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Sammanfattning 
Projektet har genomförts på uppdrag av Micronic Laser Systems AB och är genomfört som 
ett examensarbete. Projektets mål och syfte ät att skapa den inledande dokumentationen i 
enlighet med ISO 14001. Dokumentationen som framställs kommer att lämpa sig som 
utgångspunkt vid vidare arbete med miljöledningssystemet ISO 14001. I rapporten kan en 
teoretisk studie av alla delar inom miljöledningssystemet ISO 14001 läsas. Dock genom 
begränsningen har examensarbetet inriktat sig på planeringsfasen av ISO 14001. All 
dokumentation ska med lätthet kunna övertas av någon inom bolaget och med enkelhet vara 
möjligt att vidareutveckla. Denna arbetsmetodik följer tanken med ständiga förbättringar.  
 
I överenskommelse mellan beställare och författare har det inledande arbetet med 
miljöledningssystemet öka miljömedvetenheten hos de anställda samt minska 
miljöbelastning från företagets verksamhet. 
 
Första steget i examensarbetet var att påbörja omfattande litteratur studier. När dessa var 
avslutade initierades arbetet på Micronic Laser Systems AB med att utforma de 
grundläggande delarna av miljöledningssystemet. Intervjuer, studiebesök och 
litteraturstudier är de metoder som har använts för att insamla information om hur 
dokumentationen för ISO 14001 ska skapas. Då Micronic internt använder sig av en projekt 
mall, PPS från TietoEnator, användes denna mall för att utföra projektet. I slutfasen av 
examensarbetet har denna rapport sammanställts och den inledande dokumentationen för 
Micronics miljöledningssystem har överlämnats till bolaget. 
 
Resultatet av examensarbetet kan ses i form av de miljöaspekter som är betydande för 
Micronic, konkurrenters miljöprestanda, lagar och andra krav samt uppsatta miljömål. 
 
De miljöaspekter som är mest betydande för Micronic är att inga instruktioner på 
miljöområdet existerar för val/inköp av produkter, material, kemikalier och tjänster, 
förbrukning av framkallare, elförbrukning, transporter samt inga instruktioner angående 
energibesparing existerar. Till exempel stänga av energikrävande utrustning då den ej 
behövs. 
 
Miljöprestationer från konkurrenter kan sammanfattas i att samtliga huvudkonkurrenter till 
Micronic på halvledarsidan har någon form av miljöåtagande. På displaysidan är det endast 
en av huvudkonkurrenterna som visar externt att de arbetar med att förbättra sig inom 
miljöorådet. 
 
Krav från myndigheter, kunder och ägare har identifierats. Lagar, förordningar samt i viss 
mån föreskrifter har lokaliserats och en tabell har upprättats. Dock återstår mycket arbete 
för att försäkra att Micronic följer alla lagar på miljösidan. Krav från kunder kunde inte 
identifieras medan en av ägarna, Robur, kräver att Micronic ska uppfylla vissa krav på 
miljösidan. Dessa är dock subjektivt bedömda av Roburs och inga kvantitativa krav kunde 
erhållas. Om ett miljöledningssystem är infört på det bolag där Robur genomför en revision 
värderas detta högt. 
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Abstract 
This report is a final thesis for the institute of environmental management at the Royal 
Institute of Technology, KTH. The project took place at Micronic Laser Systems. The aim 
of the project has been to develop the initial documentation of the environmental standard 
ISO 14001 for Micronic Laser Systems AB. The documentation can be used as a milestone 
for further use if the board at Micronic decides to implement the environmental standard. In 
the report a theoretical documentation of al the different chapters that are included in ISO 
14001 has been made. Due to the limitations of the report only the planning phase of the 
standard is documented in this thesis.  Al the documentation made should bee made so that 
anyone at Micronic can continue were the work was left of and there after get continually 
improved. This follows the basic idea, of ISO standards, with continual improvement. 
 
As en agreement between the orderer and the author the project shall result in a increase of 
the environmental performance for the company and increases employee’s environmental 
awareness. 
 
To get information about the environmental management system ISO 14001 vast literature 
studies was made. When this was done the initial documentation of ISO 14001 were 
beginning to take form for Micronic. Methods used to gather information to make this 
documentation were interviews, books and a field studies. In the last stages of the project 
the report was put together and thereafter handed to Micronic to bee used. 
 
Micronics most important environmental aspects, competitor’s environmental performance 
and laws and demands are the result of the work made.  
 
Those environmental aspects of significant value is that there is no environmental 
instructions and routines concerning purchase of materials, products, materials, chemicals 
and services, used developers, electricity consumption, transports and no requirements of 
energy savings are made at the company. For example like turning of the energy 
demanding equipment when not in use.  
 
Competitors in the field of semiconductors are very good at undertaking environmental 
issues. Every competitor in the field of semiconductors has some sort of undertaking 
regarding environmental issues. On the other hand in the field of displays only one 
competitor has made an effort to improve them selves in the environmental field. 
 
Legal demands, demands from costumers and demands from owners have been identified.  
Legal demands haven been identified with the help of Swedish legislation that is found in 
the “miljöbalk”. Laws that were found interesting for Micronic were put together in an 
Excel sheet. Environmental demands from consumers could not bee found but it is 
interesting to mention that owners have made some desires about environmental 
performance. The large capital investment bank, “Roburs”, demands that environmental 
issues are taken into consideration at the companies they invest a large amount of money in.  
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1. Inledning 
Micronic Laser Systems AB levererar högteknologiska produkter till några av världens 
ledande elektronikföretag. Micronic har med sin verksamhet gjort att folkhemmen idag 
har övergått från de äldre katodstråleskärmarna till de platta bildskärmarna. Där de största 
marknaderna, USA, Japan och Taiwan, är lokaliserad har bolaget byggt upp lokala 
organisationer för marknadsföring, försäljning och service i form av egna dotterbolag 
eller filialer. Även i Kina, Taiwan och Sydkorea verkar Micronic via agenter.  
 
Grundtekniken för Micronics produkter är avancerade laserritare. Inom 
bildskärmstillverkning är Micronic världsledande och dess laserritare är industristandard. 
En marknad som Micronic växer inom är halvledarekomponenttillverkningen. Inom detta 
område kan bolaget erbjuda ny teknik för att producera några av världens mest 
avancerade halvledarchip. 
 
Miljöfrågor har inte aktivt bedrivits på Micronic Laser Systems AB. Hänsyn har tagits till 
lagar och förordningar samt källsortering på frivillig basis pågår. Ingen genomgående 
utredning för hur Micronics produkter påverkar miljön har genomförts och önskemål om 
detta har inkommit från kunder. I huvudsak är dock miljöfrågor något som intresserar de 
anställda.  
 
Examensarbetet pågick under 20 veckor och påbörjades 1 April 2006 och ägde rum fram 
till oktober. Arbetet utfördes av en teknolog, Andreas Gröndal, från Kungliga Tekniska 
Högskolan som läst maskinteknik, 180 poäng, med inriktning mot miljöledning. På 
Micronic var Henrik Evers, fastighetschef, handledare. Handledare från KTH har varit 
Lennart Nilson, universitetslektor och ansvarig lärare i miljöskyddsteknik. 
 

1.1 Syfte och mål med examensarbetet 
Examensarbetet har som syfte att utforma dokumentationen för de grundläggande delarna 
av ett miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001 för Micronic Laser Systems AB i 
Täby. Den dokumentation som framställs genom examensarbetet kommer att lämpa sig 
som språngbräda om Micronic beslutar sig för att införa hela miljöstandarden ISO 14001. 
Examensarbetet kommer att inrikta sig på de inledande delarna av miljöledningssystemet 
såsom planeringsfasen samt till viss del genomförandefasen. Efterföljande faser av 
miljöledningssystemet kommer att ses över men inte fullt ut dokumenteras eller 
implementeras. Genom att merparten av verksamheten är förlagd i Täby kommer 
metodiken som används under detta projekt med lätthet tillämpas på övriga kontor som 
tillhör Micronic Laser Systems AB. För närvarande finns inga planar på att certifiera 
företaget hos ett ackrediterat certifieringsinstitut. 
 
Enligt överenskommelse som har tagits mellan författare och beställare ska det inledande 
arbetet med miljöledningssystemet minska företagets miljöbelastning samt öka 
miljömedvetenheten hos de anställda på Micronic 
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1.2 Avgränsningar 
Micronic Laser Systems AB är en global verksamhet och en utredning för att utforma 
dokumentation för ett miljöledningssystem för hela Micronics verksamhet skulle bli för 
omfattande. Dokumentationen för de inledande delarna av miljöledningssystemet 
kommer att omfatta verksamheten i Täby. Detta kontor är huvudkontoret och där sker 
även tillverkningen av produkterna. Den största miljöbelastningen från Micronics egna 
verksamhet uppstår vid huvudkontoret i Täby. Andra begränsningar av införandet är att 
endast de inledande faserna av miljöledningssystemet kommer att dokumenteras enligt 
standarden. De inledande delarna består av i stort sätt hela planeringsfasen, utom 
detaljerade miljömål och handlingsplaner, samt till viss del genomförandefasen. 
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2. Metodbeskrivning 
Tillvägagångssätt för att genomföra projektet kommer att efterfölja de grundläggande 
principerna för ISO-ledningssystem som är planera, genomför, följ upp och förbättra. 
Inledande utformades en tydlig tidsplan för hur veckorna skulle planläggs. Därefter 
påbörjades omfattande litteratur studier. När dessa var avslutade påbörjades arbetet på 
Micronic Laser Systems AB med att utforma de grundläggande delarna av 
miljöledningssystemet. 
 
I det inledandet skedet av arbetet genomfördes ett studiebesök på ABB Machines som 
infört ISO 14001 med miljö- och kostnadsbesparingar som följd. Slutskedet av 
examensarbetet är att sammanställa dokumentationen som skall lämnas till Micronic samt 
KTH. 
 
Examensarbete utformades som ett projekt på Micronic Laser Systems AB. Micronic 
utnyttjar sig av projektmallen PPS, Practical Projekt management. Denna arbetsmetodik 
utnyttjades vid genomförandet av examensarbetet. PPS är indelat i tre delar vilka är 
”Analyse/finance”, ”Manage changes” och ”Evaluate”. Metodiken anger detaljerat hur 
projekt ska genomföras gällande planering, ekonomiska aspekter, förändringar och 
utvärdering. 

2.1 Litteraturstudie 
Inledande arbete för att utveckla ett miljöledningssystem för Micronic Laser Systems AB 
var att genomföra litteraturstudier. Förberedande inför examensarbetet lästes boken 
miljömanagement, ständig förbättring med ISO 14000 och en noggrann genomgång av 
standarden ISO 14001, ”Miljöledningssystem – Krav och vägledning”, genomfördes. 
Standarden ISO 14001 är översiktlig och därmed studerades även standarderna ISO 
14004, ”Miljöledningssystem – Allmän vägledning för principer, system och stödjande 
metoder”, och ISO 14031, ”Miljöledning – Utvärdering av miljöprestanda – 
Vägledning”, som ger en tydligare bild av de olika stadierna som omfattas av 
miljöledningssystem ISO 14000. 
 
För att inhämta information som miljöledningssystemet baserades på genomfördes 
intervjuer med nyckelpersoner inom olika miljöpåverkande delar av företaget. För att få 
största möjliga behållning av intervjuerna studerades boken ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun”. Denna bok gav en tydlig bild över de olika faserna i intervjuns 
olika skeden och hur en professionell intervju genomförs. 

2.2 Intervjuer och frågeformulär 
Ett flertal intervjuer/undersökningar genomfördes för att åskådliggöra Micronic Laser 
Systems AB:s miljöprestanda. De områden som ingick i undersökningen inriktades mot 
de mest essentiella delarna av Micronic. Områdena som utvaldes för närmare 
undersökning är inköp, elektronik, kemikalier och gaser, material användning inom 
Micronics produktions och utvecklingsavdelning, energi och råvaruanvändning, utsläpp, 
farligt avfall, avfall, IT, transporter, krav från kunder och myndigheter, konkurrenter samt 
till viss del underleverantörer i form av städbolagen som arbetar åt micronic. Syftet med 
intervjuerna/undersökningarna var att få en tydlig överblick över de olika områdenas 
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miljöpåverkan. De intervjuer där intervjupersonen levererade så omfattande information 
att den inte kunde sammanställas under intervjuförfarandet tillhandahölls ett 
frågeformulär. Detta frågeformulär kunde sedan besvaras i lugn och ro av personen i 
fråga. Frågeformuläret var utformat för att svaren skulle ange en bild över hur väl 
miljöprestationerna var inom intervjupersonens kompetensområde. Svaren som erhölls 
infördes sedan i miljöaspektslistan. 

2.3 Studiebesök på ABB Machines 
Genom studiebesöket inhämtades information från Anders Allander som var 
projektledare för införandet av miljöledningssystemet ISO 14001 på ABB Machines. 
Genom införandet av ISO 14001 på ABB Machines har besparingar på miljöområdet 
genomförts. Dessa besparingar inkluderar ”reduktion av utsläppen till luft med 65%, 
reduktion av energiförbrukningen med 35%, reduktion av avfallsmängder med 70% samt 
reduktion av utsläpp till vatten med 50 - 100%”1. Intressant att nämna är att även en 
kostnadsreduktion omfattande ca 55 miljoner SEK. under en 7 års period uppstod tack 
vare införandet av miljöledningssystemet. Studiebesöket där Anders Allanders 
erfarenheter delgavs gav därav en tydlig bild om vad som är viktigt att tänka på när 
miljöledningssystemet ISO 14001 införs och tillämpas. 

2.4 Sammanställning av material 
Informationen som insamlats för examensarbetet är lokaliserad under en mängd olika 
avdelningar. Det har medfört att det inte finns någon norm för hur data lokaliserats. Data 
har inhämtats både externt och internt. Krav från kunder, myndigheter ägare och interna 
krav har sammanställts i denna rapport. 
 
Materialet som insamlats har sedan sammanställts i ett flertal olika Word- och Excelfiler.  

2.5 Utformning av de inledande delarna av miljöledningssystemet 
För att erhålla en lätthanterlig dokumentation var målet att skapa så få dokument som 
möjligt men ändå bibehålla den nödvändiga informationen. De viktigaste dokumenten 
som skapades var, identifiering av miljöaspekter, miljöaspektslistan, värdering av 
miljöaspekter, lagar och krav samt konkurrenters miljöåtaganden. 

2.6 Rapportskrivning 
Rapportskrivningen delades upp i två skeenden. Förts skapades ett skelett med rubriker 
och bilder för att därefter fyllas på med förklarande text. Rapporten har utvecklats 
parallellt med arbetet att framställa den inledande dokumentationen i enlighet med ISO 
14001. Denna metodik har använts för att det annars skulle vara svårt att ingående 
beskriva de komplicerade förloppen som utnyttjats vid skapandet av de inledande delarna 
av miljöledningssystemet. 

                                                 
1 http://www.technicart.com/lankar/boken/boken.htm 
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3. Micronic Laser Systems AB 
 

 
CFO = Chief Financial Officer 
CEO = Chief Executive Officer 
IR = Handhar patentärenden 
BU = Business unit 
 
Micronic Laser Systems AB:s teknik påbörjades med en idé redan år 1970 om att 
mikrolitografi kunde användas för att rita fotomasker åt halvledarindustrin. Forskningen 
inom denna teknik förekom på KTH i Stockholm och forskningsledare var Gerard 
Westberg. 
 
År 1984 Kommersialiserade Gerard Westberg tekniken tillsammans med sju medarbetare 
och världen fick tillgång till deras forskning i form av en laserritare. 
 
Fem år senare avled Gerard Westberg och företaget övertogs av de anställda samt Nils 
Björk med stöd av Industrifonden. 
 
De följande åren var svåra och en svag halvledarmarknad tvingade Micronic att söka 
efter nya marknader för dess teknologi. Tack vare denna nedgång på marknaden 
tvingades Micronic satsa kraftigt på FoU vilket resulterade i att en ny form av laserritare 
konstruerades. Denna användes för att rita skuggmasker åt bildskärmsindustrin. På den 
tiden användes tekniken för att rita skuggmasker som användes i de gamla 
katodstråleskärmarna, CRT skärmar. Det är idag tekniken med att rita skuggmaskar åt 
bildskärmsindustrin som står för merparten av försäljningen på Micronic. 

President CEO 

Production 

BU display 

BU semiconductor 

Central R&D Finance 

Human Recourses 

IT 

CFO 

Buissines 
system 
support 

Legal 

IR 

Styrelse 

Figur 1. Micronics organisationsschema 
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Micronics produkt LRS 1100 blev året 1996 industristandard för skuggmaskstillverkning 
åt bildskärmsindustrin. Denna teknik omfattade bara den numera föråldrade tekniken 
CRT skärmar. Samtidigt under året introducerades bärbara datorer på marknaden och 
användandet av dessa blev omfattande. I och med detta kunde Micronic i samarbete med 
kunderna utveckla laserritare för att producera platta bildskärmar.  
 
Marknaden för halvledarindustrin var fortfarande år 1999 en svag kundgrupp hos 
Micronic. Fortsatt produktutveckling av bildskärmsritare medgav en ökad precision för 
den scannande lasern. Den noggrannare tekniken gjorde att Micronic åter kunde 
konkurrera med andra leverantörer inom halvledarindustrin. Den produktlinje som 
inriktades för användning inom halvledarindustrin var Omega6000-systemet. Teknikens 
grundstomme kunde tillämpas på flera områden vilket medförde att Micronic utvecklade 
produktserien MP80+ som baserades på samma teknik. 
 
De följande åren ökade försäljningen och under år 2000 introducerades Micronic Laser 
Systems AB på stockholmsbörsen O-lista. Året 2000 var omsättningen rekordstor och 
uppgick till 704 MSEK. 2003 hade Micronic den största orderingången i företagets 
historia, merparten av orderingångarna var drivet av bildskärmsmarkanden och den total 
omsättningen uppgick till över en miljard SEK. Detta år introducerades en ny generation 
laserritare för TFT-LCD. Även en mätmaskin för att mäta fotomasker gjordes tillgänglig 
för marknaden. År 2004 lanserades två nya produkter. Dessa var Sigma7300 och 
MMS15000. 2004 års omsättning stor och uppgick till 839 MSEK tack vare en mycket 
stark bildskärmsmarknad. 
 
2006 introducerades Micronic Laser Systems AB på Ny Tekniks lista över de bolag som 
investerar störst andel av sin omsättning i FoU. Ny Teknik listade Micronic detta år tack 
vare att omsättningen under år 2005 översteg 1 miljard SEK. Micronic blev rankad tre i 
Sverige och har en FoU andel på 16 procent av omsättningen. Sammanfattningsvis är 
Micronic ett högteknologiskt företag där var tredje anställd arbetar med FoU och var 
tionde innehar en doktorsgrad. 

[2.1, 2.2, 2.3, 2.4] 
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4. Miljöledningssystem 
Miljöledningssystem skapades som ett verktyg för att organisationer och företag lättare 
ska kunna strukturera samt effektivisera sitt miljöarbete. De internationella 
miljöledningssystemen är EU-förordningen EMAS och ISO 14000. Miljöledningssystem 
införs oftast på frivillig basis och ger korrekt infört en betydande miljöförbättring samt 
minskade kostnader för organisationen. Uppfylls kraven i enlighet med ISO 14001 samt 
att en revision genomförs erhålles ett certifikat. Om istället kraven uppfylls enligt EMAS 
och revisionen godkänns blir organisationen EMAS-registrerad.   
 
Miljöledningssystemen tillkom troligtvis under 1980-talet. Det på grund av de 
komplicerade krav som ställdes på företagen i USA. För att identifiera de lagar som 
riktades till organisationen behövdes ett verktyg som kunde upptäcka och hantera dessa. 
Därmed kunde ekonomiska risker undvikas som uppstod om lagen överträdes. Inte bara 
USA började se över den miljöpåverkan som skedde från organisationer utan även 
Europa fick en alltmera nyanserad bild på miljöfrågorna. Istället för att se miljöfrågorna 
som besvärande kom tankeverksamheten alltmera att svänga över till att se miljöfrågorna 
som en affärsmöjlighet snarare än som en belastning.  
 
Många ledningssystem, bland annat ISO 14001, bygger på PDCA-cykeln vilket också 
kalls deming-cykeln efter Edwards Deming som utvecklande cykeln. De fyra stegen i 
denna cykel är ”Plan” - planera, ”Do” - utföra, ”Check” – kontrollera och ”Act” - agera. 
Tanken med denna process är att verksamheten ska arbeta systematiskt och ordnat. 
 

 Plan - Planera 
 
Första steget tas på ledande nivå av 
antingen styrelsen, VD:n eller ledningen 
och därefter upprättas en vision. Med 
visionen som utgångspunkt planeras 
sedan för hur målet ska uppnås. 
 

 Do - Genomför 
 
Påbörja arbetet för att uppnå målen. 
 

 Check - Kontrollera 
 
Kontrollera om de mål som tidigare 
ställts upp har uppnåtts. 
 

 Act – Agera 
 
Vid behov bör arbetet korrigeras. 

[1.1, 1.2, 2.5] 

 
  Plan

Do 

Check

Act

Figur 2. PDCA-cykeln, Deming-cykeln 
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4.1 ISO 14000-serien 
ISO är förkortning för ”International Organization for Standardization” och 
huvudverksamheten för standardiseringsorganet är beläget i Genève, Schweiz. ISO har 
som huvudsysselsättning att stödja utvecklingen för ledningssystem samt att 
marknadsföra ISO systemen så att användningen ökar. ISO har som mål att 
miljöledningssystem gällande enskilda produkter och hela organisationer ska öka i 
användning. ISO 14000-serien består av frivilliga standarder utvecklade av ISO. Inom 
denna serie rymmes standarden ISO 14001 som är en miljöledningsstandard, även 
standarder inom fälten miljörevision, miljöprestanda, miljömärkning och livscykelanalys, 
LCA, finns tillgängliga. Miljöstandarden och revisionsstandarden är färdigt utvecklade 
medan de övriga standarderna är under olika faser av utveckling. 
 
Nya standarder utvecklas genom ett av medlemsländerna föreslår att ett nytt verktyg 
inom ett visst område bör utvecklas. Detta förslag kan sedan framföras till de övriga 
medlemsländerna genom en såkallad ”new work item”. Medlemslandet får då 
möjligheten att presentera behovet och verktyget ytterliggare för de övriga 
medlemsländerna. Kan de övriga medlemsländerna identifiera en efterfrågan för det 
föreslagna verktyget genomförs en formell omröstning om verktyget ska utvecklas. För 
att förslaget ska utvecklas vidare måste resultatet av omröstningen påvisa en majoritet för 
förslaget. Godkänns förslaget får en undergrupp inom medlemsländerna utveckla 
verktyget till en ny standard. Utvecklingen av nya standarder sker inte enbart av 
certifieringsorganen utan även företag, staten och andra intresseorganisationer deltar i 
utvecklingen av nya standarder. 

[1.1, 1.2, 2.5] 

4.1.1 ISO 14001 
Antalet bolag i Sverige som certifierat sig i enlighet med ISO 14001 uppgick år 2004 till 
3490. I perspektiv kan nämnas att år 2002 var 2563 bolag certifierade. December år 2004 
var antalet miljöcertifierade bolag i hela världen 90 596. Dessa var certifierade i enlighet 
med standarden ISO 14001. För varje år ökar antalet bolag som certifieras enligt 
standarden ISO 14001. 
 
Standarden ISO 14001 anger de krav som krävs för att en organisation ska kunna 
utveckla och införa en miljöpolicy som tar hänsyn till lagkrav och de betydande 
miljöaspekterna. Även hur mål upprättas så att organisationen i framtiden uppfyller de 
lagkrav som ställs på de betydande miljöaspekterna. Miljöledningssystemet ISO 14001 är 
generellt skrivet och kan anpassas till alla typer av organisationer och verksamheter. För 
att ett ledningssystem av denna typ skall fungera måste stort engagemang erhållas från 
organisationens alla nivåer. Framförallt måste högsta ledningen föregå med gott exempel 
och visa stort engagemang. Ledningssystemet ger organisationen ett verktyg för att 
upprätta en miljöpolicy samt mål för hur den ska uppnås. 
Processer för att uppnå miljöpolicyn ryms inom ledningssystemet och verktyg för att 
genomföra åtgärder för att förbättra organisationens miljöprestanda. 
Miljöledningssystemet beskriver också förlopp hur en organisation ska redovisa sina 
resultat för att avgöra om standardens krav efterlevs. Standardens huvudmål är att 
förbättra organisationens miljöpåverkan och förhindra att miljöföroreningar uppstår 
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samtidigt som hänsyn tas till socioekonomiska behov. Kraven i standarden kan hanteras 
antingen löpande, var för sig eller tillsammans. 

[1.1, 1.2, 2.6, 2.7] 

4.1.2 De fem grundelementen inom ISO 14001:2004 
ISO 14001 bygger på grundelementen miljöpolicy, planering, införande & tillämpning, 
uppföljning, ledningens genomgång. Nedan visas en figur om hur dessa fem 
grundelement samverkar för att skapa den grundläggande iden med 
miljöledningssystemet.  Denna grundläggande idé är ständiga förbättringar inom 
miljöområdet. 

[1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 

 

I. Miljöpolicy 
Miljöpolicyn är det viktigaste dokumentet i ett miljöledningssystem. Det är detta 
dokument som ger ledning om hur organisationen ska arbeta och vilka delar som är 
viktiga att förbättra. Viktigt att nämna är att många organisationer har en miljöpolicy utan 
att använda sig av ett ledningssystem. Ledningssystemet tillför att miljöpolicyn anpassas 
så att den blir reell samt att den verkligen ger en koppling till verksamheten. De bolag 
som använder sig utav en miljöpolicy utan att miljöcertifiera sig ger ofta en utopisk bild 
över vad företaget ska uppnå vilket sällan är genomförbart. 
 
Ledningssystemet utgår från policyn och kräver sedan att organisationen ska visa hur 
arbetet som utförs uppnår miljöpolicyn. Med detta synsätt går det inte att upprätta en 
orealistisk policy som inte har någon anknytning till bolagets verksamhet. Begränsningen 
är inte så kraftig att visioner kvävs men de som återstår blir realistiska. Med jämna 
mellanrum revideras organisationen mot det som står i miljöpolicyn. 
 
Som krav i enlighet med ISO 14001 måste policyn innehålla krav som ”följa upp lämplig 
lagstiftning” och ”ständig förbättring”. 

[1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 

Ständiga 
förbättringar 

Miljöpolicy 

                 
Uppföljning 

Ledningens 
genomgång 

Planering 

Införande & 
Tillämpning 

Figur 3. Grundstenarna i miljöledningssystemet ISO 14001 
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II. Planering 
Planering som är det andra grundelement och är det grundelement som anger hur och 
vilken information som ska inhämtas. Detta grundelement består av på tre element: 
 

 Miljöaspekter 
 Lagar och andra krav 
 Övergripande miljömål, detaljerade miljömål och handlingsplaner 

 
Som begrepp är miljöaspekten den mest grundläggande betäckningen inom ISO 14000-
serien. Betydelsen av miljöaspekt enligt ISO 14001:2004 är ”delar av en organisations 
aktiviteter/verksamheten eller produkter eller tjänster som kan påverka miljön”. 
Miljöaspekterna utgör ett av de viktigaste dokumenten inom hela miljöledningssystemet 
då de ger en kartläggning av hur verksamheten presterar inom miljöområdet. Standardens 
definition för miljöaspekt är synnerligen allmän för att standarden ska kunna tillämpas på 
alla typer av organisationer. Rutiner skall upprättas och underhållas för att identifiera 
miljöaspekter som uppstår på grund av de aktiviteter som förekommer på bolaget. Ett 
införande av miljöledningssystem på större organisationer skulle bli obrukbart om varje 
miljöaspekt identifieras. Det är därmed tillåtet enligt standarden att utelämna vissa 
miljöaspekter. De miljöaspekter som får utelämnas ur miljöledningssystemet är sådana 
som faller utanför aktiviteter som kan styras eller påverkas. För dessa miljöaspekter ska 
det finnas tydliga anvisningar av varför dessa inte ingår i miljöaspektsinventeringen.  
 
Lagar och krav som ställs inom miljöområdet är viktiga för organisationen. För att dessa 
ska ha någon verkan måste kunskaper om de lagar och krav som ställs på aktiviteter, 
produkter och tjänster finnas inom organisationen. Ett krav inom standarden är att lagar 
och krav som ställs på organisationen ska identifieras och efterlevas. Lagarna ska inte 
bara vara identifierade i form av vilken lagstiftning som gäller utan måste även härledas 
till var i verksamheten de har sin verkan. I Sverige är det framförallt kunskap om hur 
organisationen påverkas av miljöbalken, vilka regionala och lokala lagar som ställs på 
verksamheten samt vilka andra krav än lagkrav som kan vara relevanta. 
 
Organisationen har bundit sig till ständiga förbättringar och att förebygga föroreningar 
genom miljöpolicyn. För att detta ska bli verklighet måste detta utföras i verksamheten i 
form av miljömål. Målen kan bestå av antingen övergripande miljömål eller detaljerade 
miljömål. Ett övergripande miljömål är ofta långsiktigt och består ofta av flera 
detaljerade mål som anger hur det övergripande målet ska uppnås. Detaljerade miljömål 
är de mål som beskriver hur det övergripande målet skall uppfyllas. För att ett 
övergripande mål ska uppfyllas är det viktigt att målet har en tydlig specifikation där 
kvantifiering av förbättringens storlek samt vid vilken tidpunkt målet ska uppnås finns 
dokumenterat. Detta görs genom de detaljerade miljömålen. 
 
Handlingsplaner har som mål att beskriva och kvantifiera de resurser som krävs för att 
uppnå ett miljömål. Detta verktyg hjälper organisationen att bedöma om miljömålen är 
rimliga genom att se över om det finns tillräckliga resurser för att uppnå miljömålet inom 
rimlig tid. 

[1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 
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III. Införande & tillämpning 
När arbetet har nått denna fas är det dags att införa och tillämpa det som identifierats i de 
två inledande stegen. Inom denna fas ställer organisationen om sig mot ett ständigt 
förbättrande inom miljöområdet. Denna del av grundelementen har flest element. Dessa 
element består av: 
 

 Resurser, roller, ansvar och befogenheter 
 Kompetens utbildning och medvetenhet 
 Kommunikation 
 Dokumentation 
 Dokumentstyrning 
 Verksamhetsstyrning 
 Beredskap och agerande vid nödlägen 

 
Ett miljöledningssystem ska vara väl känt av medarbetarna. Tydliga instruktioner ska 
kommuniceras till verksamheten genom att ange resurser, roller, ansvar och befogenheter 
för olika funktioner inom verksamheten. Instruktionerna ska definieras och dokumenteras 
i miljöledningssystemet. Ofta utses de resurser, roller, ansvar och befogenheter som krävs 
för att uppnå miljöstandarden genom en översikt av listan med de betydande 
miljöaspekterna. Detta arbetssätt medför att de som har mest kunskaper av processen får i 
uppdrag att förbättra denna. De av ledningen som tilldelats roller och ansvar och som 
arbetar med miljöledningssystemet måste ha tillgång till tillräckliga resurser. Dessa 
resurser omfattar alla typer av resurser såsom tekniska och ekonomiska i form av 
utbildning och träning. Högsta ledningen ska utse representant/representanter som ska 
dokumentera, införa och följa upp miljöledningssystemets funktion. Denna representant 
ska med jämna mellanrum rapportera till ledningen om arbetet med 
miljöledningssystemet. Rollen samt ansvaret som ledningens representant innehar ska 
vara väl dokumenterad. Representanten har det övergripande ansvaret att 
miljöledningssystemet blir satt i funktion samt att den rätta dokumentationen skapas. Då 
denna roll är viktig för organisationen skall dokumentation utformas om hur rapportering 
till ledningen ske genomföras samt hur ofta detta ska äga rum. 
 
Organisationen ska utvärdera vilket behov som finns gällande utbildning från tidigare 
erfarenheter inom miljöområdet. Detta kan tolkas som att det ska finnas en generell 
översikt över de behov som finns samt hur dessa behov är uppfyllda. Vilket behov av 
utbildning som finns inom områden med miljöpåverkan måste kartläggas samt att vid 
förändringar uppdatera detta behov. Dokumentation av rutiner ska förhindra att någon 
medarbetare med otillräckliga kunskaper ur miljösynpunkt utför ett arbete som erfordrar 
utbildning. De som innehar lämplig utbildning för ett visst arbetsmoment ska 
dokumenteras. Inom organisationen ska alla på relevanta positioner känna till 
miljöpolicyn samt ha tillgång till sådan information att miljöledningssystemet efterföljs. 
 
I ett miljöledningssystem måste det finnas tydliga instruktioner om hur kommunikation 
angående miljöfrågor ska ske. Ledningen ska med kommunikation nå ut till 
organisationen medan verksamheterna inom bolaget ska ha möjlighet att rapportera till 
ledningen. Kommunikationen som ska ske inom bolaget kan delas upp i två kategorier 
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där den ena är information som hanteras rutinmässigt internt. Denna information kan 
bestå av miljöpolicyn, organisationens miljömål och hur rutiner inom miljöområdet ska 
fungera. Den andra typen av information är beredskapen som ska finnas tillgänglig om en 
olycka inträffar. Vad det innebär är att vid ett olycksförfarande ska tydliga rutiner finnas 
och kommuniceras om beslut av de åtgärder som vidtas så att miljöpåverkan vid en 
olycka minimeras. Övrig kommunikation som ingår i ledningssystemet är 
externkommunikation och kommunikation mellan ledningens representanter och 
ledningen. 
 
Dokumentation är en grundläggande del av standarden. Miljöledningssystemet är 
verkningslöst utan fullständig dokumentering. Företaget ska bestämma omfattningen på 
dokumentationen men omfånget måste vara så stort att miljöledningssystemet med 
säkerhet uppfyller standardens krav. I standarden finns krav om att 
miljöledningssystemets alla huvuddelar och hur de samverkar ska beskrivas. Alla 
dokument som verkar i miljöledningssystemet ska ha en hänvisning till relaterade 
dokument. Många företag upprättar en manual över ledningssystemet men det finns inga 
krav inom standarden för detta. Dokument som räknas till huvuddelar är miljöpolicyn, 
rutiner, instruktioner, och resultatdokument där miljöpolicyn är ett krav från standarden. 
Företagen får själv bestämma vilka delar som är nödvändiga för att uppfylla standarden. 
 
Dokumentstyrning är ett element inom standarden och är specificerad som att företaget 
ska göra en bedömning av var i organisationen informationen ska finnas tillgänglig.  
Detta innebär att dokumentstyrningens roll inom miljöledningssystemet är att verka så 
dokumentationen är tydlig och aktuell. Som tidigare element är det miljöpolicyn som står 
som utgångspunkt. Dokumenten ska vara utformade efter en tydlig mall där exempelvis 
datum, utfärdare, dokumentnummer och nummer på utgåva osv. Flera krav som ställs på 
dokumentstyrningen är att den ska beskriva hur ändring och uppdatering av dokument 
ska genomföras. Vid förändring av dokumentationen ska tydliga anvisningar finnas om 
vem som har rättigheter att genomföra dessa. Vid en förändring av dokumentationen ska 
även vilka som har tillåtelse att utfärda, godkänna och distribuera dokumenten utses. 
 
Verksamhetsstyrning bygger på att då de betydande miljöaspekterna är identifierade ska 
de aktiviteter, verksamheter, produkter eller tjänster som ger upp upphov till dessa 
lokaliseras. Organisationen ska därefter planera och upprätta rutiner för dessa aktiviteter 
så att de genomförs på ett korrekt vis och minska den miljöpåverkan som uppstått. 
 
Det sista elementet inom grundelementet införande och tillämpning är beredskap och 
agerande vid nödlägen. Organisationen kan vid olycka ge stor miljöpåverkan. För att 
förhindra detta ska organisationen skapa rutiner för att identifiera olycksrisker. 
Olycksrisker inom alla aktiviteter som pågår på organisationen ska identifieras. Resultatet 
av genomgången ska dokumenteras. Om några områden identifieras som möjliga 
riskområden ska rutiner skapas för dessa för att förmildra den miljöpåverkan som kan 
uppstå från en olycka. Där olycksrisker är identifierade ska övningar genomföras i hur de 
anställda ska agera under ett nödläge. 

[1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 
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III. Uppföljning 
Det tredje steget i PDCA-cykeln är uppföljning. Detta steg innebär kontroll av hur väl de 
tidigare stegen som erfordras av standarden efterlevs. Rutiner skapas i denne del för att 
följa upp och utvärdera det som tidigare i enlighet med standarden införts och planerats. 
De element som ingår i denna standard är: 
 

 Övervakning och mätning 
 Utvärdering av att lagar och andra krav följs 
 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
 Redovisande dokument 
 Intern revision 

 
En del av det fjärde huvudelementet, uppföljning, är övervakning och mätning. 
Organisationen ska löpande registrera och mäta för att kunna övervaka den 
miljöprestanda organisationen har. Informationen som insamlas genom mätningarna ska 
förhindra att lagar bryts, målen för miljöprestanda efterlevs samt ge möjligheten 
förhindra utvecklingen av ett ökande mätvärden. Vilka områden mätningarna ska utföras 
på är upp till organisationen. Då mätningen utgör en viktig del av de verktyg som 
används inom standarden har en egen standard, ISO 14031 – utvärdering av 
miljöprestanda, skaptas för detta. 
 
Utvärdering av att lagar och andra krav följs innebär att organisationen ska upprätta, 
införa och underhålla rutiner för att följa upp de lagkrav som ställs på bolaget. Andra 
krav som ställs på verksamheten ska ingå i rutinerna som skapas för att identifiera och 
följa upp lagarna. Alternativt skapas en separat rutin för detta. 
 
Informationen som insamlas som ett krav från standarden har i sig relativt lågt värde. Det 
är avvikelserna som är av intresse. Elementet avvikelser, korrigerande och förebyggande 
åtgärder ska medföra att rutiner för informationshanteringen skapas. Dessa rutiner ska 
hantera avvikelser från miljöledningssystemet så att följderna av avvikelserna inte ska 
vara betydande ur miljösynpunkt. Vid avvikelser ska dessa registreras och åtgärder vidtas 
för att dessa inte ska upprepas. Organisationen skall ha införda rutiner för att klargöra 
vem som har befogenheter och ansvar för att hantera avvikelser. Avvikelserna gäller inte 
bara avvikelser för de betydande miljöaspekterna. Rutiner ska skapas så att det framgår 
vem som har befogenheter att hantera övriga avvikelser inom organisationen. Hur 
kraftfulla åtgärder som ska vidtas vid avvikelser ska relateras till den miljöpåverkan som 
kan uppstå. Dokumentation om avvikelser ska inrättas för att uppföljning av dessa ska 
vara möjliga att genomföra. 
 
Ett av kraven inom elementet redovisande dokument är att dokumentationen som 
redovisar organisationens miljöprestanda ska förvars på sådant sätt att det inte utsätts för 
skada. Organisationen ska upprätta rutiner som anger vilka som ansvarar för att 
identifiera och underhålla redovisande dokument. Underhåll av dokumenten innebär att 
dokumenten som arkiveras hålls uppdaterade. I rutinerna ska det framgå hur dokumenten 
ska förvaras samt hur länge de ska arkiveras. De redovisande dokumenten ska innefatta 
information om genomförda utbildningar, resultat från genomgångar och revisioner. 
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Det sista elementet inom grundelementet uppföljning är revision av 
miljöledningssystemet. Revisionen som utförs i detta skede bygger på att organisationen 
med regelbundna intervall genomför interna revisioner och redovisar för ledningen att 
miljöledningssystemet fungerar på önskvärt sätt. Innebörden av detta är att rutiner ska 
skapas och program genomföras för att utforma instruktioner om när och var revisionen 
ska ske. Inom dessa rutiner ska det vara angivet om vem som ska genomföra revisionen 
för respektive del av miljöledningssystemet. Hur ofta dessa delar ska revideras hör 
samman med var i organisationen miljöaspekterna uppstår samt erfarenheter från tidigare 
revisioner. Rutinen för revisionen ska uppge vilken metodik som ska användas då 
revisionen genomförs, revisionsplanering och de krav som ställs på individen som ska 
utföra revisionen. Individen som ska genomföra revisionen är i behov av utbildning så att 
kvalitativa slussatser dras från revisionsgenomförandet. Som hjälp för att genomföra 
revisionerna har standarderna ISO 14010, 14011 och 14012 skapats.  

[1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 

IV. Ledningens genomgång 
Det är genom denna del som ledningen kommer med synpunkter och granskar 
miljöledningssystemet. Det ledningen ser över är hur väl systemet är anpassat till 
organisationens verksamhet, om målsättningarna uppfylls samt att förändra systemet till 
det bättre och utse nya miljömål. ISO 14001 är baserat på ständiga förbättringar och det 
är ledningens beslut som ser till att miljöledningssystemet genomgår en ständig 
förbättring. 

[1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 
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Avdelning/ 
Företag 

Energi 

Produkter 
Insatsvaror 

Restprodukter 

Energi 

Utsläpp 

Avfall 

Vatten Mark 

Farligt 
Osorterat 

Sorterat 

Luft 

5. Planering för utformning av den inledande 
miljödokumentationen 
Planeringsfasen som är den första fasen som ska genomföras vid skapandet av 
miljöledningssystemet, ISO 14001, påbörjades på Micronic. Planeringsfasen består utav 
delmomenten miljöaspekter, lagar och andra krav samt miljöpolicy. Mer ingående om 
vardera delmoment går att förkovra sig i genom följande kapitel.  

 [1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 

5.1 Miljöaspekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifieringen av miljöaspekterna genomfördes i enlighet med figur 4. Miljöaspektslistan 
som skapats är uppdelad enligt de olika typer av processer som förekommer på Micronic. 
Dessa processer är förbrukning av råvaror, farligt avfall, övrigt avfall, energianvändning, 
kemikalier, transporter, olycksrisker, organisatoriska aspekter, IT, övriga 
förbrukningsvaror, elektronik och gaser. Inom alla de processer som förekommer på 
Micronic Laser Systems AB identifierades miljöaspekterna. För att identifiera 
miljöaspekterna användes ett frågeformulär med frågor för respektive process. 
Formuläret finns att se i bilaga 1. Formuläret är inte färdigutvecklat då några delar av 
miljöaspektidentifieringen faller utanför examensarbetes begränsningar. För att erhålla en 

Figur 4. Flödesschema miljöaspekter 
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förståelse för hur frågeformuläret, i bilaga 1, ska besvaras se bilaga 2 för exempel på hur 
svarsförfarandet ska ske. Svaren infördes sedan i miljöaspektslistan som går att se i bilaga 
3, under fliken miljöaspekter. Ingående analyser genomfördes inom huvudprocesserna 
energikonsumtion, råvaruhantering, avfallshantering och utsläppsmängder. Resultatet av 
denna omfattande analys av miljöaspekterna åskådliggörs i bilaga 3, under fliken sorterat 
efter värderingspoäng, där även en bedömning av miljöaspekterna genomförts. På 
fastighetsområdet har en övergripande mall skaptas för områdena avfallshantering och 
energiförbrukning. Denna mall är ej färdig men bra att arbeta vidare på för framtida 
kartläggningar. Mallen går att finna i bilaga 9, Miljökartläggning av fastighet. 

[1.1, 1.3, 1.4, 3.1-3.8] 

5.1.1  Energikonsumtion 
De områden som identifierades som energikonsumerande var processutrustning, bolagets 
inomhusklimat och samt transporter. Micronic Laser Systems inhyser ca 2000 m2 
renrums miljö där extremt höga krav ställs på renhet. För att bibehålla denna renhet går 
det åt en stor mängd elenergi. Då laseretsningen genomförs åtgår stora mängder elenergi 
för att driva de 25kW starka lasrarna. När lasrarna är i operation utvecklas stora mängder 
värme. Denna värme måste kylas ned då temperaturstabilitet är ett krav för att uppnå 
tillräcklig precision i processen. För att bibehålla den temperaturen som krävs åtgår då 
stora mängder elenergi för att kyla processen. Vintertid fordras både värmning och 
kylning av Micronics lokaler. Uppvärmningen av fastigheten sker då med hjälp av två 
pannor som använder brännolja som bränsle. En förenklad kartläggning över de energi 
krävande processerna går att se i bilaga 4, energikonsumtion översikt. Denna översikt är 
genomförd i samarbete med fastighetsavdelningen på Micronic samt en konsult från 
Seveko. [3.9] 
 
De produkter som Micronic tillhandhåller innehar ett högt styckepris och transporterna 
som genomförs måste därav genomföras med korta ledtider för att konstanden annars 
kulle bli oproportionerligt hög. Micronics huvudsakliga kunder är som tidigare nämnts 
belägna i Asien och i USA.  Detta medför att alla produkter måste transporteras med 
flygplan. I tabell 1 finns de totalt antal mil som transportörer genomförde åt Micronic 
under år 2005/2006. Mer ingående information om transporterna som genomfördes under 
år 2005/2006 finns att erhålla i bilagan 5. Informationen angående de transporter som 
förekommer på Micronic har baserats på uppgifter från frakturer angående transporter 
som genomförts åt Micronic under februari 2006. För att komplettera denna information 
med transporter av levererad apparatur till kunder har dessa data sammanställts under 
varsamhets år 2005. Då år 2005 och år 2006 inte bör skilja sig nämnvärt åt baserades 
2005 års uppskattning på dessa data. Tabell 1 på nästa sida som visar ett utdrag från 
bilaga 3, från fliken miljöaspekter. Dessa data kommer från inventeringen av de olika 
energikonsumerande miljöaspekterna på micronic. 
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Kort översikt energikonsumtion 
 

 
Mängd/år 2005 

Elförbrukning 1000 V 2946364 kW 
Elförbrukning 400 V 1909656 kW 
Oljeförbrukning 173.44 m3 
Transporter med flyg 525874.2 mil eller 

1434556 tonkm 
Transporter med lastbil 72187.56 mil eller 

162396 tonkm 
 

[1.3, 1.4, 3.2] 
5.1.2 Råvaruhantering och kemikaliehantering 
För att erhålla en överblick över de råvaror som konsumeras på grund av den verksamhet 
som förekommer på Micronic delades dessa upp i kemikalieåtgång och förbrukningsvaror 
inom produktion samt övriga konsumtionsvaror. Då Micronic Laser Systems hanterar ett 
150 tal olika kemikalier valdes de kemikalier som står för den väsentliga delen av den 
miljöpåverkan som sker. Genom samtal med, ass. Manager, cleanroom, Peter Beiming 
erhölls information om vilka kemikalier som ger den största miljöpåverkan. Dessa finns 
att närmare studera i bilagan 3, under fliken miljöaspekter. I tabell 2 nedan, 
råvaruhantering och kemikaliehantering, finns ett kort utdrag från miljöaspektslistans alla 
kemikalier. 
 
Råvaruhanteringen som är en förutsättning för ett producerande bolag delades upp i 
råvaruåtgång produktion samt övrig produktåtgång. För att uppskatta mängden råvaror 
som åtgår i produktionen genomfördes en rundvandring med fastighetschefen, Henrik 
Evers. Under denna rundvandring uppskattades materialmängderna som tillämpades 
inom de olika produkterna. Resultatet av denna bedömning finns att se i bilaga 3, under 
fliken miljöaspekter. Se bilaga 6., viktuppgifter på produkter, för den kompletta 
utredningen. Övrig produktåtgång utgörs av förbrukningsartiklar inom Micronics 
verksamhet. Förbrukningsartiklarna går även de att utläsa i bilaga 3, under fliken 
miljöaspekter. Som stöd för att beräkna den pappersanvändning som förekommer på  
Micronic och vikten på glas i produktionen skapades bilagorna 7-8. Dessa är bilaga 7, 
vikt på papper och bilaga 8, total vikt glas.  
 
Tabell 2 på nästa sida visar ett utdrag från, bilaga 3, inventeringen av råvaror och 
kemikalier som är i användning på Micronic. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Eenergikonsumtion 
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Sammanfattning råvaruhantering och 
kemikaliehantering 
 

 
Mängd/år 2005 

Framkallare AZ 726 1000 L 

Framkallare NMD 3 200 L 

Syra CR-7S (Kromets) 1000 L   
Framkallare CC300.40 40 L  
Pappersanvändning A4 ark och A3 ark 6906 kg 

 
[1.3, 1.4, 3.4] 

 
5.1.3 Avfallshantering 
Information om de avfallsfraktioner som förekommer på Micronic har inhämtats från 
SITA, IL Recycling , Stena Miljö och i viss mån interna uppskattningar. Informationen 
från dessa kan ses i bilaga 3, under fliken miljöaspekter. Micronic Laser Systems nyttjar 
som tidigare nämnts en mängd kemikalier. Regler angående avfallshanteringen av 
kemikalierna är mycket omfattande och avyttringen av dessa görs enligt dessa krav. I 
renrummet där framkallning genomförs används relativt stora mänger kemikalier. Dessa 
processbad är anslutna till kärl där de förbrukade processbaden töms. Dessa kärl är sin tur 
ansluten till en extern container inom fabriksområdet. Det är från denna tank som 
merparten av det farliga avfallet avhämtas från renhållningsfirmorna. På bolaget 
förekommer en väl utvecklad källsortering. Särskilt i produktionen finns ett flertal olika 
återvinningskärl för att sortera avfallet. Även på övriga delar av bolaget pågår någon 
form av källsortering. I tabell 3, nedan, förevisas ett axplock av de miljöaspekter som 
existerar inom området avfallshantering. 
 

 
Sammanfattning avfallshantering 
 

 
Mängd/år 2005 

Förbrukad S/V framkallare 5090 kg 

Förbrukad plåtframkallare  1293 kg 

Förbrukad färgframkallare 600 kg 
Ospec oorganiskt surt avfall 15024 kg 
Sorterbart avfall 27720 kg 

 
[1.3, 1.4, 3.2] 

5.1.4 Organisatoriska miljöaspekter 
Organisatoriska miljöaspekter är sådana miljöaspekter som ger en miljöpåverkan på 
grund utav att rutiner och instruktioner medger detta. Extremen kan exemplifieras om en 
verksamhet handhar kvicksilver och den anställda som är ansvarig för ämnet inte känner 

Tabell 2. Råvaror och kemikalier 

Tabell 3. Avfallshantering 
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till dess toxicitet. Denna kan då tömma det flytande kvicksilvret i det kommunala 
avloppet med förödande konsekvenser. De organisatoriska miljöaspekter som 
identifierats på Micronic är exemplifierade i tabell 4 nedan. Genom diskussioner med 
anställda på Micronic har författaren fastställt att det inte finns några krav gällande de 
organisatoriska miljöaspekterna som går att utläsa i tabellen nedan. 
 

 
Organisatoriska miljöaspekter 
 
Inga instruktioner på miljöområdet existerar för val/inköp av produkter, 
material, kemikalier och tjänster. 
Inga instruktioner eller dokumentation angående energibesparing existerar 
på Micronic. Exempelvis stänga av energikrävande utrustning då den ej 
behövs, effektivisering av transporter m.m. Samt svag information om den 
energiåtgång som sker i respektive process på Micronic. 
Ofullständig dokumentation/instruktioner angående den kemikaliehantering 
som pågår på Micronic. 
Ofullständig dokumentation/instruktioner angående den avfallshantering 
som förekommer på Micronic. 
Ofullständig utbildning angående miljöfrågor för det ansvarsområde den 
anställda handhar. 

 
[1.3, 1.4, 3.1-7] 

5.2 Lagar och andra krav 
En del av ISO 14001 är att identifiera de krav som ställs på Micronic Laser Systems. Då 
Micronics produkter framförallt går på export till länder där miljö inte är högt prioriterad 
har ej några specifika krav från kunder identifieras. Intel som är en av Micronics kunder 
har begärt en specifikation på den övergripande energiförbrukningen och 
råvaruförbrukningen. Dock har ingen feedback inkommit från Intel om dessa 
specifikationer. Kravet från Intel är således så lågt ställt att Micronic inte har påverkats 
av detta. [3.5] 
  
Micronic verksamhet som till huvudsak är belägen i Sverige måste uppfylla de lagar och 
krav som ställs inom Svariges gränser men även lagar och krav som fordras från de 
länder dit exporten sker. De laga krav som finns i Sverige har identifierats med hjälp av 
Miljöbalken och förordningar som finns inrättade i det Svenska rättsväsendet. Kontakt 
med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Kemikalieinspektionen har medfört hjälp 
vid identifieringen av lagar, förordningar och föreskrifter. Micronic har idag knapphändig 
kontroll över de lagar, förordningar och föreskrifter som ställs på bolaget och ingen 
övergripande dokumentation om detta existerade på Micronic. Av tidsmässiga skäl kunde 
inte alla miljöaspekter relateras till de lagar som ställs på bolaget men bör göras framöver 
för att säkerställa att Micronic verkligen lever upp till de lagar, förordningar och 
föreskrifter som finns inom miljöområdet i Sverige. Då författaren inte är expert inom 
miljöorådet sammanställdes endast lagar och förordningar. I viss mån lokaliserades 

Tabell 4. Organisatoriska miljöaspekter 
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föreskrifter men dessa kräver en noggrannare översikt för att listan med ”Lagar och andra 
krav på miljöområdet” ska bli komplett. [3.10] 
 
Vid export av apparatur till Kina och USA finns särskilda krav på utformningen av 
emballage. Dessa krav finns ej dokumenterade inom Micronic. Detta medger dock inga 
svårigheter då Micronic anlitar speditörer som använder godkända emballage för 
skeppning till respektive land. Avdelningen spare parts & logistics är ansvariga för att 
emballagen är genomförda på korrekt vis. [3.6] 

 
Då lagarna som existerar för export uppfylls genom val av rätt underleverantör har bara 
lagar och förordningar inom Sveriges gränser identifierats. Dessa finns att studera i bilaga 
10, lagar och krav. Även en mer ingående studie av de lagar och paragrafer som ställs på 
Micronic går att se i bilaga 11. 
 
Fler intressenter i Micronic är självfallet dess ägare och en av dess största ägare är Robur. 
Robur erbjuder sparande I drygt 90 fonder, försäkringssparande för privatpersoner och 
företag, individuellt pensionssparande samt institutionell förvaltning. Swedbank äger till 
hundra procent dotterbolaget Rubus vilket medför att Roburs har ett heltäckande service 
över hela Sverige genom Swedbanks och Sparbankens 750 bankkontor. Rubor ägde den 
31 Augusti 2006 8,5 % av Micronic aktiekapital och är därmed en av de största ägarna av 
företaget. År 2004 genomförde Robur en hållbarhetsanalys på Micronic Laser Systems 
AB. Hållbarhetsanalysen genomfördes för att säkerställa att Micronic uppfyller de krav 
som Robur ställer på ”etiska bolag”. Roburs etiska fonder förvaltas enligt Roburs 
etikanalys som grundar sig på FN:s förklaring av mänskliga rättigheter, FN:s Global 
Compact och ILO:s kärnkonventioner. Då bedömdes Micronic uppfylla kraven, för att 
ingå i de ”etiska fonderna”, men resultatet gällande engagemang i miljöfrågar var bland 
de lägsta jämfört med andra företag i Sverige. Skulle ett sådant resultat erhållas idag 
skulle Roburs skapa en dialog med Micronic om att förbättringar måste genomföras för 
att Micronic även fortsättningsvis ska uppfylla de krav som erfordras för att tillhöra ett 
”etiskt bolag”. Då Micronic är ett bolag där stora poster ägs av Robur skulle ändå vissa 
krav gällande etiska frågor ställas på Micronic. Det är av sort intresse att vara del av de 
”etiska bolagen” i Sverige då investeringskapitalet inom etiska fonder Sverige uppgår till 
8 miljarder sek. Detta utgör ca 8% av Roburs totala fondkapital. Det som krävs från 
Micronic är därmed att ett miljömässigt ansvar utvecklas. Som exempel värderas att ett 
företag är miljöcertifierat mycket högt vid en utvärdering. Utvärderingen sker subjektivt 
vilket medför att bolaget inte behöver varar certifierat enligt ett ackrediterad 
certifieringsinstitut för att uppnå lika högt resultat som ett godkänt bolag i enligt ISO 
14001. En miljöpolicy inrättad i företagsorganisationen ger också ett mervärde i att uppnå 
de krav som ställs från Robur gällande ”etiska bolag”. [2.9, 3.7] 
 
Övriga krav som finns att finna inom miljöområdet är de interna kraven. Vid konstruktion 
av ny apparatur har ledningen beslutat att standarden Semi S2-0703, General Safety, ska 
nyttjas. Denna standard är mycket omfattande gällande miljöområdet. Dock finns inte 
krav att miljömässiga åtaganden ska göras i många utav punkterna som standarden 
innehåller utan det är snarare rekommendationer. Ett krav i standarden är dock att lagar 
ska efterföljas i de länder dit Micronics produkter skeppas. Då Micronics produkter 
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uppfyller de miljökrav som finns i Sverige räcker detta för att uppfylla kraven från de 
länder där kunder är lokaliserade. [3.8] 
Ytterligare intressen för Micronic är hur väl konkurrenter presterar på miljöområdet. 
Detta är av intressant då kunder i framtiden med stor sannolikhet kommer att börja ställa 
krav på miljösidan. En riskfaktor kan vara att kunderna kräver att miljön prioriteras och 
väljer då en miljövänlig produkt trotts att den är teknikiskt underlägsen. I tabell 5 nedan 
förevisas det miljöarbete som konkurrenter vidtagit. För att erhålla referenser till tabellen 
nedan se bilaga 12, konkurrenters miljöprestationer. 
 
Konkurrenter: Miljöpolicy: Årlig 

miljörapport: 
Miljöcertifierad enligt 

ISO 14001 (Eller dylikt): 
    
Semiconductor:    
    
1. Applied 
material 

Ja Ja Vissa delar av bolaget 

2. Joel Ja Ja Vissa delar av bolaget 
3. Toshiba Ja Ja Vissa delar av bolaget 
4. ASML Ja Ja Nej 
    
Display:    
    
5. Heidelberg Nej Nej Nej 
6. Pentax Nej Nej Nej 
7. DNS Ja Ja Nej 
 
 

5.3 Bedömning av miljöaspekter 
Den färdigställda miljöaspektslistan illustrerar inte hur viktig en miljöaspekt är för den 
miljöpåverkan som uppstår i relation till övriga miljöaspekter. För att Micronic ska 
erhålla en värdefull grund om vilka miljöaspekter som är viktigt att åtgärda, för att uppnå 
en bättre miljöprestanda, måste en bedömning av dessa göras. Metoden som användes, se 
tabell 6, för denna bedömning är framtagen av Naturvårdsverket. Denna metod 
omformulerades något för att anpassas till Micronic Laser Systems AB:s verksamhet. 
 
 

Tabell 5. Konkurrenters miljöåtaganden 
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Indelningen av värderingen och prioriteringen av miljöaspekter genomfördes enligt 
följande sida. 
 
Allvarlighet – värdering genomfördes för att avgöra i vilken utsträckning verksamheten 
påverkar miljön och hälsa. Detta relateras till var utsläppet sker hur det på verkar de 
människor som vistas där. 
 
Storlek – denna bedömning relateras till den storlek, mängd eller andelen av den enskilda 
aspektens miljöpåverkan. Storleksbedömningen tar hänsyn till hur många människor som 
påverkas, relationen av miljöaspekten till det totala, över hur stort geografiskt område och 
hur artrikedomen påverkas. 
 
Trend – Trenden anger i viken riktning som aspekten strävar. Detta relateras till om 
användningen ökar, minskar eller förhåller sig konstant. 
 

Kriterier för värdering av miljöaspekter 
 0 1 2 3  

 
A. Allvarlighet  Liten Begränsad Stor I vilken utsträckning påverkar aspekten tillståndet i 

miljön och ger effekter på miljö och hälsa. 
B. Storlek  Liten Begränsad Stor Storlek, mängd eller andel av aspektens påverkan. T 

ex hur många människor, arter eller hur stor yta som 
påverkas. Detta kriterium bör sättas i relation till 
andra aspekter inom samma område. 

C. Trend  Positiv Status quo Negativ Gör en bedömning av om aspekten uppvisar en 
positiv eller negativ trend, dvs går utvecklingen i 
rätt eller fel riktning. 

D. Aspektens 
betydelse 

    Miljöaspektens betydelse utgörs av produkten av 
aspektens allvarlighet, storlek och trend. (AxBxC = 
D) Värde mellan 1 – 27. 

E. Påverkansmöjlighet Ingen Liten Begränsad Stor Gör en bedömning av verksamhetens teoretiska 
möjlighet att påverka de åtgärder som behövs för att 
åtgärda miljöproblemet. 

F. Genomförbarhet  Liten Begränsad Stor Gör en bedömning av verksamhetens praktiska 
möjlighet att genomföra åtgärder för att åtgärda 
miljöproblemet. Hänsyn till t ex ekonomi, teknik 
och kunskap bör tas när kriteriet bedöms. 

G. Värdering     Värderingen av miljöaspekten baseras på produkten 
av aspektens betydelse och verksamhetens 
påverkansmöjlighet samt genomförbarheten. 
(DxExF = G) Värde mellan 0 – 243. 

H. Legala eller andra 
krav 

    Här anges med ett "K" om aspekten är specifikt 
reglerad genom lagstiftning, myndighetskrav, 
nationella/internationella överenskommelser och 
krav från kunder. 

I. Prioritering  Låg Medel Hög Gör en prioritering av aspekten utifrån värdet vid 
värderingen (G) med hänsyn till om aspekten 
infattas av legala eller andra krav (H). Prioriteringen 
bör göras i relation till andra aspekter inom samma 
område. 
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Påverkansmöjlighet – Har verksamheten möjlighet att åtgärda den miljöpåverkan som 
uppstår genom alternativa lösningar. 
 
Genomförbarhet – Hur realistiskt är det att genomföra de teoretiska åtgärder som 
identifierades vid värderingen av påverkansmöjlighet. Hänsyn tas även här till ekonomisk 
rimlighet, kunskapsunderlag, teknisk möjlighet, attityder, acceptans mm. 
 
Legala och andra – Anvisar om aspekten är specifikt lagbunden inom lagstiftning, 
myndighetskrav eller nationella/internationella överenskommelser. I denna bedömning 
ska de krav som omslutes av 2 kap. miljöbalken uteslutas. 
 
Användandet av denna bedömning gav en Excel-kalkyl där varje miljöaspekt tilldelades 
ett sammanslaget poäng mellan 0-243. Lagkrav indikeras tydligt i 
miljöaspektsvärderingslistan men även en subjektiv bedömning av miljöaspekten 
åskådliggörs. Ett högt värde indikerar att miljöaspekten bör åtgärdas antingen för att det 
krävs relativt lite resurser eller för att miljöpåverkan stor. Hur denna utvärdering 
genomförts går att se i bilagan 3. miljöaspekter, under fliken värdering av miljöaspekter. 
Utformningen av denna exemplifieras i tabellen miljöaspektsvärdering. Resultatet av 
miljöaspektsinventeringen går att finna i bilaga 3. under fliken sorterat efter 
värderingspoäng. På sidan 23 finns en förenklad tabell över de miljöaspekter som 
tilldelades de högsta poängen. 
 
En mer exakt metod som utnyttjades för att bedöma miljöaspekterna härstammar från 
ABB Machines. Denna metod ger ett noggrant värde på den miljöpåverkan som 
respektive miljöaspekt åstadkommer. Då ABB genomförde en inventering av 
miljöaspekter användes en avancerad databas där Livs Cykel Analyser genomförts för 
olika ämnen/material. Resultaten av Livs Cykel Analyserna relaterades till en avancerad 
beräkningsmodell. Genom dessa data kunde de totala värdena för CO2-ekvivklenten, 
SO3-ekvivalenten, eutrofierings ekvivalente och ”ethylene-ekvivalenter” utläsas för 
respektive miljöaspekt. Då Micronic ej har tillgång till denna databas kunde bara ett fåtal 
värden utläsas från det utdrag som exemplifierats i litteraturen från databasen. De 
beräknade värdena för de material/ämnen som fanns i databasen och som används på 
Micronic går att utläsa i bilaga 3. under fliken exempel ingående miljöber... 

 [2.8] 
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Värdering av miljöaspekter 
Nr.     Miljöaspekt 

 
Värdering 

 
Lag & krav 

 
Prioritering 

L.1 

Inga instruktioner på 
miljöområdet existerar för 
val/inköp 
av produkter, material, kemikalier 
och tjänster. 162  Hög 

FA.2 Förbrukad S/V framkallare 108 K Hög 
FA.3 Förbrukad plåtframkallare  108 K Hög 
FA.4 Förbrukad färgframkallare 108 K Hög 
E.1 Elförbrukning 1000 V 108  Hög 
E.2 Elförbrikning 400 V 108  Hög 
T.1 Transport, lastbil 108  Hög 
T.2 Transport, flyg 108  Hög 
K.6 Framkallare  AZ 726 72 K Medel 
K.7 Framkallare  NMD 3 72 K Medel 
K.9 Syra CR-7S (Kromets) 72 K Medel 

L.2 

Inga instruktioner angående 
energibesparing 
existerar på Micronic. Exempelvis 
stänga av 
energikrävande utrustning då den 
ej behövs. 72  Hög 

L.4 

Ofullständig 
dokumentation/instruktioner a 
ngående den avfallshantering 
som förekommer på Micronic. 72  Medel 

L.5 

Ofullständig utbildning angående 
 miljöfrågor för det 
ansvarsområde den anställda 
handhar. 72  Medel 

FA.7 Ospec oorganiskt surt avfall 54  Medel 

L.3 

Ofullständig 
dokumentation/instruktioner 
 angående den 
kemikaliehantering som pågår på 
Micronic. 54  Medel 

ÖV.1 Sorterbart avfall 48 K Låg 
E.3 Brännoljeförbrukning 48  Låg 
ÖV.2 Pappersavfall 36 K Låg 
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5.4 Miljöpolicy 
Miljöpolicyn är den slogan som ska leda hela miljöarbetet på företaget. En miljöpolicy 
ger mål och ledning åt vilket håll företaget ska bedriva sitt miljöarbete. Det är mot denna 
som hela miljöledningssystemet revideras mot. Micronics miljöpolicy är skriven enligt 
ledning från standarden ISO 14001. Se textrutan nedan för hur en miljöpolicy ska 
upprättas i enlighet med ISO 14001. 

 
[1.3, 1.4] 

Micronics miljöpolicy, förslag, utformades enligt följande: 
 
Micronic ska genom hänsyn till sin omgivning, anställda och kunder verka för ett 
miljömässigt hållbart samhälle. Det ska uppnås genom följande åtaganden: 
 

 Micronic ska sträva efter att bedriva sin verksamhet på ett resurssnålt och 
energieffektivt vis med ständiga förbättringar som ledstjärna. Detta görs genom 
att tillämpa delar av de instruktioner som finns att utläsa i miljöledningssystemet 
ISO 14001. 
 

 Verksamheten ska följa lagar och förordningar. 

Miljöpolicy enligt ISO 14001: 
 
Högsta ledningen skall fastställa organisationens miljöpolicy och säkerställa att den, 
inom den definierade omfattningen av miljöledningssystemet: 

 
a) är relevant i förhållande till organisationens aktiviteter, produkter och tjänster, 

deras typ storlek och miljöpåverkan; 
 

b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening; 
 

c) innehåller ett åtagande om att följa tillämpliga lagar och andra krav som 
organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens 
miljöaspekter; 

 
d) utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade 

miljömål; 
 

e) är dokumenterad, införd och underhållen; 
 

f) är kommunicerad till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av 
organisationen; 

 
g) är tillgänglig för allmänheten; 
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 Genom miljöutbildning av våra anställda ska miljöbelastningen som uppstår på 

grund av verksamheten minimeras/minskas. 
 

 De produkter som Micronic utvecklar och marknadsför ska vid användning 
medföra en låg miljöpåverkan. 

 
 Inspirera externa parter som har kontakt med verksamheten att följa 

internationella miljönormer. 

6. Övergripande miljömål, detaljerade miljömål och 
handlingsplaner 
För de mest betydande miljöaspekterna skapades övergripande miljömål. Dessa miljömål 
är effektivisera användningen av framkallare, effektivisering av transporter, 
energibesparing el, miljödirektiv vid inköp och val av material. Projektdirektiven för 
dessa miljömål har skapats i samarbete med fastighetschef, Henrik Evers, och direktiven 
går att skåda i bilaga 14-17. Dessa är bilaga 14 (effektivisering av transporter), bilaga 15 
(instruktioner för inköp och val av material), bilaga 16 (användning av framkallare och 
syror) och bilaga 17 (energibesparing genom effektivisering av elförbrukning). 
 
Assistans med en pay-off beräkning angående byte av en panna har genomförts på 
önskemål från bolaget. Resultatet av detta arbete går att se i bilaga 13, pay-off ny panna. 

7. Vidare arbete på Micronic 
Examensarbetets omfattning har medför att inte hela dokumentationen i enlighet med 
ISO 14001 skapats.  Micronic bör om miljöarbetet är av betydelse för verksamheten 
slutföra övriga delar av miljöledningssystemet. Dessa delar består utav delar av 
planeringsfasen, införande och tillämpningsfasen, uppföljningsfasen samt ledningens 
genomgång. Viktigt att benämna är att det går utmärkt att utnyttja sig av 
miljöledningssystemet utan att certifiering genomförs av ett ackrediterat 
certifieringsorgan.
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8. Diskussion/Rekommendationer 
Genom examensarbetet har arbete påbörjats för att uppnå en bättre miljöprestanda för 
Micronic Laser Systems AB. Då examensarbetet har pågått under en kortare tidsrymd har 
endast planeringsdelen av ISO 14001 genomförts. Men även inom denna del har vissa 
begränsningar genomförts. För Micronic återstår den avgörande frågan om miljö är något 
som är av stor vikt för de anställda på Micronic men framförallt för den omgivande 
miljön. Som omvärlden ser ut idag måste något genomföras på miljösidan om inte 
planeten ska ådra sig stora ekologiska och klimatmässiga förändringar. Men varför ska 
Micronic åta sig detta ansvar med miljöarbetet. Det är en mer filosofisk fråga men 
någonstans måste miljöarbetet påbörjas så varför inte inom privata sektorn. Ett infört 
miljöledningssystem ger inte bara en bättre miljö utan även omkring effekter av att de 
anställda känner en större stolthet för bolaget de arbetar på. 
 
Så var står Micronic i nuläget? Det första åtagandet blir att åtgärda de 
miljöaspekter/miljöpåverkan som identifierats som de som ger den största miljöpåverkan.  
 
Dessa är: 
 

 Inga instruktioner på miljöområdet existerar för val/inköp av produkter, material, 
kemikalier och tjänster. 

 
 Förbrukning av framkallare. Då syror hanteras på liknande sätt kommer även 

dessa att åtgärdas genom att se över hanteringen av framkallare. 
 

 Energiförbrukning, elförbrukning 
 

 Energiförbrukning, transporter 
 

 Inga instruktioner angående energibesparing existerar på Micronic. Exempelvis 
stänga av energikrävande utrustning då den ej behövs. Denna nämns utöver 
punkten elförbrukning då den är en organisatorisk miljöaspekt och inte en viss 
process som ger upphov till elförbrukningen. 

 
Därefter när ovanstående punkter är åtgärdade och om ledningen beslutar att bibehålla 
arbetsmetodiken ska övriga delar av ISO 14001 som faller utanför examensarbetes 
avgränsning påbörjas. Dessa delar är slutförande av planeringsfasen, införande och 
tillämpning, uppföljning samt ledningens genomgång. 
 
Den informationen som har inhämtats för att skapa de inledande delarna av 
miljöledningssystemet har varit knapphändigt dokumenterade. En stor del av de data som 
har insamlats kommer från Micronics leverantörer. För att i framtiden med enkelhet 
uppdatera och finna data måste rutiner införas för att insamla information om olika 
miljöpåverkande processer inom verksamheten. 
 
Micronic bör ha i åtanke ett samtliga huvudsakliga konkurrenter på halvledaresidan 
presterar bättre inom miljöområdet. På display sidan är det något bättre då endast en av 
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de huvudsakliga konkurrenterna presterar bättre på miljösidan. För övrigt som det är nu 
har Micronic inte tillräcklig insyn i den miljölagstiftning som finns i Sverige. För att 
verkligen verifiera att bolaget uppfyller den Svenska lagstiftningen på miljöområdet bör 
en noggrann genomgång av detta genomföras. I examensarbetet har bara de lagar och 
förordningar som gäller för Micronic identifierats. 
 
Det element som avgör om ett miljöledningssystem verkligen fungerar är införande och 
tillämpning. Är denna del är väl genomförd kommer miljöarbetet att fungera mycket bra 
på det bolag där miljöledningssystemet är infört. För att ett miljöledningssystem ska 
fungera måste krafttag från den eller de personer som skapar miljöledningssystemet tas 
för att få med sig organisationens medarbetare. Ofta hänger bristen på krafttag på att 
ledningen inte visar tillräckligt engagemang för införandet av ett miljöledningssystem. 
 
Ett miljöledningssystem går att använda utan att ett ackrediterat certifieringsorgan 
godkänner organisationen enligt standarden. Risken är dock att ett sådant användande av 
verktyget ger ett ljumt engagemang i miljöarbetet. Finns det externa krav som 
organisationen måste uppnå ökar kraven för att företaget ska uppfylla den mål bild som 
satts upp inför varje revision. Om inte någon extern part kommer för att kontrollerar 
bolaget är det lätt att skjuta upp målen och koncentrera sig på andra områden som anses 
viktigare. Detta är självklart bra för företagets ekonomiska utveckling i ett kortsiktigt 
men under ett längre tidsförlopp förhåller det sig tvärtom.



Examensarbete, Framtagande av miljödokumentation för Micronic Andreas Gröndal 
Industriell Ekologi, KTH  2007-06-17 

 29 
 

9. Referenser 

9.1 Litteratur 
[1.1] Ammenberg Jonas, Miljömanagement, Studentlitteratur Lund 2004, 
ISBN 91-44-02813-X 
 
[1.2] Henricson Curt, Piper Lennart, Ryding Sven-Olof, STG Handbok 207, Ständig 
förbättring med ISO 14001, SIS Förlag AB Stockholm 2000, ISBN: 91-7162-483-X, 
ISSN 0284-9356 
 
[1.3] SS-EN ISO 14001:2004, Miljöledningssystem – Krav och vägledning 
 
[1.4] SS-EN ISO 14004:2004, Miljöledningssystem – allmän vägledning för principer, 
system och stödjande metoder 

9.2 Internet 
[2.1] Micronics intranät, organisationsschema, 
http://internalwww.micronic.se/documents/Administration/Organisation_2006/Micronic_
organization_with_name2006.pdf, (2006-04-12) 
 
[2.2] Micronics intranät, information om Micronic 
http://internalwww.micronic.se/documents/General_functions/Training/Introduntion%20
Program/New%20empl_KK%2020050228_KaAl_v02.ppt#530,1,Slide 1, (2006-10-09) 
 
[2.3] Micronic Laser Systems AB:s hemsida, företagsinformation, 
http://www.micronic.se/site_swe/framesets/frame_finfo.html, (2006-04-21) 
 
[2.4] Ny tekniks hemsida, rapport om Micronic, http://www.nyteknik.se/art/45569, 
(2006-10-09) 
 
[2.5] kap 5.1 http://www.epa.gov/owm/iso14001/isofaq.htm, (2006-10-09) 
 
[2.6] kap 4.1.1 http://www.sis.se/upload/632635206414120162.pdf, (2006-10-09) 
 
[2.7] kap 4.1.1 http://www.nutek.se/sb/d/215/a/773, (2006-10-09) 
 
[2.8] Helsingborgs hemsida, bedömning av miljöaspekter, 
http://www.helsingborg.se/upload/Luft%20vatten%20och%20miljo/Stadens%20miljoarb
ete/Milj%C3%B6program%202006/2003-
2053,%20bil%202.%20V%C3%A4rderingsmodell%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6asp
ekter.pdf#search=%22bed%C3%B6mning%20av%20milj%C3%B6aspekter%22, (2006-
10-09) 
 
[2.9] Robur, företagsfakta, http://www.robur.se/RT/OrdinaryPage____635.aspx, (2006-
10-09) 
 



Examensarbete, Framtagande av miljödokumentation för Micronic Andreas Gröndal 
Industriell Ekologi, KTH  2007-06-17 

 30 
 

 
 

9.3 Intervjuer/kontaktpersoner 
[3.1] IT, Mattias Sandström (IT-chef) 
 
[3.2] Energi- och råvaruanvändning, avfallshantering samt utsläpp, Henrik Evers ( 
fastighetschef), Lars Nordholm (fastighetsskötare) och Anders Rengius (lagerchef) 
 
[3.3] Elektronikanvändning, Mats Työläjärvi, Håkan Myhrberg (inköpare), och Bernt 
Arbegard (manager) 
 
[3.4] Material och kemikalier, Henrik Evers (fastighetschef), Peter Beiming (Ass. 
Manager, cleanroom) och Anders Rengius (lagerchef) 
 
[3.5] Kunder, konkurrenter och andra krav, Charlotte Samuelsson (manager), Magnus 
Råberg (manager), Tobias Persson (Strategic marketing & development) och Raimo 
Kortelainen 
 
[3.6] Information om transporter, Inger Söderberg (Shipping Coordinator) 
 
[3.7] Robur, Anna Nilsson (ansvarig för etikfonder) 
 
[3.8] Interna miljökrav, Semi S2-0703, General Safety, Stefan Villa 
 
[3.9] Översikt av energisystem, Henrik Sandén (konsult från Seveko) 
 
[3.10] Lagar och andra krav, Kristina von Oelreich (Naturvårdsverket) och Ingela 
Hellberg (Räddningsverket) 



Examensarbete, Framtagande av miljödokumentation för Micronic Andreas Gröndal 
Industriell Ekologi, KTH  2007-06-17 

 31 
 

Bilaga 1. Lokalisering av miljöaspekter 
Formuläret är utformat för att lokalisera miljöaspekter på Micronic Laser Systems AB. 
Då frågeformuläret besvaras ska miljöpåverkan från rutiner, processer och övrig 
verksamhet vara utgångspunkt. Detta formulär är under utformning och kapitlen 
”underleverantörer”, ”miljöpåverkan från användning av Micronic Laser Systems AB 
produkter hos kunder” och ”miljöpåverkan från de tjänster Micronic utför hos kund” är 
utanför examensarbetes gränser. Dessa kapitel är därav av ej färdigställda. 

Innehåll 
1. INKÖP 31 
2. ELEKTRONIK 31 
3. KEMIKALIER OCH GASER 32 
4. MATERIAL ANVÄNDNING INOM MICRONICS PRODUKTIONS OCH UTVECKLINGSAVDELNING 33 
5. ENERGI OCH RÅVARUANVÄNDNING 34 
6. UTSLÄPP 34 
7. FARLIGT AVFALL 35 
8. AVFALL 36 
9. IT 37 
10. TRANSPORTER 37 
11. KRAV FRÅN KUNDER OCH MYNDIGHETER 37 
12. KONKURRENTER 38 
13. UNDERLEVERANTÖRER 38 
14. MILJÖPÅVERKAN FRÅN ANVÄNDNING AV MICRONICS PRODUKTER HOS KUNDER 38 
15. MILJÖPÅVERKAN FRÅN DE TJÄNSTER MICRONIC UTFÖR HOS KUND 38 
16. OLYCKSHANTERING PÅ MICRONIC LASER SYSTEMS AB 38 

1. Inköp 
 
1.1 Finns några rutiner gällande miljöfrågor då inköp genomförs? Om dessa existerar hur 
är de utformade. (Nej, under förändring dock ej med hänsyn till miljöpåverkan) 
 
1.2 Är det varje avdelning som ansvarar för sina respektive inköp? (Nej, IT, service och 
fastighet har viss inköps funktion) 
 
1.3 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning? (Finns 
ingen) 

2. Elektronik 
 
2.1 Vilka elektronikkomponenter kan ge en betydande miljöpåverkning? 
 
2.2 Redovisande dokument från övervakning: hur kompletta de är och om det är möjligt 
att få fram äldre redovisande dokument. Finns alla elektronikkomponenter med i de 
redovisade dokumenten? 
 
2.3 Finns det någon typ av processtyrning för inköp och användning av elektronik? 
 
2.4 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning? 
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2.5 Introduktion för nyanställda gällande elektronikhantering, exempelvis 
avfallshantering av elektronik? 
 
2.6 Beredskap och utrustning för hantering av nödlägen? 
 
Följande frågor besvaras för varje enskild elektronikkomponent som identifierats i 2.1 
som en möjlig miljöaspekt: 
 
EL.X.1 Hur många elektronikkomponenter av denna typ används per år (antal, kg, l 
m.m)? 
 
EL.X.2 Varför ger dessa delar en betydande miljöpåverkan? 
 
EL.X.3 Är elektronikkomponenten möjliga att påverka gällande mängd och hantering för 
att minska risken för miljöpåverkan? 
 
El.X.4 Vilken avdelning använder denna typ av elektronik komponenter? 
 
EL.X.5 Vilka lagar gäller för elektroniken? 
 

3. Kemikalier och gaser 
För att frågorna ska besvaras på rätt sätt se exempel mall. 
 
3.1 Vilka kemikalier och gaser ger den största miljöpåverkan? 
 
3.2 Redovisande dokument från övervakning: hur kompletta de är och om det är möjligt 
att få fram äldre redovisande dokument. Finns alla kemikalier och gaser med i de 
redovisade dokumenten? 
3.3 Finns det någon typ av processtyrning för inköp och användning av kemikalier och 
gaser, hur ser denna ut? 
 
3.4 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning, vem 
ansvarar för denna process? 
 
3.5 Medarbetarnas utbildning inom miljöområdet gällande kemikalie- och  gashantering? 
 
3.6 Introduktion för nyanställda gällande kemikalie- och gashantering samt 
kemikalieavfall? 
 
3.7 Beredskap och utrustning för att hantera nödlägen? 
 
Frågorna som följer besvaras för varje enskild kemikalie och gas sim identifierats i 3.1 
som möjlig miljöpåverkare: 
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K.X.1 Kan miljöpåverkan ske vid lagring och hantering av kemikalien/gasen? För att 
denna fråga ska ge relevant information måste kemikaliens/gasens förlopp utförligt 
beskrivas inom Micronic. Beskrivningen ska göras från att kemikalien/gasen anländer till 
Micronic i form av lagring, användning och hantering av denna till att kemikalien/gasen 
lämnar Micronic i forma av produkt eller avfall. (t.ex. behållare för mellanlagring, 
ordning och reda, förvaring av kemikalier som inte får blandas samt förlopp där risk för 
läckage till omgivningen sker.) 
 
K.X.2 Hur påverkas miljön vid tillfälliga förändringar i processer (t.ex. hur övergången 
till nya produkter kan påverka hur kemikalier/gasen läcker ut till omgivningen)? 
 
K.X.3 Är kemikalien/gasen möjliga att påverka gällande mängd, hantering för att minska 
risken för miljöpåverkan? 
(det vill säga processer som återvinning, återanvändning, läckage och avyttring?) 
 
K.X.4 I hur stor omfattning används denna kemikalie (kg, l m.m)? 
 
K.X.5 Vilken avdelning förbrukar denna kemikalie? 
 
K.X.6 Vilka lagar gäller för denna kemikalie? 

4. Material användning inom Micronics produktions och 
utvecklingsavdelning  
Denna fråga ska besvaras med ett “End of life perspektiv” 
4.1 Vilka material ger den största miljöpåverkan från uttjänta produkter? 
 
4.2 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning inom 
materialanvändningsområdet? 
 
4.3 Utbildning inom miljöområdet angående materialanvändning? 
 
Frågorna som följer ska besvaras för varje enskilt material som kan ge miljöpåverkan: 
 
M.X.1 Är några av dessa material möjliga att påverka gällande mängd, hantering? 
(dvs. återvinning, återanvändning, läckage?) 
 
M.X.2 Redovisande dokument från övervakning: hur kompletta de är och om det är 
möjligt att få fram äldre redovisande dokument. 
 
M.X.3 I hur stor mäng uppkommer materialen vid destruktion (kg, l m.m)? 
 
M.X.4Vilken avdelning hanterar omhändertagandet av uttjänta produkter? 
 
M.X.5 Vilka lagar gäller för dessa material? 
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5. Energi och råvaruanvändning 
 
5.1 Hur stora mängder el, olja, vatten, gas och fjärrvärme används? 
 
5.2 Finns flera energigivande råvaror/processer? 
 
5.3 Finns någon typ av processtyrning för inköp och förbrukning av energi? 
 
5.4 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning? 
 
5.5 Utbildning inom miljöområdet? 
 
5.6 Introduktion för nyanställda gällande energi- eller råvaruanvändningen? 
 
Följande frågor besvaras för varje enskilt energislag eller råvara: 
 
E.X.1 Hur stora mängder energi- och råvaror förbrukas av Micronic? 
 
E.X.2 Var sker energiförbrukningen, vilka operationer förbrukar energi och vilken 
avdelning använder denna process samt vilka mängder energi åtgår i denna process?  
Exempelvis: lasrar, fläktar, renrummet, uppvärmning m.m. 
 
U.X.3 Vad har denna företeelse för miljöpåverkan? 
 
E.X.4 Redovisande dokument från övervakning: hur kompletta de är och om det är 
möjligt att få fram äldre redovisande dokument? 
 
E.X.5 Påverkar tillfälliga processförändringar inom Micronic energiförbrukningen? 
 
E.X.6 Vilka lagar gäller för denna typ av energi- eller råvaruförbrukningen? 

6. Utsläpp 
 
6.1 Vilka utsläpp sker till vatten, luft och mark? 
 
6.2 Finns det någon typ av processtyrning för utsläppsmängderna? 
 
6.3 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning? 
 
6.4 Utbildning inom miljöområdet? 
 
6.5 Introduktion för nyanställda gällande minimering av utsläppsmängderna? 
 
Frågorna som följer ska besvaras för varje enskilt material som kan ge miljöpåverkan: 
 
U.X.1 Hur stora mängder utsläpp är det som produceras av Micronic? 
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U.X.2 Vilken avdelning producerar detta utsläpp? 
 
U.X.3 Vad har detta utsläpp för miljöpåverkan? 
 
U.X.4 Hur påverka tillfälliga förändringar i processer (t.ex. hur övergången till nya 
produkter kan påverka hur utsläppen läcker ut till omgivningen)? 
 
U.X.5 Redovisande dokument från övervakning: hur kompletta de är och om det är 
möjligt att få fram äldre redovisande dokument. 
 
U.X.6 Om olycka sker, eller från tidigare erfarenhet av olyckor, ökar utsläppen märkbart 
vid en sådan? 
 
U.X.7 Vilka lagar gäller för utsläppen? 

7. Farligt avfall 
 
7.1 Vilka typer av farligt avfall uppstår på Micronics huvudkontor i Täby? 
 
7.2 Utbildning inom miljöområdet för farligt avfall? 
 
7.3 Introduktion för nyanställda gällande hantering av farligt avfall? 
 
7.4 Finns det någon typ av processtyrning för avyttring och hantering av det farliga 
avfall? 
 
7.5 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning? 
 
Frågorna som följer ska besvaras för varje enskild avfallsfraktion som kan ge 
miljöpåverkan: 
 
FA.X.1 I hur stora kvantiteter av det farliga avfallet uppstår hos Micronic (kg, l m.m)? 
 
FA.X.2 Redovisande dokument från övervakning: hur kompletta de är och om det är 
möjligt att få fram äldre redovisande dokument. 
FA.X.3 Hos vilken/vilka avdelningar uppstår fraktionerna av farligt avfall? 
 
FA.X.4 Kan miljöpåverkan förekomma vid lagring och hantering av det farliga avfallet? 
För att denna fråga ska ge givande information måste det farliga avfallets förlopp 
utförligt beskrivas inom Micronic. Beskrivningen ska göras från där det farliga avfallet 
uppstår tills att det lämnar Micronic. Ingående beskrivningar ska genomföras på 
hantering, lagring och avyttring. (t.ex. behållare för mellanlagring, ordning och reda, 
förvaring av det farliga avfallet så risk för läckage till omgivningen minimeras.) 
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FA.X.5 Är fraktionen av det farliga avfallet möjligt att påverka gällande mängd, 
hantering? (dvs. återvinning, återanvändning, läckage?) 
 
FA.X.6 Kan tillfälliga förändringar i processer medföra att det farliga avfallet ökar eller 
läcker ut till omgivningen. (t.ex. hur övergången till nya produkter kan påverka 
mängderna samt uppkomsten av farligt avfall)? 
 
FA.X.7 Vilka lagar gäller för det farliga avfallet? 

8. Avfall 
 
8.1 Vilka typer av avfall uppstår på Micronics huvudkontor i Täby? 
 
8.2 Utbildning inom miljöområdet för avfall? 
 
8.3 Introduktion för nyanställda gällande avfallshantering? 
 
8.4 Finns det någon typ av processtyrning för avyttring och hantering av det avfall? 
 
8.5 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning? 
 
Frågorna som följer ska besvaras för varje enskild avfallsfraktion som kan ge 
miljöpåverkan: 
 
A.X.1 I hur stora kvantiteter avfall uppstår hos Micronic (kg, l m.m)? 
 
A.X.2 Redovisande dokument från övervakning: hur kompletta de är och om det är 
möjligt att få fram äldre redovisande dokument. 
 
A.X.3 Hos vilken/vilka avdelningar uppstår fraktionen av avfallet? 
 
A.X.4 Kan miljöpåverkan ske vid lagring och hantering av avfallet? För att denna fråga 
ska ge givande information måste avfallets förlopp utförligt beskrivas inom Micronic. 
Beskrivningen ska göras från där avfallet uppstår till att avfallet lämnar Micronic. 
Ingående beskrivningar ska genomföras inom områdena hantering, lagring och avyttring. 
(t.ex. behållare för mellanlagring, ordning och reda, förvaring av avfallet så risk för 
läckage till omgivningen minimeras.) 
 
A.X.5 Är fraktionen av avfallet möjligt att påverka gällande mängd, hantering? (dvs. 
återvinning, återanvändning, läckage?) 
 
A.X.6 Kan tillfälliga förändringar i processer medföra att avfallet ökar eller att läckage 
till omgivningen sker. (t.ex. hur övergången till nya produkter kan påverka mängderna 
samt uppkomsten av farligt avfall)? 
 
A.X.7 Vilka lagar gäller för det farliga avfallet? 
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9. IT 
 
9.1 Vilken typ av löpande miljöpåverkan ger IT relaterade aktiviteter. 
 
9.2 Finns det någon typ av processtyrning gällande miljöfrågor för inköp, användning och 
avyttring av IT produkter? 
 
9.3 Finns det någon process för genomgång och godkännande av rutiner för 
verksamhetsstyrning? 
 
9.4 Utbildning inom miljöområdet för IT användning? 
 
9.5 Introduktion för nyanställda gällande IT hantering för att förebygga miljöpåverkan? 
 
Följande fråga besvaras för respektive aktivitet som ger miljöpåverkan? 
 
I.X.1 Hur stora kvantiteter uppkommer genom den lokaliserade miljöpåverkan. (kg, l, 
antal m.m.)? 
 
I.X.2Vilken typ av miljöpåverkan ger den IT relaterade aktiviteten? 
 
I.X.3Vilka lagar gäller för IT relaterade miljöfrågor? 

10. Transporter 
 
10.1 Vilka typer av transporter förekommer? 
 
10.2 Hur långa är dessa transporter? 
 
10.3 Transport av gods till företaget? 
 
10.4 Transporter av produkter från företaget? 
 
10.5 Finns det någon typ av processtyrning för inköp av transporter? 
 
10.6 Process för genomgång och godkännande av rutiner för verksamhetsstyrning? 

11. Krav från kunder och myndigheter 
 
11.1 Hur ser kraven från kunder ut inom miljöområdet? 
 
11.2 Vilka krav ställer myndigheterna på Micronic Laser Systems AB. 
 
Finns det några krav från kunder eller myndigheter gällande miljöfrågor är dessa 
automatiskt betydande miljöaspekter? 
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12. Konkurrenter 
 
12.1 Vilka konkurrenter har Micronic Laser Systems AB? 
 
12.2 Har de någon typ av miljöcertifiering? 

13. Underleverantörer 
 
13.1 Vilka underleverantörer anlitar Micronic? 
 
13.2 Hur presterar de på miljöområdet? påverkar dessa miljön 
 
Följande utvärderingar ingår ej i examensarbetet: 
 
14. Miljöpåverkan från användning av Micronics produkter hos kunder 
 
15. Miljöpåverkan från de tjänster micronic utför hos kund 
 
16. Olyckshantering på Micronic Laser Systems AB 
 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera 
möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön och planera för hur 
organisationen skall agera om sådana situationer uppstår. 
 
16.1 Finns det upprättade, införda och underhållna rutiner för att identifiera möjliga 
nödlägen och olyckor som kan påverka miljön? 
 
16.2 Konsekvenser av denna olycka? 
 
16.3 Framgår det hur organisationen ska agera om en olycka uppstår? 
(Organisationen skall agera vid inträffade nödlägen och olyckor och förhindra eller 
mildra negativ miljöpåverkan.) 
 
16.4 Den mest sannolika typen och omfattningen av ett nödläge eller en olycka? 
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Bilaga 2. Exempel på hur frågeformuläret ”Lokalisering av 
miljöaspekter” ska besvaras 
 
Följande formulär är en mall för hur ”svarsformuläret miljöaspekter” lämpligen bör 
besvaras. Strukturen för alla områden är likadana oavsett miljöaspekt. Nedan följer en 
tydlig beskrivning av hur miljöaspekten ”kemikalier och gaser” bör besvaras.  

3. Kemikalier och gaser 
 
3.1 Micronics benämning samt namn, 026 Fotoresist, 167 framkallare, 143 tinner… 
 
3.2 Redovisande dokument för kemikalierna finns i kemikaliepärmen. Dessa är ej 
kompletta och vissa kemikalier som är i bruk saknas i denna pärm. Kemikaliepärmarna 
kompletteras en gång per år. Pärm för inköp sparas löpande i femårs perioder. 
 
3.3 Vid inköp av nya kemikalier finns det en utformad rutin som ska följas. Denna går att 
finna i inköpspärmen som förvars på inköpsavdelningen under fliken kemikalier. Dessa 
anger i stort att om nya kemikalier införskaffas ska den mest miljövänliga kemikalien 
användas men som ändå uppfyller de kvalitativa krav som krävs från produkterna. Vid 
inköp av nya kemikalier måste de lagar som ställs på denna kemikalie lokaliseras samt att 
rutiner skapas för att de lagar som ställs på hanteringen efterlevs. 
 
3.4 Kemikalieansvarig på bolaget ser över processen och godkänner denna i samråd med 
ledningsrepresentanten för miljöområdet. 
 
3.5 Kemikalieansvarig har genom gått en utbildning som ger grundläggande 
kemikaliekunskaper. Kemikalieansvarig har sedan ansvar att utbilda de anställda inom 
deras respektive område med kemikalieanvändning. 
 
3.6 Alla nyanställda genomgår en utbildning som kemikalieansvarige har utformat. 
Denna person certifieras för att arbeta med de kemikalier som utbildningen begränsas till. 
Ingen utan utbildning inom det område med kemikalier får arbeta med dessa. I 
utbildningen ingår även hur säkerhetsutrustningen om en olycka skulle inträffa. 
 
3.7 Vid olycka finns ögondusch och annan säkerhetsutrustning vid varje arbetsplatts där 
kemikalieanvändning sker. 
 
 
Följer frågor besvaras för varje enskild kemikalie eller gas som identifierats i 3.1 som 
möjlig miljöaspekt: 
K.1 Fotoresist 
 
K.1.1 Fotoresisten förvars i ett kylskåp. Vid användning transporteras denna kemikalie 
från kylskåpet till monterings steg 5 där den hälls upp i ett bad av kemikalier. Då 
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användningen är slutförd hälls kemikalierna ned i ett bad där de blandas med övriga 
kemikalier. Risk för läckage sker vid samtliga övningar som utförs med kemikalien. 
 
K.1.2 Under en inkörningsperiod kan förbrukningen fördubblas då kontaminering av 
andra kemikalier sker och badet måste bytas oftare. 
 
K.3.3 Då vissa kemikalier has kasserats då de blivit för gamla skulle minskning av 
mängden inköpt kemikalie kunna åstadkommas genom att införa rutiner så att den 
kemikaliebehållaren med närmast ankommande utgångsdatum alltid användes. 
 
K.3.4 4 l åtgick år 2005 
 
K.4.5 Service 
 
K.5.6 Vilka lagar gäller för denna kemikalie? 
 
K.2 Framkallare 
 
K.2.1 Framkallaren förvaras i kemikalierummet. Behållaren uppfyller de lagkrav som 
ställs på förvaringen. Den... 
 
K.2.2 … 
 
... 
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Bilaga 10. Lagar och andra krav på miljöområdet 

Lagens namn Benämning 
Mål och tillämpningsområde Miljöbalken 1 kap. 
Allmänna hänsynsregler Miljöbalken 2 kap. 
Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden Miljöbalken 3 kap. 
Miljökvalitetsnormer Miljöbalken 5 kap. 
Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft SFS 2001:527 
Förordning om miljökvalitetsnormer SFS 1998:897 
Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
Kemiska produkter och biotekniska organismer Miljöbalken 14 kap. 
Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 1998:941 
Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska produkter SFS 1998:944 
Förordningom åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor SFS 1999:382  
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4  
Hygieniska gränsvärden AFS 2000:3. 
Förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet SFS 2002:187 
Förordning om HFC SFS 1995:555 
Köldmediekunggörelsen SNFS 1992:16 
Kemikalier KIFS 1998:8 
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter KIFS 2005:7 
Avfall och producentansvar Miljöbalken 15 kap. 
Avfallsförordning  SFS 2001:1063 
Förordning om transport av farligt gods SFS 2006:311 
Lag om transport av farligt gods SFS 2006:263  
Transport av avfall NFS 2005:3 
Förordning om försöksverksamhet med insamling och bortforsling 
av förbrukade blyackumulatorer; SFS 1989:40  
Förordning om batterier SFS 1997:645 
Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 1997:185 
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska 
produkter SFS 2005:209 
Förordning om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205 
Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 1997: 185 
Avgift för myndigheters verksamhet Miljöbalken 27 kap. 
Tillträde m.m Miljöbalken 28 kap. 
Straffbestämmerlser och förverkande Miljöbalken 29 kap. 
Lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868 
Förordning om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:1145 
RoHS-direktivet, begränsning av användningen av vissa farliga ämnen 
i elektriska och elektroniska produkter 2002/95/EG  
WEEE-direktivet, avfall som utgörs av eller innehåller elektriskaeller 
elektroniska produkter  2002/96/EG  
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Bilaga 12. Konkurrenters miljöprestationer 
Konkurrenter: Miljöpolicy: Årlig 

miljörapport: 
Miljöcertifierad enligt 

ISO 14001 (Eller dylikt): 
    
Semiconductor:    
    
1. Applied 
material 

Ja2 Ja Vissa delar av bolaget3 

2. Joel Ja4 Ja Vissa delar av bolaget5 
3. Toshiba Ja6 Ja Vissa delar av bolaget7 
4. ASML Ja8 Ja Nej 
    
Display:    
    
5. Heidelberg Nej Nej Nej 
6. Pentax Nej Nej Nej 
7. DNS Ja9 Ja Nej 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
2 http://www.appliedmaterials.com/about/environment.html?menuID=7_2 
3 http://www.appliedmaterials.com/about/iso14001_certstatus.html?menuID=6_4 
4 http://www.jeol.com/docs/2005%20enviromental%20activities.pdf 
5 http://www.jeol.com/iso.html 
6 http://www.toshiba.co.jp/env/en/management/vision.htm 
7 http://www.toshiba.co.jp/env/en/management/iso14001.htm 
8 http://www.asml.com/asmldotcom/show.do?ctx=787 
9 http://www.screen.co.jp/environmentE/kankyo2005E/page-5.html 
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