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Summary   
 

A Swedish company, company F, will establish a new factory in China. Company F is a 
division within Company F. The factory in China will manufacture wire products. The 
purpose of this final thesis is to analyse which legal and practical measures the company has 
to undertake during the process of localization to get approval from the Chinese 
environmental legislation. 

An analysis of the influencing factors on the environment from the production in the 
construction in Sweden was carried through. A material-balance was analysed according to 
the flowchart of the production. Since China is still considered a developing country, it is also 
still a lot different from Sweden, but it is changing rapidly. Most of the environmental laws 
that were studied are parts of the legal framework, which means that no exact limits or 
detailed guidelines are given. The company brings its cutting-edge technology, which still is 
new and unknown to the industrial park in China. Therefore it is too early to decide whether 
company F complies with the local jurisdiction in China. The company will make a thorough 
report on its future production to EPA, the Environmental Protection Agency, when they 
apply for a license for the factory. In the report they can describe the production in Sweden 
and compare it to its possible production in China. By presenting the demands and 
requirements of the EPA in Sweden given to company F by regard to its Swedish business, it 
can help the EPA in China getting a better idea about the production and to what extent 
discharge and contamination from the factory will affect the environment. To be able to plan 
for the long run and make the production meet the environmental standards in China, the 
factory must use Swedish standards from the beginning.  

Two industrial parks in China were visited, one in Suzhou and the other in Wuxi. From an 
environmental perspective, both of the locations are good options for company F since both 
are high-qualitative industrial parks that already exist. Suzhou is closer to Shanghai and has 
its own Customs, which will benefit the company. There are companies, approved by the 
industrial park and the EPA, that take care of waste. They collect the waste from the factory, 
and send some parts to a recycling factory. After the process of recycling, it is once again 
delivered to the factories to produce e.g. new paper- or plastic-products. The rest of the toxic 
waste is sent to other places for storage, disposal and destruction. Some toxic waste collected 
from the factory undergoes a special process.    

When company F establishes its factory in China they should pay extra attention to which 
location to choose and also which material of construction to use in order to avoid the hazard 
of fire. The lay-out must be thoroughly planned – e.g. where the fire exits should be. It is 
imperative that education about processing and environment be given continuously. The 
information must reach the staff on all levels. The company must improve the technique all 
the time, and look for the best possible technique available. Discharge in air or water must be 
measured regularly, according to the standards of the local authorities. The inspections of the 
plant must also take place regularly.  
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Sammanfattning  
 

Ett svenskt företag F tillsammans med andra divisioner vill etablera tillverkning lokalt i Kina. 
Detta examensarbetes syfte är att i samband med lokaliseringen analysera vilka legala och 
praktiska åtgärder företaget måste göra för att den lokala verksamheten ska klara av de 
rådande krav på inre och yttre miljö i Kina. 

En analys av påverkande faktorer på inre och yttre miljö från produktionen i Sverige 
genomfördes. En materialbalans analyserades enligt flödesschema. Eftersom Kina fortfarande 
är ett utvecklingsland är skillnaden mycket stor jämfört med Sverige, men utvecklingen sker 
snabbt där. De flesta miljölagar som studerades är ramlagar, vilket betyder att ingen konkret 
begränsning hittades. Företaget tar med sig sin världsledande teknik, vilken fortfarande är ny 
och okänd för industriområdet i Kina. Därför är det för tidigt att bedöma om företag F 
uppfyller lokala krav i Kina. Företaget ska göra en detaljerad beskrivning av sin tänkta 
produktion i Kina till EPA, Environmental Protection Agency, då de söker tillstånd för 
fabriken. Där kan de beskriva sin produktion i Sverige, jämföra det med den tänkta 
produktionen i Kina. Genom att beskriva de krav som svenska EPA har ställt för företag F i 
Sverige, kan det hjälpa kinesiska EPA att få en bättre uppfattning om produktionen och hur 
mycket utsläpp från fabriken som påverkar naturen och omgivning. För att planera långsiktigt 
och för att produktionen ska klara miljökrav i Kina på längre sikt, ska fabriken redan från 
början hålla svensk standard.  

Två industriparker i Kina besöktes, den ena ligger i Suzhou, den andra i Wuxi. Ur rent 
miljömässiga aspekter är båda industriparkerna bra alternativ för företag F emedan båda är 
högkvalitativa, färdigutvecklade industriparker. Suzhou ligger närmare Shanghai och har egen 
tull, vilket är en stor fördel för företaget. Det finns företag som tar hand om avfall inom 
industriområdena. Dessa är godkända av EPA och industriparken. De hämtar avfallet från 
fabriken och det avfall som går att återvinna skickas till återvinningsstation. Efter 
behandlingen skickas det åter till fabrikerna för att producera t.ex. nya pappers-, plast-, eller 
träprodukter. Resten av det miljöfarliga avfallet skickas i väg för förbränning och deponi. 
Miljöfarligt avfall hämtas från fabriken för speciella behandlingar.  

När företag F bygger sin fabrik i Kina bör de bl.a. vara noga med att välja lokalisering och 
byggmaterial för att undvika brandrisk. Byggnadslayouten ska vara genomtänkt, t.ex. var  
säkerhetsutgångar ska ligga. Det är viktigt att utbildning i process- och miljöfrågor sker 
fortlöpande när verksamheten inleds. Informationen ska nå ut till personal på alla nivåer. 
Bolaget ska ständigt förbättra teknik, söka den bästa möjliga teknik som finns. Utsläpp i luft 
och vatten ska mätas regelbundet enligt den lokala myndighetens krav. Besiktningen av 
bolagets anläggningar ska ske regelbundet.  

I den svenska anläggningen har utsläpp av oljerök från produktionen släppts ut direkt genom 
taket. När företag F bygger upp sin nya produktion i Kina vore det bra om de kan använda 
någon reningsmetod för att minska oljerökutsläpp direkt i luften, t.ex. genom att använda 
reningsfilter. Företag F bör även kontinuerligt söka miljövänligare råvaror eller nyare 
behandlingsmetoder för farliga utsläpp. T.ex. är xylen ett oönskat ämne som används i 
produktionen, det släpps ut direkt i luften efter användningen. Företaget bör söka efter råvaror 
som kan ersätta xylen, eller metoder som kan förhindra utsläppet. Ett förslag är att utföra 
steget inom ett instängt rum. 
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1. Inledning 

1.1 Historik 
1.1.1 Företag F1 
 
Företag F är ett svenskt företag med global verksamhet. Huvudprodukter är trådprodukter av 
stål för applikationer med extrema krav inom fordonsindustrin. Företaget investerar stora 
resurser i forskning för att ytterligare förbättra produkters materialegenskaper och utveckla 
tillverkningsprocesser.  

Företaget är certifierat enligt ISO 14001. Målet är att tillverka högkvalitativa produkter med 
hänsyn till miljökonsekvenserna. Förbättringar sker ständigt, både för inre och yttre miljö. 
Innan nya investeringar görs, tas särskild hänsyn till miljövänliga lösningar.  

1.1.2 ISO 14001 2, 3 
 
För de företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete är det bra att ha ett 
välfungerande ledningssystem för miljön. Ledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som 
ska underlätta arbetet. Standarderna i ISO 14000-serien ger en arbetsmodell för ständiga 
förbättringar. Förbättringsprocessen kan indelas i fyra steg som ständigt upprepas.  
 

1. Planering 
2. Genomförande 
3. Uppföljning 
4. Åtgärder för förbättring 

  

De är ett mått för omvärlden som vill bedöma hur väl fungerande miljöarbete ett företag har. 
ISO 14001 är en av standarderna i ISO 14000-serien, som framför allt innehåller standarder 
och tekniska rapporter. ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem, som 
saknar absoluta krav på miljöarbetet. Kraven är inriktade mot organisatoriska frågor. 
Organisationerna sätter själva upp mål att eftersträva.  

                                                 
1 Hemsidan fån företag F 
2 Miljömanagement, Jonas Ammenberg, 2004 
3 Swedish Standards Institute. www.sis.se  
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1.2 Bakgrund 
 

 
Bild 1. Karta över Kina. 
 
Kinas (se bild 1) utveckling har gått snabbt under de senaste åren och marknaden är stor. 
Många svenska företag har etablerat sig i Kina eller planerar att göra det inom en snar framtid. 
I början var det företag som hade direkta kunder i Kina, t.ex. Volvo och Ericsson. Senare blev 
underleverantörerna till dessa företag mer eller mindre tvungna att flytta dit för att etablera sig 
nära sina kunder.  Vi betraktar ett företag F som är underleverantör inom bilindustrin. 

 

Företag F valde att jämföra två industriparker. Det ena är Suzhou Industrial Park, som ligger i 
Suzhou, den andra är Wuxi Hi-Tech Industrial Development Zone, som ligger i Wuxi. Båda 
städerna ligger mycket nära Shanghai, vilket är en anledning att välja just dem.  

  

1.3 Syfte 
 
Företag F, som vill etablera tillverkning lokalt i Kina, ska vara miljöanpassat från början och 
uppfylla lokala myndigheters krav. Denna studie syftar till att analysera miljöaspekter som 
omfattar allt från inre arbetsmiljö till hantering av avfallsprodukter och utsläpp vid 
produktionen. 

En rad av problemställningar ur ett miljöperspektiv ska belysas. Studien avser att svara på 
vilka legala och praktiska åtgärder företaget måste göra för att den lokala verksamheten ska 
klara av de rådande krav på inre och yttre miljö som moderbolaget har givit. Framför allt är 
det viktigt att ta reda på vilka krav de lokala myndigheterna har. Hur ska avfall hanteras? 
Målet är att öka kunskapen om viktiga miljöaspekter i förebyggande syfte som kan 
förekomma i ett annat land. 
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1.4 Metod 
 
Arbetet utfördes dels på plats hos de svenska tillverkningsenheterna, dels på plats i Kina för 
analysera de lokala och regionala kraven och förutsättningarna.  

I Sverige analyseras den tänkta processen i Kina genom att studera nuvarande 
produktionsprocess. Miljörapporter från tidigare år har även studerats. I Kina studerades 
litteratur om Kinas miljölag och lokala krav i Suzhou och Wuxi. Anställda inom 
industriparkerna intervjuades. Även andra företag med liknande produktion i Kina 
intervjuades. Hemsidor om miljölagar i Kina besöktes. Suzhou Industri Parks och Wuxi Hi-
techs industriområden jämfördes utifrån miljöaspekter. Även miljösystem i Sverige och Kina 
studerades och jämfördes. 
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2 Produktion 4, 5 
 
Företag F producerar ca 25 000 ton produkter varje år. Företaget har ingående kunskaper om 
tillverkningsprocessen, utsläppen och påverkan på miljön. Verksamheten i Sverige är 
miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan år 2000. Deras största slutkunder är flera av de 
ledande biltillverkarna med krav på kvalitet, leveranssäkerhet och miljöhänsyn. Den tänkta 
produktionen i Kina skall inledningsvis vara 3 000 ton stålprodukter varje år. Anläggningen 
planeras att vara ca 9 000 m2, varav lager skall vara 1250 m2. Kravet på kvalitet, 
leveranssäkerhet och miljöhänsyn skall vara lika höga som i Sverige.  

2.1 Flödesschema 6 

 
Den tänkta processen kan grovt delas in i sex delprocesser (se bild 2), vilka är skalning, 
värmebehandling, dragning, härdning, slutkontrollering samt packning. I Sverige används 
fortfarande betning som förberedelse, vilket helst undviks i Kina. Vid behov kan dock betning 
tillkomma.  
 
 

 
Bild 2. Tänkt produktion i Kina. 

                                                 
4 Hemsidan från företag F 
5 General Manager Logistics från företag F 
6 Manager Material & Process Development från företag F 
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2.1.1 Skalning 
 
Vid skalning (se bild 3) ska den yttersta 
ytan av råvarorna tas bort. Den skalade 
volymen upptar ca 10 %, varvid denna 
skickas i väg som skrot till stålverket för 
återvinning. Dragpulver tillsätts sedan på 
den resterande trådens yta. Dragpulver är 
tvål som består av kalcium och natrium, 
som inte klassificeras som miljöfarliga 
ämnen. Tråden går genom ett antal 
dragskivor. Mellan dessa dragskivor 
spolas vatten, som spolar av skroten och 
kyler ner tråden. Vattnet med skroten leds 

till en stor vagn med ett hål med filter i  
                    botten.  
Bild 3. Skalning. 
 
Vattnet som rinner genom filtret och leds till en vattentank innehåller dragpulver och olja, där 
dragpulver och olja avskiljas av ett slam, vilka bildar ett lager av slam som sjunker till botten 
av vattentanken. Vattnet pumpas upp och används igen. Slammet tappas av med jämna 
perioder och skickas till avfallsstation. Till sist läggs skyddsolja på för att skydda trådens nya 
yta. Reningsfilter används här för att få bort metallstoft. Stoftet samlas ihop genom att blåsa 
motströms mot filtret. Sedan skickas detta till stålverket för återvinning. 

2.1.2 Värmebehandling med skyddspulver 
 

 
Tråden värms först upp för att bli mjukare. 
Detta steg är en förberedelse för dragning i 
nästa delprocess (se bild 4). Tråden går 
genom en stor rörugn. Under uppvärmningen 
skapas oljerök, vilken ventileras ut ur 
byggnaden genom en skorsten. När tråden 
kommer ut från rörugnen kyls den ned med 
kylvatten i ett slutet vattensystem. Vattnet 
cirkuleras och fylls på med jämna mellanrum 
p.g.a avdunstning. I slutet av denna 
delprocess läggs skyddspulver på trådens yta, 

                                    vilket är en boraxlösning,  före 
               upphaspling, för att skydda trådens yta.  
Bild 4. Värmebehandling. 
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2.1.3 Dragning 
 

Efter värmebehandlingen är tråden redo för 
dragningen (se bild 5). Denna delprocess ger 
tråden rätt dimension för olika produkter. 
Tråden går genom ett antal dragskivor. Mellan 
varje dragskiva läggs dragpulver på. 
Dragpulver, tvål som innehåller kalcium och 
natrium, är smörjmedel i pulverform. Den 
läggs på trådens yta. När tråden dras bildas 
värme och smörjmedlet övergår i flytande 
form. Det mesta av dragpulvret stannar kvar på 
trådens yta. Resterna av dammet damsugs rent 
och skickas till kommunal avfallsstation. 
Kylvatten cirkulerar i ett slutet system. Nytt 
vatten fylls på p.g.a avdunstning. 
 

Bild 5. Dragning. 
 

2.1.4 Härdning och anlöpning 
I denna delprocess, härdning (se bild 6), ska tråden få 
rätt egenskaper, bl.a. rätt brottgräns. Tråden värms upp 
till hög temperatur. Sedan kyls den ned i ett oljebad.  
 
Nu är tråden hård men också spröd, därför följer 
anlöpning direkt efteråt. Efter oljebad leds tråden till ett 
anlöpningsdegel. Bly leder värme bra och genom att 
använda det kan processen nå en mycket hög 
temperatur. En del oljerök bildas här och släpps direkt 
ut i luften genom skorsten. Mängden av olja som 
stannar på tråden påverkar mängden utsläpp av oljerök. 
Därför ska olja dras bort så mycket som möjligt före 
anlöpningen. Blyaska samlas ihop och skickas till 
återvinningsstation.  
 
Sista steget i denna delprocess är att lägga 
rostskyddsolja på trådens yta i ett slutet system, för att 
skydda tråden under upphaspling.   

 

 
Bild 6. Härdning och anlöpning.  
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2.1.5 EC-kontroll 
 

Slutkontroll (se bild 7) genomförs på 
produkter. Tråden går genom en elektrisk 
kontrollmaskin där det bildas ett magnetfält 
med virvelström. Strömmens riktning ändras 
om det är defekter på ytan. På det sättet 
kontrolleras kvalitén på trådens yta. När 
defekter upptäcks målas ytan med vitfärg för 
att markera dessa. Före målningen tvättas 
rostskyddsoljan bort med xylen. Xylen är ett 
oönskat tvättmedel som ej är miljövänligt. 
Oljan som rinner av samlas ihop.  
 
 
 

Bild 7. EC-kontroll. 

 

 

2.1.6 Packning och lagring 
 
Färdiga produkter packas ned med plaster och skickas till lager. I lagret står även råvarorna.  
 

2.1.7 Kyltorn 
 
Ett tänkt kylvattensystem för Kina processen är att använda kyltornet. Ett kyltorn är en 
anläggning för nedkylning av vatten som används som kylvatten i en industriprocess. Varmt 
vatten leds till en skrubber (se bild 8 nedan). Vattnet rinner ner och träffar stora ytor inom 
skrubbern. Luft från omgivningen blåses in under skrubben och möter det rinnande vattnet. 
En liten del av vattnet avdunstar. Energin för avdunstning tas från varmvattnet som därmed 
kyls. Kallt vatten utvinns och återanvänds i fabriken.  
 

 
Bild 8. Kyltorn. 
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2.2 Material och energiförbrukning 7 8 
2.2.1 Råvaror 
 
Bolagets största råvara är tråd. Under processen används en del kemiska produkter, framför 
allt olika sorters dragpulver, som främst består av kalcium och natrium. Fosfateringsmedel är 
en boraxlösning. Kemikalier av betydande kvantitet står i tabellen 1. nedan. Siffrorna är 
baserade på miljörapporter för produktion i Sverige år 2003 och omräknat till volym per ton 
färdiga produkter för tänkt produktion i Kina. Bolaget följer fortlöpande utvecklingen av nya 
och förbättrade kemikalier och väljer framför allt de produkter som är mindre miljöfarliga.  

 
Tabell 1. Kemikalier av betydande kvantitet för tänkt produktion i Kina.  
1) Att få dragpulver att stanna kvar på tråden. 

2.2.2 Energi 
 
I Sverige uppgår användning av kommunalt vatten till ca 1822 m2 per år. Processvattnet i 
Sverige tas från ån i närheten, men mäts ej. I Kina kommer produktionen att ha ett slutet 
vattensystem. 
 
I Sverige används fjärrvärme för lokalen, elström för processen, gas/gasol för bethuset och 
olja för värme i kontoret. Detta kan vara annorlunda i Kina. Allt beror på vad som är det 
lokalt bästa energianvändningsalternativet. Vid produktionen kommer elström att användas 
(se tabell 2 nedan). Ett förslag är också att använda värme från produktionen till att värma 
lokalen och kontor.  

 

 

 

 
 

 
Tabell 2. Energianvändning för processen. 

                                                 
7 Environment Engineer från företag F 
8 Miljörapport för år 2003 från företag F 

Namn  Enhet Relativ /ton 
produkt 

Mängd för 2500 
ton produkt/år 

Mängd för 5000 
ton produkt/år 

Stål Råmaterial  Ton 1,2 3000 6000 
Bly Råmaterial KG 1,7 4250 8500 
Bonder Fosfateringsmedel 1) L 1,4 3500 7000 
Gripen Dragpulver KG 0,5 1250 2500 
Rostskyddsolja Olja L 3,72 9300 18600 
Rustillo Rostskydd L 0,3 7500 1500 
Iloform Skalolja L 0,3 7500 1500 
Nitrogen Skyddsgas L 10,3 25750 51500 

Process El kWh/ton 

Skalning 65 

Värmebehandling 450 

Dragning 180 

Härdning och anlöpning 660 

EC – kontroll 20 
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2.3 Utsläpp 9  
 
Värdena på utsläpp till luft och vatten är baserat på Emissionsdeklarationen för år 2003 och 
för produktion i Sverige (se tabell 3 och 4 nedan).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Utsläpp till vatten för tänkt produktion i Kina. 
 

 
Tabell 4. Utsläpp i luft för tänkt produktion i Kina. 

                                                 
9 Månadsrapport om utsläppskontroll för december 2004 från företag F 

Parameter  Mängd Riktvärdet Enhet 
Cu 0,02 1 Mg/l 
Pb 1,2 - µg/l 
Fe 0,34 5  mg/l 
Zn 0,04 2  mg/l 
P-total 0,02 1  mg/l 
BOD7 <3,0 -  mg/l 
COD <30 -  mg/l 
PH 8,0 8,5-10,0  

Parameter  Enhet Mängd Kommentarer 
Svavel Kg 7,1 Beräknat från förbränning av bränsle 
NOX Kg 423,0 Beräknat från förbränning av bränsle 
CO2 Kg 157,5 Beräknat från förbränning av bränsle 
Stoft Kg 41,6 Beräknat utifrån kemikalieförbrukningen 
Olja Kg 1583,7 Beräknat utifrån kemikalieförbrukningen 
Bly Kg 0,9 Beräknat utifrån kemikalieförbrukningen 
HCL Kg 9,1 Beräknat utifrån kemikalieförbrukningen 
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2.4 Avfall 
2.4.1 Avfall 
 
Konventionellt avfall kan skickas till deponering, förbränning och återvinning.  
Mängden av avfall är baserad på den svenska produktionen och omräknad till den tänkta 
produktionen i Kina (se tabell 5 nedan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Konventionellt avfall för tänkt produktion i Kina. 
 

2.4.2 Miljöfarliga avfall 
 
Miljöfarliga avfall kan skickas till förbränning och deponi. Det kan finnas flera miljöfarliga 
avfall, bland annat lysrör och batterier som kommer att användas i Kina (se tabell 6 nedan). 

Avfallsslag Mängd/år Enhet Behandling 
Restavfall 12,1 ton Deponi/förbränning 
Brännbara sopor 9,8 ton Förbränning 
Plast 0,3 ton Återvinning 
Wellpapp 3,3 ton Återvinning 
Trä 6,3 ton Återvinning 
Stålskrot ca 300 ton Återvinning 
Ackumulatorblyskrot 0,55 ton Återvinning 
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Tabell 6. Miljöfarliga avfall för tänkt produktion i Kina. 
 

Avfallsslag 
EWC-
kod Mängd/år Enhet  Behandling 

       
Blyaska  60405 5.0 ton  Upparbetning
Fast avfall, bottensats 60405 0.1 ton  Deponi 
Avfallsolja 130205 6.3 m3  Förbränning 
Oljeskräp 150202 3.0 m3  Förbränning 
Oljeförorenat slam 150202 0.02 m3  Förbränning 
Oljeskräp lätt 130899 0.6 fat  Förbränning 
Oljefilter  160107 25.0 Kg  Förbränning 
Celitpulver med olja 120118 3.85 ton  Förbränning 
Emulsioner 120109 2.25 m3  Förbränning 
Oljeförorenat slam 120118 3.85 ton  Förbränning 
Spolgropsslam 130508 0.1 fat  Förbränning 
Avfallsolja 200126 0.4 Kg  Förbränning 
Avfallsolja 130208 0.2 fat  Förbränning 
Lösningsmedel 200113 0.6 fat  Förbränning 
Tvålbadsslam 110107 3.39 ton  Deponi 
Fosfateringsbad 110108 5.54 ton  Deponi 
Fosfateringsbad fast 110108 0.6 ton  Deponi 
Slam från reningsanl. 110109 1.32 ton  Deponi 
Surt avfall 200114 76.9 Kg    
Alkaliskt avfall 200115 0.16 ton  Deponi 
Alkaliskt avfall pH10.5 120301 1.24 m3  Deponi 
Etylenglykol, vatten,slam 160114 664 Kg  Deponi 
Glykolvatten 200113 115.4 Kg    
Jonbytarmassa 110116 0.1 fat    
Asbest, riv- och 
isoleravfall 170601 0.6 Kg  Deponi 
Sand från sandfilter 190802 1.01 ton  Deponi 
Dragpulver 150202 1.4 fat  Förbränning 
Dragpulver 110107 0.15 fat  Förbränning 
Aerosoler 160504 16.2 Kg  Förbränning 
Färgburkar/färgrester 200127 68.8 Kg  Förbränning 
Färgburkar/färgrester 200127 0.2 fat  Förbränning 
Tomt emballage med 
rester 150110 0.2 fat  Förbränning 
Oxyplast 200127 183.9 kg  Förbränning 
Blysmittat material 60405 0.33 ton  Deponi 
Sot   61305 27.5 Kg  Deponi 
Plastpuckar 20104 52.0 Kg  Förbränning 
Salter  60314 75 Kg  Deponi 
Metallhydroxidslam 190201 45.8 ton  Deponi 



 13

2.5 Arbetsmiljö 
 
Produktionen utförs via mycket höga temperaturer och kan vara brandfarlig.  Därför är det 
mycket viktigt att utbilda personalen. De ska ha god kunskap om produktionen och om 
säkerheten.  
 
Buller har varit ett problem i produktionen i Sverige. Nivåerna har dramatiskt sänkts de 
senaste åren och målet är att klara 45 dBA år 2005. Dessa problem är inte aktuella i Kina då 
produktionen ligger i ett industriområde och långt ifrån boende. Buller kommer dessutom inte 
att vara ett lika stort problem i anläggningen i Kina då maskinerna kommer att vara nya och 
färre till antal jämfört med anläggningen i Sverige (se mer i nästa kapitel). 
 

2.6 Analys och förslag på miljöpolicy 
 
Utbildning i process- och miljöfrågor ska ske fortlöpande. Informationen ska nå ut till 
personal på alla nivåer.  
 
Ta till vara medarbetarnas engagemang och medvetenhet. 
 
Bolaget ska ständigt förbättra teknik samt söka den bästa möjliga teknik som finns.  
 
Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar av företagets 
miljöprestanda. 
 
Bolaget ska välja de mest miljövänliga råvarorna samt fortlöpande följa utvecklingen av nya 
och förbättrade kemikalier. 
 
Om haveri inträffar som medför utsläpp i mark eller vatten ska rutiner för uppsamling och 
sanering av utsläppet finnas.  
 
Utsläpp i luft och vatten skall mätas regelbundet.  
 
Besiktningen av bolagets anläggningar ska ske regelbundet.  
 
Ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor är önskvärt. 
 
Lagret skall hållas i ordning. Råvaror och slutprodukter skall stå på rätt plats och vara tydligt 
markerad. 
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3 Anläggning i Kina 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wuxi 
     

    Suzhou   Shanghai 
 
 
 
Bild 8. Karta över Kina. 

3.1 Miljölagar i Kina10 
3.1.1 Miljöbalken 
 
De lagar som studerades i Kina var ramlagar, vilka motsvarar miljöbalken som vi har i 
Sverige. En ramlag innebär att de flesta reglerna inte är exakta och att det inte i detalj anges 
hur olika avvägningar skall göras. De kinesiska lagarna framhåller framför allt att människans 
hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter som orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan. Den biologiska mångfalden ska bevaras. De lagar som finns i Kina är t.ex.: 
 

♦ Lagen om avfall handlar om hur avfall ska hanteras. De som skadar miljö eller 
människors hälsa ska hanteras på ett lämpligt sätt. Avfall ska om möjligt undvikas 
eller minskas, men det som går att återvinna ska ska tas om hand först och främst.  

 
♦ Lagen om utsläpp i vatten handlar om hur vatten ska behandlas innan det skickas ut 

till kommunalvattenreningsanläggning, eller direkt ut till sjö eller hav.  
 

                                                 
10 Miljölagar i Kina, http://www.sepa.gov.cn/eic/649645345759821824/20050323/6305.shtml  
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♦ Lagen om miljö i Kina beskriver hur naturen, bl.a. skog, djurarter, växter, mark, luft, 
vatten, historisk byggnad och område ska bevaras.  

 
♦ Lagen om säkerhet i Kina handlar om arbets- och byggnadssäkerhet och säker 

produktion. Syftet är att alla ska leva, jobba i en säker miljö.  
 

♦ Lagen om energi handlar om hur energi ska sparas i Kina och hur onödigt slöseri  ska 
undvikas. 

 
Många lagar riktar sig mot speciella industriområden, t.ex. inom sjukvård, avfallshantering, 
import och export av restavfall. 

3.1.2. Cleaner Production11 
 
Den 29 juni 2002 blev Kina det första land som godkände Cleaner Production som en national 
policy och en lag. Den träder i kraft från den 1 januari 2003. Genom att tillämpa den skall 
företag kunna höja effektiviteten av användningen av naturresurser, förenkla och avstyra 
utsläpp och avfallsmängd, skydda och förbättra miljön, tillförsäkra människors hälsa och 
gynna den ekonomiska utvecklingen. 
 
Lagen ska tillämpas på tre områden: resurser, produktion och produkter. Företag skall 
kontinuerligt förbättra sin produktdesign, använda miljövänliga energiråvaror, förbättra långt 
utvecklad process, teknologi och utrustning. Företag skall också förbättra företags 
management och  användning av omfattande resurser för att minska utsläpp och avfall, 
intensifiera effektivitet av produktion och förbättra miljön och säkerhet.  
 
Det finns många metoder som kan användas i Kina för att tillämpa Clearner Production. De 
mest använda är Environmental Management Systems (EMS), Design for Environment (DfE), 
Performance Based Contracting (PBC), Environmental Labeling, Eco-Efficiency, 
Environmental Taxes, Industrial Ecology och Life Cycle Assessment. 
 
Det finns National Center, Industrial Center och Religional Center i Kina för att tillämpa 
lagen. Hos National Center jobbar de för att systemet ska vara välfungerande i hela landet. 
Industrial Center koncentrerar sig på olika industrisektorer, t.ex. inom kemi, stål, verkstad, 
textil. Religional Center ska jobba inom olika provinser. De hjälper till med utbildning av 
personal och processutveckling för att minimera miljöproblemen så mycket som möjligt. 

  

                                                 
11 Cleaner Production, http://www.chinacp.com  
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3.2 Tillstånd 12 13 
 
I Kina måste nya anläggningar söka tillstånd innan produktionen blir godkänd. Produktionens 
miljöpåverkan skall beskrivas i en så kallad Environmental Impact Assessment Report till 
EPA. Hela processen kan grovt delas in i tre steg.  
 
1. Första steget är förberedelse. Företaget fyller i Environment Impact Self Evaluation Form, 

vilket kan hämtas från EPA. Där beskrivs den tänkta produktionen och görs en kort 
beskrivning av miljöpåverkan. Detta steg är obligatoriskt för att söka Business License.  
 

Processen för Business License kan grovt delas in i tre steg.  
1) Att registrera projektet.  
2) Att söka Business Approval Certificate.  
 3)  Att söka Business License.  

 
2. Efter det att företaget har fått Business License kommer EPA att bevilja en detaljerad 
beskrivning av den tänkta produktionen och dess miljöpåverkan. Det vanligaste är att använda 
extern hjälp från Environmental Reporting Company. Kostnaden ligger på 10 000–20 000 
RMB och det brukar ta 10 till 15 arbetsdagar.  
 
3. Det sista steget är prövningsperioden. Då produktionen kör i gång kommer experter från 
EPA till platsen för att godkänna den. De begär bland annat att det ska finnas t.ex. 
samlingsplats för mindre mängd miljöfarliga avfall, att det ska finnas skorsten för utsläpp i 
luften. Framför allt ska platsen vara brandsäker. För att ha en brandsäker arbetsmiljö brukar 
man kunna få hjälp från brandstationen. De kan hjälpa till med lokaliseringen och ge förslag 
på åtgärder.  
 
Under prövningstiden, tre månader, ska företag ansöka om tillstånd för utsläpp av luft, vatten 
och avfall. Tillståndet för olika företag har olika giltighetsperioder. För ett ISO 14001- 
certifierat företag brukar tre år gälla. Under denna period ska företag anmäla förändringar i 
produktionen.  
 

                                                 
12 AC Link, Robert A Smith www.actlink-china.com  
13 Holmbergs Industry Suzhou, Willson Zhao www.holmbergsindustri.se  
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3.3 Utsläpp 14  
 
Det finns olika miljöklasser för utsläpp i Kina. I Suzhou Industrial Park och Wuxi National 
Hi-Tech Industrial Development Zone är det miljöklass 3 som gäller för vattenutsläpp, 
luftutsläpp och buller. 
 

3.3.1 Vatten 15 
 
Tabellen nedan är hämtad från Integrated Waste Water Discharge Standard i Kina och gäller 
för företag som etablerade sig efter år 1998 i Kina. Klass 1 och klass 2 är för vattenutsläpp 
som leds direkt till naturen, hav eller sjö i Kina. Klass 3 är för vattenutsläpp som genom 
avloppet leds till vattenreningsverket. Det är klass 3 som gällde för industriparker i Suzhou 
och Wuxi. 
Enhet mg/L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Standard för vattenutsläpp i Kina. GB8978-1996 (Förenklad tabell) 

 

                                                 
14 China Environment  http://www.chinaenvironment.com 
15 Suzhou EPA http://www.szhwonline.com/ 

Namn Klass 1 Klass 2 Klass 3 Företag F 
PH 6 – 9 6 – 9 6 – 9 8.5 –10.5 

    COD - 30 60 300 30 
Bly 1,0 1,0 1,0 1,2 
Olja 10 10 30 - 

F 10 20 20 - 
S 0,5 0,5 1,0 - 

(CN)2 0,5 0,5 2,0 - 
NH3 1,0 1,0 2,0 - 
Cu 5,0 1,0 2,0 0,06 
Zn 2,0 5,0 5,0 0,1 
Mn 2,0 2,0 5,0 - 
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3.3.2 Luft16 
 
För luftutsläpp är det Atmospheric Environment Quality Standard GB3095-82 som gäller i 
Kina (se tabell 8 nedan). Olika klasser har olika kravvärden: klass 1 är naturområde, klass 2 är 
bostadsområde och centrum och klass 3 är industriområde. 
 

  
 
 

Föroreningar 
Medelvärde 

per tidsperiod Gränsvärde 
    Klass 1 Klass 2 Klass 3 Enhet 

 år 0,02 0,06 0,10 
 dag 0,05 0,45 0,25 

SO2 timme 0,15 0,50 0,70 mg/m3 
år 0,08 0,20 0,30 

       
  TSP dag 0,12 0,30 0,50 mg/m3 

år 0,04 0,10 0,15 
        

 PM10 dag 0,05 0,15 0,25 mg/m3 
  år 0,05 0,05 0,10 mg/m3 
 dag 0,10 0,10 0,15  

Nox timme 0,15 0,15 0,30  
  år 0,04 0,04 0,08 

  dag 0,08 0,08 0,12 
NO2 timme 0,12 0,12 0,24 mg/m3 

  år 4,00 4,00 6,00 
          

CO timme 10,00 10,00 20,00 mg/m3 
  

  
O3 timme 0,12 0,16 0,20 mg/m3 

årstid 1,50 
    

 Pb år 1,00 mg/m3 

  µg/m3 
   

B[a]P dag 0,01  
månad 1,8 3,0 

F       µg/(dm2·d) 
 

Tabell 8. Standard för luftutsläpp i Kina. 

                                                 
16 Atmospheric Environment Quality Standard http://www.swedz.gov.cn/e-poll3.htm  
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3.3.3 Buller17 
 
Enligt Kinas miljölag, China National Standard GB3095-82, ska buller inte överstiga vissa 
gränser, med hänsyn till olika områden. Den är indelad i fyra olika nivåer (se tabell 9 nedan). 
Nivå ett är för bostads- och kontorsområde, nivå två är område med kontor och affärscentrum, 
nivå tre är tillämpad för industriområde och nivå fyra är områdena bredvid huvudväg.  
 

Leq(dB(A)) 

   Dag  Natt  

Ⅰ  55  45  

Ⅱ  60  50  

Ⅲ  65  55  

Ⅳ  70  55 
 

Tabell 9. Standard för buller i Kina. 
 
Under nattetid får inte gränsvärdet överstiga 10 dB. För enstaka buller får gränsvärdet inte 
överstiga 15 dB över gränsvärdet. Det är de lokala myndigheterna som bestämmer när det 
räknas som dag och natt, beroende på lokalisering och årstid. 

                                                 
17 Noise Standard in China, http://www.sepa.gov.cn/eic/650208317221634048/19901109/1023492.html  
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3.4 Geografi 
 

 

 

 

 
      

Beijing 
 

 
 
Wu Suzhou 

               Nanjing           Shanghai   
                    

 

 

 
 
 

 
Bild 9. Karta över Kina. 

 

3.4.1 Suzhou och Suzhou Industrial Park18 
 
Suzhou ligger i Kinas östra del och har över 2 500 års historia. I Suzhou ligger många kanaler. 
Turister blir jämt fascinerade över hur fin staden är med alla broar, vattnet, vitmålade murar 
och mörkgrå hustak som bygger på en traditionell kinesiskt design. Suzhou är en av de 
vackraste städerna i Kina. Med kinesens egna ord: Ett paradis på jorden! 
 
Suzhou ligger sydöst i JiangSu-provinsen, precis mitt på Changjiangfloden. Shanghai ligger 
öst om Suzhou, Zhejiang-provinsen söder om Suzhou, Wuxi väst om Suzhou och Changjiang 
River ligger norr om Suzhou. Suzhou Industrial Park ligger ca 40 minuter från Shanghai. 
Suzhous totala yta är 8 488 kvadratkilometer. 54,8 % av den är mark, 42,5 % är vatten och 2,7 
% berg. Suzhou har en befolkning på 5 782 miljoner invånare och ligger i en ekologisk miljö. 
Klimatet där är milt och varmt, tydligt indelat i fyra årstider. Medeltemperaturen för hela året 
ligger runt 16 grader. 
 

                                                 
18  Kinas resguide www.chinapages.com/jiangsu/suzhou  
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Suzhou Industrial Park, SIP, är ett viktigt samarbete mellan Kina och Singapore sedan 1994. 
SIP har en högkvalitativt färdigutvecklad industripark, d.v.s. vägar, energi, vatten, gas, värme, 
avlopp, vattenrening och telekommunikation är tillgängliga. 
 
Just nu har en grupp företag av olika bakgrund flyttat in i SIP. Samtidigt har kultur, teknologi, 
utbildning, sanitetstjänst, handel, turism och fritidsaktiviteter utvecklats snabbt. SIP har en 
egen tull, som kan ta emot och skicka varor mot andra länder. Detta är en stor fördel för 
företag som ligger i området. Varorna behöver inte transporteras hela vägen från eller till 
Shanghai. Med tanke på att tullen i SIP är mycket mindre kan alla transaktioner 
förhoppningsvis ske snabbare. 

3.4.2 Wuxi och  Wuxi Hi-Tech Industrial Development Zone 19,20, 21 
 
Wuxi är en stad med över 3 000 års historia, den har 5,18 miljoner invånare och är 4 650 km2 

stor. Wuxi ligger i Jiangsuprovinsen, nära den kända Changjiang River och är en av städerna 
med störst potential i Kina. Wuxi har fått namnet Lilla Shanghai de senaste åren. Wuxi ligger 
128 km från Shanghai och 183 km från Nanjing. Det är både enkelt att åka tåg till Nanjing 
och Shanghai och köra dit med bil. 
 
Wuxi National Hi-Tech Industrial Development Zone ligger 6 km från Wuxis centrum och är 
en internationell industripark. De svenska företag som har sina verksamheter i detta område är 
Astra Zeneca, Atlas Copco, Volvo, IRO AB, Allgon, Conag, LGP, NEFAB och Trelleborg. 
Stora internationella företag från andra länder är Shell, Toyota, GE, Mitsubishi, Mitsui, Itochu, 
Simens, Sumitomo, Sharp, Kodak med flera. 
 
 

Bild 10. Karta över Wuxi. 

                                                 
19 Wuxi goverment, http://www.wuxi.gov.cn/  
20 Wuxis hemsida, http://www.chinapages.com/jiangsu/wuxi/js_wuxi.htm  
21 Industripark i Wuxi, http://www.newwuxi.com/  

6k
m
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3.5 Transport 
3.5.1 Infrastruktur i Suzhou 22 
 
Det finns olika sätt för produkter att skickas till andra städer och länder från Suzhou. 
Järnvägen mellan Beijing och Shanghai anknyter norra och södra delen av Kina. 
Expresshuvudvägen mellan Shanghai och Nanjing kopplar ihop fastlandet västerut. Mellan 
Suzhou och Shanghais flygplats Hongqiao byggs en direkt huvudväg. Tre internationella 
hamnar ligger nära Suzhou Industri Park: Zhangjiagang hamn, Changshu hamn och Taicang 
hamn.  
    

3.5.2 Infrastruktur i Wuxi 23 
 
Wuxi är en knutpunkt för tre nationalvägar i Kina: vägen mellan Shanghai och Chengdu, 
Heilongjiang och Hainandao samt Shanghai och Beijing. Huvudvägen mellan Shanghai och 
Nanjing, Wuxi och Jiangyin, Nanjing och Hangzhou. 

 

 

 

 
Bild 11. Karta över östra delen av Kina. 

                                                 
22 Suzhou Industrial Park Administrative Committee, One Stop Service Centre http://ossc.sipac.gov.cn 
23 Wuxi information, http://www.wx.js.cn/  
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3.6 Energi 
 
Elresurser är mycket dyrare i Kina än i Sverige. Eftersom fabriken kommer att vara helt 
eldriven är det viktigt att vara beredd på en hög elkostnad för produktionen. I Kina delas ett 
dygn in i tre olika perioder för elförbrukning. Vid vissa tidsperioder är det billigare än de 
andra. Det är viktigt att spara energi och naturliga resurser, speciellt i Kina! 
 

 
Bild 12. Elnätet i Kina. 

3.6.1 Energiresurser i Suzhou 24 
 
3.6.1.1 El 
Baskostnad för el är 18 RMB/KVA eller 27 RMB/KW, (räknas med maximumwatt). Kostnad 
för transformatorer större än 315 KVA är 0,492 RMB/KWH. I Industrial Park kostar el olika 
vid olika tidsperioder under ett dygn.  

1) Klockan 8.00–12.00 och 17.00–21.00 kallas för högtidsperiod. Det kostar 
0,820 RMB/KWH.  

2) Klockan 12.00–17.00 och 21.00–24.00 kallas för normal tidsperiod. Det 
kostar 0,492 RMB/KWH.  

3) Under lågtidsperiod, mellan klockan 0.00 och 08.00 kostar det 0,189 
RMB/KWH.  
 
3.6.1.2 Vatten 
Vatten kostar 2,30 RMB/m3 för industri, 2,60 RMB/m3 för kontor, 2,80 RMB/m3 för hotell 
och restauranger. För företag F är det priset på 2,30 RMB/m3 som räknas.  
 
3.6.1.3 Naturgas 
För industrikontors användning kostar det 2,3 RMB/m3 för daglig användning som är mindre 
än 20 000 m3. För daglig användning som är större än 20 000 m3 kostar det 2,25 RMB/m3.   

                                                 
24 Suzhou Industrial Park Administrative Committee, Grace Liu lwei@sipac.gov.cn 
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3.6.2 Energiresurser i Wuxi25 
 
3.6.2.1 El 
Baskostnad för el är 18 RMB/KVA. I Industrial Park skiljer sig elkostnaden vid olika 
tidsperioder under ett dygn.  

1) Klockan 7.00–11.00 och 17.00–21.00 kallas för högtidsperiod. Det kostar 
0,710 RMB/KWH för elanvändning mindre än 10 KV, 0,687 RMB/KWH för elanvändning 
mellan 10 och 110 KV, 0,665 RMB/KWH för elanvändning mellan 110 och 220 KV och 
0,642 RMB/KWH för elanvändning över 220 KV. 

 
2) Klockan 11.00–17.00 och 21.00–23.00 kallas för normal tidsperiod. Det 

kostar 0,473 RMB/KWH för elanvändning mindre än 10 KV, 0,458 RMB/KWH för 
elanvändning mellan 10 till 110 KV, 0,443 RMB/KWH för elanvändning mellan 110 och 220 
KV och 0,428 RMB/KWH för elanvändning över 220 KV. 

 
3) Under lågtidsperiod, mellan klockan 23.00 och 07.00, kostar det 0,237 

RMB/KWH för elanvändning mindre än 10 KV, 0,229 RMB/KWH för elanvändning mellan 
10 och 110 KV, 0,222 RMB/KWH för elanvändning mellan 110 och 220 KV och 0,214 
RMB/KWH för elanvändning över 220 KV. 

 
3.6.2.2 Vatten 
 
Vatten kostar 2.30 RMB/m3 för industri, 2.60 RMB/m3 för kontor, 2.80 RMB/m3 för hotell 
och restauranger. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 13. Vattenverket i Kina 

                                                 
25  
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3.7 Avfallshantering 
 
Det finns speciella bolag som tar hand om återvinningsmaterial och miljöfarliga avfall. 
Företaget hämtar allt avfall från fabrik. Wellpapp och andra papper går till återvinning och 
skickas till pappersfabrik (se bilaga 1).  Efter behandlingen skickas plastavfall till andra 
fabriker för återvinning (se bilaga 2). Trä återvinns och görs till nya träplattor (se bilaga 3). 
Bly och stålskrot skickas till andra stålfabriker för återvinning (se bilaga 4). Restavfall och 
brännbara sopor delas upp för deponering och förbränning (se bilaga 5). 
 
Somliga miljöfarliga avfall går till förbrännin, andra går till kemiska behandlingar. Avfall 
som går till deponi hämtas av folk från industriparken. Avfallslåda kan hyras. Avfall som inte 
går till återvinning går till deponi. De hämtas av folk från industriområden.  
 
De miljöfarliga avfallen delas in i fyra klasser i Kina. Kostnaderna för att ta hand om olika 
miljöfarliga avfall skiljer sig. 
A. Innehåller sällsynta miljöfarliga avfall, t.ex. Tallium Tl.  
B. Innehåller mycket svårbehandlat  miljöfarliga avfall, t.ex. metallsmulor, kemikaliska avfall,     
organiska avfall, emulsion.   
C. Innehåller svårbehandlat miljöfarliga avfall, t.ex. medicinska avfall.   
D. Innehåller miljöfarliga avfall, t.ex. olja, miljöfarlig vätska, syra, alkali och material från 
packningar för farliga råvaror.   
 

3.7.1 Avfallshantering i Suzhou 26 
 
En av återvinningsstationerna som ligger i Suzhou heter Suzhoushi Qunqin ZaiSheng WuZi 
HuiSho YouXianGongSi (Avfall återvinnings aktiebolag). Den är godkänd och 
rekommenderad av Suzhou Industri Park. Den ligger på Suzhoushi Xinqu Huojulu No.2. Tel: 
+86 (0)512 66511185. För mer information om företaget se bilaga 6. Företaget är ISO 14001-
certifierat och startade år 1994. I dag jobbar runt 50 arbetare där. Varje år återvinner de cirka 
3 000 ton stålskrot, 2 500 ton papper och 400 ton plast.  
 
De miljöfarliga avfallen skickas till Suzhou Industri Park ZhongXing Feiwu Chuzhi 
YouXianGongSi (Avfall behandlings bolag/företag). Företaget ligger i Suzhou Industri Park 
JiangFengZhen XingHong GongYeXiaoQu. För mer information om företag se bilaga 7. 
 

3.7.2 Avfallshantering i Wuxi 
 
Avfall kan man lämna till Wuxi Gongye (industri) Guti (fast) Feiwu (avfall) Anquan (säker) 
Chuzhi (behandling) Youxian Gongsi (aktiebolag). Den ligger på Jiangsusheng, Wuxishi, 
Qinglongshancun. Deras kontaktnummer är +86 (0)510 5517178. Kontaktperson heter Wang, 
Yaozhong. 

                                                 
26 Suzhou Qunqin Zaisheng Wuzi Huishou AB, Wu Xue-Xing ljfw99@vip.163.com 
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3.8 Brandmyndighet 
 
En brandmyndighet brukar ligga ganska nära industriområde. Deras arbetsuppgifter delas 
grovt in i fyra delar: att se till att brandrisken minskar, att vara beredd och vara först på 
platsen när det brinner, att ge allmän utbildning till befolkningen och att utbilda nya duktiga 
brandmän. För att det ska vara brandsäkert ska man vara noga på vissa områden.  
 

1. Lokalisering och vindvridning, försöka förhindra brandspridning.  
2. Byggmaterials egenskaper, t.ex. deras värmeledning och brandtemperatur. Genom att 

välja rätt byggmaterial kan man förhindra brand inom kort tid, förhindra brand till 
större områden och ge brandmannen mer tid för åtgärder.  

3. Det ska finnas tillräckligt många säkerhetsutgångar som ska vara tydligt markerade. 
Man ska ha möjlighet att lämna byggnaden så fort som möjligt när det brinner.  

4. Utbildning för säkerhet ska nås ut till alla på olika nivåer.  
 

3.8.1 Brandmyndighet i Suzhou27 
 
Närmaste brandmyndighet till tänkt fabrik i Suzhou ligger inom industriparken på Jinjilu nr 
198. Telefon nummer är +86 (0)512 6276 5119 eller +86 (0)512 952665513. De har 35 
anställda och äger fyra olika slags brandbilar.  
    

  
Bild 14. Brandstation i Suzhou 
 

3.8.2 Brandmyndighet i Wuxi 
 
Brandmyndigheten i Wuxi ligger på Hui He Lu No.44. Kontaktnummer är +86 (0)531 
5868938. De har 32 anställda och äger tre olika slags brandbilar.  

                                                 
27 Brandstation i Suzhou http://www.szxf.com.cn/ 
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4  Diskussion 

4.1 Kina – Sverige 
 

För att utföra projektet skulle EPA i Suzhou och Wuxi besökas, enlig planeringen. Detta 
kunde tyvärr inte genomföras emedan Kina har en helt annan kultur och samhällssystem än 
Europa. Det var svårt att kontakta EPA i Kina. Kina har expanderat mycket snabbt under den 
senaste tiden. Många företag befinner sig fortfarande på ett tidigt utvecklingsstadium i Kina, 
till skillnad från Sverige, där allting går på rutin. För att Kina ska kunna hantera utvecklingen 
sker det förändringar där kontinuerligt, bl.a. inom miljösektorn. Många utländska företag som 
etablerar sig i Kina nu tar med sig sin senaste teknik. Företag F, som ska etablera sig nära 
Shanghai, tar med sig sin världsledande teknik inom fordonsindustrin. Tekniken är fortfarande 
ny för Kina och därför var det svårt säga, enligt den kinesiska miljölagen, om utsläpp från 
produktionen klarar av kravet eller inte. Konkreta begränsningar för många utsläpp kunde inte 
hittas. Det som finns är ramlagar, vilka motsvarar miljöbalken i Sverige.  
 

4.2 Industriparker 
 

Om man jämför Suzhou Industri Park och Wuxi Hi-tech så är båda ur rent miljömässiga 
aspekter bra alternativ för företag F, emedan de har högkvalitativt färdigutvecklade 
industriparker och ligger nära Shanghai. Suzhou ligger närmare Shanghai, vilket gör att 
området är mer lockande för arbetskraft. Staden har också en egen tull, vilket är en stor fördel 
för företag med internationella verksamheter. Port Transports kostnader är billigare i Suzhou. 
Elen är billigare och elnätet mycket stabilare än i Wuxi, vilket är viktiga fakta för 
produktionen. Eftersom hela produktionen kommer att vara eldriven är el en stor del av 
kostnaden för företag F. Inom industriparker återvinns material om det går. Ett enkelt nät har 
byggts upp. Papper, plast, trä och även värme kan återvinnas. Det är svårt att bedöma 
effektiviteten hos återvinningsstationer i industriparker. De flesta har mellan tio och tjugo års 
erfarenhet och är ISO 14000-certifierade. De följer industrins utveckling  i Kina och utvecklar 
sin teknik snabbt.  
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Tabell 10. Jämförelse mellan SIP och WND. 

Jämförområden Suzhou SIP Wuxi WND 
Distans till Shanghai 1,5 tim med bil 2 tim med bil 
Priset för mark USD10 sq mt, ingen landtax USD14 sq mt + 4 % landtax 
Lands kondition och 
lastning Bra Bra 
Byggtäthet 70 % av arean 40 % av arean 
Byggvolym/landarea 250 % konstruktons/landarea 120 % konstruktions/landarea 
Byggnadshöjd 24 meter 24 meter 
Investeringsstandard USD270 sq mt USD180 sq mt 

Tax 
Företagsskatt 15 %, 2 fria år och 
3 år 50 % 

Företagsskatt 15 %, 2 fria år och 
3 år 50 % 

Intresse för högutbildad 
personal Mycket hög Hög 
Port Transports kostnad 
för 20FT container 950RMB 1150RMB 
Tåg- och truck-transport Samma nivå Samma nivå  
Överlåtelse för avfall Miljöklass 3 Miljöklass 3 
Överlåtelse för utsläpp Miljöklass 3 Miljöklass 3 

El 
0,492 RMB/KWh 
Inget problem, 7dagar/vecka 

0,473 RMB/KWh 
1 till 2dagar/veckoslut 

Vatten 2,3 RMB/ton 2,3 RMB/ton 
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5 Slutsatser  
 

Det är svårt att bedöma om företag F uppfyllde lokala kraven i Kina, emedan konkreta krav 
om detaljer inte hittades. Vad man fann var ramlagar, vilka motsvarar miljöbalken i Sverige. 
Därför ska företag F göra en detaljerad beskrivning till EPA om sin tänkta produktion i Kina, 
då de söker tillstånd för fabriken. Där kan de beskriva sin produktion i Sverige, jämföra den 
med den tänkta produktionen i Kina. Genom att beskriva de krav som svenska EPA har ställt 
för företag F i Sverige, kan det hjälpa kinesiska EPA att få en bättre uppfattning om 
produktionen och hur mycket utsläpp från fabriken som påverkar naturen och områden. För 
att planera långsiktigt och för att produktionen ska klara miljökrav i Kina på längre sikt, ska 
fabriken redan från början hålla svensk standard.  

 

Ur rent miljömässiga aspekter är båda industriparkerna bra alternativ för företag F emedan 
båda är högkvalitativt färdigutvecklade industriparker. Vägar, energi, vatten, gas, värme, 
avlopp, vattenrening och telekommunikation är tillgängliga i båda industriparkerna. Bland 
annat ligger Suzhou närmare Shanghai och har egen tull, vilket är en stor fördel för företaget.  
 

Avfall från fabriken tar avfallsbolag inom industriområdena hand om. Dessa är godkända av 
EPA och industriparken och de hämtar avfallet från fabriken. Det avfall som går att återvinna 
skickas till återvinningsstation. Efter behandlingen skickas det till fabrikerna igen för att 
producera nya pappers-, plast- eller träprodukter. Resten av det miljöofarliga avfallet skickas i 
väg för förbränning och deponi. Miljöfarligt avfall hämtas från fabriken för speciella 
behandlingar. Effektiviteten hos avfallshantering är svår att uppskatta. Bland annat ska företag 
som flyttar in till industriparker EPA i Kina kommer att ställa högre krav på avfallsstationer. 
Utvecklingen kommer att ske kontinuerligt.  

När företag F bygger sin fabrik i Kina bör de vara noga med bl.a. att välja lokalisering och 
byggmaterial. Byggnadslayouten ska vara genomtänkt, t.ex. skall det finnas tillräckligt många  
säkerhetsutgångar som ska vara tydligt markerade. Utbildning i process- och miljöfrågor ska 
ske fortlöpande när verksamheten inleds. Informationen ska nå ut till personal på alla nivåer.  
 
Bolaget ska ständigt förbättra teknik, söka den bästa möjliga teknik som finns. Ett internt 
miljöarbete som leder till ständiga förbättringar ska bedrivas. Bolaget ska välja de mest 
miljövänliga råvarorna, följa fortlöpande utveckling av nya och förbättrade kemikalier. T.ex. 
är xylen ett oönskat ämne som används i produktionen, det släpps ut direkt i luften efter 
användningen. Ett förslag är att utföra steget inom ett instängt rum. I den svenska 
anläggningen har utsläpp av oljerök från produktionen släppts ut direkt genom taket. När de 
bygger upp sin nya produktion i Kina vore det bra om de kan använda någon reningsmetod 
för att minska oljerökutsläpp direkt i luften, t.ex. genom att använda reningsfilter. Utsläpp i 
luft och vatten ska mätas regelbundet enligt den lokala myndighetens krav. Besiktningen av 
bolagets anläggningar ska ske regelbundet.  
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Tack 
Här vill jag tacka mina handledare och alla som hjälpte mig med mitt examensarbete! 
Exjobbet är oftast det första steget för studenterna komma i kontakt med samhället. Därför 
kostar det mycket tid och energi att handleda en nästa examinerade student. Hjärtligt tack! 
 
 
  



Bilagor 
Bilaga 1. Wellpapp och andra papper går till återvinning och skickas till pappersfabrik.  
 

 
 



Bilaga 2. Plastavfall skickas till andra fabriker efter behandling för återvinning.   
 

 
 



Bilaga 3. Trä återvinns och görs till nya träplattor.  

 
 



Bilaga 4. Bly och stålskrot skickas till andra stålfabriker för återvinning.  

 



Bilaga 5. Restavfall och brännbara sopor delas upp för deponering och förbränning.  
 

 
 



Bilaga 6. Business License för Suzhoushi Qunqin ZaiShengWuZi(återvinnande avfall) 
HuiShou(återvinning) YouXianGongSi(Aktie Bolag).  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 7. Business License för ZhongXing Feiwu(avfall) Chuzhi(Behandling) 
YouXianGongSi(bolag/företag) 
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