättning för ett lyckat resultat i ett 
företags miljöarbete.  
 

5.3.13 Miljörapport 
EMAS kräver till skillnad från ISO 14001 en offentlig miljöredovisning som ska 
granskas av en miljökontrollant. Redovisningen ska göras tillgänglig för allmänheten 
och den ska vara utarbetad så att den kan förstås av alla intressenter. 

 

5.4 Transporter som betydande miljöaspekt48  
 
För många företag är transporternas miljöpåverkan stor. Både de interna transporterna 
till exempel lastbilar och truckar och de externa som bilar, lastbilar, tåg och flyg kan 
vara omfattande. Många företag transporterar farligt gods vilket innebär särskilda risker 
som måste uppmärksammas och att specifik lagstiftning måste följas.  
 
I miljöutredningen bör en nulägesanalys utföras för att få mer kontroll över företagets 
transporter och den miljöpåverkan de leder till. I denna kartläggs miljöpåverkan av 
företagets externa och interna transporter. Nulägesanalysen kan till exempel omfatta 
risker i samband med transporter av människor och material, vilka miljöhänsyn som 
uppmärksammas i avtal med externa transportbolag och inventering av de transportsätt 
som företaget utnyttjar. Det är viktigt att företaget uppmärksammar och följer de lagar 
som finns gällande transporter och fordon.  
 
Många företag väljer att markera sitt engagemang i transportfrågor genom att ha med 

 
48Detta kapitel baseras på Brorson, T. och Larsson G. Miljöledning, s 118 f om ej annat anges 
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åtaganden om minimering av miljöpåverkan från transporter i företagets policy.  
 
I miljöledningsprogrammet kan dessa moment ingå gällande transporter: 
 

• diskussion om förbättringsåtgärder med de transportföretag som utnyttjas 
• analys av möjligheten att använda transportsystem med lägst miljöbelastning 
• förbättrat underhåll av företagets fordon 
• val av fordon med låga utsläpp 
• utveckling av interna system för att bättre utvärdera miljöpåverkan från 

transporterna 
• optimering av transporterna av råmaterial och färdiga produkter 
• ta hänsyn till miljöfrågor vid lokalisering av platser för lagerlokaler och 

omlastningsterminaler 
• att kontrollera de transportföretag som transporterar företagets avfall och farliga 

gods 
• att underlätta för medarbetarna att åka kollektivtrafik 
• undvika onödiga tjänsteresor och istället använda modern informationsteknik 

 
Det bör även finnas instruktioner som bevakar att företagets fordonsförare får utbildning 
i miljöfrågor och att transporter av farligt avfall och gods sker enligt gällande regler. 
Instruktionerna ska även omfatta miljöhänsyn vid inköp av fordon, beaktande av 
miljöfrågor i avtal med externa transportföretag och se till att avfall från företagets 
fordon tas omhand enligt gällande regler.  
 
Den övervakning och mätning som ska ske inom transportområdet kan till exempel avse 
kontroll av fordonens säkerhet och utsläpp. Det kan också vara av intresse att veta hur 
stor andel av företagets transporter som sker med lastbil, fartyg, tåg etcetera. Antalet ton 
transporterade per gods är också av intresse. Andra parametrar som bör följas är antalet 
olyckor med företagets fordon och hur mycket transporterna påverkar den lokala miljön.  
 
En regelbunden revision och uppföljning av hur företaget hanterar transporternas 
miljöpåverkan är en förutsättning för att förbättringar ska åstadkommas. Det får inte 
råda någon tvekan om vem som är ansvarig uppföljningen och när den ska ske. 
 
För att ett företag ska arbeta med transporter i sitt miljöledningssystem måste det enligt 
deras miljöutredning vara en miljöaspekt. Denna miljöaspekt måste sedan vara 
betydande i den värdering som utförs för att företaget ska ta med transporter i arbetet 
med sitt miljöledningssystem. Ett företag måste inte ta med alla betydande 
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miljöaspekter i det fortsatta arbetet med miljöledningssystemet, så transporter kan 
hamna mellan stolarna. Om transporter identifieras som en betydande miljöaspekt som 
företaget vill arbeta vidare med i miljöledningssystemet kommer företaget på ett 
strategiskt sätt arbeta mot att minska den miljöpåverkan transporterna innebär. Detta 
kommer även att kontrolleras genom den revision som utförs både internt och av tredje 
part.  
 
Om transporter tas med i ett företags miljöledningssystem beror på vilka andra 
miljöaspekter en verksamhet har och hur transporternas miljöpåverkan förhåller sig till 
dessa.  Företag arbetar ofta med de utsläpp som påverkar miljön i störst utsträckning 
och som ger mest kostnadsbesparingar. Ett företag som har som transporter som sin 
kärnverksamhet (till exempel DHL) arbetar ofta med transporter i sitt 
miljöledningssystemet,49 medan ett företag som har en tillverkningsprocess med 
miljöfarliga utsläpp (till exempel SSAB) ofta väljer att arbeta med att minska dessa 
utsläpp istället för transporter50.  Svårigheten att mäta transporters miljöpåverkan leder 
också till att många företag väljer att inte arbeta med transporter i sitt 
miljöledningssystemet51.  Ett företag som arbetar med transporter i sitt miljölednings-
system gör det ofta på grund av egen vinning. Detta då minskningen av transporters 
miljöpåverkan ofta går hand i hand med kostnadsbesparingar och ökade intäkter i form 
av nya kunder.  

 
49 Bruno, J. bilaga 4 
50 Bergman, A./Nordström, L. bilaga 3 
51 Langerö, L. bilaga 2 
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6 Hur lagstiftning och miljöledning kompletterar 
varandra 
 
Lagstiftning och miljöledning är styrmedel som används för att höja miljöprestandan. 
Nedan redogörs för hur de två styrmedlen kompletterar varandra. 

 

6.1 Allmänt om lagstiftning och miljöledning 
 
Miljölagstiftningen är rättsligt bindande till skillnad från miljöledningssystem som är ett 
frivilligt instrument. Om ett företag inte uppfyller det som lagarna kräver kan företaget 
åläggas rättsliga sanktioner. Om företaget inte uppfyller de krav som finns i ett 
miljöledningssystem blir de inte certifierade. I båda fallen kan det kosta företaget 
pengar, dels i form av böter och dels i form av förlorade marknadsandelar.  
 
Ett av miljöledningssystemets krav är att följa lagstiftningen. Vid en revision 
kontrolleras att lagstiftningen uppföljs, det innebär en extra kontroll förutom 
myndigheternas av företaget. Om inte lagarna följs blir inte företaget certifierat. Genom 
att arbeta systematiskt med lagarna i ett miljöledningssystem får företaget och dess 
medarbetare bättre förståelse för lagstiftningen. Miljöledning talar om vad som ska 
göras för att minska miljöpåverkan och hur detta ska genomföras, medan lagstiftningen 
endast talar om vilka krav som ska uppfyllas. Miljöledningssystemet är därigenom en 
hjälp för företag att veta hur de ska arbeta för att uppfylla lagstiftningens krav.   
 
Miljölagstiftningen sätter upp miniminivåer gällande skyddet för miljön, denna 
miniminivå gäller även för ledningssystemet. Om ett företag vill arbeta utöver de 
lagkrav som finns är miljöledningssystem ett verktyg. Höjningen över lagkravens 
miniminivå sker genom att företaget arbetar mot sina miljömål som ligger över 
lagstiftningens krav. Arbetet mot miljömålen leder till ständiga förbättringar som är ett 
krav i ett miljöledningssystem, men inte i lagstiftningen. Ett företags arbete med 
miljöledning och miljörevision är ett komplement till tillsynsmyndighetens arbete och 
ska inte ersätta deras arbete.  
 
Miljölagstiftningen kan tvinga företag att vidta åtgärder som gynnar miljön och som 
kostar dem pengar. I ett miljöledningssystem arbetar ett företag med de aspekter där 
miljö och kostnadsbesparingar går hand i hand. Detta kan ske genom att företagen blir 
mer resurseffektiva eller vinner marknadsandelar genom att arbeta med miljö. Företag 
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som är tillståndspliktiga kan få en snävare syn gällande hur de arbetar med att minska 
miljöpåverkan, då ett sådant företag koncentrerar arbetet på de frågor som villkoren i 
tillståndet behandlar. Miljöledningssystemet hjälper företaget att få en helhetssyn på 
miljöfrågor. 52 Genom ett miljöledningssystem blir företagets alla medarbetarna 
medvetna om hur företaget påverkar miljön och hur deras arbete kan minska denna 
påverka. Ett företag som arbetar med miljöledning ska granska sina leverantörers 
miljöarbete och de kan även ställa krav på att de också ska arbeta systematiskt med 
miljö. Det leder i sin tur till att leverantörerna väljer att arbeta med miljöledningssystem 
och det bildas ”ringar på vattnet”.53 I företag som inte arbetar med miljöledning och 
som är tillståndspliktiga är det oftast bara de miljöansvariga på företaget som är insatta 
och delaktiga i miljöarbetet54. Miljöledningssystem kan höja miljöprestandan i de 
branscher där kunderna ställer höga krav på miljöarbetet. DHL är ett företag som har 
börjat med att köra gröna ton på grund av krav från kunder. DHL är ett exempel på ett 
företag som inte är tillståndspliktig, men ändå arbetar systematiskt med miljöfrågor i sitt 
miljöledningssystem.55 Lagstiftningen har inte möjlighet att höja miljöprestandan olika 
mycket i olika branscher på samma sätt som ett miljöledningssystem. 
Miljöledningssystem är mer anpassningsbar än lagstiftningen både på gott och ont.  
 
Villkoren i ett tillstånd reglerar större frågor medan i miljöledningssystemets rutiner 
reglerar även små frågor som till exempel vart spillolja ska slängas56. Företag använder 
sig av miljöledning för att vinna marknadsandelar, värna om miljön, strukturera upp 
miljöarbetet, systematiskt arbeta med lagar och andra krav och spara pengar etcetera. I 
miljöledningsarbetet utgår arbetet från ett företags miljöproblem, medan lagstiftningen 
utgår från samhällets syn gällande miljöfrågor. Ambitionsnivån är olika hos de företag 
som arbetar med miljöledning. Denna ambitionsnivå påverkar vilken genomslagskraft 
systemet får för skyddet av miljön. Vissa företag arbetar med att minska de totala 
utsläppen av koldioxid medan andra spar in på förbrukningen av papper. Lagstiftningen 
ska ha samma genomslagskraft i alla verksamheter. Miljölagstiftningen ska skydda 
miljön från alla verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön negativt. 
Miljöledningssystem skyddar endast miljön utifrån de verksamheter som arbetar med 
miljöledning. Miljöledningssystemet kan påverka företag som inte är tillståndspliktiga 
att utreda och arbeta med sina transporter, trots att det inte är ett krav i lagstiftningen.   

 
52 Lagnerö, L. bilaga 2 
53 Bruno, J. bilaga 4 
54 Bergman, A/Nordström, L. bilaga 3 
55 Bruno, J. bilaga 4 
56 Bergman, A./Nordström, L. bilaga 3 
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Den egenkontroll som finns i lagstiftningen liknar arbetet med ett miljöledningssystem, 
men innehåller inte kravet om ständiga förbättringar57. 

 

6.2 Hur lagstiftning och miljöledning kompletterar varandra på 
transportområdet 
 
Transporter till och från en industriell verksamhet regleras i miljöbalken genom att 
dessa transporter räknas i närområdet som ett såkallat följdföretag. I och med detta ska 
transporter och dess miljöpåverkan utredas i en miljökonsekvensbeskrivning som ska 
lämnas in vid en tillståndsansökan. Enligt NJA 2004 s. 421 kan villkor ställas inom 
närområdet eftersom den sökande där har faktiska och rättsliga möjligheter att ansvara 
för uppfyllandet av dessa villkor. Dessa villkor får inte i normala fall innebära en 
indirekt reglering av transportsektorn. Utanför närområdet har inte företaget faktiska 
och rättsliga möjligheter att ansvara för transporterna enligt HD. Transporter utanför en 
verksamhets närområde regleras inte av tillståndet och de verksamheter som inte är 
tillståndspliktiga behöver inte utreda transporterna och dess miljöpåverkan. Detta leder 
till att transporter inte regleras ändamålsenligt enligt miljöbalken trots att dessa 
transporter kan utgöra en stor miljöpåverkan. 
 
Transporter regleras även i speciallagstiftningar som riktar sig direkt mot 
transportsektorn. Dessa speciallagstiftningar tillsammans med regleringen av transporter  
i miljöbalken är i dagsläget inte tillräckliga för att uppnå den miniminivå till skydd för 
miljön som lagstiftningen ska utgöra.  
 
Miljöledningssystem kan vara ett bra komplement till dagens miljölagstiftning i de fall 
företag väljer att arbeta aktivt med transporter i sitt miljöledningssystem. Därmed 
uppnås en högre nivå än om de endast följt den lagstiftning som finns. 
Miljöledningssystem kan i dessa fall kompensera den bristande lagstiftningen på 
transportområdet. I de fall då företag inte väljer att arbeta med transporter i sitt 
miljöledningssystem eller inte har något sådant system uppnås ofta ingen högre nivå än 
lagstiftningens miniminivå. För att systemen ska komplettera varandra på ett bra sätt är 
det viktigt att lagstiftningen ger en tillräcklig miniminivå, denna miniminivå finns inte i 
dag inom transportområdet. Företag som inte arbetar med transporter i sitt 
miljöledningssystem skulle därmed få krav på sig att arbeta med transporters 

 
57 Bergman, A./Nordström, L. bilaga 3 
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miljöpåverkan och miljön skyddas från dessa emissioner.  
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7 Diskussion 
 
Transporter är en bransch där miljöpåverkan och kostnadsbesparingar ofta går hand i 
hand58. Genom att välja de kortaste vägarna, maximera fyllnadsgranden och samköra in 
och uttransporter sparas pengar och att miljöpåverkan minskar. Många anser därför att 
transportbranschen är självreglerande, vi anser dock att detta inte är hela sanningen. En 
lagstiftning som pekar på utsläppen från transporter som något viktigt att arbeta med är 
ett måste för att transporterna ska bli så miljövänliga att vi når en hållbar utveckling.  
 
Alla transporter som ej är försumbara ska följa hänsynsreglerna i 2 kapitlet MB. I NJA 
2004 s.421 har Miljööverdomstolen börjat med att konstatera att transporter kan 
regleras genom 2 kapitlet 3 § MB, därmed bör krav kunna ställas utifrån denna paragraf 
på transporter. Högsta domstolen tillämpade aldrig 2 kapitlet MB i fallet utan gick 
direkt på 9 kapitlet MB. Detta angreppssätt tillämpades i miljöskyddslagen och har en 
snävare innebörd än miljöbalken. Högsta domstolen använder sig ofta av det 
tillämpningssätt som användes enligt miljöskyddslagen, nämligen att det endast är 
verksamheter eller åtgärder som sker genom användande av mark, byggnad eller 
anläggning som kan regleras genom miljölagstiftningen.59 Vi anser att med detta 
tillämpningssätt kommer inte miljöbalkens mål som anges i 1 kapitlet 1 § MB (en 
hållbar utveckling) att uppfyllas, då även rörliga källor påverkar miljön i stor 
utsträckning.  
 
Om portalparagrafen 1 kapitlet 1 § MB hade tillämpats av Högsta domstolen hade 
resultatet antagligen blivit annorlunda. Transporter till och från verksamheten hade 
aldrig funnits om det inte vore för själva verksamheten och därför anser vi att 
verksamheten ska ansvara för att transporternas miljöpåverkan minimeras. Vid 
tillämpning av portalparagrafen ska alla transporter regleras på ett hållbart sätt, vilket 
inte har beaktats i fallet eftersom endast transporter i närområdet regleras. Transporter 
utanför närområdet har också ett samband med själva verksamheten eftersom dessa 
transporter inte skulle ha funnits om inte verksamheten fanns. Med andra ord hade 
långväga transporter också kunna anses som ett följdföretag och regleras vid 
tillståndsprövningen av den miljöfarliga verksamheten. Dock har vi idag ett prejudikat 
som anger att endast transporter inom närområdet är följdföretag. 
 

 
58 Bruno, J. bilaga 4 
59 Öberg, K. bilaga 1 
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I fallet slog Högsta domstolen fast att transporter till och från anläggningen kan ses som 
ett följdföretag enligt 16 kapitlet 7 § MB om de har ett omedelbart samband med 
verksamheten. Vid avgörandet av det omedelbara sambandet, ska en sammanvägning 
göras av transporternas karaktär, omfattning, deras förhållande till anläggningen och 
olägenheter från transporterna i relation till annan trafik och verksamhet. Vi anser att 
där gränsen dras för det omedelbara sambandet bör också gränsen för vad som är att 
anse som närområdet vara. Då denna avgränsning visar det område där företagen har 
faktiska och rättsliga möjligheter att ta ansvar för transportemissionerna. Vissa anser 
dock att närområdet i fallet avgränsar det omedelbara sambandet ytterligare. Fallet ger 
inget klart besked i frågan, det råder förvirring bland begreppen.  
 
I fallet anger Högsta domstolen att villkor som indirekt reglerar transportsektorn i 
normala fall inte får ställas. En osäkerhet råder här gällande vad som är att anse som ett 
onormalt fall där det kan vara befogat med en sådan reglering. Vi anser att ett fall där 
det kan vara motiverat att indirekt reglera transportsektorn vid en tillståndsprövning kan 
vara när en miljökvalitetsnorm överskrids i ett område.  
 
I NJA 2004 s. 421 och i efterföljande fall går det att utläsa att transporter till och från en 
miljöfarlig verksamhet kan regleras i närområdet. Detta sker i form av att transporter 
och dess miljöpåverkan ska utredas i en miljökonsekvensbeskrivning vid 
tillståndsansökan. Det är idag oklart vilka villkor som ställas för transporter inom 
närområdet. Villkoren får i normala fall inte vara utformade så att de innebär en indirekt 
reglering av transportsektorn. Det går inte att ställa villkor för transporter utanför 
närområdet på grund av att företagen inte har möjlighet att rättsligt och faktiskt ansvara 
för dessa transporter. Detta då det utanför närområdet kan ske många andra transporter 
och det är svårt att veta vilken påverkan just den miljöfarliga verksamhetens transporter 
står för. Det får till följd att miljön inte är skyddad från transporters miljöpåverkan i den 
utsträckning som behövs för en hållbar utveckling.  
 
Det behövs andra sätt att reglera transporter än i tillståndsärendet för miljöfarlig 
verksamhet. Främst eftersom transporter från icke tillståndspliktiga verksamheter och 
transporter utanför närområdet kan utgöra en lika stor eller större miljöfara som de 
tillståndspliktiga verksamheternas transporter inom närområdet. Om transporter ska 
regleras i tillståndsärendet måste alla verksamheterna vara tillståndspliktiga. Det är inte 
realistiskt att alla verksamheter ska vara tillståndspliktiga då det tar för mycket tid och 
resurser i anspråk.  
 
Transporter ska regleras av miljöbalkens hänsynsregler. Idag är detta inget effektivt sätt 
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att reglera transporters miljöpåverkan, eftersom det inte sker någon direkt uppföljning 
av att hänsynsreglerna följs gällande transporter förutom vid tillståndsprövning och 
tillsynen av miljöfarlig verksamhet och då endast i närområdet. Tillsynsmyndigheterna 
kan utföra kontroller och meddela förelägganden om försiktighetsmått gällande 
transporter till icke tillståndspliktiga verksamheter, detta sker dock sällan i praktiken.60 
Det är därför bättre att direkt reglera transportsektorn och därigenom få med alla 
transporter oavsett om de sker till en tillståndspliktig verksamhet eller ej.  
 
Ett sätt att reglera transportsektorn direkt i lagstiftningen är att ta med transporter i den 
handel med utsläppsrätter gällande koldioxid som håller på att utvecklas inom EU. Idag 
är det endast utsläpp från stora industriella anläggningar som regleras på detta sätt. Flyg 
kommer antagligen regleras genom handel med utsläppsrätter 2008 och resten av 
transportsektorn tidigast 2013. Ett förslag är att de som köper transporttjänsten ska ha 
hand om handeln med utsläppsrätterna och inte transportörerna.61

 
Ett annat sätt att reglera transportsektorns miljöpåverkan är genom skatter. Högre 
skatter kan leda till att företagen blir mer resurseffektiva och därigenom sparar pengar 
och är mer miljövänliga.  
 
ISO 14001 är ett frivilligt system som bygger på ett företags verksamhets 
miljöpåverkan, därför går det inte att tvinga ett företag att arbeta med transporter. Detta 
därför att i ett miljöledningssystem väljer företaget att arbeta med just den 
verksamhetens betydande miljöaspekter. I ett företag kan transporter vara den största 
störningsskällan för miljön medan i ett annat företag energianvändningen vara den 
största störningskällan. Det går inte att säga att alla företag ska arbeta med transporter i 
sitt miljöledningssystem.  Om ledningssystemet ställer krav gällande transporter kan det 
leda till att andra mer betydande miljöaspekter kommer i andra hand, även fast det hade 
gett ett bättre resultat ur miljösynpunkt att arbeta med dessa miljöaspekter.  
 
Idag finns inte så många bra mätmetoder och program gällande transportemissioner. Det 
leder till att det är svårt att sätta villkor för externa transporter och att det inte går att 
sätta mätbara mål gällande transportemissioner i miljöledningssystemen.62 En 
utveckling av dessa program och mätmetoder är viktigt för att framtiden ska kunna klara 
av transporternas miljöpåverkan.  

 
60 Öberg, K. bilaga 1 
61 Bruno, J. bilaga 4 
62 Lagnerö, L. bilaga 2 
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För att emissionerna från transporter ska minska krävs en tydlig politisk enighet 
gällande transportsektorn och dess miljöpåverkan. Denna enighet bör gälla i hela EU 
(Europeiska Unionen) och eventuellt hela världen. Om politikerna ger tydligare direktiv 
gällande miljöanpassning av fordon vet fordonstillverkarna att det är tryggt att satsa på 
en sådan produktion.63 Detta kommer även leda till att forskningen ökar gällande 
alternativa drivmedel och utvecklingen av resurseffektivare motorer. 
 
Vi anser att det behövs både tvingande och frivilliga instrument för att komma åt 
transporters miljöpåverkan eftersom det är ett komplext miljöproblem. Miljöledning kan 
ett bra komplement till lagstiftningen i de branscher där lagstiftningen inte ställer så 
höga krav ur miljösynpunkt. Transportsektorn är en sådan bransch där det är 
miljöledningssystemet som har fått företagen att tänka mer på miljön. Det behövs ändå 
en starkare reglering av transporter i lagstiftningen då miljöledningssystemet inte alltid 
behandlar transporter på grund av att någon annan del av företaget har större 
miljöpåverkan. Om lagstiftningen inte blir starkare finns det risk för att transporter 
hamnar mellan stolarna och att ingen miljöförbättring kommer att ske, vilket i sin tur 
leder till att vi inte kommer att uppfylla de miljökvalitetsmål som påverkas av 
transporter och därmed inte når en hållbar utveckling.  
 
Det behövs mer forskning på området hur olika styrmedel kompletterar varandra och 
hur de kan användas tillsammans för att lösa komplexa miljöproblem.  
 
 

 
63 Bruno, J. bilaga 4 
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8 Slutsatser 
 

• Vid transporter till och från en anläggning ska hänsyn tas till miljöbalkens 
hänsynsregler och mål. Transporter till och från en miljöfarlig verksamhets är att 
anse som ett följdföretag i närområde. Transporterna och dess miljöpåverkan 
skall därför tas med vid den miljökonsekvensbeskrivning som skall ingå i en 
tillståndsansökan. Villkor kan enligt Högsta domstolen ställas inom ett företags 
närområde, men inte utanför detta område. Detta då det kan vara svårt för 
företagen att uppfylla villkor gällande långväga transporter. Transportsektorn 
regleras också direkt genom olika speciallagstiftningar som väglagen, 
fordonsskattelagen, fordonslagen, fartygslagen, trafikförordningen, banlagen, 
luftfartslagen, farleds-lagen, PBL, lagen om tillfälligt bilförbud och lagen om 
farligt gods.  

 
• Dagens reglering av transporter är inte ändamålsenlig, då den inte ställer 

tillräckliga krav på miljöanpassning av transporter. Utifrån dagens lagstiftning 
når vi inte en hållbar utveckling, eftersom de problem som transportemissioner 
leder till inte avhjälps. Lagstiftningens miniminivå måste höjas. Detta bör ske 
genom en starkare direkt reglering av transportsektorn för att komma åt både 
tillstånds- och icke tillståndspliktiga verksamheters transporter. 

 
• Miljöledningssystem är ett frivilligt instrument för företag som vill arbeta 

systematiskt med miljöfrågor. I ett miljöledningssystem kan transporter utgöra 
en av många betydande miljöaspekter. Det är sedan upp till företaget att 
bestämma vilken betydande miljöaspekt som de vill arbeta vidare med. Inga 
direkta krav kan ställas på att företaget ska arbeta aktivt med transportfrågor.  

 
• Miljöledningssystem kan vara ett bra komplement till miljölagstiftningen i de 

fall företag väljer att arbeta aktivt med transporter i sitt miljöledningssystem. 
Därmed uppnås en högre nivå än om de endast följt den befintliga lagstiftningen. 
Miljöledningssystem kan i dessa fall kompensera den bristande lagstiftningen på 
transportområdet. I de fall då företag inte väljer att arbeta med transporter i sitt 
miljöledningssystem eller inte har ett sådant system uppnås ingen högre nivå än 
lagstiftningens miniminivå. För att systemen ska komplettera varandra på ett bra 
sätt är det viktigt att lagstiftningen ger en tillräcklig miniminivå. En sådan 
miniminivå finns inte i dag för transportområdet. Företag som inte arbetar med 
transporter i sitt miljöledningssystem eller inte har ett sådant system skulle 
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genom en högre miniminivå få krav på sig att arbeta med transporters 
miljöpåverkan och skyddar därmed miljön från dessa emissioner 

 
• Idag är inte lagstiftningen ändamålsenlig för transportområdet och 

miljöledningssystem är inte ett sätt att väga upp den bristfälliga lagstiftning. Det 
behövs en höjd miniminivå i den lagstiftning som behandlar transporter, så att 
systemen kan komplettera varandra på ett bättre sätt. Det vill säga lagstiftningen 
ska utgöra en grund för att skydda miljön och ett miljöledningssystem ska vara 
ett instrument för de företag som vill arbeta över denna nivå. Mer forskning 
behövs på området om hur olika styrmedel kompletterar varandra inom 
transportområdet. 
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Bilaga 1. Intervju med Katarina Öberg  
Norrbottens länsstyrelse 2005-04-15 
 

• Vad är din befattning? 
 
Miljöjurist på länsstyrelsen  
 
 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 
 

Överklagade miljöbeslut som överinstans till kommunen 
 
 

• Berätta om Billerud-fallet? 
 
Billerud hade tillstånd, men ville öka produktionen och behövde därför förnya sitt 
tillstånd. Frågan kom upp ifall man kan reglera transporter vid tillståndsprövning. Det 
kan i detta fall ha varit Naturvårdsverket som initierade frågan. Branschen värjer sig 
från sådana regleringar, då de anser att det inte är villkor som är möjliga att ta med 
enligt MB. Medan länsstyrelsen och naturvårdsverket anser att det är ett villkor som kan 
tas med. Länsstyrelsen hade inte begärt att ansökan skulle kompletteras angående 
transportfrågorna, utan det dök upp som ett villkor för verksamheten. Företaget ålades i 
ett prövotidsvillkor att de skulle komma in med en utredning.  
 
Miljödomstolen ålade företag i olika fall villkor om prövotidsförfaranden i väntan på ett 
utslag från HD. Prejudikatet kom från HD i Hyltebruk-fallet.  
 
Katarina anser att Hyltebruk-fallet är tydlig. Det ger svar på mycket som var oklart vid 
deras Billerud-fall. Interna transporter kan regleras eftersom en del av verksamheten. 
HD gör skillnad mellan interna transporter och följdföretag (externa transporter). Vart 
sätts gränsen för följdföretagen? I resterande fall från Miljööverdomstolen går man in 
endast på närområdet. I HD-fallet behandlas mer än närområdet, det ska vara en 
sammanvägning av transporternas karaktär, omfattning, deras förhållande till 
anläggningen och olägenheter från transporterna i relation till annan trafik och 
verksamhet som styr ifall det är ett följdföretag. 
 
Det måste finnas miljökonsekvenser från följdföretagen som företaget har möjlighet att 
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påverka, för att det ska vara ett följdföretag. Villkoren för följdföretaget får ej innebära 
allmän reglering av transportsektorn. Det ska finnas ett verkligt behov av ett 
prövotidsförordnade för att ett sådant ska utfärdas.  
 
2005-03-23 Holmen Paper AB 
I Holmen- fallet behandlas transporter av råvarorna till bruket och slutprodukterna från 
verksamheten, inte personalens resor. I det här fallet går man igenom hur transporter 
påverkar miljön. Detta har inte funnits med tidigare och det är det fall som har utvecklar 
transportfrågan bäst. Transporternas omfattning kan motivera till åtgärder i närområdet, 
för att kunna ta ställning till det behövs en bättre utredning. I fallet tolkas närområdet, 
för transportbuller så begränsas närområdet till området som störs av buller från 
anläggningen. För luftburna föroreningar är närområdet, det område som påverkas av 
utsläpp från verksamheten, vindriktning påverkar. Det är rimligt att företaget redovisar 
transporter inom det område som påverkas av bolagets egna utsläpp från anläggningen. 
Detta ska redovisas redan i tillståndsansökan, i miljökonsekvensbeskrivningen. Det 
behövs ett bättre underlag för att kunna pröva transporter i fallet. Prövotidsförordnade 
avseende hushållningsfrågor (hushållningsprincipen), eftersom man inte kan begära 
kompletteringar av ansökan i en högre instans. Företaget ålagdes att beskriva hur 
transporterna ser ut, hur miljöpåverkan kan minskas och om det är rimligt enligt MB 2:7 
att minska dem. Ska egentligen tas med redan vid tillståndsansökans i en 
miljökonsekvensbeskrivning. Får inte syfta till att reglera transportsektorn i allmänhet. 
Syftet är att minska miljöpåverkan till och från anläggningen. Det kanske inte går att 
sätta villkor för det sedan. Större krav kommer att krävas av tillståndsmyndigheten att 
begära kompletteringar.  
 
I tidigare fall har man tagit vägen genom att ställa villkor på företag istället för att ta det 
som en komplettering till ansökan genom en miljökonsekvensbeskrivning. 
Tillståndsprövande myndighet ska ha hand om det. 
 
Kan syfta till att företagen får upp ögonen från transporter? 
 

• Hur anser du att man kan regler transporter genom miljölagstiftningen? 
 
Tider för transporter ur bullersynpunkt.  
 
Utifrån rättsfallen, i tillståndsansökningen   
 
MKN används inte så mycket. Nu är det endast genom tillståndet som en verksamhet 
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som leder till att en MKN överskrids kan förbjudas. Detaljplaner kan dras tillbaka ifall 
de strider mot ett riksintresse eller hälsa och säkerhet. 
 

• Kan man genom lagstiftningen komma åt att reglera en verksamhets 
transporter om verksamheten inte är tillstånd/anmälningspliktig? 

 
Anmälningsärenden kan åläggas att komplettera anmälan ifall de har mycket 
transporter. Inte troligt. I teorin kan alla verksamheter föreläggas försiktighetsmått, men 
det händer ej i praktiken. 
 
Staffan Åsén på Länsstyrelsen arbetar i ett nätverk där man försöker påverka på frivillig 
basis.  
 

- Blir det någon skillnad när ett företags huvudsakliga verksamhet är 
transporter? (ej tillståndspliktig) 

 
Bussgods och sådana företag kontrolleras ej.  
 
Finns ett fall som handlar om problem på Möllevångstorget i Malmö. 
 

• Nu när HD har dömt att Stora Enso i Hyltebruk inte behöver göra någon 
miljöutredning gällande deras externa trasporter utanför närområdet, vad 
händer med de fall där företag redan blivit ålagda i Miljööverdomstolen att 
utreda transporter? 

 
Ingen överklagan laga kraft och måste följas. HD tar inte upp fallen om de överklagas. 
Måste göra något med dem ifall man konstatera att det inte går att ställa detta villkor. 
Antingen upphävs eller ändras detta villkor enligt MB 24:8.  
 

• I HD har ett annat angreppssätt används än i Miljööverdomstolen. HD 
använder sig av det angreppssätt som var vanligt när man tolkade 
miljöskyddslagen, medan Miljööverdomstolen utgick från portalparagrafen 
MB 1:1 om hållbar utveckling i sitt resonemang. Vilket angreppssätt anser 
du ska användas vid en tolkning av miljöbalken. 

 
MB har inte slagit igenom i HD. Miljöåklagare får inte fallen att gå igenom. Dömer 
mycket efter hur det var enligt miljöskyddslagen. 
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Länsstyrelsen tittar inte så mycket på MB:s mål vid prövningar. Länsstyrelsen försöker 
väga in miljökvalitetsmålen i tillstånden, men det är svårt då de inte är rättsligt 
bindande.  
 

• Varför tror du HD gjorde denna bedömning? 
 
I de tidigare fallen har Miljööverdomstolen varit för allmän i sina villkor gällande 
transporter, villkoren måste vara mer preciserade. 
 

• Nu när vi har ett prejudikat som säger att transporter utanför närområdet 
inte är ett följdföretag som kan regleras vid en tillståndsprövning. Hur 
kommer det fortsatta arbetet se ut gällande reglering av en verksamhets 
transporter? 

 
Vid tillståndansökan ska transporter i närområdet tas med  
 

• Har du sett någon skillnad mellan hur företag som arbetar med 
miljöledning och de som inte arbetar med miljöledning reglerar sina 
transporter?  

 
Lagregeln om kontroll av de man lämnar sitt avfall till skulle inte efterlevas ifall 
företagen ej arbetade med miljöledning. Vid miljörevision ringer företagen för få ut 
dessa tillstånd.  
 

- Ser man någon skillnad i hur bra de är på att följa lagstiftningen i 
allmänhet? 

 
Ökad medvetenhet gällande lagstiftningen 

 
• Går det att reglera transporter utanför närområdet? 

 
Det går inte att reglera transporter utanför närområdet genom tillståndsprövningen av 
miljöfarliga verksamheter. Det måste ske genom direkt reglering av transportsektorn.  
 

• Anser du att lagstiftningen bör ändras för att man ska kunna reglera 
transporter utanför närområdet då det gäller tillståndspliktiga 
verksamheter? 
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Ingen ändring bör ske gällande miljöprövningen vid tillstånd. Detta för att 
verksamheten ska ha möjlighet att följa och uppfylla tillståndskraven. Det går nog bättre 
att reglera transportsektorn, till exempel fordonen. Måste få med hela EU för en sådan 
reglering.  
 

- icke tillståndspliktiga? 
 
Går ej enligt HD. Utanför närområdet blir det så mycket annan trafik som påverkar så 
det kan vara svårt att reglera. 
 

- Tror du att en sådan ändring kommer att ske i den närmaste 
framtiden? 

 
Nej, då går man nog snarare på transportsektorn. Detta för att det kan vara svårt för 
verksamheten att följa sådana krav som gäller transporter utanför närområdet. 
Verksamheten ska ha möjlighet att uppfylla kraven från tillsynsmyndigheten. 
 

• Vart kommer ni drar gränsen för närområde? 
 
Vid anläggningen, som i Holmen- fallet. 
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Bilaga 2. Intervju med Lena Langnerö  
Det Norske Veritas 2005-04-18 
 

- Befattning 
 
Revisionsledare miljö, kvalitetsrevisor 
 

- Arbetsuppgifter 
 
Revisioner på företag 
 

- Utbildning 
 
Receptarie, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, interna utbildningar inom revision, arbetat 
sedan 1972 med miljöfrågor 
 

- Hur arbetar miljöcertifierade företag med transporter? 
 
Företagen ser att transporter som är en betydande miljöaspekt. De producerande 
företagen ser transporter till och från verksamheten som betydande miljöaspekter. 
Konsulter som reser mycket ser sina egna transporter som betydande miljöaspekter. De 
företag som har transporter som huvudverksamhet ser naturligtvis transporter som en 
betydande miljöaspekt, som är viktig att arbeta med. Inte alltid att man sätter mål för 
transporter eftersom att det inte går att spara så mycket pengar på det som till exempel 
energi. Det är inte många företag som börjar med att arbeta med transporter då det är 
svårt att mäta. De väljer istället betydande miljöaspekter som är enklare att arbeta med 
som att minska sitt avfall. Gällande transporter är det svårt att veta hur just företagets 
del av transporterna påverkar miljön.  
 

- Är det många företag som väljer att arbeta med att minska miljöpåverkan 
från sina transporter? 

 
Grossister som arbetar mycket med transporter. De har satt ett mål, men detta är inte 
mätbart. Har som projekt att ta fram ett sådant mål. För dem handlar det väldigt mycket 
om pengar som de kan spara genom att arbeta med sina transporter. 
 
Tyngre industri (bearbetar stångjärn) som lagt om ett x antal procent från lastbil till 
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järnväg. Har satt upp ett miljömål för det. Visar kanske inte direkt utsläppen, men det 
mäts indirekt med hur många ton de lastar över från lastbil till tåg.  
 
Det går inte att få ett företag att sätta upp ett miljömål de förlorar pengar på. Företagen 
måste vara så resurseffektiva som möjligt. Om företagen ska arbeta med miljön utan att 
de tjänar pengar på det måste de tvingas genom lagstiftning. Det viktigt att ställa krav 
på företagen att vara resurseffektiva gällande transporter för då kan de både skydda 
miljön och spara pengar.  
 

- Vad hände ifall du anser att transporter är en betydande miljöaspekt, men 
inte företaget? 

 
I den första certifieringen, men efter diskussion har man kommit fram att till att 
transporter är en betydande miljöaspekt. 
 
Från början tänker företagen endast på den miljöpåverkan från själva verksamheten, 
men efter att ha pratat med revisorn får de upp ögonen för till exempel transporter. 
Transporter är det största miljöproblemet vi har idag. Vid inköp måste man titta på 
transporterna och vid avtal med olika leverantörer. 
 

- Ser du någon skillnad på hur företag som är tillstånds/tillsyns reglerade och 
de som inte är det, gällande hur de arbetar med transporter i sitt 
miljöledningsarbete? 

 
Nej, faktiskt inte 
 

- Anser du att miljöledning är ett bra komplement till den miljölagstiftning 
som finns? 

 
Ja, det tycker jag annars hade jag inte börjat jobba med det.  
 
Med lagstiftningen kommer man till en viss gräns, med miljöledning får företagen 
arbeta med frågorna själva blir det en helt annan stuns i det. Miljöarbetet skiljer sig 
mellan de företag som är tillståndspliktiga och inte är det. De företag som har tillstånd 
koncentrerar sig på det tillståndet behandlar. De utan tillstånd har mer helhetssyn.  
 
De företag som har tillstånd är ofta större företag som har mer kunskap på 
miljöområdet.  Ingen skillnad gällande transporter mellan de som har tillstånd och ej. 
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- På vilket sätt anser du att lagstiftningen och ledningssystemet kompletterar 

varandra? 
 

Miljöledningssystemet har ett helhetsgrepp där man arbetar systematiskt och där alla 
engageras, vilket skulle kunna ske genom egenkontrollen i lagstiftningen. Sker ej i 
praktiken. Att sätta upp mål i miljöledningen är ett bra komplement till lagstiftningen.  
Det som kostar pengar gör företagen utan tvingande lagstiftning. Lagstiftningen innebär 
en miniminivå. Det är upp till samhället att se till att skydda utifrån miljöns synvinkel.  
 

- Är miljöledning speciellt viktigt för företag som inte kontrolleras av 
myndigheter? 

 
Det är viktigt för alla. För de som inte är tillståndspliktiga är det viktigt eftersom det kan 
vara första gången de får upp ögonen för miljöarbetet. För de företag som är 
tillståndspliktiga är det viktigt då de genom miljöledningen får upp ögonen för andra 
delar än det tillståndet behandlar. 
 

- Känner du till något företag som arbetar mycket med att minska 
miljöpåverkan från transporter i sitt miljöledningssystem? 

 
Företagen fastnar ofta frågan vid hur mäter man? Det är svårt att arbeta med det när man 
inte vet hur stor miljöpåverkan är. Det är svårt att ställa upp mål eller se förbättringar 
om det inte går att mäta. 
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Bilaga 3. Intervju med Anders Bergman/Lars Nordström  
SSAB 2005-04-25 
 

- Befattning 
 
Miljösamordnare/Miljöingenjör 
 

- Arbetsuppgifter 
 
Yttre miljöavdelningens gemensamma uppdraget är att se till att SSAB har de tillstånd 
som behövs och att villkor uppfylls. Detta görs genom egenkontroll. Allt ifrån att mäta 
utsläpp från avlopp och skorstenar till att undersöka hur recipienten reagerar på olika 
utsläpp och att utbilda personal. Får in statistik som ska struktureras upp.  Läsa och 
tolka lagtext. Sköter all kommunikation med miljömyndigheter. Samordnar 
miljöfrågorna. Certifierade enligt ISO 14001 sedan 2000, SSAB har ett integrerat 
system för kvalitet, arbetsmiljö och miljö.  
 

- Utbildning 
 
På avdelningen yttre miljö finns kompetens inom kemi, samhällsbyggnad och 
lagstiftning. De som arbetar har lärt sig mest av varandras kunskap. Det arbetar 4 st. på 
yttre miljö avdelningen. Fler som arbetar med miljö i produktionen. 
 

- Hur arbetar SSAB med sina transporter? 
 
Har gjort en sammanställning av transporter i tonkilometer. SSAB har mycket 
transporter mindre än 0,1 % är interna transporter och 99 % är externa transporter (cirka 
88 % med båt, cirka 12 % med järnväg och cirka 0.01 % sker med bil). Båttransporterna 
levererar kol till SSAB från hela världen (Australien, Sydamerika, Ryssland, USA, Kina 
och Canada etcetera). De båtar som levererar till SSAB hämtar sedan oftast last i något 
annat Europeiskt land för att inte gå tomma tillbaka. Detta gör rederierna på eget 
initiativ för att vara så resurseffektiva som möjligt. Om SSAB hade haft egna båtar hade 
dessa gått tomma en väg, medan en bra redare har koll på vart det finns varor som ska 
levereras till det land som båten ska tillbaka till. SSAB köper in denna tjänst av 
kostnadsmässiga skäl. SSAB har två egna båtar för att kunna få leveransprecision och 
att vissa plåtar inte tål regn för då börjar de rosta. Får ej använda båtar som är äldre än 
20 år på grund av försäkringsmässiga skäl. SSAB får hem ca 1 miljon ton kol per år. 
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Järnmalmpellets transporter sker med tåg ända in till SSAB. De transporter som sker 
med bil kan till exempel vara reservdelar som behövs. De mobila transporterna är ofta 
tillfälliga transporter. Dessa transporter effektiviseras främst genom planering av till 
exempel val av fordon (lastkapacitet), returtransporter, körning av material i kampanjer 
och val av körvägar, planering  av våg. SSAB har effektiva transporter och planerar 
därför inga förändringar. Vid utbyte av transportmedel kontrolleras den utveckling som 
finns inom respektive transportsektor.  
 

- Är transporter en betydande miljöaspekt som ni arbetar med i ert 
ledningssystem? 

 
Transporter är en betydande miljöaspekt. Följer transporterna med hjälp av nyckeltal. 
 

- Har ni satt upp mål för transporter? 
 
Nej 
 

o Varför/Varför inte? 
 
Det finns annat som är mer prioriterat, energianvändningen är till exempel stor på 
SSAB. Transporter är med vid diskussionen varje år, så de finns med i underlaget. 
Arbetar med transporter ändå, främst genom att effektivisera transporterna.  
 

- Känner du till Stora Enso-fallet som kom förra året och behandlar 
transporter vid tillståndsprövning? 

 
Ja. Har tittat på fallet. Det är bra att det äntligen har kommit ett prejudikat gällande 
transporter. Finns en avgränsning för hur man ska utreda sina transporter vid en 
ansökan. Innan fallet var det osäker. 
 

o Har fallet påverkat ert arbete gällande transporter? 
 
Kommer att utreda transporter och dess konsekvenser i närområdet.  
 

- Utreder ni transporter vid en tillståndsansökan? 
 

Ja 
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o Kommer ni att göra det i framtida ansökningar? 
 
Ja 
 

o Kommer ni att dra en gräns för utredningen och endast utreda inom 
närområdet? Vart kommer ni i så fall att dra denna gräns?  

 
Gränserna för fartygen utreds till territorialgränsen. Andra externa transporter kommer 
att utredas på det sätt som Högsta domstolen har fastställt i Stora Enso fallet. Redogör 
även för långväga transporter men inte för dess konsekvenser. 
 

- Anser du att miljöledning är ett bra komplement till den miljölagstiftning 
som finns? 

 
Det finns fördelar med miljöledningssystem. Det hjälper till med det interna arbetet i 
form av informationsvägar och genom rutiner. Efter ett införande tar det tid innan alla 
vet vad som gäller, men sen lyfter det medvetandet för miljön hos de anställda.  
Egenkontroll i lagstiftningen liknar miljöledning mycket, det som skiljer är 
förbättringsspiralen. 
 

- På vilket sätt anser du att lagstiftningen och ledningssystemet kompletterar 
varandra? 

 
Miljöledningen ställer mer krav på allas medvetenhet. Villkor reglerar större frågor, 
miljöledning behandlar även mindre frågor som hur spillolja skall hanteras. I 
verkligheten har det blivit bättre. Alla på företaget vet vad som gäller för att uppfylla de 
lagkrav som finns. Det integrerade har gjort att arbetsmiljön har blivit bättre.  
 

- Hur tror du att man kan kunna reglera transporter på ett bättre sätt än 
vad som sker idag? (lagstiftning, krav i ISO eller andra nya krav) 

 
Ju mer effektiv man blir gällande transporter desto mer pengar tjänar man. 
Transportbranschen är självreglerade, man tittar alltid på kostnaden. I transportfallet 
finns det inga motsättningar mellan kostnader och nyttan för miljön.  Det krävs ingen 
mer lagstiftning. Frivilliga system går man med i för att vinna konkurrensfördelar så det 
fixar branschen själv. 
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Bilaga 4. Intervju med Jens Bruno  
DHL 2005-04-26  
 

- Befattning 
 
Implementation Manager for Environmental Citizenship Europe 
 

- Arbetsuppgifter 
 
Stötta de europeiska länderna i deras miljöarbete. Detta görs i en trappstegsmodell som 
börjar på en relativt låg nivå. På första nivån handlar om att se till att lagar och krav 
följs och att det finns en miljöansvarig på hel eller deltid. Det slutgiltiga steget (steg 
sex) handlar om hållbara transporter, detta mål arbetar länderna tillsammans för att nå. 
Flera länder befinner sig på steg fyra som handlar om miljöcertifieringar. De flesta 
europeiska länderna arbetar i samma takt. Det finns vissa länder som inte hunnit lika 
långt, men man arbetar för att höja standarden i dessa länder. DHL finns i alla 
europeiska länder. 
 

- Utbildning 
 
Magisterexamen inom naturvetenskap med huvudinriktning biologi. 
Påbyggnadsutbildningar inom företagsekonomi, miljöjuridik, miljöledning och 
miljörevision. 
 

- Hur arbetar DHL med sina transporter ur miljösynpunkt? 
 
Den största miljöpåverkan är ifrån DHL: s transporttjänster, även om de köps in från 
underleverantörer så väljer DHL att lyfta in transporter i sitt miljöarbete då det är 
kärnverksamheten. I den svenska verksamheten kommer 95 % av koldioxidutsläppen 
från transporter och gods. Grunden för miljöarbetet sammanfattas EARN (Emissions, 
Accidents, Reduced, Noise). Noise är ett stort problem i tätbefolkade områden.  
 
Det är viktigt att involvera kunden och ge dem möjlighet att välja miljövänliga 
transporter. Vi arbetar med att förnya fordonsflottan och det ligger i verksamhetens 
natur att maximerar fyllnadsgraden. Man vill köra så få tomma mil som möjligt, vilket 
man spar pengar på så det ger sig själv. Synsättet att se transportsektorn som en 
miljöbov är fel, då godstransporterna är en slags kollektivtrafik. Att samordna 
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godstrafiken som DHL gör leder till en bättre miljöprestanda än om alla skulle köra 
själva.  
 
Transportbehovet ökar i världen, vilket leder till att transporter utgör en stor källa till 
koldioxidutsläppen. Andra sektorer har kunnat minska energianvändningen, men inom 
transportbranschen har det varit svårt att göra det ochidigt som transportbehovet ökar. 
Frågan är vad som kan göras för att bryta den utvecklingen. DHL kollar mycket på 
kombitransporter, då sätts en hel bil eller en container på ett tåg. Det sker ofta på långa 
sträckor. Kombitransporter fungerar inte överallt utan är beroende av den infrastruktur 
som finns och var kunderna väljer att producera och ha sina lager. Om man räknar i 
tonkilometer går 10 % på järnväg inom Sverige.  
 
Vi erbjuder kunden aktivt koldioxidneutrala transporter. Detta kallas gröna ton och 
fordonen körs då på biogas eller rapsmetylester. Det finns en viss kundkrets som väljer 
detta alternativ. Gröna ton har väckt uppståndelse även internationellt, man har bland 
annat fått tyska kunder. Gröna ton introducerades i Sverige. Det behöver inte vara den 
specifika beställarens transporter som är gröna, utan gröna fordon körs på en liknade 
sträcka som beställarens transporter på grund av att det på vissa ställen inte finns 
gasmackar.  
 
Vi kontrollerar hur miljöarbete går, vilka bilar som åkerierna använder, fordonens ålder, 
miljöklasser och fyllnadsgrader. DHL arbetar mycket med att redovisa miljöprestanda 
för kunderna. Vi arbetar även med att förbättra våra system för att kunna ge mer 
detaljerade och avancerade beräkningar av utsläppen från de transporter som kunderna 
köper. Det är först när man har en bra mätning av utsläppen som man kan vidta åtgärder 
som styr miljöarbetet på rätt sätt. Datasystemet som används nu bygger på Excel. Vi 
arbetar nu med att bygga en miljödatabas för utsläppen. Dels för att vi ska kunna ha koll 
på vår egen miljöprestanda och dels för att kunna kommunicera gentemot våra kunder 
och då ha en seriös dialog om vad de kan göra för att uppnå sina miljömål på 
transportsidan. 
 
En annan viktig aspekt är att arbeta med förarnas körstil. Våra egna förare går kurs i 
ecodriving. Det har gett en effekt på 8 %, vilket leder till att man både spar pengar och 
skyddar miljön. Åkerierna är självständiga, men de uppmuntras ifall de arbetar med 
körstilen. DHL har ett poängsystem som ska uppmuntra åkerierna att arbeta med miljö. 
I Göteborg har vi haft utbildning gällande att köra gasbil, då sex sådana bilar köpts in. 
 

- Är ni certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS? 
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Hela svenska verksamheten är ISO 14001 certifierade. 
 

o Hur länge har ni haft erat certifikat? 
 

1999 certifierades ASG som det hette då. Förra året fick vi ett nordiskt certifikat för hela 
verksamheten. 
 

- Är transporter en betydande miljöaspekt som ni arbetar med i ert 
ledningssystem? 

 
Ja 
 

- Har ni satt upp mål för transporter? 
 
Ja. Ett mål behandlar försäljningen av gröna ton. Koldioxidutsläppen minskas genom att 
man producerar mer gröna ton. Ett övergripande nordiskt mål är att följa Kyotoavtalet, 
vi vill minska koldioxidutsläppen med 8 % i förhållande till transportmängden.  
 

o Varför/Varför inte? 
 

Det var kunddrivet från början. Det ses som en förutsättning i Sverige för att lämna 
offerter. Vid systematiskt arbete spar man in på kostnader och når bättre prestanda. 
Genom att sälja miljöanpassade tjänster har vi fått fler affärer. Miljöanpassade tjänster 
är något DHL tror på för framtiden. 
 
 

- Är DHL: s verksamhet tillstånds/anmälningspliktig? 
 
Nej, inte i dagens läge. Vi har varit det för vissa anläggningar där kemikalier har 
mellanlagrats.  
 
I och med att transporter är en rörlig störningsskälla behandlas inte vi av tillstånds eller 
anmälningsplikt trots att det totalt sätt är en verksamhet med relativt stor miljöpåverkan. 
Lagstiftningen behandlar inte oss på samma sätt som fasta anläggningar. Vi skulle 
kunna bli anmälningspliktiga om några av våra terminaler skulle ha specialverksamheter 
med hantering av mycket kemiska produkter.  
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- Vad anser du om Stora Enso-fallet från förra året? 
 
Kundens val av plats för produktionsanläggning och lager får effekter för 
miljöprestanda. Beror på hur transportbalansen ser ut i regionen. Om en region har 
mycket transporter in kan det vara bra att lägga en anläggning där som har mycket 
transporter ut för att undvika tomma lastbilar. Eller att lägga en verksamhet där det finns 
möjlighet till kombitransporter. Ansvaret ligger hos kunden, men leverantörerna måste 
visa på en bra lösning. Det är viktigt att logistikfrågan kommer in på ett tidigt stadium 
vid planerandet av en verksamhet. Om detta ska vara med vid tillståndsprövningen eller 
inte kan vara svårt att säga.  
 
Nyckeln ligger i att se att transporter är en del av produktionskedjan. Transporter körs 
för at det finns ett behov. Detta transportbehov beror på hur våra kunder planerar sin 
verksamhet. Vill man minska transportbehovet i samhället måste man i planeringsfasen 
utreda transporterna och effekterna från dem. Alternativt att det är styrt så att det är 
påverkar hur man lägger upp sina transporter. Detta görs idag i viss mån. När Coca-cola 
skulle etablera sin produktionsanläggning så valdes Stockholm dels för att det var 
närmast till den största marknaden och dels för att det gav billiga transporter, då 
Stockholm har mer transporter in än transporter ut. Detta ledde till att lastbilar som 
annars hade gått tomma ut kunde utnyttjas, då Coca-cola har mycket transporter ut från 
Stockholm. 
 

o Har fallet påverkat ert arbete gällande transporter? 
 
Nej. Många kunder ställer miljökrav redan idag. Hade HD fallet fått ett annat utfall hade 
kunderna kanske varit ännu mer måna om att transporterna ska vara miljöanpassade. 
 
 

- Anser du att miljöledning är ett bra komplement till den miljölagstiftning 
som finns? 

 
Ja, definitivt. Det behövs miljölagstiftning som är drivande på vissa områden. 
Lagstiftningen på transportområdet har handlat om att begränsa vissa hälsofarliga 
ämnen som även har miljöpåverkan. De är framförallt de ämnen som är kopplade till 
stadsproblematiken, men även ämnen som leder till försurning och övergödning. Ingen 
fokus på koldioxidfrågan i transportbranschen, fordonstillverkarna har minskat 
utsläppen av de reglerade emissionerna, medan koldioxiden inte minskar. 
Lagstiftningen har alltså haft en stor påverkan på hur det ser ut. Inom vissa områden 



Miljölagstiftning och miljöledningssystem 

– En studie gällande hur systemen kompletterar varandra på transportområdet 

 

62 

driver lagstiftningen arbete framåt och på andra områden driver det frivilliga 
miljöintresset arbetet framåt. För oss har det varit kunderna som tryckt på. Detta genom 
att kunderna har arbetat med miljöledningssystem och fått upp ögonen för transporters 
miljöpåverkan. Miljöledningen leder till ringar på vattnet genom att det 
miljöcertifierade företaget ska utvärdera sina leverantörers miljöarbete. Detta leder i sin 
tur till att leverantörerna börjar arbeta med miljöledning och så vidare. Systemen är 
viktiga. 
 

- På vilket sätt anser du att lagstiftningen och ledningssystemet kompletterar 
varandra? 

 
Se ovan 
 

- Hur tror du att man kan kunna reglera transporter på ett bättre sätt än 
vad som sker idag? (lagstiftning, krav i ISO eller andra nya krav) 

 
Rent spontant håller jag med er att ISO är ett frivilligt system där det inte går att ta med 
tvingande krav. Det är viktigt att företag får utgå ifrån kärnverksamheten i sitt 
miljöledningsarbete. Transportfrågan krävs att den regleras på en mycket högre nivå. 
Räcker inte bara att arbeta med det i Sverige utan det måste upp på åtminstone EU-nivå. 
Då det gäller flyg och båttransporter måste regleringen ska internationellt. Det mest 
effektiva är att ta med transporter vid handel med utsläppsrätter. Det är det mest 
kostnadseffektiva sättet för branschen att minska utsläppen. Det kanske inte är lättast att 
minska utsläppen av koldioxid från transporter utan det kanske är mer kostnadseffektivt 
att minska koldioxidutsläppen någon annanstans i samhället. Systemet med 
utsläppsrätter tillåter att de analyserna sker och att åtgärderna sker där det är mest 
kostnadseffektivt.  
 
Andra sätt att reglera transporter är genom vägtullar i Sverige och miljözoner som finns 
i vissa europeiska städer. Vägtullar leder till att trafiken flyttas någon annanstans medan 
miljözonerna skapas i städer där gränsvärdena för luftkvaliteten överskrids. Många 
europeiska städer ligger över de gränsvärden som satts av EU gällande luftkvalitet, detta 
gäller även Stockholm och Göteborg. Där kommer man nog att se hårdare regleringar. 
DHL är engagerade i olika projekt i Göteborg, där man bland annat kontrollerar 
fyllnadsgraden i lastbilarna. Endast de bilar som uppfyller fyllnadskraven och använder 
rätt drivmedel ska få tillträde till stadskärnorna och till kollektivtrafikens körfält. Detta 
för att underlätta framkomligheten och tjäna som ett incitament till omställning. Då det 
gäller utsläppsrätter kommer flyg möjligen tas med 2008 resten av transportsektorn 
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tidigast 2013. Då man inte kommer att hinna med tidigare och det är väldigt osäkert hur 
handeln kommer att gå till. 

 
Svenska politiker och utredare pratar om ett enklare alternativ nämligen att lägga 
ansvaret på bränsleleverantörerna. Det är mycket enkelt, men det leder bara till en 
ytterligare skatt. Det behövs en stor höjning av bränslepriset om det ska ske några stora 
förändringar. Ansvaret för utsläppen ska ligga hos transportköparen och därigenom 
även handeln med utsläppsrätterna. Sedan är det upp till oss som speditörer att redovisa 
det på ett trovärdigt sätt till kunderna. Om det läggs på bränslesidan blir det en dold 
skatt som är för långt bort från beställaren av transporten. Det är upp till åkeriet att ta ut 
en högre avgift och man förlorar möjligheten med åtgärden.  

 
Det behövs en internationell tydlig politisk riktning gällande alternativa drivmedel. En 
långsiktig skattestrategi gällande alternativa drivmedel som gör det möjligt för 
producenter av transporter och fordonstillverkare att se vart det barkar. 
Fordonstillverkare tar inga risker, det handlar idag om så små volymer av alternativa 
bränslen. Det är därför svårt att få gehör för sådana krav även från stora köpare som vi. 
Om man tittar på världsmarknaden tror de fortfarande mycket på dieselmotorn och 
dieselbränslet. Det är möjligt att de har rätt, men då måste man börja arbeta med att 
blanda in alternativa bränslen i dieseln för att kunna minska koldioxidutsläppen. DHL 
använder idag diesel som blandas ut med 2 % rapsmetylester, anledningen till att 
procenthalten av rapsmetylester inte är högre beror på skattelagstiftningen inte hängt 
med. Då våra beslutsfattare inte hängt med och gett den tydlighet som behövs. En 
förändring i lagstiftningen är nog på gång. 

 
Det är svårt att ge den optimala lösningen gällande transportproblemet på kort sikt. Man 
måste arbeta med flera områden parallellt och inte som nu försöka hitta en lösning på 
problemet. 

 
En harmonisering av järnvägsnätet i Europa behövs så att tågen inte behöver stå stilla 
för länge på grund av omlastning.  

 
I Sverige och Finland kör vi längre lastbilar än i övriga Europa, vilket leder till en bättre 
miljöprestanda. Motstående intressen till detta är att det kan leda till osäkrare 
omkörningar och att blir det för tungt för vägarna.  

 
En annan sak som kommer mer och mer i Europa är större sammanslagningar av åkerier 
och transportörer. I Sverige och Finland har vi få stora aktörer som har stor dominans på 
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marknaden. Det gör att vi kan effektivisera systemet och planera det på ett bättre sätt än 
generellt om det är många små aktörer. Vi har bättre fyllnadsgrader i Skandinavien än i 
övriga Europa. Det kommer branschen att sköta själv. 
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