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English summary 
This report is a public summary of the Master Thesis I made at Perstorp AB during 
November 1995 – May 1996 in Environmental management. The thesis work 
consisted of developing and documenting a management system for safety, health 
and environment (S.H.E.) for the department “sector Energi” within former Perstorp 
Regeno. This department was responsible for production of steam and electricity, 
handling of waste water, purification of process water and also catalytic combustion 
of process gases. The full thesis consists of written material (binders), that is 
confidential property of Perstorp AB (former Perstorp Regeno – now “Global EHSQ”). 
Reference person at Perstorp AB is Michael Bengtsson.  
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport är en kortfattad sammanfattning av det examensarbete jag 
utförde för Perstorp AB under perioden november 1995 – maj 1996.  
 
Examensarbetet gick ut på att utarbeta, dokumentera och bygga upp ett 
ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö (S.H.E.) för sektor Energi inom Perstorp 
Regeno (Ångcentral, avloppsreningsverk, vattenreningsverk och anläggning för 
katalytisk förbränning). Ledningssystemet utarbetades i överensstämmelse med de 
direktiv som tagits fram för ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö inom 
Perstorpkoncernen och även med den då färska ISO 14001-standarden för 
miljöledningssystem.  
 
Under arbetets gång byggdes en utförlig dokumentation över ledningssystemet, som 
överlämnades till mina handledare och min uppdragsgivare i september 1996. 
Perstorp AB fick då även mitt arbete i elektronisk form. Den dokumentation som togs 
fram tjänar som en konfidentiell bilaga, som är Perstorp AB:s egendom. I samband 
med att dokumentationen överlämnades till Perstorp AB 1996, fullgjordes åtagandet 
gentemot företaget.  
 
Mitt examensarbete har jag även muntligt presenterats som en ”case study” för hur 
ett miljöledningssystem byggs upp från grunden i samband med att jag gick kursen 
”3C1380 Miljömanagement” våren 1999.  
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1.  Inledning 
 
Pertorp AB har ett välrenommerat miljöarbete sedan många år tillbaka, och var även 
tidigt ute med att börja arbeta systematiskt med miljörevisioner och uppbyggnad av 
miljöledningssystem. Efter att ha intresserat mig för miljömanagement och 
miljörevision under sista året av min utbildning, hade jag fått upp ögonen för Perstorp 
AB:s miljöarbete och kontaktade därför koncernens miljöchef, Gunnar Grankvist, för 
att undersöka möjligheten att få utföra mitt examensarbete hos Perstorp AB. Ett 
lämpligt och mycket spännande projekt visade sig vara att bygga upp ett 
ledningssystem för säkerhet hälsa och miljö.  
   
Arbetet utfördes inom Sektor Energi, som tillhör ”servicebolaget” Perstorp Regeno i 
Perstorp. Verksamheten inom Sektor Energi omfattar försörjning av Perstorps 
kemifabriker med ånga och el från bolagets biobränsleeldade ångpanna, vatten från 
eget vattenreningsverk, omhändertagande av processavloppsvatten från 
kemifabrikerna i eget avloppsreningsverk samt omhändertagande (katalytisk 
förbränning) av luftutsläpp från anläggningarna i Perstorp.  
 
Perstorpkoncernen hade 1995 formulerat en målsättning att samtliga producerande 
enheter skulle införa ett ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö (Safety, Health 
and Environment – S.H.E)  
 
De standarder/direktiv som man beslutat skall utgöra basen för  SHE-systemet inom 
Perstorpkoncernen är: ISO 14001, BS 7750:1994, EU-förordningen Eco 
Management and Audit Scheme (EMAS), Ansvar & Omsorg (Responsible Care) och 
ICC:s näringslivsprogram för en varaktigt hållbar utveckling. Med dessa dokument 
som bas, fanns en ”SHE-guide” framtagen med en generisk beskrivning av vad 
ledningssystemet bör omfatta.  
 
Mitt arbete bestod till allra största delen i att utifrån ett koncernens ramverk och 
direktiv göra specifika beskrivningar av verksamheten som bedrivs inom Sektor 
Energi. Arbetet omfattade allt från ”Inledande granskning” (initial review) för 
identifiering av samtliga miljöaspekter inom Sektor Energis olika 
verksamhetsområden fram till en fullständig dokumentation av rutiner för miljöledning 
omfattande alla verksamhetsområden inom Sektor Energi. Slutresultatet blev ett 
dokumenterat miljöledningssystem som Sektor Energi jobbade vidare med och en tid 
efter att jag avslutat mitt arbete förde vidare till en tredjepartscertifiering enligt ISO 
14001.  
 
Föreliggande rapport sammanfattar slutsatser, använda metodiker och dragna 
slutsatser.  
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2.  Initial granskning 
Initial granskning genomfördes tillsammans med  Miljöchef Gunnar Grankvist och 
Miljöingenjör Michael Bengtsson samt enhetscheferna för de olika enheterna inom 
Sektor Energi: Avloppsreningsverket, Ångcentralen samt anläggningen för Katalytisk 
förbränning.  
 
Inför respektive granskningsmöte, sammanställdes material utifrån en checklista som 
täcker områdena Säkerhet, Hälsa (arbetsmiljö) och Yttre Miljö. Ttidigare 
miljörapporter, mätresultat, incidentrapporter, tillståndsdokument och annat som 
reglerar verksamheten granskades. Extra vikt lades vid granskningen på följande 
nyckelområden:    
 

• Gällande lagstiftning och myndighetskrav 
• Verksamhetens situation avseende säkerhet, hälsa och miljö och dess effekter 
• Befintliga rutiner för arbetet med säkerhet, hälsa och miljö 
• Värdering av åtgärder som har vidtagits med anledning av tidigare incidenter, 

utsläpp etc. 
• Tillgängliga resurser  

 
Granskningen genomfördes även dels utifrån vad som gäller vid normal drift i 
anläggningarna och dels utifrån hur förhållandena ser ut vid en nödsituation.  
 
Resultatet av den initiala granskningen sammanställdes i en rapport per enhet, som 
klargjorde ett utgångsläge med styrkor och svagheter.  
 
 
3. Nödlägesplanering 
Perstorp AB är beläget intill en å (Ybbarpsån) som används bland annat som 
kylvattentäkt, men även som vattenrecipient för processvatten från företagets 
fabriker. Man hanterar även mycket stora mängder potenta kemikalier både som 
råvaror (exempelvis Metanol, aldehyder och egentillverkad Formalin) och som 
slutprodukter. 
Företagets närhet till samhället Perstorp har också bidragit till att företaget har en 
lång historia av att jobba förebyggande med nödlägesplanering vad gäller 
utsläppsrisker till luft och mark.   
 
Under många år har Perstorp AB byggt upp olika säkerhetssystem – både i syfte att 
förebygga och i syfte att åtgärda risker för kemikalieutsläpp, brand och andra 
tänkbara nödlägen. Drift- och underhållsansvaret för flera av dessa anläggningar vilar 
på Sektor Energi. Företaget har även har sedan länge en egen insatsstyrka/ 
industribrandkår som med åren skaffat sig gedigen praktisk erfarenhet och kunskap 
om både riskbedömningar och operativa insatser vid utsläpp, incidenter, bränder och 
andra nödlägen inom kemisk industri.  
 
Till vår hjälp vid nödlägesplaneringen för Sektor Energi, hade vi bland annat 
förmånen att samverka med både industribrandkåren och representant från 
räddningstjänsten i Hässleholm (som hade ett väl utvecklat samarbete med Perstorp 
AB vad gäller nödlägesplanering). Vi utgick från, och granskade gemensamt, de 
insatsplaner som fanns upprättade, samt använde de sedan tidigare identifierade 
riskerna och bristerna som underlag i arbetet med ledningssystemet. Vi granskade 
även specifikt de processteg som vi anser vara mest kritiska – lossning och hantering 
av bränsle och hjälpkemikalier till sektor energis olika enheter och fann där ytterligare 
ett par punkter som vi ansåg vara relevanta att förbättra.  
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4. Identifiering av miljöaspekter och miljöeffekter 
Utifrån rapporten från den initiala granskningen för respektive enhet upprättade jag, 
tillsammans med respektive enhetschef, ett ”SHE-Effektregister” för säkerhet, hälsa 
och miljö för avloppsreningsverket, ångcentralen respektive katalytiska 
förbränningsanläggningen.  
 
Effektregistret, som var i tabellform, hade följande kriterier: 
 
Påverkan: Luft, Vatten, Avfall, Mark, Annan påverkan 
Historik: Nuvarande verksamhet, tidigare verksamhet, framtida verksamhet 
Driftförhållande: Normal produktion, Onormal produktion (vid 
uppstart/nedstängning/driftändring etc.), Haveri 
Direkt/Indirekt: Direkt effekt (närområde, närtid e.t.c.), Indirekt effekt (långtidsverkan, 
möjlig påverkan i tidigare eller senare led hos råvaror eller produkter e.t.c.) 
 
Effektregistret utgjorde en total ”bruttolista” över påverkan på säkerhet, hälsa och 
miljö från verksamheten inom respektive enhet hos Sektor Energi, utifrån vilken 
senare värdering av aspekter och effekter kunde göras.  
 
 
5. Värdering och kategorisering av signifikanta miljöaspekter/-effekter 
För respektive identifierad SHE-effekt, sammanställdes tillgängliga mätdata, villkor 
osv. Därefter hölls värderingsmöten där Sektorchef och respektive enhetschef inom 
Sektor Energi deltog tillsammans med personal från Miljö & Säkerhet, Teknisk 
Företagshälsovård. Signifikansen hos effekterna bedömdes utifrån följande kriterier: 
 

• Reglerad i lagar eller villkor 
• Reglerad i nationella eller internationella avtal 
• Förhållande till SHE-policyn 
• Kräver insats av räddningstjänst i händelse av olycka 
• Miljöfarlig eller hälsoskadlig enligt kemikalie- eller arbetsmiljölagstiftningen 
• Påverkan på omgivningsmiljön 
• Har resulterat i ett flertal klagomål från berörda intressegrupper 
• Kan utgöra ekonomiska eller finansiella hot 
• Utgör villkor från finansiär 

 
De SHE-effekter för vilka ett eller flera av ovanstående kriterier innehölls, värderades 
som signifikant, och fördes över till en ”nettolista” över signifikanta SHE-effekter.  
 
Signifikanta SHE-effekter kategoriserades enligt följande, för att kunna tjäna som 
beslutsunderlag vid framtagning av mål och handlingsplan: 
 
A: Allvarlig  Omedelbara åtgärder/kontroller krävs. Mål och  
  handlingsplan krävs.  
 
B: Medium  Åtgärd/kontroll/mätning krävs 
 
C: Låg  Inga åtgärder/kontroller krävs för närvarande. Ny bedömning 
  genomförs om om något år.  
 



 4 

 
 
Översikt över hantering av SHE-effekter.  
 
 
6. Mål och handlingsplaner 
Upprättandet av mål och handlingsplaner genomfördes i samråd med sektorchef och 
respektive avdelningschef (för avloppsreningsverket respektive ång-/elproduktion, 
katalytisk förbränning samt renvattenverk). Vid fastställandet av miljömål, deltog även 
Miljöingenjör för att säkerställa att man resonerade i linje med övriga 
tillverkningsenheter inom fabriksområdet. Vid upprättandet av mål och handlingsplan 
för arbetsmiljö respektive säkerhet var även representanter från företagshälsovård 
respektive industribrandkåren närvarande.  
 
Samtliga mål – för säkerhet, hälsa och miljö – dokumenterades i en förteckning 
innehållande följande informationer: 
 

• Beskrivning av (signifikant) SHE-effekt 
• Bedömning/motivering 
• Värderingsbeslut 
• Målformulering 
• Handlingsplan 
• Resursbehov 
• Ansvarig 
• Färdigdatum 
• Ansvarig för kontroll av måluppfyllnad 

 
7. Organisation och ansvar 
I samband med drifttagningen av SHE-ledningssystemet, vilket skedde samtidigt som 
man införde dokumenterade kvalitetsrutiner för sektor Energi, gjordes ett arbete med 
att gå igenom och strukturera ansvar och befogenheter för de olika enheterna och 
deras chefer/medarbetare. Ansvar och befogenheter avseende säkerhet, hälsa och 
miljö inkluderades i detta arbete och blev därmed förtydligat och dokumenterat.  
 

Identifiering 

Värdering 

Effekt-  
register 
(bruttolista) 

Signifikanta 
SHE-effekter 
(Nettolista) Kategorisering 

Signifikanta 
SHE-effekter 

• A 
• B 
• C 
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8. Slutsatser och erfarenheter 
Mitt examensarbete genomfördes med en påtaglig praktisk tillämpning av 
miljömanagement i en verksamhet som har stor potentiell och verklig påverkan på 
säkerhet, hälsa och miljö. Sektor Energi kännetecknas av en stark drivkraft och därtill 
hörande press att dygnet runt kunna leverera el/ånga samt att kunna tillhandahålla 
reningskapacitet för processvatten från kemifabrikerna inom industriområdet.  
 
Verksamheten inom Sektor Energi är nära knuten till det övergripande miljöarbetet 
inom Perstorp AB, och har därmed under många år kännetecknats av långsiktighet 
och insiktsfulla investeringar för att förebygga utsläpp och uppfylla även framtida 
miljökrav.  
 
SHE-ledningssystemet är per definition någonting som de ansvariga cheferna inom 
Sektor Energi efterfrågat under en lång tid – ett sammanhållande system för att 
hantera krav från interna och externa intressenter. Arbetet med SHE-lednings- 
systemet pågick samtidigt som man reviderade befintliga och tog fram nya 
detaljerade instruktioner för verksamheten. Dessa parallella aktiviteter passade väl in 
i varandra då man på så sätt fick både övergripande och detaljerade styrningsverktyg 
på plats samtidigt.  
 
För mig var det mycket lärorikt att under tiden jag arbetade med mitt examensarbete 
lära känna en så mångfacetterad verksamhet som hela tiden brottas med dels 
leveranskrav från omgivande interna kunder (fabriker) och samtidigt används som 
referenspunkt och gott exempel på långsiktighet vad gäller exempelvis 
Perstorpkoncernens miljöarbete. 
  
 


