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Sammanfattning 
 

Idag skärps ständigt de krav som myndigheter och lagstiftning ställer på företagens 

miljöförpliktelser. Denna ständiga förändring orsakar problem för verksamheterna i deras 

arbete med att värdera sina förpliktelser. Företagen kan inte, med säkerhet, veta vilka krav 

som ställs när förpliktelsen ska infrias. Syftet med denna studie är att undersöka hur företag 

går till väga för att erhålla den information som krävs, deras tillvägagångssätt vid värdering 

av återställnings- och saneringsförpliktelser samt ifall de tar hänsyn till sina externaliteter.  

Teoretiskt sett finns det en uppsjö av värderingsmetoder samt teorier för hur osäkerheten som 

finns runt beslutsfattande kan hanteras. 

För att få svar på hur företagen i praktiken går tillväga har intervjuer genomförts med tre 

aktörer som aktivt arbetar med miljöfrågor, för att få deras syn på förfarandet.  De företag 

som ingick i studien har den gemensamma nämnaren att de alla är tillståndspliktiga A-

verksamheter enligt miljöbalken. Utifrån den information aktörerna delgivit, har det 

framkommit att de med utgångsläge i sin respektive situation utarbetar en värderingsmetod 

som passar deras verksamhet. Genom denna undersökning drog vi slutsatsen att företagens 

arbete runt sanerings – och återställningskostnader skiljer sig åt och en av orsakerna är 

skillnaderna i verksamhetsområde. Det finns även ett antal olika sätt att erhålla relevant 

information som underlag till värderingarna och orsaker till att ta hänsyn till externaliteter. 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Abstract  
 

Today the authorities and the legislation intensify the demands on organisations 

environmental obligation. This frequent change causes problems for the organisations in their 

efforts to valuate their obligations. The firms can not with certainty know which demands that 

are required when the obligation shall be for filled. The purpose of this study is to investigate 

how companies do to receive the information that is required, their line of actions to valuate 

restoration – and clean-up costs and if they consider the externalities they cause. Theoreticly 

there are an abundance of valuation methods and methods how to handle the uncertainty 

around decision-making. 

To get the answer how companies in reality do, interviews with three actors, who actively 

work with environmental questions, has been done to get their view on the proceedings. What 

the companies in this study had mutual, was that they all were permitted A-enterprises by the 

environmental code. From the information we have been given, emerge are that the 

companies prepare a valuation-method suiting their own situation and enterprise. Trough this 

paper we came to the conclusion that companies line of actions concerning restoration – and 

clean-up costs differ and one of the causes is the differences in sphere of activities. There are 

also a number of ways to receive relevant information to base the decision-making on and 

causes to take consideration to externalities. 
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1.  PROBLEMDISKUSSION 
”Naturen är inte något vi har ärvt efter våra förfäder utan något vi lånat av våra 
efterkommande” (Mustafa Tolba, UNEPs generalsekreterare). Företagens aktiviteter 
påverkar miljön och förbrukningen av miljöresurser ger upphov till externaliteter som är 
svåra att bedöma då de inte har något marknadspris.  Miljörelaterade förpliktelser är 
kostnader för att återställa skador på naturen, men det finns osäkerhet vid bedömning av dess 
omfång.  
 
För 20 år sedan var miljöredovisning ett obegripligt ord. På kort tid har detta dock ändrats och 
stor uppmärksamhet har lagts på företagens miljöredovisning (Bergström, Catasús & 
Ljungdahl, 1998 s 5). Mellemvik, Monsen och Olson (1988) menar att redovisningens två 
grundläggande syften är att tillhandahålla med information om hur resurserna allokerats och 
att vara ett underlag för beslutsfattande. Den är med andra ord ett språk designat för att 
minska osäkerheten, förbättra kontrollen och beslutsfattandet (ibid). Hayes (1983) menar i sin 
tur att redovisningen ska fungera som en karta/bild av ett företag som visar dess transaktioner 
med sin omgivning och berättar vad företaget består av och vad det är ansvarigt för (ibid).  
 
Miljöredovisningen har sin grund i debatter kring att företag skulle redovisa sin påverkan på 
miljön (Artsberg, 2003, s 376ff). Företagen påverkades av dessa debatter samt kraven från 
miljögrupper och kunder, vilket mynnade ut i att de började ge ut miljöinformation på frivillig 
basis. Detta gick sedan över till de lagkrav om miljöinformation som vi har idag. Den 
frivilliga utvecklingen fortsatte dock utöver lagkraven, vilket ledde till att miljöredovisningen 
blev allt mer omfattande (ibid). Bergström et al menar att företagens ambitioner och insatser 
har ökat som följd av ökad insikt och medvetenhet. Ett bra kommunicerat miljöarbete anses 
som en potentiell konkurrensfördel och det är således kunden, det vill säga marknaden, som 
enlig Larsson (1995, s 20) har det största inflytandet på företags miljöarbete. Hayes (1983) 
befarar dock att redovisningen lika ofta används för att rättfärdiga handlingar som den 
ursprungliga intentionen, det vill säga, tillhandahålla en grund till beslutsfattande. 
 
Schaltegger, Müller och Hindrichen (1996, s 26f) samt Brännlund och Kriström (1998 s 160) 
pekar på pressen att synliggöra och inkludera externaliteter i de ekonomiska kalkylerna hos 
den som är ansvarig för dem har ökat i takt med de nya upptäckter som görs inom 
forskningen. Svårigheten med att inkludera externa miljökostnader är, enligt Shaltegger et al, 
att de inte har något monetärt värde och måste därför ges ett artificiellt pris för att kunna tas 
med i redovisningen. Negativa externaliteter är i realiteten förbrukning av naturresurser som 
påverkar ”tredjeman” och måste därför i en framtid återställas, detta innebär en miljöskuld för 
företaget.   
  
Brännlund och Kriström (1998, s 82) definierar miljöskulden som kostnaden för att återställa 
naturen till en uthållig situation för återställbara skador. Ljungdahl (1999, s 140 ff) definierar i 
sin tur miljöskulder som framtida miljöåtgärder, det vill säga att det föreligger någon form av 
förpliktelse. Miljöfarlig verksamhet måste tillståndsprövas enligt miljöbalken (Ammenberg 
2004, s 75). I miljölagstiftningen återfinns förpliktelser som innebär att det inte råder någon 
tvekan om att företagen har en juridisk skyldighet (Ljungdahl, 1999, s 145).  
De förpliktelser som Ljungdal (1999) nämner som mest problematiska att värdera är 
återställnings- och saneringsförpliktelser. Ett problem med återställningsförpliktelsen är att 
den är långsiktig och uppskattningen av återställningsutgifter innefattar osäkerhet (Ljungdahl 
1999, s 147 f). Steadman, Green & Zimmerer (1995) håller med om att det är svårt att bedöma 
omfattningen av eventuella miljökostnader, men de poängterar saneringskostnaden som det 
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stora frågetecknet. Hur är det möjligt att veta vilken teknik som i framtiden finns att tillgå för 
sanering? Vad säger lagen om detta ansvar i framtiden och hur är det möjligt att veta storleken 
på eventuella bidrag? Hur är det möjligt att i förväg beräkna hur tidskrävande denna 
eventuella sanering kan bli? Att värdera detta med största möjliga exakthet innebär en stor 
svårighet (ibid). Ljundahl (199, 2 149) framhåller att problemet med saneringsförpliktelsen är 
att den är mer eller mindre oväntad och ofta osäker till karaktär och belopp. Watson och 
MacKay (2003) nämner att en annan svårighet som uppstår, vid värdering av effekter ett 
företags aktiviteter har på miljön, är problemet med att miljön i ekonomiska termer ses som 
en fri vara och har därför inget marknadspris. Bedömningen av effekter på miljön involverar 
en stor grad av subjektivitet beroende på bedömarens åsikt om vilka parametrar som anses 
betydelsefulla (Goyal & Deshpade 2001). Somliga värderingar görs endast genom grova 
uppskattningar (Leonardz & Blomquist, 2002, s 33).  
 
Falkman (2000, s 16 ff) anser att värderingsfrågan är en av den viktigaste och mest omstridda 
frågan inom redovisningen. Det är inte under några omständigheter självklart vad någonting 
är värt och därmed uppstår denna problematik (ibid). Orsaken till att miljön exkluderas i den 
traditionella redovisningen är främst problematiken med frånvaron av två av dess postulat, 
nämligen monetär enhet och transaktionskrav. Miljöpåverkan är svår att mäta och ingen 
egentlig transaktion har ägt rum (Falkman, 2000, s 105). Ammenberg, (2004, s 181-184) 
påpekar att trots kraven på systematisk värdering inom redovisning finns det inte några 
allmänt rådande eller rekommenderade värderingsmetoder för miljöaspekter. Gray et al (s38) 
menar att för många organisationer är miljön fortfarande en fråga om bedömning av kostnader 
och fördelar för det egna företaget.  

1.2 Syfte 
Som det ser ut idag verkar det inte existera någon allmänt vedertagen värderingsmetod 
gällande miljöförpliktelser. Lagen är tydlig med vilka förpliktelser företagen har, men ger 
inga direktiv hur dessa ska värderas. Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka på 
vilket sätt företag, som är tillståndspliktiga A-verksamheter enligt miljöbalken, i praktiken går 
tillväga för att 

• ta fram den relevanta information värderingen kräver  
• värdera sina miljörelaterade sanerings- och återställningsförpliktelser och ifall de tar 

hänsyn till externaliteter verksamheten kan orsaka samt 
• vad företagen upplever som den största problematiken vid värderingen av dessa 

förpliktelser 
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1.3 Definitioner 
Värdering: Vad någonting är värt (Falkman, 2000, s 87). Bergström et al påpekar att det ofta 
förekommer att företag inte redogör för vilka redovisningsprinciper de har använt vid 
värdering av miljökostnader, det vill säga ingen redogörelse för hur de valt att definiera 
begreppet eller vad som ingår i beloppet. I denna studie innefattar begreppet värdering därför 
inte bara hur den slutliga kostnaden räknas fram, utan även på vilket sätt företagen går tillväga 
när de gör sina bedömningar för att få fram det underlag som kostnaderna ska räknas på.  
 
Miljöskuld: En miljöskuld är enligt (Persson, Persson, Nihlgård & Bramryd 2003, s 387) 
kostnader för att återställa skador som orsakats av miljöföroreningar till exempel sanering av 
förorenad mark. 
 
Miljöförpliktelse: Begreppet förpliktelse kan omfatta olika typer av mer eller mindre troliga 
skyldigheter som företaget ådragit sig inom ramen av sin verksamhet (Ljungdahl, 1999, s 
145). 
 
Saneringsförpliktelser: är ofta resultatet av en miljöolycka eller annan oönskad konsekvens av 
verksamheten (Ljungdahl 1999, s 145 f). Sanering kan sägas vara skyldigheten för 
miljöfarliga verksamheter att sanera förorenad mark, även efter avslutad verksamhet (Ibid). 
 
Återställningsförpliktelser: Omfattar situationer då företag har någon form av skyldighet att 
återställa eller efterbehandla framförallt mark och naturlandskap (Ljungdahl, 1999, s 145). 
 
Externaliteter: Definieras av Schaltegger et al (s 24) som kostnader som bärs av andra 
individer än de som har orsakat dem. (Till exempel ifall utsläpp från en fabrik försurar en sjö 
och fiskbeståndet slås ut vilket drabbar ett företag inom fiskeribranschen). Brännlund och 
Kriström (1998, s 15) menar således att externaliteter är kostnader utöver företagets 
kostnader. Dessa belastar dock inte alltid den som orsakat dem (ibid).  
 
Miljöaspekt: Ett företags miljöaspekter består av allt inom verksamheten som påverkar eller 
kan påverka miljön (Rasmusson, 1998, s 26). 
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2. METOD 
I detta kapitel kommer de metoder som används i denna undersökning att beskrivas. 
Först presenteras metodansatsen för att senare övergå till en beskrivning av 
litteraturstudien, undersökningsmetoden och datainsamlingsmetoden. Vidare kommer 
valet av studieobjekt att motiveras samt hur metodproblem har hanterats. 

2.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien har katalogerna Libris och Lucia samt databasen Emerald, Ebsco, 
Enviormental science and pollution management för litteratursökningen nyttjats. 
Sökningen gjordes i månadsskiftet mars/april och i mitten på maj 2005 och sökorden 
som användes var:  
Environment accounting, Financial reporting, Accounting framework, Sustainability, 
Sustainable environment, Sustainable Reporting, Sustainable policys, Externality, 
Environmental audit, Environmental value, Non-market resources, Monetary values, 
valuation, Environmental foundation, Enviormental resourse, Enviormental 
degredation, Enviormental management, Enviormental economiscs, Ecological 
economics, Human judgement, Environmental risk assessment, Environmental 
performance, Environmental protection, Risk management, Environmental 
management, Value judgement, Decision making, Fair value, Accounting frames, 
Contaminated land, Clean-up cost, Ethical accounting och Environmental measurement. 
 
Sökningarna gav ett stort antal träffar som kunde hänföras till området miljö, men få 
träffar specifika för ämnesvalet sanerings- och återställningsförpliktelser och värdering 
av dessa. De första sökningarna gjordes på ord som antogs skulle kunna ge träffar vilka 
hade en innebörd som kunde relateras till vårt valda ämne. När endast några av dessa 
träffar kunde användas, utnyttjades de nyckelord som återfanns i artiklarna för fortsatta 
sökningar och det gav ett bättre utfall. Allt eftersom arbetet med uppsatsen fortlöpte 
kunde vi på ett bättre sätt ta reda på vilka sökord som skulle kunna ge väsentliga träffar. 
Vi har även letat bakvägen genom att använda referenslistan i böcker och andra C-
uppsatser och utifrån dessa letat reda på de böcker och artiklar som de använt. Vår 
handledare har också varit till stor hjälp och tillhandahållit oss med artiklar som skulle 
kunna användas i vår undersökning.  

2.2 Undersökningsmetod 
Utgångspunkten i undersökningen var ett framväxande personligt intresse grundat på 
tidigare studier inom området. Att sedan ämnet kändes aktuellt, genom att det blivit mer 
förekommande i media och att det ändå är tämligen outforskat, ökade nyfikenheten. Vi 
har valt att ta avstamp i teorin för att sedan jämföra denna med empiriska studier utifrån 
ett aktörsynsätt. Detta synsätt innebär enligt Bruzelius och Skärvad (2004, s 62) att 
människans agerande inom organisationen sätts i fokus. Handlingar utlöses av 
människans uppfattning om den sociala verkligheten (ibid). Anledningen till att denna 
infallsvinkel valdes var en önskan att undersöka hur olika aktörer upplever, tolkar och 
handlar i verkligheten. Det teoretiska materialet pekade på att tillvägagångssätten för 
värdering skulle kunna komma att skilja sig mellan de olika aktörerna.  
 
I undersökningen fanns en önskan att fånga hur aktörerna gjorde i verkligheten och 
varför de gjorde på just det sättet. För att få veta detta genomfördes intervjuer, både 
personliga, telefon och via mail, då dessa uppmuntrade till en dialog och skapade ett 
ömsesidigt förtroende. Att bygga förtroende kändes viktigt då de frågeställningarna inte 
alltid var helt bekväma för aktören En annan fördel som upplevdes med personliga 
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intervjuer var möjligheten för de inblandade parterna att ställa följdfrågor, vilket kunde 
leda till mer uttömmande svar. Den genomförda undersökningen är en kvalitativ, 
småskalig, icke generaliseringsbar studie i syfte att ta reda på hur förfarandet kring 
återställnings- och saneringskostnader utfördes i realiteten. Vi strävade efter att finna 
eventuella mönster i förfarandet hos aktörerna.  
 
Ur litteraturen har samlats in så mycket information som det funnits möjlighet till inom 
det valda område, detta i syftet att fördjupa den egna kunskapen och få en överblick 
över området i önskan om att erhålla ett brett och aktuellt underlag till våra empiriska 
studier 

2.3 Utformande av intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga A) utformades med tanke på syftet. Guidens syfte var att få 
större förståelse för hur företag i praktiken arbetar kring bedömningen av sina 
sanerings- och återställningsförpliktelser. Den är uppbyggd av fem delområden, med 
cirka 3-4 frågor inom varje område. De lättaste frågorna placerades tidigt i guiden för 
att sedan komma till de mera djupgående. Intetvjuguiden utformades som 
semistrukturerad med endast öppna för att få ett uttömmande svar och möjlighet att 
ställa följdfrågor. 

2.4 Val av studieobjekt  
Ett problemorienterat urval innebär, enlig Arbnor och Bjerke (1994, s 240), att aktörer 
väljs utifrån att de i någon mening har beröring av något undersökt problem. Utifrån 
företagens olika verksamhetsområden valdes ett antal företag som kunde tänkas vara 
tillståndspliktiga A-verksamheter. En lista upprättades och den innehöll från början sex 
företag som, utifrån kriterier som satts upp, ansågs relevanta för vår undersökning.  
 
De uppsatta kriterierna var: 

1. företagen skulle vara tillståndspliktiga A- verksamheter enligt miljöbalken 
2. vara oss geografiskt närbelägna  
3. företagen skulle ha egen personal som aktivt arbetar kring våra frågeställningar 

 
Målet var att intervjua aktörer i tre olika företag, alla med koppling till företagens 
miljöarbete. Anledningen till att just tre företag valdes, var den begränsade tid som 
fanns att disponera för studien. Första kontakten med företagen togs via telefon. Ett av 
företagen var inte en tillståndspliktig A-verksamhet och uppfyllde därmed inte alla 
kriterierna för undersökningen. Två andra företag som kontaktades hade inte möjlighet 
att ta emot oss under den period undersökningen pågick. Aktörerna i företag A och C 
kontaktades via företagens växel, men företag B: s aktör fanns inte tillgänglig för 
kontakt  förrän efter flera uppringningar.   

2.5 Datainsamlingsmetod 
Intervjuguiden skickades via mail i förväg till aktörerna och den första intervjun 
genomfördes med Miljöstrategen på ett kontor i företag A. Intervjun pågick sammanlagt 
två timmar och spelades in på mp3-spelare, vilket vi hade fått tillstånd till av 
Miljöstrategen. Förutom vi tre författare som intervjuade hade miljöstrategen bjudit med 
en kollega som stöd. Denne tillade dock ingenting under intervjun, varvid referenser till 
honom saknas. Kollegans närvaro verkade inte påverka aktören i någon utsträckning 
och därmed påverkades inte heller vår undersökning av honom.  
 
Företag B: s Environmental Coordinator intervjuades i företagets konferensrum och 
pågick sammanlagt två timmar och femtio minuter då aktören tog sig tid att visa oss 
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runt på företaget. Även denna gång spelades intervjun in, med aktörens tillåtelse, på 
mp3-spelare.  
 
Företag C: s Evironmental Manager svarade på frågorna via mail. Uppföljning gjordes 
senare via telefon för följdfrågor och fördjupad förståelse. Samtalet varade i trettio 
minuter och gav det utfall som önskades. 
 
Till samtliga intervjuer användes samma intervjuguide och trots att frågornas 
utformning var klar så gavs tillfälle för respondenterna att utveckla sina synpunkter på 
frågeställningarna. Vi deltog alla tre författare vid intervjutillfällena och materialet 
sammanställdes omedelbart efteråt för att ingen information skulle gå förlorad. 
Aktörerna tillfrågades efter intervjutillfällena om det fanns möjlighet att återkomma via 
telefon för följdfrågor om sådana skulle uppstå. Samtliga gav sitt medgivande till detta, 
men vi behövde bara återkomma till ett företag.  

2.6 Metodproblem 
Med validitet menas ”… huruvida data reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten 
och täcker de avgörande frågorna” (Denscombe, 2000, s 283).  
 
En praktisk processvalidering sker genom den normala dialog som uppstår i sociala 
sammanhang människor emellan, de berörda parterna tar till sig kunskapen och visar ett 
bibehållet eller stigande intresse (Arbnor & Bjerke, 1994, s 252). Aktörerna har vid 
intervjuerna bemött oss vänligt, positivt och med stor respekt. Genom intervjuerna 
upplevdes ett stigande intresse för vårt arbete vilket resulterade i att en dialog uppstod. 
Aktörerna har tillhandahållit med ett betydligt bredare underlag än väntat. Något vi inte 
med säkerhet kan veta ifall hela ”sanningen” erhållits, då det framkommit att 
undersökningen i viss mån berör ett, för aktörerna, känsligt ämne. Detta framkom extra 
tydlig då det första företaget vi vände oss till önskade att få förbli anonyma.  
Med anledning av denna önskan om anonymitet valde vi av respekt för de övriga att 
behandla alla lika och inte benämna någon vid namn. I studien har detta beslut resulterat 
i dilemmat att vissa uppgifter som erhållits tvingades vi skriva om till mer allmänna 
termer för att inte företagen skulle kunna kännas igen på beskrivning. Att göra på detta 
sätt kan medföra att läsaren ibland går miste om djupet som finns i en mer detaljerad 
beskrivning.  
 
Intervjuguiden skickades i förväg via mail för att ge aktörerna möjlighet att sätta sig in i 
frågeställningarna och därmed kunna ge oss förberedda och genomtänkta svar. För att 
försäkra oss om att vi inte skulle förbigå något spelades intervjuerna in på mp3 spelare 
och två av oss antecknade samt ställde följdfrågor, medan den tredje intervjuade aktören 
i fråga. Intervjun sammanställdes sedan direkt efter intervjutillfället medan minnet var 
färskt, för att på så sätt reflektera verkligheten bättre. De sammanställda intervjuerna 
mailades därefter tillbaka till respektive aktör för att bekräftas så vi inte hade missat, 
förvrängt eller lagt till något.  
 
Vår litteraturstudie som till stor del baserades på vetenskapliga artiklar, som hittades 
genom de sökord vi tidigare nämnt gav en uppsjö av träffar. Tyvärr var synsättet i de 
flesta artiklarna nationalekonomiskt. Det fanns jämförelsevis lite skrivet utifrån andra 
vinklingar, trots att den empiriska undersökningen visade på att ingen av aktörerna vi 
talade med använde sig av nationalekonomiska värderingsmetoder. 
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3 TEORI 
I detta kapitel behandlas en del av den gällande miljölagstiftningen, skrivna teorier och 
forskning runt ämnesområdena traditionell värdering och miljövärdering. Vidare berörs även 
teorier kring beslutsfattande och riskhantering. 

3.1 Lagstiftning 
Miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen vilken trädde ikraft 1999 och gäller all 
verksamhet som är skadlig för miljön (Persson, Persson, Nihlgård & Bramryd, 2003). De 
övergripande kraven gäller alla företag, men det finns många detaljkrav som varierar mellan 
olika typer av verksamheter (Ammenberg 2004, s 75). I miljöbalkens nionde kapitel regleras 
på ett övergripande sätt frågor som rör tillståndsplikt för miljöfarliga verksamheter och 
möjligheter för myndigheter att föreskriva om begränsningar och skyddsåtgärder för sådana 
(ibid). Miljöfarlig verksamhet definieras som all användning av mark, byggnader eller fasta 
anläggningar som innebär utsläpp till mark och vatten (Persson, Persson, Nihlegård & 
Bramryd, 2003, s 234). Olika typer av verksamheter klassas i kategorier med hänsyn till deras 
miljöfarlighet (Ammenberg 2004, s 76). Verksamheterna är indelade i tre kategorier: A, B och 
C. Till vilken kategori ett företag hör beror bland annat på producerad mängd, råvarumängd, 
verksamhetstyp, energimängd och fabriksyta. De som vill starta eller väsentligt förändra en 
verksamhet som tillhör kategorierna A eller B måste söka tillstånd för detta,  

− A-verksamheter kräver tillstånd från miljödomstol och i vissa fall från regeringen,  
− B-verksamheter behöver tillstånd från länsstyrelsen  
− C-verksamheter måste anmälas till kommunens miljönämd (ibid). 

 
I miljöbalken ingår principen om att förorenaren betalar (Larsson, 1995, s 18). Principen är 
även känd som Polluter-Pays Principle (PPP) och innebär att den som orsakar en 
förorening/olägenhet även ska stå för kostnaderna (Stenis & Hogland, 2002). Verksamheter 
som bedrivs yrkesmässigt är även skyldig att använda bästa möjliga teknik (Ammenberg, 
2004, s 70). 

3.2 Traditionell värderingsteori 
Tillgångar har enligt Leonardz och Blomquist (2002, s18) på något vis finansierats och 
betalats. Om någon annan ligger ute med pengar i organisationens ställe, har organisationen 
en skuld till denne. Det kan alltid diskuteras hur en tillgång ska värderas, det är en 
bedömningsfråga där inga ”riktiga” eller ”sanna” värden finns. Vad som däremot existerar är 
ett antal metoder för att beräkna ett provisoriskt värde (ibid). 
De värderingsmetoder som idag finns för att fastställa värdet på tillgångar och skulder är; 

• Verkligt värde, nuvärdet av framtida betalningsflöden som hänförs till en specifik 
tillgång  

• Marknadsvärde, priset sätts som ett förhållande mellan utbud och efterfrågan  
• Historiskt anskaffningsvärde, inköps pris 
• Återanskaffningsvärde, vad tillgången skulle kosta att ersätta vid värderingpunkten 
• Försäljningsvärde, det pris en tillgång skulle inbringa vid en försäljning 
• Nettorealisationsvärde, det i framtiden förväntade försäljningsvärdet reducerat 

med försäljningsomkostnader (Falkman 2000, s 88). 
 
Falkman anser vidare att även intäkter och kostnader kan definieras utifrån en 
transaktionsorienterad eller en värdebaserad utgångspunkt. Transaktionsorienterad 
utgångspunkt definierar kostnad som förbrukningen av en resurs, intäkt som en prestation. 
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Värdebaserad redovisning ser kostnader och intäkter som en minskning/ökning av 
organisationens verkliga värde (ibid).  
 
I balansräkningen tar man normalt upp skulderna till det belopp de fastställts till utifrån de 
ovan nämnda metoderna, men där tas även skulder som uppkommer utan skrivna avtal (ännu 
inte fakturerade), tvister om skadestånd och vissa skatteskulder (Leonardz & Blomquist 2002, 
s 19). När balansräkningen upprättas anges provisoriskt uppskattade värden för dessa (ibid). 
Det finns tre typer av framtida ekonomiska förpliktelser nämligen 

- Skulder: säker till belopp, motpart och tid för infriande av åtagande. 
- Avsättning: osäkerhet om det exakta beloppet eller tidpunkten för infriandet. 
- Eventualförpliktelser: så svårbedömd att stora subjektiva inslag krävs, informationen 

kan därmed inte anses som tillförlitlig och benämns därmed eventualförpliktelser 
(Artsberg 2003 s 301). 

3.3 Miljövärdering 
En värderingsmetod måste enligt Ammenberg (2004, s 184) ha vissa egenskaper som gör den 
till en bra metod. Några exempel på dessa kriterier är:  

• Användarvänlighet 
- Metodiken ska vara lätt att förstå, väl förklarad, tydlig instruktion och 

lättförståeliga resultat.  
- Metoden ska innehålla klara bedömningsgrunder 
- Den ska inte vara väldigt resurskrävande, varken tidsmässigt eller 

pengamässigt. 
• Miljömässig korrekthet 

- Kriterierna ska täcka in miljöproblematiken och ta hänsyn till samhällets mål.  
- Datan ska täcka in viktigaste miljöpåverkan.  

• Vetenskaplighet 
- Datan ska ha god kvalitet och liten osäkerhet.  
- Hög validitet och reliabilitet.  
- Utomstående ska kunna förstå hur värderingen är gjord och vad den grundar 

sig på.  
- Värderingen ska vara opartisk och rättvis.  
- Källhänvisningar för att kunna spåra viktiga uppgifter till källan.  

 

3.4 Värderingsmetoder 
Det finns en uppsjö kriterier för att värdera en organisations miljömässiga prestationer och 
som det ser ut idag måste företagen själva välja ett värderingsförfarande som passar just för 
dem i den situation de befinner sig (Burgos Jiménez & Céspedes Lorente, 2001). Ammenberg 
(2004, s 181) håller med om att det är upp till varje organisation att utarbeta en 
värderingsmetod som passar verksamheten. 

3.4.1 Förorenad egendom 
De huvudsakliga kostnadsfaktorer som bör kalkyleras för vid värdering av förorenad 
egendom kan enligt Richards (1996) grupperas i tre grupper; 
 

1. direkta kostnader, det vill säga de kostnader som direkt kan hänföras till 
återställande/sanering 
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2. indirekta kostnader, innefattar ”gömda” återställningskostnader, svårighetsfaktorer i 
arbetet kring saneringen, eventuella allmänna skyldigheter samt övriga oförutsedda 
händelser som kan relateras till egendomen. Att bedöma dessa kostnader är mycket 
subjektivt och svårt om man jämför med de direkta kostnaderna. Att trots allt 
genomföra denna värdering har stor betydelse på hur värdet på den kvarvarande 
egendomen ska bedömas   

 
3. omständigheter runt egendomen, detta är en mycket viktig men ofta åsidosatt grupp. 

De faktorer som inkluderas i denna grupp är de effekter som läget, tillgång och 
efterfrågan kan komma att ha på priset. Att läget på egendomar står i relation till priset 
är ett sedan länge känt faktum, men att det även återspeglar sig i relationen kring 
förorenad mark är förhållandevis nytt. Om egendomen är attraktivt belägen verkar det 
som att man ser mindre kritiskt på föroreningarna. Tillika kan urskiljas, att om 
efterfrågan är stor verkar potentiella köpare känna sig ”stressade” att anskaffa marken 
trots problematiken kring föroreningar (ibid).   

 

3.4.2 Miljöaspekter 
Ammenberg (2004,  s 183 ff) föreslår en  värderingsmetod i två steg: 
 
Steg 1: Bedömning av miljöpåverkan 
I det första steget bedöms varje aspekts miljöpåverkan och den värderingen avgör vilka 
miljöaspekter som blir betydande. En miljöaspekt är de delar av organisationens 
aktiviteter/verksamheter, produktion eller tjänster som kan inverka på miljön. Det är 
fördelaktigt att först avgöra vilka miljöaspekter som är betydande från miljösynpunkt och 
därefter avgöra vilka av dessa som man bör övervaka och mäta. Organisationen börjar med att 
fundera över vilka kriterier, eller bedömningsfaktorer, de vill ha och måste därför sätta sig in i 
vilka egenskaper miljöaspekter kan ha som innebär att de påverkar miljön. När man förstått 
vilka olika typer av miljöpåverkande faktorer eller kriterier som är aktuella gäller det att välja 
ut de man vill använda i sin värderingsmetod.  
 
Steg 2: Affärsmässig bedömning. 
Syftet med steg två är att bedöma vilka miljöaspekter som bör prioriteras när det gäller 
åtgärder (Ammenberg, 2004, s 190ff). Det är viktigt att försöka avgöra hur miljöaspekterna 
förhåller sig till kostnader och intäkter. Det handlar dels om att uppskatta kostnader och 
intäkter i en oförändrad situation, dels om att beräkna de ekonomiska effekterna vid åtgärder. 
Att lagkrav finns på en viss miljöaspekt kan ses som en indikation på aspekten är 
miljömässigt viktig. En miljöaspekt som innebär lagbrott bör markeras så den hamnar högst 
upp på prioriteringslistan (ibid). 
 
Svårigheten med att värdera och bedöma miljöaspekterna beror bland annat på att det finns 
väldigt många olika slags miljöpåverkan (Ammenberg, 2004, s 181-184). Det är även svårt att 
hitta ”orsak-verkan”, det vill säga att ett visst utsläpp eller ämne påverkar naturen på ett visst 
sätt. Det finns vidare geografiska skillnader på effekterna på miljön där exempelvis försurning 
är ett mindre problem i kalkrik jord. Hur de kemikalier vi använder idag påverkar hälsa och 
miljö i framtiden finns det ännu bristande kunskap om (ibid). 
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3.4.3 Sanering 
Goldstein och Ritterling har tagit fram en mall i fem steg för hur saneringskostnader kan 
värderas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den beräknade kvantiteten av område som måste saneras beror på tillgänglig 
information för att bedöma omfånget och beskaffenheten av föroreningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Steps to Develope a Cleanup Cost Estimate. Efter “A practical guide to estimating cleanup costs” of 
M.Goldestein & J. Ritterling, 2001, Remediation Journal, 11(4), 105. 

Steg 1: uppskatta aktiviteter och tidsåtgång 
• Vad involveras i projektet 
• Hur lång tid kommer det att ta 
• När kommer aktiviteterna att genomföras 

Steg 5: kontroll mot verkligheten 
• Är alla antaganden klart dokumenterade  
• Har alla nyckelfrågor blivit besvarade 
• Har vi missat något 

Steg 4: nuvärde analys 
• Hur mycket kapital måste avsättas för att täcka de 

beräknade kostnaderna för projektets genomförande  

Steg tre: utveckla osäkerhets- och tilläggskostnader 
• Vilka är de mest känsliga antagandena  
• Hur ska osäkerhetsfaktorerna inräknas i antagandena 
• Vilka andra kostnader ingår i implementeringen  

 

Steg 2: uppskatta kvantiteter och kostnad per enhet 
• Hur mycket behövs  
• Hur mycket kommer det att kosta 
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Goldstein och Ritterling poängterar vikten av att skattningarna av framtida saneringskostnader 
görs så komplett och noggrant som möjligt. Dessa skattningar ligger nämligen, trots att de 
bygger på begränsad information, ofta till grund för val av avhjälpningsmetod och andra typer 
av saneringsbeslut (ibid). 
 

3.5 Osäkerhet, beslutsfattande och bedömningar 
Det är ytterst sällan ett beslut fattas på en fullständigt rationell grund då det skulle vara 
oerhört tidskrävande att ta fram alla alternativ (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 386 ff). De flesta 
beslut grundar sig därmed på en tillfredsställande (satisfierande) lösning (ibid). 
Komplexiteten av beslut varierar med graden av underliggande osäkerhet, därför bör 
informationen variera utifrån vad beslutsfattandet kräver (Thompson, 1967, s 199 ff). Ifall 
målen är tydliga men inte orsaken, behöver man utforska problemet, undersöka de 
analyserbara delarna av beslutet och tillämpa bedömning och intuition.  
 
Osäkerhet kan även uppstå kring vilka de primära målen ska vara, detta exempelvis på grund 
av oenighet, ledningens obeslutsamhet om de betydelsefulla valen mellan olika mål eller om 
målen helt enkelt är outtalade (ibid). Brännlund och Kriström (1998, s 154) framhåller 
problematiken kring att bestämma vilket tillstånd som miljökvaliteten ska återställa till och 
vanligtvis finns olika uppfattningar om detta. Under dessa omständigheter bör åsikter och 
olika perspektiv identifieras och diskuteras (Thompson, 1967, s 199 ff). 
 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 387) skiljer även på reella och formella beslut, där det reella 
kan fattas långt tidigare, och det formella då endast blir ett sätt att bekräfta och legitimera 
detta redan fattade beslut. Ammenberg (2004, s 184) anser att en viktig funktion med 
värdering är lärande, eftersom många osäkerheter och antaganden ligger bakom alla typer av 
miljömässiga värderingar. De som deltar i värderingsprocessen erhåller förhoppningsvis 
mycket ny och användbar kunskap(ibid).. 
 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 386 ff) menar vidare att beroende på karaktären av det beslut 
som skall fattas inverkar beslutets omfattning på planeringsprocessen. Vad som kan inverka 
är exempelvis, på vilken sikt beslutet fattas. Bruzelius och Skärvad anser även att det är 
viktigt att ett beslut föregås av en beslutsprocess, vilket innebär att, 

- Definiera problemet 
- Fastställ målen  
- Utveckla handlingsalternativ för att kunna uppnå de satta målen  
- Värdera analysera och bedöm de olika alternativens konsekvenser ur 

måluppfyllelsesynvinkel 
- Välj det bästa alternativet 
- Genomför  
- Följ upp (ibid) 

 
Lindblom (1959), anser dock att det vore en omöjlighet att värdera och analysera alla 
konsekvenser då det faktiskt, realistiskt sett, finns begränsningar i det mänskliga intellektet 
samt att information ibland kan vara svår att jämföra. Med detta i åtanke samt att beslut ofta 
tas i pressade situationer menar Lindblom att företagsledningar ofta inte värderar och 
analyserar konsekvenserna för sitt handlande i den utsträckning de kanske borde. Istället 
förlitar de sig på utfall från tidigare handlingar, och utgår ifrån att det även denna gång ska bli 
likadant (ibid).  
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Sammanfattningsvis kan sägas att om målen är osäkra krävs kompromisser för att främja en 
dialog (Thompson, 1985, s 199 ff). Ifall orsak och verkan är otydliga kräver sunda beslut ett 
lärande (ibid).  

3.6 Riskhantering 
En av de första och mest avgörande frågor ett företag måste ställa sig vid köp eller innehav av 
mark eller fastighet, enligt Turner, Bennet, Prescott och Gronov (1994), är ifall den är 
förorenad. För att med säkerhet få veta hur det förhåller sig med detta tvingas företag bekosta 
en total analys av området med en uppsjö av provtagningar som skulle kunna komma att kosta 
hundratusentals kronor. Det är därför vanligt att företag nöjer sig med att uppskatta hur troligt 
det är att det existerar föroreningar i det aktuella området. Denna uppskattning görs vanligtvis 
genom historisk information, det vill säga, undersökningar om vad området tidigare används 
till. Genom dessa undersökningar, som inte är speciellt kostsamma att utföra, kan 
riskbedömningar om området göras, 

− Risken för föroreningar är försumbar 
− Risken för föroreningar är stor. 

 
Skulle det framkomma att risken för föroreningar är stor måste företaget ta hänsyn till detta 
vid kostnadsberäkningar både om de redan äger marken eller är presumtiva köpare (ibid). 
 
Även Ammenberg (2004, s 306 f) ger exempel på risker som kan försvåra värdering inom 
miljöområdet: 

− Risk för nya lagar och förordningar som kan påverka verksamheten. Miljöbalken 
har exempelvis medfört ett utökat markansvar, vilket inneburit att flera företag 
tvingats sanera markområden de förorenat decennier tillbaka i tiden. 

− Risk för nya skatter och avgifter som drabbar företag med undermåligt 
miljöarbete (ibid). 

 
Turner et al (1994) tar även de upp riskerna kring dessa eventuella förändringar samtidigt som 
de diskuterar runt att det inte finns någon samstämmig laglig definition på förorenad mark. I 
dagsläget beskrivs det vagt som ”mark som innehåller substanser som i tillräcklig 
koncentration i framtiden troligen kan komma att orsaka skada, direkt eller indirekt, på 
människor eller miljö” (ibid). 
 
ERA, Environmental Risk Assessment , är ett sätt att värdera eventuella riskfulla effekter som 
en substans kan ha på miljön (Manuilova, Hallberg, Sanne, Widheden & Bogeskär, 2005). 
Detta görs genom en uppskattning av koncentrationen av substansen i tre delar, vatten, jord 
och avlagringar. Denna koncentration jämförs sedan med känsligheten i respektive 
ekosystem. Risknivåerna värderas sedan för de olika delarna i olika stadier under substansens 
livscykel. Hur trovärdig en ERA – analys blir är väldig beroende av kvaliteten på det data 
som använts för kalkylerna (www.dantes.info). 
 
När risker analyseras brukar ofta sannolikheten för att en viss skadehändelse inträffar samt 
konsekvenserna av denna händelse stå i fokus (Ammenberg, 2004, s 294). Med vilken 
säkerhet sannolikheter kan beräknas varierar i stor utsträckning. Exempelvis produceras ett 
stort antal nya kemikalier som inte testats noggrant från hälso- och miljösynpunkt varje år. 
Därför kan inte användare av dessa kemikalier uppskatta riskerna för oönskade effekter (ibid).  
Risken är därmed, menar Turner et al (1994), överhängande att vad som med dagens kunskap 
betraktas som förorenad mark kommer att förändras till en lägre toleransnivå i framtiden. 
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Intar lagförändringarna även ett retroperspektiv för förorenande verksamheters aktioner, som 
när de genomfördes var lagliga, kan det komma att kosta (ibid). 
 
3.7 Externaliteter 
Ett av de kriterier som kan ingå i värderingen av organisationens miljömässiga åverkan eller 
förbättringar, är externaliteter (Burgos Jiménez & Céspedes Lorente, 2001). Värdering av 
dessa ger en strävan mot att tillvarata eller förbättra miljön och görs exempelvis genom en 
genomgång av organisationens påverkan på luft, vatten, mark, användning av naturresurser 
samt ljudnivå. Det som kan ses som det största problemet i värderingen av externaliteter är att 
korrekt kunna kvantifiera effekterna som utsläppen har på den naturliga omgivningen. Ett sätt 
är att vara lyhörd för intressenternas synpunkter för hur eventuella negativa externaliteter ska 
ersättas (ibid). Att ta hänsyn till de externaliteter verksamheten orsakar kan därmed, enligt 
Gray och Bebbington (2001, s 174), ses som en moralisk fråga för företagen. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel kommer resultaten av de genomförda intervjuerna att presenteras.  Företagen 
kommer att benämnas A, B och C och aktörerna med titel. Detta för att tillgodose önskan om 
anonymitet. 

4.1 Intervjuer 
Befattningen hos de aktörer vi intervjuat är i företag A Miljöstrateg, i företag B 
Environmental Coordinatior och i företag C Environmental Manager. 

4.1.1 Miljöstrategen 
I det inledande samtalet påpekade Miljöstrategen att det idag inte finns någon 
översättningsnyckel mellan pengar och miljö. Miljöskulder är det närmaste man jobbar med, 
vilket går att räkna på och få fram vad det kostar idag, men den kostnaden är inte hela 
kostnaden. Själva tillvägagångssättet i företag A är att arbeta med risker och teorier kring hur 
man tar fram dessa, det vill säga själva tillvägagångssättet. Det finns troligtvis 100 varianter 
på samma tema, men företaget väljer bara en metod som de använder, tycker passar dem och 
som de tror på. Detta för att arbetet ska kunna upprepas, det vill säga repeterbarheten.  
 
”Vi arbetar mer med risker och att inte hamna i någon situation, och dom vi redan har, dom 
ser vi till att kvantifiera. Det vill säga, den här aspekten är så här stor och kostnaden kan man 
bara se till den kostnad vi har i dag” 
 
Miljöstrategen berättar att de får fram ett antal aktiviteter/aspekter, men att sedan värdera det i 
pengar är omöjligt eftersom goodwill/badwill är inblandat. Faktisk kostnad för en fysisk 
åtgärd går att räkna fram, men idag är det ett bekymmer i branschen att material som använts 
tidigare har blivit klassificerat som farligt avfall. Företaget vet vad kostnaden är idag, och hur 
stor kvantiteten är. De kan även säga vad det kommer att kosta under dess livslängd på 
exempelvis 40 år för att byta ut en viss mängd, men då köper de på sig nytt material som 
innehåller annat ämne som de vet med all säkerhet kommer att bli dyrt att destruera då det ska 
utföras. Den kostnaden vet de inte, de vet bara att de har en risk och den måste de kalkylera 
med för det finns så dåliga alternativ idag. Mycket av detta handlar om att lägga riskerna på 
bordet, sen går inte allt att sätta ett pris på i kronor och ören, men det finns en varningsflagga 
som säger att de här är nånting de ska ha koll på hela tiden och det är de framtida kostnaderna 
de jobbar mycket med. 
 
De som gör värderingar av sanerings- och återställningskostnaderna är både konsulter och 
egna inom organisationen. Miljöstrategen framhåller att samhället och synen på miljön har 
förändrats från förr och att de har anläggningar som är gamla där det förmodligen kan finnas 
någonting, de har därför med hjälp utifrån tagit fram en egen modell för markfrågor att arbeta 
efter.  
 
Lagstiftningen säger att när en miljöskada, miljöstörning eller ett problem upptäcks måste 
detta åtgärdas direkt. Den ska anmälas och åtgärder ska vidtas. Exempelvis vid ett 
industriförvärv där funnits någon form av kemikaliehantering, på den tiden då restriktioner 
kring avfallshantering var mer överseende. Genomförs då inte en undersökning av marken får 
köparen ta konsekvenserna, om det finns föroreningar, även om det är säljaren som orsakat  
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dem. Förut var det mer styrt via kontrakt och kunde därigenom avtala bort sådana här saker 
och sedan gå tillbaka till den som man köpt av, men det går inte längre, 
 

”…har du fått Svarte Petter,  så har du honom” 
 
De områden företaget äger och har sina anläggningar på är de skyldiga att åtgärda. De har 
anläggningar kring mark och vatten. Angående förpliktelserna är det Polluter Pays Principle 
som gäller. ”Den som skitat ner får fixa det. Skulle vi få det i vattnet eller på marken, då är 
det bara att inse att det är så”. Det som företaget skulle kunna råka ut för i vatten, hamnar på 
ytan, det är inga metaller som går på botten, vilket innebär att de inte kan få några 
sedimenterings- problem.  
Värderingarna är till för att skydda företaget mot framtida oförutsedda händelser. 
Informationen följer en rapportmall, men det står inte i kronor vad det kommer att kosta i 
framtiden, utan endast vilka risker detta kan innebära. De antar vad det är värt men räknar inte 
i monetära termer, men kan idag om det krävs, göra en grov uppskattning även om det är 
svårt,  
 
”…i regel är det så här: Vid marksanering gör man en kartering och sen borrar man. Säger 
man att föroreningen är 100 m3 är det alltid 30-40 % mer. Det är aldrig mindre. För att det 
är så otroligt svårt beroende på hur marken är beskaffad, geologin till exempel” 
 
Bedömningen blir antingen subjektiv eller utifrån faktiska mätningar. Ofta blir det en 
kombination av att de gör nånting som styrker ett påstående och då tar de prover. Det finns 
vidare 1000-tals teorier på hur prover tas och matematiska formler för hur områden delas in 
för att räkna ut sannolikheter att få ett representativt prov, 
 

”…men det är ju egentligen som att peta sig i örat med armbågen”. 
 
Företaget använder den praxis som finns och de för alltid en dialog med någon konsult eller 
miljömyndighet över hur de tänkt gå tillväga. Miljöstrategen berättade att senast gjordes 
bedömningen utifrån ett antagande. De visade att det fanns föroreningar till en viss nivå, om 
sedan ytan var 70m3 eller 100 m3 hade inte någon betydelse, utan de bestämde sig för att skala 
bort ytan ner till denna nivå. Efteråt utfördes provtagningar och påträffades ingenting antog de 
att föroreningen var borta. På så sätt fick de en liten fördyrning på materialhanteringen, men 
sparade in på provkostnader vilket medförde att det totalt sett blev mindre kostsamt. 
Miljöstrategen påpekade dock att om det är fråga om stora områden så kan man inte bara 
skyffla undan utan måste göra det mer grundläggande, borrningar, jordprovsanalyser, vilket är 
enormt kostsamt.  
 
Miljöstrategen menar att företagets påverkan är lite speciell. När de gör ingrepp i ett system är 
det kopplat till en prövning av tillåtligheten av verksamheten. Har tillståndet beviljats är det 
kopplat mot vissa domar vilka anger att ”gränserna är x och y” och däremellan ska nivåerna 
ligga. Detta kontrolleras med skrivare 24h/dygn och blir det någon avvikelse kommer 
tillsynsmyndigheten och ”knackar en i skallen”. Sedan finns många förpliktelser gentemot 
markägare runtomkring gällande intrångsstörningar och intrångsbekymmer. Det är en ständigt 
pågående process där de gör åtgärder för att lindra den påverkan som verksamheten orsakar. 
Företaget hanterar på så sätt sina återställningsförpliktelser löpande. 
 
Den information som behövs för bedömning framkommer utifrån frågeställningar företaget 
ställer sig själva angående vilket problemet är? Vad är föroreningen och vilken är 
omfattningen? Utifrån detta kan de relatera till dagens behandlingskostnader och motsvarande 
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mängd. Då uppskattningar görs kan de inte få fram den exakta kostnaden. Ingen tar sådant på 
fast pris, utan det blir ett löpande pris per timme. Där de går in fysiskt är det ett gräv och 
schaktjobb som inte exakt går att säga vad det kommer att kosta.  Företaget kan endast få fram 
ett ungefärligt pris per m3, men de vet inte hur många m3 avfallet är på. Det blir något grovt 
men det går inte göra mer exakt.  
 
Tillvägagångssättet för bedömningar skiljer sig för olika avfall. Det första som görs vid 
exempelvis en förorening i marken är att avgränsa området. Hur stort är det? Vad är 
innehållet? Därefter försöker de få fram kostnaden för att bli av med det genom att få ett pris 
på behandlingskostnaden per mängd, transporter och allt återställningsarbete.  
 
Företaget har interna riktlinjer av problemet, men inte av kostnaderna. Beräkningen av 
omfånget av problemet sker i olika steg; 
 

1) Det viktiga är att hitta historien och bakgrunden till allting. Antingen tas hjälp av rena 
intervjuer med ”gamla uvar” som kan minnas något. Ett alternativ kan vara att gå 
tillbaka till all gammal dokumentation. Utifrån detta försöker de få en bild av vad som 
gjorts på platsen och vad de kan tänkas hitta. Att leta bakåt i historiken är oerhört 
viktigt för att få ett grepp om vad som kan finnas. 

2) Utifrån det kan de sedan leta efter vad de förväntar sig att hitta. Först görs en snittning 
och en skanning av ytan. Eftersom det är stora arealer det handlar om kan de inte gå in 
alltför djupt. Hittar de inte vad de förväntade sig och ifall det inte varit någon annan 
typ av verksamhet där som någon kan hitta/minnas så långt tillbaka det går att komma, 
antar de att det inte finns något där.  

3) Går sedan in och avgränsar området, letar utåt och neråt tills de slutar hitta och börjar 
räkna på halter.  

4) Tar reda på vilken volym det är. 
5) Räknar sedan på kostnader. 

 
Miljöstrategen påpekar att det inte finns några konkreta värderingsmodeller. De arbetar med 
faktiska problem som de har, åskådliggör dem för att därefter hålla dem under uppsikt. Att 
sedan sätta kronor och ören är komplicerat. De har inga modeller där de stoppar in värden och 
räknar ut, utan de tar fram råa och konkreta fakta, så här är det, det som ska göras, det här är 
risken, så här stor är mängden, det här är kostnaden idag, de kommer att bli högre nästa år, 
men de tar inte med det i några beräkningar. Kalkyler på kostnader upprättas utifrån den 
faktiska kostnaden de har idag.  
 
Den svårighet de upplever vid bedömning är den osäkra framtiden. De vet inte hur 
lagstiftningen utvecklas eftersom förändringar kan komma hastigt idag. Vidare vet de inte 
vilken teknik som kommer att finnas för sanering och vad det kommer att kosta i framtiden.  
 
”Kostnaden för hantering för specifika problem kan man inte säga vad den blir i framtiden, vi 
kan bara säga att den förmodligen kommer att öka.”  
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4.1.2 Environment Coordinator 
På företag B utförs bedömningarna och värderingarna av de framtida 
återställningsförpliktelserna av en konsult när företagets interna kunskaper inte räcker till. 
Denna konsult åtar sig ansvaret med att rita, planera och bygga det som krävs av företaget, 
konsulten gör även kostnadsberäkningar. Företag B beräknar dock själva kostnaderna för 
vissa byggnationer som verksamheten kräver, där de själva har erfarenhet inom företaget. 
Dessa beräkningar utgör sedan underlag för den efterbehandlingsplan som företaget är 
skyldiga att göra, som sedan skickas in till kommunen, då dessa är företagets 
tillsynsmyndighet. Kommunen i sin tur antingen godkänner planen, eller begär in ytterligare 
kompletteringar som de anser nödvändiga för att kunna fatta beslut i ärendet.  
 
Företag B har, i och med sin verksamhet, sanerings och återställningsförpliktelser på mark 
och även till viss del i vatten. Företagets inverkan på naturen är kraftig, men verksamheten är 
snäll mot naturen i och med att de inte har några miljöproblem förorsakade av miljöfarliga 
ämnen. Efterbehandlingsplanen går därför ut på att återställa miljön så den inte avviker från 
omgivningen när verksamheten avvecklas. Företag B är därmed, enligt Environment 
Coordinator´n, skyldiga att säkra området för att skydda människor och djur mot framtida fara 
för liv och lem, och även så in området med… 
 
”… lämpliga träd och växter, allt för att få det att se så naturligt ut som möjligt” 
 
På företag B använder en modell för att få fram beloppet på efterbehandlingskostnaden. I 
denna modell fastställs vad olika delar av verksamheten kostar att återställa i fasta priser, 
exempelvis att riva fastigheterna. Dessa kostnader är i dagspriser, eftersom detta är det enda 
som med säkerhet kan beräknas idag. Beloppet på efterbehandlingskostnaden blir sedan 
summan av vad alla delar av verksamheten kostar att efterbehandla. Denna kostnad finns med 
i den ekonomiska budgeten, men detta betyder dock, enligt Environment Coordinator´n, inte 
att pengarna finns i verkligheten. De bedömningar och värderingar som företaget utför 
uppdateras endast när nya tillstånd skall sökas och riktas mot tillsynsmyndigheten. Om 
däremot företag B beslutar att…  
 
”… stänga ner verksamheten måste vi, inom sex månader, komma in med en detaljerad plan. 
Vill entreprenörerna ha mer ersättning är det bara att betala, det är dagspriset som avgör.” 
 
Företaget vet vilka material de har att göra med och bedömer utifrån detta hur de ska behandla 
dessa. Företag B tar vattenprover två gånger per månad för att kontrollera halterna. Resultaten 
skickas sedan till tillsynsmyndigheten, är halterna för höga jämfört med vissa riktvärden 
måste åtgärder vidtas. Företaget gör även regelbundna undersökningar på bottendjur och fisk i 
närheten av verksamheten, då det finns misstanke att dessa påverkas. Resultaten har dock inte 
kunnat påvisa någon påverkan. 
  
En av de största skillnaderna som Environment Coordinator´n upplevde sedan Miljöbalken 
infördes 1999, är att man vid en nyetablering idag oftast är tvungen att avsätta de pengar som 
efterbehandlingen kostar: 
 
”Om man inte har några pengar och ska starta upp en verksamhet som kostar 10 miljoner 
och tvingas lägga ner en avsättning på 20 miljoner från starten – det är inte många företag 
som klarar det” 
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Vidare menar Environment Coordinator´n att miljödomstolen inte bedömer alla lika, stora 
företag kan sakna avsättning för efterbehandlingskostnaden, medan små företag kan tvingas 
sätta av mycket stora belopp. 
 
Den största svårigheten som företag B säger sig upplevt vid bedömning och värdering av de 
framtida kostnaderna är just denna lagstiftning som är under ständig förändring, samt och att 
det ibland råder brist på den avancerade teknik som krävs när de nya kraven kommer. För ny 
teknik och metoder som testats i liten skala tar det ofta ett bra tag innan det blir möjligt att 
använda dem rent praktiskt eller att de räknas som säkra vedertagna metoder.  Företaget har 
ett krav på sig att alltid uppfylla kunskapskravet. Det är svårt att göra en efterbehandlingsplan 
som håller i längden, och kostnader för att göra om beräkningarna uppkommer allt eftersom. 
Trots dessa svårigheter framhåller Environment Coordinator´n att, 
 
 ”det är lättare för vårt företag att beräkna efterbehandlingskostnaden då vårt avfall är 
ofarligt och inte innehåller exempelvis tungmetaller som kan lakas ur, då ett sådant avfall 
skulle behöva mycket mer raffinerade efterbehandlingsmetoder för att säkerställa att 
metallerna inte kommer ut i omgivningen”. 
 
Inom Företag B vidtar de även vissa åtgärder som inte är lagstadgade, detta i situationer där 
tredje man ansett sig drabbade av företagets verksamhet. Istället för att ta striden i vissa 
situationer har de istället ”gett vika” för att hålla sig positiv med omgivningen. Detta är 
dessutom i vissa fall mindre kostsamt än rättegångskostnader och dylikt.  
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4.1.3 Environmental Manager  
Arbetet med att värdera de framtida förpliktelserna samt att föreslå åtgärder görs internt inom 
företag C. Dessa förslag skickas sedan till den aktuella tillsynsmyndigheten för att bli 
godkända. Om det gäller en slutgiltig återställning blir det dock troligen ett fall för 
Miljödomstolen. 
 
De områden som företaget har förpliktelser gentemot enligt deras egen bedömning är 
industriområdet inom verksamheten. I och med sitt geografiska läge är företaget omgivet av 
vatten, och att genomföra något konstruktivt där upplever de som svårt att fastställa till en 
rimlig kostnad, menar Environmental Managern. 
 
De uppskattningarna av sanerings- och återställningskostnaderna som företag C gör är en 
process som revideras löpande om än inte årligen. Enligt Environmental Managern riktas 
informationen mot styrelse och till viss del även intressenter, och den är tänkt att kunna 
erbjuda en hjälp för att bedöma företagets ekonomi på lång sikt. Företag C skiljer inte på 
redovisningen av informationen för olika intressentgrupper. 
 
För att ta fram underlag till bedömningen av sanerings- och återställningskostnader görs 
markundersökningar, prover på grundvatten, åtgärds- och teknik bedömningar, 
kostnadsbedömningar samt en bedömning av miljönyttan… 
 
”…det är den eller de positiva miljöeffekter som kan mätas/observeras, till exempel minskat 
metallutflöde i grundvatten  som i sin  tur förbättrar förutsättningarna för det biologiska livet,  
eller minskad risk för metalläckage från deponier vilket i sin tur ger förutsättningar  

för omgivningen att återhämta sig utan problem.” 
  
Denna information tar företaget själva fram då det enligt miljöbalken är lagstadgat att det är 
verksamhetsutövaren som har kunskapskravet. Environmental Managern tillägger att de inte 
beräknar miljönytta, men att det finns vissa experter som gör det genom att till exempel 
värdera förekomst av en viss art i ett område. 

 
Kostnadsbedömningar gör företaget genom att dela upp åtgärderna i delprojekt utifrån vad 
som ska göras. Återställningsarbetet kan vara av olika slag; täcka över, bygga deponier för 
farligt avfall som ska hålla i lång tid framöver, bra erosionsskydd så inte vatten och luft 
tränger igenom och urlakning sker. Provytor används för att testa ny teknik, med alternativa 
material för att återställa, för att se om de fungerar. Detta blir en kostnad idag, men är en 
utgångspunkt för framtida beräkningar för områden som ska återställas. 
 
De första kostnadsbedömningarna baseras på antaganden samt de fakta som då finns att tillgå. 
Företaget kan, enligt Environmental Managern, göra antaganden om att återställning ska ske 
till en viss nivå (till exempel att området ska utnyttjas för mindre kritisk markanvändning). De 
fakta som finns är vissa kriterier som myndigheterna ställt upp, så som vissa prejudikat från 
tidigare miljödomstolsbeslut. Övriga fakta kan vara utvärderingar av den miljöstatus som 
området för närvarande har och vilken status området bör ha efter åtgärder. 
 
Ju närmare tidpunkten för den reella insatsen de kommer, desto mer relevant information har 
företaget att tillgå, exempelvis de specifika myndighetsbeslut/krav som finns. Vid denna 
tidpunkt har företaget även gjort fler undersökningar för att bättre kunna bedöma kostnaderna.  
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Det som ses som den största osäkerhetsfaktorn i denna process anses vara att man inte vet 
vilka myndighetskrav som ställs i framtiden. Till vilket skick företaget ska återställa eller 
sanera vet de inte på förhand. De utarbetar ett förslag som sedan skickas till de berörda 
myndigheterna som sedan förhoppningsvis godkänner dem utan alltför stora tilläggskrav. 
Något som upplevs som väldigt viktigt är att man redan initialt är överens med myndigheterna 
till vilken användning området ska brukas. Utifall att myndigheterna inte godtar de föreslagna 
åtgärderna eller instiftandet av nya lagar påverkas värderingarna av kostnaderna. Några 
interna modeller eller riktlinjer för denna kostnadsbedömning har inte företaget. 
 
Någon regelmässig värdering av miljön utöver det lagstadgade görs inte förutom vissa 
goodwillkostnader gentemot närboende sommarstugeägare i form av trädgårdskalk eller bidra 
till dricksvattenförsörjning. Detta görs för att vidmakthålla en god relation med de närboende. 
Externa kostnader tar inte företaget hänsyn till. De senaste trettio åren har miljöarbetet 
medfört att fisket inte lider av verksamheten, vilket har gjort de närboende mycket positiva. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet för att utröna hur det överrensstämmer 
eller avviker mot teorin. Analysens upplägg följer ordningsföljden i syftet, det vill säga först 
hanteras information, därefter tillvägagångssätt vid värdering och till sist problematiken.  

5.1 Information 
Aktörerna vi mött verkar eniga om att den information som krävs för att kunna värdera 
sanerings- och återställningsförpliktelserna främst är vilka substanser det är som ska hanteras 
samt omfattningen av dessa. Förfarandet för att ta fram informationen varierar, främst 
används provtagningar. Beroende på vilken inverkan på miljön som de olika verksamheterna 
har, använder företagen inte samma provtagning för alla situationer.  
 
Vem som tar fram den nödvändiga informationen varierar mellan företag och situationer. 
Omfattningen av interna beräkningar och informationsökningar verkar, i de företag vi besökt, 
bero på företagets storlek, ju större företag desto mer av värderingarna görs internt. Att 
företagen hämtar sitt underlag för beslutsfattande på olika sätt beroende på situationen 
stämmer överens med Thompsons (1985) resonemang kring att beslutets komplexitet samt 
grad av osäkerhet styr vilken typ av information som krävs.  
 
Utifrån figur 1 kan man se att den information som företagen behöver för att kunna värdera 
storleken på sina miljöförpliktelser, skiljer sig mellan dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Företagens informationsbehov   
 
I företag C testades ny teknik på provytor som underlag för framtida kostnadsberäkningar och 
företag A nyttjade den berörda ortsbefolkningens goda minne för att ta reda på vilka 
föroreningar som kunde finnas på platsen. Uppskattningar genom historisk information är 
något Turner, Bennet, Prescott och Gronov (1994) anser vanligt förekommande då 
provtagningar och analyser är mycket kostsamma. 

5.2 Tillvägagångssätt 
Vad gäller kostnadsberäkningar finns det mellan företagen vi undersökt olika synsätt. Två av 
företagen gör kostnadsbedömningar av återställningsförpliktelser. Det tredje företaget ägnar 
sig åt saneringskostnader samt riskbevakning för att inte överraskas av en händelse som hade 
varit möjlig att förutse om de varit uppmärksamma. Detta företag hanterar löpande sina 
återställningsförpliktelser genom att lindra den påverkan som verksamheten orsakar gentemot 
markägare. Att denna skillnad mellan företagen finns, kan ses som en naturlig följd av 
verksamheten då de påverkar omgivningen på olika sätt. Företaget som skiljer sig ifrån de 
andra två har haft en så stor inverkan på sin omgivning att en återställning skulle orsaka mer 
skada än nytta. Genom undersökningen kan man förstå att varför företagen inte hade 
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återställningsförpliktelser på vattendrag beror på den orimliga omfattning det skulle komma 
att få. Företagen i vår undersökning ägnar sig därmed endast åt sanering och preventiva 
åtgärder när det gäller vatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2. Tillvägagångssätt Företag A 
 
Förfarandet i företag A vid beräkningar av saneringskostnaderna (figur 5.2) kan liknas vid 
Bruzelius och Skärvads (2004, s 386 ff) beslutsprocess samt de två första stegen i Goldstein 
och Ritterlings (2001) femstegsmall. Dessa innefattar att först ta reda på vad som är 
problemet, vilka aktiviteter som krävs för att avlägsna det för att därefter kunna kvantifiera 
omfattningen av saneringen och räkna på kostnader. De tre resterande stegen i Goldstein och 
Ritterlings (2001) mall går inte att applicera på det tillvägagångssätt som företag A använder. 
En orsak till detta kan vara omfattningen och kostnaden av den arbetsinsats som skulle krävas 
för att ta hänsyn till alla aspekter.  
 
Företaget gör riskbedömningar för att försöka undvika att överraskas av situationer som kan 
medföra stora kostnader. Uppskattning av riskerna kring eventuella föroreningar menar 
Turner, Bennet, Prescott och Gronov (1994) är förnuftigt för att få möjlighet att ta hänsyn till 
dessa vid kostnadsberäkningar. Ammenberg (2004, s 294) trycker även på vikten av att 
analysera risker för att kunna uppskatta sannolikheten för att de kommer att inträffa och 
konsekvenserna ifall det skulle ske.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.3. Tillvägagångssätt företag B  Figur 5.4. Tillvägagångssätt företag C 
 
Trots att både företag B och företag C räknar på återställningskostnader, har de olika 
tillvägagångssätt för att ta fram dessa. Detta stämmer överens med det Burgos Jiménez och 
Céspedes Lorente (2001) samt Ammenberg (2004, s 181) hävdar om att företag måste ta fram 
en värderingsmetod anpassad till verksamheten. I figur 5.3 och 5.4 illustreras denna skillnad, 
som ligger i att företag B summerar vad varje del av verksamheten kostar att återställa medan 
företag C använder delprojekt utifrån vad som ska göras, exempelvis täcka över eller utföra 
vissa byggnationer.  
 
Det verkar svårt att i förväg veta hur mycket som måste saneras eller återställas. Ena företaget 
för alltid en dialog med en konsult eller berörd myndighet angående det tilltänkta 
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tillvägagångssättet vid sanering. De andra två företagen är skyldiga att upprätta en 
efterbehandlingsplan som sedan skickas till berörd tillsynsmyndighet för granskning. Därefter 
erhåller de antingen ett godkännande eller krav på revidering. Thompson (1967) samt 
Brännlund och Kriström (1998, s 154) är eniga om att en dialog är att föredra när det 
föreligger osäkerhet till vilket skick marken skall återställas. 
 
Arbetet med efterbehandlingsplanerna skiljer sig mellan företagen. I företag B uppdateras 
efterbehandlingsplanen endast när nya tillstånd ska sökas, samtidigt som företag C uppdaterar 
den kontinuerligt. Detta kan tänkas bero på att företagen hanterar olika typer av ämnen som 
påverkar miljön i olika grad. Ju kraftigare miljöpåverkan ämnena har, desto oftare verkar 
planen uppdateras. Företag A hanterar problemen på en gång som de upptäcks. 
 
Till vem värderingsinformationen riktar sig skiljer sig mellan företagen. Företagen har 
därmed olika syften med värderingarna. I det företag som arbetar med riskbedömning vill 
man skydda företaget mot framtida oförutsedda händelser. I de andra företagen riktar sig 
värderingarna till tillsynsmyndigheten, men i det tredje används de även för att kunna bedöma 
företagets långsiktiga lönsamhet. 
 
Två av aktörerna förklarade att företagen tar hänsyn till externaliteter. Detta görs utifrån olika 
infallsvinklar. Den ena anledningen är enbart att stå på god fot med ortsbefolkningen och det 
andra är att det även kan vara mindre kostsamt att tillgodose kraven som ställs från 
omgivningen. Att göra en rättssak av det hela och processa mot den som känner sig 
misskrediterad av organisationens verksamhet är en kostsam historia, även om det är troligt 
att företaget har lagen på sin sida. Att företagen gör på detta sätt överrensstämmer med 
Burgos Jiménez & Céspedes Lorente (2001) samt Grey och Bebbingtons (2001, s 174) 
resonemang om externaliteter som en moralisk fråga som med fördel kan värderas genom att 
lyssna till omgivningens åsikter. Det företag som inte sa sig ta hänsyn till externaliteter, 
förklarade att orsaken till detta är att verksamheten är hårt reglerad, och därmed är den 
påverkan företaget orsakar för tredje man redan inräknad i förpliktelserna. 

5.3 Problematik 
Myndigheter och lagar ställer krav på hur verksamheten ska bedrivas samt vilket ansvar 
aktörerna har. Företagens miljöpåverkan måste med andra ord hållas inom fastställda 
riktvärden, men även dessa kan förändras. 
 
Samtliga aktörer upplevde lagstiftningen som en svårighet vid värdering av sanerings- och 
återställningsförpliktelserna då den ständigt och hastigt kan förändras. Detta innebär en 
osäkerhet för företagen angående omfattningen av förpliktelserna de kan komma att ställas 
inför i framtiden. Ammenberg (2004, s 306 f) håller med om att lagförändringar påverkar 
företagens värderingsarbete. Däremot nämner inte aktörerna något om risken för höjda 
avgifter och skatter, som Ammenberg (2004, s 306 f) anser även kan öka osäkerheten vid 
värdering. Visserligen kan detta bero på att skatter och avgifter kan ingå i osäkerheten med 
lagstiftningen, men inget av företagen nämner detta specifikt. Något som är värt att notera är 
att saneringskostnader, trots att det är något som ofta beräknas i anslutning till en faktisk 
handling, är förknippade med stor osäkerhet främst gällande omfattningen av föroreningen. 
Detta eftersom den är beroende av exempelvis markens beskaffenhet. 
 
Aktörer vi samtalat med nämnde även problematiken kring att de ämnen som i dagsläget 
används och inte anses påverka miljön nämnvärt, kan komma att bli klassade som 
miljöfarliga. På lika sätt argumenterar Turner et al för att de substanser som idag är tillåtna ur 
miljöhänseende kan genom forskning och ökad kunskap komma att få en annan klassificering 
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i framtiden. Detta innebär att företagen kan få ytterligare en förpliktelse att ta hänsyn till och 
kostnad att räkna på, men det är omöjligt att på förhand kunna bedöma om och i så fall när 
detta kommer att ske. Företagen vet att de med stor sannolikhet kommer få en framtida utgift 
men de vet inte när och inte hur mycket. Detta kan liknas vid Artsbergs (2003, s 301) 
definition av avsättningar som är möjliga framtida utgifter osäkra till belopp och tidpunkt när 
de ska infrias, samt Ammenberg (2004, s 181-184) som anser att det finns bristande kunskap 
om hur de kemikalier vi använder idag påverkar hälsa och miljö i framtiden.  
 
De kalkyler på återställnings– och saneringskostnader företagen gör baseras på faktiska 
kostnader till dagspriser eftersom det upplevs omöjligt att beräkna i exempelvis nuvärde, det 
som Falkman (2000, s 88) benämner som verkligt värde, eftersom ingen kan veta vilken 
teknik som finns tillgänglig när den faktiska åtgärden ska genomföras. Att förtagen använder 
dagspriser skulle kunna liknas vid både den traditionella värderingsteorins marknadsvärden 
(Falkman, 2000, s 88) samt de direkta kostnader som Richards (1996) anser vara en 
kostnadsfaktor som skall kalkyleras för vid värdering av förorenad egendom.  
 
En intressant aspekt som underförstått framkom vid intervjuerna var att tillgång och 
efterfrågan verkar styra, inte bara prissättningen utan även hur omfattande sanering och 
återställning ägaren av fastigheten måste genomföra inför en eventuell försäljning. Är 
området attraktivt och efterfrågan stor, kan en presumtiv köpare vara villig att överta ansvaret 
från den ursprungligen var ansvarig för skadan utan att fordra på en reducering av priset, 
vilket skulle göras om det fanns andra likvärdiga fastigheter att tillgå. Att det är tillgång och 
efterfrågan som sätter priset stämmer med Richards (1996) tredje grupp angående att 
egendomens läge, tillgång och efterfrågan kan påverka priset. Möjligheten att i vissa fall 
överlåta sitt ansvar till någon annan överrensstämmer däremot inte med lagstiftningens 
Polluter Pays Principle som Stenis och Hogland (2002) menar går ut på att den som orsakar 
en skada ska vara den som får stå för kostnaden när den ska repareras. Är det så att det gjorts 
en undermålig undersökning av marken innan uppköp så får den som förvärvat fastigheten stå 
för eventuell sanering ifall det finns föroreningar. 
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6. Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur företagen vi studerat erhöll den 
nödvändiga information värderingen krävde, tillvägagångssättet vid värdering av sanerings – 
och återställningsförpliktelser och ifall de tar hänsyn till externaliteter. Vidare undersöktes 
vad företagen upplevde som mest problematiskt vid värdering.  
 
Inledningsvis kan sägas att alla tre företagen vi undersökt var i hög grad insatta i miljöarbetet. 
De har utarbetat sina egna värderingsmetoder utifrån den situation de befinner sig i och som 
för dem var hanterbara. Det verkar inte vara själva kostnaden i sig som är svår att ta fram, 
utan den relevanta information som krävs för att kunna göra kostnadsbedömningarna. 
Informationen dessa företag behövde för att kunna genomföra värderingar erhöll de genom 
provtagningar, konsultationer och bedömningar.  
 
Tillvägagångssättet för värdering skiljde sig mellan aktörerna exempelvis vad gäller vilka 
förpliktelser de värderar, hur ofta beräkningarna uppdateras samt förfarandesättet vid 
beräkning. Orsaken till denna skillnad tycktes bero på företagens olika verksamhetsområden. 
När en värdering i monetära termer ska göras sker det till faktisk kostnad i dagspriser. Att det 
var dagspriser som användes även om genomförandet kan ligga åratal bort berodde på 
osäkerheten kring hur lagkraven kommer att se ut när det blir aktuellt.  
 
Alla företagen tog hänsyn till externaliteter på olika sätt. Oavsett om företagen var förpliktade 
att ta hänsyn till externaliteter eller om det var på frivillig basis, hade de ett gemensamt syfte 
att vårda en god relation till sin omgivning.  
 
Företagen i denna studie upplevde som den största problematiken vid värdering var att 
lagkraven ständigt förändras och blir allt striktare. Detta innebär att Polluter Pays Principle 
lägger ett allt större ansvar på företagen i fråga om både vilka material som klassas som 
miljöfarliga och att städa upp historiska föroreningar även om de var lagliga vid tidpunkten 
för användandet.  
 
Efter att ha tagit del av tillvägagångssätt och problematik som aktörerna delgivit oss, förstår 
vi det Lindblom (1959) skriver om att det på grund av bristande information är oerhört 
komplicerat, för att inte säga omöjligt, att alltid kunna förutse det utfall som kommer att 
orsakas av företagens verksamheter. 
 

6.1 Förslag till fortsatta studier  
I denna studie har vi undersökt företag i olika branscher, men det skulle vara intressant att 
utföra en fördjupad studie med företag inom samma bransch för att hitta likheter i 
förfaringssätt. På så finns eventuellt möjlighet att kunna ta fram en metod som passar 
liknande företag i samma situation. En gemensam värderingsmetod skulle i sin tur kunna 
underlätta värderingsarbetet samt öka jämförbarheten mellan företag i samma bransch. 
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Bilaga A 
 
1. Inledning 

1.1. Namn? 
1.2. Befattning? 
1.3. Företagets namn? 
1.4. Verksamhetsområde? 
1.5. Antal anställda? 

 
2. Lagstadgade miljöförpliktelser 

2.1. Vem/Vilka gör bedömningar/värderingar av sanerings- och 
återställningsförpliktelserna? 
2.2. Vilken typ av naturområden har ni sanerings- och återställningsförpliktelser gentemot 
(ex. mark, vatten etc.)? 
2.3. Bedömningen/värderingen av sanerings- och återställningskostnaderna är det en 
process över tid dvs. revideras de löpande eller görs de bara en gång? 
2.4. Till vem riktar sig bedömnings/värderingsinformationen?  

− I vilket syfte används den?  
− Är redovisningen av informationen olika utformad beroende på mottagaren? 

 
3. Bedömningsprocessen 
 3.1. Vilken information krävs för att ni ska kunna göra bedömningar/värderingar 

angående sanerings- och återställningskostnader?  
− Hur får ni tillgång till denna information? 

 3.2. Hur går ni tillväga för att bedöma/värdera storleken på dessa kostnader?  
− Använder ni samma metoder för bedömning/värdering av dessa kostnader eller 

finns det olika metoder? 
3.3. Vilka anser ni är svårigheterna med att bedöma/värdera dessa kostnader? 

− Hur vet ni till vilket skick området ska saneras eller återställas?  
− Finns det omständigheter som kan påverka bedömningarna/värderingarna av dessa 

kostnader? 
3.4. Har ni några interna modeller eller riktlinjer för hur bedömning/värdering av 
kostnaderna ska göras? I så fall vilken betydelse har dessa modeller? 
3.5. Har ni något bra exempel på tillvägagångssätt från tidigare beräkningar eller 
värderingar? 

 
4. Frivilliga miljöåtaganden 

4.1. Värderar ni någon miljöpåverkan utöver det lagstadgade?  
− I så fall vad och vilket är syftet med detta? 

4.2. Externa kostnader (även så kallade negativa externaliteter ex ett utsläpp från en fabrik 
som medför att fisken i en sjö dör, vilket får negativa effekter för utomstående, ex. 
sportfiskare) har ni säkert hört talas om.  

− Tar ni någon hänsyn till sådana externa kostnader och i så fall på vilket sätt?  
5. Övrigt 
     5.1. Har ni något ni skulle vilja tillägga? 
     
Tack för Er medverkan! 
 
Med vänlig hälsning/ Olov Sjöberg, Linda Lundgren och Anna Falkman
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Bilaga B 
 
Aktörerna i företag A och C kontaktades via företagens växel torsdagen den 14 april 2005. 
Även två andra företag kontaktades den 14 och 15 april, 2005, men dessa hade inte möjlighet 
att ta emot oss under den period undersökningen pågick. Företag B: s aktör fanns inte 
tillgänglig för kontakt förrän torsdagen den 21 april 2005.  
 
Intervjuguiden mailades till miljöstrategen i företag A tisdagen den 19 april 2005 och 
intervjun genomfördes i ett kontor på företaget torsdagen den 21 april 2005 klockan 08.00.  
 
Environmental Coordinator´n i företag B erhöll mailet med intervjuguiden torsdagen den 21 
april 2005 och intervjun genomfördes den 26 april klockan 08.30 i företagets konferensrum.  
 
Till företag C: s Environmental Manager mailade vi intervjuguiden till tisdagen den 19 april 
2005 och svar på frågorna erhöll vi via mail onsdagen den 20 april 2005. Återuppringning för 
följdfrågor och fördjupad förståelse gjordes torsdagen den 28 april 2005 klockan 13.30. 
Samtalat varade i trettio minuter. 
 




