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Till Statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Regeringen bemyndigande den 18 april 1996 chefen för
Miljödepartementet tillkalla särskild utredareatt för utredaatten
förutsättningarna för för sammanställningett system och analys av
miljöinformation företag bakgrund finansiellamot aktörersom av
växande behov bedöma och jämföra företagatt miljösynvinkel Mav ur
1996:01.

Med stöd detta bemyndigande förordnades fr.o.m. den 22 april f.d.av
bankdirektören Morgan Abrahamsson särskild utredare. Fr.o.m. densom

maj21 förordnades1996 Eva Jernnäs sekreterare i utredningen.som
Till utredningens arbete har varit knuten referensgrupp meden

för Finansdepartementetrepresentanter Magnus Petrelius,
Miljödepartementet Gunnel Nycander, Miljöstyrningsrådet Sven-Olof
Ryding, Naturskyddsföreningen Svante Axelsson, Naturvårdsverket
Annelie Engström/Erik Westin, Näringsdepartementet Eva Blixt,
Nutek Catharina Brooling, Svenska Bankföreningen Tomas Tetzell,
Sveriges Försäkringsförbund Mats Höglund och Sveriges
Industriförbund Inger Strömdahl.

Utredningen har antagit Miljöinformationsutredningen.namnet
Utredningen överlämnar härmed sitt betänkande Förbättrad

Miljöinformation.

Stockholm december 1996

Morgan Abrahamsson

/Eva Jernnäs
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Sammanfattning

Inledning

Utredningen har tillkallats för undersöka förutsättningarna föratt
för sammanställning och analysett miljöinfonnationsystem av om

företag bakgrund finansiella aktörers växande behovmot attav av
bedöma och jämföra företag miljösynvinkel. Enligt regeringensur
proposition 1995/96:25 "En politik för arbete, trygghet och
utveckling" syftet med utredningenär skapa bättreatt
förutsättningar för bl.a. bankerna bedöma företag frånatt
miljösynpunkt vid såväl kreditprövning kapitalplacering.som

Intresset för miljöfaktorema och insiktema dessa faktorersom
betydelse för samhällsutvecklingen har vuxit kraftigt under de

åren inom alla samhällssektorer.senaste Det gäller i lika hög grad
den politiska sfären och näringslivet media och desom
organisationer folkrörelsekaraktär, särskilt tagitav som upp
miljöfrågoma på sina Härav följer behovetattprogram. av
information miljöfrågoma också mycket snabbt.växerom
Utredningen har kunnat konstatera, den informationatt som
efterfrågas olika intressenter oerhört omfattande och varierarärav
i det oändliga. Redan detta skäl det omöjligt eller i varjeär fallav
olämpligt bygga centralaatt för aggregeradstora systemupp
miljöinformation, eftersom sådana knappast kan blisystem vare
sig till allmän eller till praktisk för särskildanyttamera nytta
behov. Med hänvisning till direktiven har utredningen därför
begränsats till gälla den finansiella sektornsatt behov av
miljöinfomiation för få bättre underlag vid bedömningaratt av
risker och möjligheter, förenade med olikaär typersom av
affärstransaktioner. Utredningen har därmed inte uteslutit att
behoven förbätttrad miljöinfonnation mycket väl kanav vara



Sammanfattning8 sot 19974

minst lika andra samháillssektcirer.inom Omfattningenstora av
dessa tillvägagángssáittenoch de lämpliga tillgogse dem haratt
emellertid legat utanför utredningens uppdrag.

Målgrupper för sådan information miljöomradet ärpa som
beslutsunderlaget transaktionerägnad förbättra vid finansiellaatt

i första hand institutioner sysslar med kreditgivning, handelär som
och företagsövcrlátelser sadana bedrivermed riskkapital samt som

sakförsakringsverksamhet.

miljöinformationbehovfinansiella sektornsDen av

miljörelateradevilkautredningenkapitel belyserl l typer av
ochkrcditgivare, kapitalplaeerarefinansiella risker som

informationbeaktaanledning Denförsakringsgivarc har att som
signalerinformationsärskilt intressehärvidlag arär gersomav

negativaochkostnader eller positivaframtidasannolikaom
intaktsströmmarrta.förändringar av

exempel pautforska, det finnsförsöktharUtredningen attom
falli varjehuvudsaklig ellervaritiniljöfaktorerobeaktade en

finansmarknaden. Någonförlustertillorsakbidragande stora
gjortutredningenundersökningarfinns inte. Destatistik på detta

försvinnande sma.hittills varitförlusternapapekar dock klart att
svenskadetmiljarder kronor.pa 238kreditförlusterdeAv som

hälft, kan1990-talets förstaunderdrabbadeskreditvascndet av
olika hall knappastfraninhämtat anutredningenvadenligt mer

obeaktadeförorsakadepromilletiondelsnågon antas avvara
Utredningenresultatutvecklingen.inverkan påmiljöfaktorers

förlusterutesluter sadanaintedock, dettaunderstryker attatt
ioch omfattningväxande antaliuppträdaval kanmycket

uppmärksamhetökadetill denhänsynframtiden. Med
enligtsamhällssektorer finns detallamiljöfrágorna fått inom

ochmarknadsreaktionerskalgodautredningen attatt tro.
n1iljöii1forn1ationförbättradframkallademyndighetsageranden av

genomslagskraftiga.ochfrekventabadeblikommer att mermer
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För kartläggningnärmare den finansiella sektornsen av
infomiationsbehov på miljöområdet har utredningen varit i kontakt
med finansmarknadens aktörer, bl.a. bransch-genom
organisationerna Svenska Bankföreningen och Sveriges
Försäkringsförbund, vilka också varit representerade i
utredningens referensgrupp. Samtliga aktörer förefaller vara

miljöfaktoreröverens spelar ochatt växande roll istorom en
deras beslutsunderlag, det samtidigt svårt iatt generellaär attmen

konkretion vad det förtenner information skulleärge som
kunna bidra till minska osäkerheten. Denna svårighetatt bekräftas
också de utländska banker och försäkringsbolagav som
utredningen varit i kontakt med.

Utredningen konstaterar den finansiella sektorns behovatt av
tillförlitlig, relevant och helst också jämförbar miljöinfonnation är

samtidigt insikten dettastort växande. Informations-ärsom om
behovet växlar emellertid i hög grad mellan olika ärendentyper av
och inom varje från ärende till ärende. Detta försvårartyp
ytterligare möjligheten konkret och generellt beskriva vilkenatt
information behöver i det praktiska arbetet. Från alla hållman
uttalas emellertid det inte värderingar företag frånatt är av
miljösynpunkt faktaupplysningar på miljöområdetutan rena som

efterfrågar.man

tillKällor miljörelaterad information

Utredningen lämnar översiktlig ändå omfattandeen men
redovisning källorde till miljörelaterad företagsinformationav

redan idag finns tillgå. Redovisningen inte anspråk påatt görsom
fullständighet. Till de viktigaste källorna hör givetvis företagen
själva, i växande utsträckning frivilligt och på olika vägarsom
lämnar information hur de hanterar miljöproblemen. Andraom
viktiga källor de uppgifter, finns samladeutgörs hos olikaav som
myndigheter med uppgift meddela tillstånd och tillsyn påatt utöva
miljöområdet. Av särskilt intresse här de 8.000är närmare
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obligatoriskt skallmiljöskjiddslagenenligtmiljörapporter, som
verksamhet.tillståndspliktigbedriverföretaglämnas alla somav

och dcbehovende redovisadejämförelse mellanEfter
drar utredningen slutsatseninfonnationskällornaredovisade att

finnsfaktiskt redaninformationenefterfrågademycket denav
utfonnning intenuvarandei sinden ärtillgänglig, attmen

institutionernas värderingfinansielladeanvändbar vid av
miljörisker.

informationen,svaghetolika slag. EnBristerna är attär somav
såredovisad pådetförmiljörapportema, etti ärmestat.ex.

uppfatta för denomöjliginnebördenspråk,tekniskt är attatt som
gäller.informationenområdepå detinte är expert

svagheterAndra är
form pá ochsamladfinns iinteinformationrelevant ett sammaatt

ställe,
utvecklats för företagensintestandarderoch ännuatt normer

miljöinformationsgivning,
verifieras,alltid kaninteinformationenatt

formbearbetadi sådansällaninformationen presenterasvtterstatt
framtagningföranvändasoch kanjämförelsermöjliggördenatt

nyckeltal,informativaav
påoch inteanläggningsnivåpåoftainformationen presenterasatt

omöjliggörellerförsvårarvilketkoncernnivå,ellerföretags-
emellan,företagjämförelser

ochbetydandekanibland atttidseftersläpningen varaatt
ochkan ifrågasättasdärmedaktualitetinfomiationens

ochallt de småframförföretag,fördet storatt gruppen
förochregler, kanalersaknasfallmångaimedelstora, resurser

information.miljörelateradredovisning av

miljöprestandabedömningförVerktyg av

kanoch verktyg,metoderolikastuderatharUtredningen som
inomBådemiljöprestanda.företagsbedömningarvidanvändas av
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Sverige och utomlands pågår intensivt utvecklingsarbete på detett
här området. Utredningen redovisar del detta arbete ochen av
uppehåller särskilt möjligheternasig vid konstruera praktisktatt
användbara nyckeltal, index- och ratinginstrument.

många samhällssektorer finnsInom stark finnasträvan atten
enhetliga verktyg, med vilkasmetoder och hjälp det skulle bli
lättare tolka de miljöeffekter all mänsklig verksamhetatt som ger
upphov till.

Eftersom formerna miljöpåverkan så många och till sinärav
så olika blir de omöjliga med mått ochmätaattnatur samma

verktyg. svårt jämföra ytmått viktmått. EnhetligaDet medär att
verktyg, till praktisk för alla användare, vidareär ärnyttasom
svåra konstruera på grund användarnas syften ivarieraratt attav
så hög grad.

vill utredningen inte ha det skulleMed detta sagt att vara
meningslöst arbeta vidare med de försök pågår runtatt som nu om

verktyg föri världen för fram bättre miljöbedömningar.att ta
angeläget sådant arbete stimuleras. EnligtTvärtom detär att

emellertid tillrådligtutredningens uppfattning det haär att en
komplexiteten i allt sådant här arbete såödmjuk inställning inför

mycket påförsöker famna för gång.inte Det äröveratt enman
lätt sofistikerade informationssystemifråga göra storaatt om
investeringar till ringa nytta.

förslagBedöm ningar och

möjligheterna konstruera enklaNär utredningen undersökt att
idag kan tillgodose den finansiella sektornsbättre änsystem som

miljöinfomiation har utredningen utgått från detolika behov attav
förstavärderingar faktaupplysningar iinte är utan rena man

efterfrågar. det sedan gäller dessa faktaupplysningarNärrummet
kvalitetskriterier statligautgår utredningen från densamma som

nämligenRedovisningskommittén valt, relevans, tillförlitlighet och
jämförbarhet. bör kunna tjäna utgångspunkter förDessa ävensom
infomiationsgivningen på miljöområdet, eftersom målgruppema
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ekonomiskadesamma denutsträckningför denna i årstor som
intressenter.årsredovisningens

erhållas från deföretagsinfonnation kan idagfinansiellRent
avgiftVadkreditupplysningsföretagen. dessas.k. mot

basfakta företagenshand ekonomiskaförstatillhandahåller iår om
tid harPåledning,balansstållning.resultat, ägare senaremin.

deserviceutbud. såemellertid vidgat sittupplysningsföretagen att
informationoch värderandebearbetadvissockså kan lämna om

stårKreditupplysningsföretagen.kreditvårdighet.företagens som
erfarenhetoch positivhar lång närastatlig tillsyn.under av

varifrån de viamyndigheter,statligaradlångsamarbete med en
indata.sinaallradethämtarolika dataniedier mesta av

har godaupplysningsföretagenUtredningen attanser
omfattatillverksamhetsinvidga ävenförutsättningar attatt

dennatill medvända sigmarknad de skullemi-ljöinfonnation. Den
idagmarknad de haridentisk med deniinformation settär stort

organisatoriskaDeninformationen.finansiellaför den rent
ochpå platsredanfinnsdatasystembla.forminfrastrukturen i av

marknadsföringochbearbetningvidförvärvaterfarenhetden man
underlättagrad kunnahögbör ibasinformationfinansiellav

företagsinfonnation.miljörelateradhantering även av
bådeifrågakompetensharUpplysningsförctagen stor om

informations-ochinformationsbehoxfinansmarknadens om
ation.infonnsådanmarknadsföringochbearbetninginhänitning, av
inomfinnsinformationfinansiellsigdetSå länge rentrör om

Däremotfackkompetens.betydandeupplysningsföretagen även
kompetensSådanmiljöområdet.påkompetenssaknar egenman

denharocksåNaturvårdsverket,påsamlademellertidfinns som
andrahostillgåfinnsövrigtivadöverblicken attbästa över som

miljöinfonnation.myndigheter ifråga om
ochNaturvårdsverketbådemedkontakterefterharUtredningen

föreslåändamålsenligtdetfunnit attupplysningsföretagen cn
snabbtdärigenomförinstitutionerdessamellan attsamverkan

tillgodosemöjligheternaförbättringbetydande attståndtill aven
tillförlitligochrelevantbehovväxandesektornsfinansielladen av

miljöinfonnation.
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Ett informationssystem uppbyggt i samverkan mellan
Naturvårdsverket och kreditupplysningsföretagen har fördelen att

i mycket utsträckning kan utnyttja redan befintligastorman
institutionella och därigenom minimera kostnaderna förresurser
både samhället och informationens slutanvändare. En fördelannan

kan börja mycketi blygsam skala för sedan utvecklaär att attman
informationsutbudet takt ochi den till den omfattning marknaden
önskar och beredd betala kostnaden för.är att

Utredningen föreslår därför

den finansiella sektorns behov förbättrad information föratt av-
dess bedömning miljörisker tillgodoses de redanattav genom
existerande kreditupplysningsföretagen utvidgar verksamhetsin
till omfatta miljöinfonnation;ävenatt samt

Naturvårdsverket och andra berördaatt staten genom-
myndigheter medverkaroch organisationer till upplysnings-att
företagen på sker ifråga finansiellsätt rentsamma som om
information på enklast möjliga får tillgång sådan icketillsätt
sekretessbelagd miljöinfonnation, finns hos respektivesom
myndighet.

Utredningens förslag kräver ingen uppbyggnad institutionerav nya
och i fall inledningsvis hellervarje inte några nämnvärda
kostnader eller investeringar. den mån det krävs anpassningar,l

måstemyndigheterna i sin databehandling ochgörasom som
enbart betingas upplysningsföretagens behov, bör kostnadernaav
för dessa bäras upplysningsföretagen, i sin bör kunnaturav som

dem täckta kundernas betalning upplysnings-genom av
På beträffandeföretagens tjänster. sker idag densättsamma som

finansiella informationen förbör myndigheternas särkostnaderrent
tillhandahålla löpandeden grundinformationen debiterasatt upp-

lysningsföretagen.
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föreslår vidareUtredningen

Miljöskyddslagen föreskrivnade igörsöversynatt aven-
bör beaktasinnehåll och utformning, varvidmiljörapportemas

ochtillsynsniyndighetema allmänhetenbehoven från såväl som
finansiella sektorn,särskilt den

företagundersöker vilkadärvid ävenatt somgrupper avman-
skall lämna miljörapporter.obligatoriskt

pågårutvecklingsarbeteintensivtkonstaterarUtredningen att ett
effektivtsyftemedmyndigheternastatliga sättinom de att ett

ITinformationsteknologinmodernamöjligheter dendetillvarata
därförföreslårUtredningenerbjuder.

infor-utvecklingsarbete förmyndigheternasde statligaiman-
beaktarocksåinformationssamverkanochmationsförsörjning

miljöinfonnationförbättradbehovsektornsfinansielladen av
verktyg för detta.och

förslagenredovisadekortfattat gördeUtredningen att ovananser
klarståndsnabbt få tillkostnadermöjligtdet storaatt utan en

Ävensektorn.finansiellaför denmiljöinfomiationenförbättring av
begränsat,ganskablirbörjaninfomiationsutbudet till snävtenom

medtaktdet ibyggasuccessivtgodamöjligheterna utbör attvara
efterfrågeutvecklingen.

allamiljöfrågoma inomutredningenkonstaterarSlutligen atti intensivtpräglasnärvarandeförsamhällssektorer ettav
ochnäringslivbådehåll inommångaPåutvecklingsarbete.

miljöfrågomaförbetydande intresse samtsektor finnsoffentlig ett
bliralltidinteområdet,påerfarenheteroch tyvärrkunskaper som

länder,andravissaskillnad frånTillpå bästatillvaratagna sätt.
rådgivande forumSverigesaknarochEngland Norge, ettt.ex.

konstruktivakan förastatsledningenförföreträdarenivå, därhög
ochnäringslivföreträdare förmedfrågormiljöpolitiskadialoger i

vetenskap.
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l finansiellaDen sektorns behov av

miljöinformation

1.1 Inledning

Ordet miljö står för begrepp med många dimensioner.ett
Innebörden växlar därför beroende på individers och
organisationers olika och utgångspunkter. idag vanligtEttsynsätt

klassificera miljö uppdelningen isätt respektive inreatt är yttre
miljö. Med miljö den omgivande, fysiskayttre naturen,avses
medan inre miljö handlar inomhus- och/eller arbetsmiljö.om
Förändringar i den och inre miljön kan bl.a. upphov tillyttre ge
vissa finansiella konsekvenser, fenomen olika aktörer iett som
ökande utsträckning börjat intressera sig för.

Ett holistiskt präglat vinner utbredningsynsättannat är attsom
fundamentet för alla mänskliga aktiviteter miljön medutgörs av
dess och ekologiska tjänster. mänskligaDetnaturresurser
samhället och dess ekonomiska där del olikautgörsystem en av
inbördes beroende och i konsekvens därmed fullständigtärsystem
beroende de ekologiska Termodynamikens lagarsystemen.av
inom naturvetenskapen begränsar ovillkorligen det ekonomiska

handlingsutrymme. Med detta det mänskligasystemets synsätt är
samhällets samtliga spörsmål i grunden miljöspörsmål och
miljöbegreppet således integrerat i alla verksamheter.är

Utredningen inte försöka definiera begreppet miljö,ämnar men
det viktigt medveten ordet, beroende påäratt attanser man om

kan ha skiftande innebörd, där det inte nödvändigtvissynsätt, ena
behöver utesluta det andra. Det med andra ord till läsarenär upp
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och den enskilde aktören vad innefattas iavgöra begreppetatt som
miljö och vad för denne därmed relevant miljöinformation.ärsom

I utrcdningsdirektiveii "utredaren skall belysa vilkaattanges,
niiljörisker lagstiftning eller krav från marknaden kansom genom
medföra finansiella risker och vilken informationtvp ärav som
betydelsefull för bedömning finansiella miljöriskcr. Dessutomav
skall målgruppen för informationen definieras Syftet mednärmare.

infonnationssystem på miljöområdet skallett skapa bättreattvara
underlag för finansiella bedömningar. Den slutliga bedömningen

något måste enskilda banker.är försäkringsbolaggörassom av
eller andra aktörer på de finansiella marknaderna." Se utredniiigs-
direktiven Bilaga

1.2 Målgrupperna för finansiell

miljöriskinformation

Finansiella miljörisker uppträder dels vid kreditverksamhet, dels
vid investeringar i riskkapitaltillgångar. något annorlundaEn typ

finansiell miljörisk den risk för skadefall förorsakadeärav av
Ävenmiljöfaktorer, försäkringsbolag löper. försäkriiigs-som om

givaren har i principbehov informationtypav samma av om
relevanta iniljöfaktorer och självfallet bör ha tillgång tillsamma-
sådan kreditgivaren och investeraren: det de tvåårsom senare-
kategorierna utredningen hänvisningmed till direktiven sersom

sina primära målgrupper.som
skullligger i sakförsäkringensDet skador för vilkasnatur att

försäkrar såvälsig erfarenhetsmässigt inträffar då och då ochman
premier bestäms beprövadersättningar med ledning sådansom av
statistisk och affärsmässig erfarenhet. För försäkringsbolagen är
riskbedömning detta någotslag sig alltsedan denägnatav man
första försäkringen försäkringsgivarenFör dendettogs. är
inträffade skadan sådan skall ivärderas och ersättassom som
enlighet med försäkringsxrillkoren. ekonomiskaBortsett från
följdskador, kan omfattas försäkringen, den primäraärsom av
skadans betydelse för försäkringstagarens ekonomiska utveckling
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i princip ointressant för försäkringsgivaren. Försäkringsrisken som
sådan då opåverkadär försäkringstagaren följdav om som av
försäkringsskadan lider ekonomisk skada eller inte.

För kreditgivaren däremot det kredittagarensär samlade
förmåga återbetala krediten jämteatt avtalad ränta ärsom
avgörande. I detta fall det affärsriskerna förär kunden och inte
skaderisken i sig skall bedömas. För kapitalplaceraren detsom är
på just affärsriskemasätt avgörande. Församma ärsom
investeraren kan emellertid inte bara de risker deutan även
möjligheter olika miljöfaktorer kan framkalla hasom stor
betydelse. Kapitalplacerarens mål inte begränsat tillär detatt
investerade beloppet skall kunna betalas tillbaka med påen
förhand bestämd i stället investeringenränta utan skallatt ge en
optimal avkastning, desto bättre. Därigenomstörre skiljer sig
beslutssituationen för investeraren från kreditgivarens. För
kreditgivaren kravet klart definierat.är Det lånebeloppet jämteär
avtalad skall gäldas, varkenränta eller mindre.som mer

En särskild kategori finansiella aktörer med behovav av
grundlig information på miljöområdet vidare de på olikaär som

i sambandsätt med företagsöverlåtelser antingenagerar som
rådgivare eller potentiella köpare och säljare. Inomsom
finanssektoms institutioner finns avdelningarstora med högt
kvalificerad personal, med den allmänt brukade engelskasom
tenninologin vanligen går under Corporate Finance, MAnamnet
Merger Aquisition. Deras uppgift rådgivare till demär att vara

vill köpa eller sälja företag. viktigEn komponent i dessasom
uppdrag alltid på basis inhämtade relevantaär faktaatt ochav
redovisade bedömningar värdering det ifrågavarandegöra en av
företaget.

Med den ökande påverkan på företagsresultaten, som
miljöfrågoma får, det alldeles uppenbart så,är grundligaattnu
undersökningar företagets situation i lång radom en
miljörelaterade hänseenden måste bli allt viktigare del ien
beslutsunderlaget för den potentielle köparen eller säljaren. Vid
förvärv eller sammanslagning företag det emellertid inte baraärav
historiska data, skall in vid värderingen,vägas i lika högutansom
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avkastningsfönnåga.framtidaföretagetsförväntningarnagrad om
demiljöfaktorema rentrelevantamycket delikagällerDetta som

faktorerna.finansiella
miljöområdetpå ärinformationsådanförMålgruppema som

transaktionerfinansiellavidbeslutsunderlagetförbättraägnad att
medsysslarinstitutionerhandi förstasåledes somär

företagsöverlåtelserochriskkapital samthandel medkreditgivning,
sakförsäkringsverksamhet.bedriversådana som

kreditgivamabland utgörsoch viktigmycketEn avstor grupp
demfördetVisserligenleverantörskrediter. ärlämnarföretag som

detkrediter,kortfristigamycketfall frågade flestai menom
förbättradefterfrågaanledningockså de harinte attutesluter att

miljöområdet.påinfonnation
Även avseenden gemensamti fleraharallade ettom

gradi så högbeslutssituation attderasvarierarinfonnationsbehov,
aggregeradebyggaomöjligtbli i detmåste attdet närmaste upp

tillfredsställandepåmiljöinfonnation,samlad ettförsystem som
inteDetbehoven.skiftande ärdetillgodosesamtidigt kansätt

aktörerslagsolikamellanskiftarinfonnationsbehovenmed attnog
behovensåocksådetmarknaderna attfinansiella ärpå de utan

ärende inomtillfrån ärendestarktskiftar gmpp.samma
informationssystemaggregeradegenerellaExistensen av

individuellaomsorgsfulladenriskerna förocksåaktualiserar att
möjligaTillförsunimas.ärendeenskiltvarjebedömningen av
kapiteliutredningenåterkommerproblemenhärpå delösningar

riskerfinansiellaMiljörelaterade1.3

ellerplacerarenkreditgivaren,riskermiljörelateradeDe som

Med följandei dethär ochutredningenmiljöinfonnationssystemaggregerade avser ochföretagmiljöfaktaolikaoch väger ettin, bearbetarsamlar omsammansystem,som medredovisaskanResultatetmiljöprofil.företagetsbedömningsamladlevererar aven
indexskalor.ellerrating-hjälp av
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försäkringsgivaren har beakta likaså vitt skilda slag.att är av
Miljöfaktorer konstituerar finansiella risker kan bådesom vara
mätbara kvantifierade och mätbara kvalitativa. Till de
mätbara riskerna hör mängden utsläpp miljöfarligat.ex. av av
substanser i relation till de krav ställs och de tillståndsom som
lämnats. Till de mätbara riskerna hör vikande efterfrågant.ex.

marknadenzpå eller lagstiftning med skärpta miljökrav.ny
Den miljörelaterade finansiella risken därför beroende delsär
lagstiftning och andra krav från myndigheter, såväl nuvarandeav

eventuellt kommande, dels marknadsbeteenden, d.v.s.som av
reaktioner grundade på miljövärderingar från olika kategorier av
konsumenter och producenter.

Samma sak gäller vid beslut investeringar i risk-om
kapitaltillgångar, aktieplaceringar, där miljöfaktorert.ex. i hög
grad kan förändra placeringens ekonomiska avkastning.
Riskkapitalinvesterarens beslutssituation och riskprofil skiljer sig
dock i betydelsefullt avseende frånett kreditgivarens. Som ovan
framhållits inte investerarensär mål bara få tillbakaatt
investeringsbeloppet med angiven i ställetränta få detutan att
tillbaka med optimal avkastning. Som "riskkapital" antydertennen
krävs investeraren riskatt går dentar riskutöveren som en
kreditgivare bör beredd på sig. Vid betalningsinställelseatt tavara
och konkurs det riskkapitaletär ägaren i allra sista handav som
får någon utdelning.

För kreditgivaren det riskerna förär utebliven betalning samt,
bl.a. i de fall säkerhet ställts för krediten, riskerna vid utebliven
betalning beaktansvärda.ärsom

Med viss förenkling kan typriskerna med anknytning till
miljöfaktorer beskrivas på följande sätt:

ZNärbegreppet"marknad" nämnarebestämningutan användshär och i det följandeavserallautredningen aktörer kan uppträda potentiellaköpare visssom eller tjänst,som av varadet offentligamá institutioner, andrajuridiskavara olika slageller enskildapersoneravkonsumenter.
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inte flyter inbetalning d.v.s.uteblivenRisken för att pengar
på grund av

påminskar beroendeintäkterna t.ex.att
sådan ellerproduktenförbjuderlagstiftning somsom

ämnen
och/elleringår i produktennödvändighetmedsom

avstår frånkunderinköpsbeteende till följdändrat attav
alternativ med mindreväljerprodukten ellerköpaatt

miljöpåverkannegativ
naturkatastrofer

beroende påökarkostnaderna t.ex.att
tillverkningsprocessenfördyrarlagstiftning som

avgifterochbetingade skattermiljöpolitiskt
marknadens ellerföranledsinvesteringar avsom

föroreningarelimineringpåmyndigheters krav av
naturkatastrofer

produktionen/produktenför imarknadsprisutvecklingen
ingående resurser

händer närbetalning d.v.s. vaduteblivenRisken vid pengar
medsambandflutit in harinte har som

miljömässigapå grundvärdeförändringar panters avav
omständigheter

ellerpanthavarenriktasskadeståndsanspråk ägarenmot avsom
övertagen pant

säkerheteravsaknad av
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1.4 Informationsbehov vid finansiell
bedömning risk och möjlighetav

Inledningsvis i detta kapitel har begreppet finansiell risk
diskuterats och definierats. Som där framgår kan miljörelaterad
finansiell risk ha varierande innebörd för olika finansiella aktörer
i deras helt likartade verksamheter. Miljöfaktorer kan positivt
eller negativt påverka den tilltänkta kundens/företagets
ekonomiska ställning och utveckling och därmed dess förmåga att
återbetala krediter jämte liksom i förekommanderänta fall
utvecklingen dess aktiekurs. Dessutom påverkar miljöfaktorerav
risken för skador i samband med själva utövandet av
verksamheten, vilket har intresse också ifråga försäkringar.om

Nedan antal exempel på miljörelateradett informationges som
kan väsentlig för bedöma företag iatt miljörisk-ettvara ett
perspektiv. Exempel också på sådana tolkningar och ochges över-
väganden eventuella affärsrisker, sådan information kanom som

anledning till. Det skall här understrykas flera dege att av
faktorer nedan redan idag ingårnämns i nonnal analyssom ettav
företags ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Med
detta också miljöfaktorersär inverkan isagt att grunden inte är

speciell andra faktorers detän gäller bedömanärmer att ett
företags möjligheter eller risker i relation till marknaden eller
politiken och regelverket. Den skillnaden kunskapenstora är att

vilken miljörelaterad infonnation relevantom är samtsom
kompetensen värdera den i utsträckningatt ännu saknas tillstor
skillnad från vad fallet vid traditionell finansanalys.är Detsom är
egentligen bara den kunskapen och fantasin, i meningenegna
förmågan betrakta information olikaatt perspektiv, utgörur som
begränsningar det gällernär vad kan kommaavgöraatt attsom
påverka den finansiella risken eller möjligheten detoavsett rörom
miljöfaktorer eller andra faktorer.

miljörelateradeDen informationen har i det följande delats in i
kvantitativ, d.v.s. i någon mening objektivt mätbar eller observer-
bar, respektive lcvalilativ, vilket oftare inkluderar någon form av
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ochkvantitativmellanGränsenvärdering.bedömning eller
entydig.i heltfall intei vissainfomiationkvalitativ är

miljöinfomiationpåexempeldegenomgående kanNästan om
finansielledenbördenedan sägas attnämns gesom

infonnations-huruvidaanledningbeslutsfattaren övervägaatt
exempelviskostnader,framtidasignalerinnehållet somomger

styrmedel i formekonomiskainsattandeskapaskan avavgenom
skala blirskatteväxling is.k.miljöavgifter. Om storellerskatter

fådetta slagövervägandensjälvfallet attkommerrealitet, aven
aktörema.finansiellaför debetydelseallraden största

ochaffärsriskerpåExempelpåExempel
affärsmöjligheterinformationkvantitativ

miljöbetingadeförKänslighetkvantiteter,Råvaruanvändning;
frånefterfrägesvängningarandeländliga,förnyelsebara,

påprisförändringarförkunder,jämförelsematerial,återvunnet
jungfruligtilltillgångocholika år resp.mellan

förRiskråvara.återvunnen
regleringarlegala

marknadsmässigförKänslighetanvändaochEnergiåtgång
för-betingadpolitisktellermellanjämförelseenergislag,

energipriserändringolika av

restriktionerKänslighet förVattenanvändning, som
förändringarkrävakan t.ex.olika årmellanjämförelse av

idagrent ärvattenprocesser
bristvarahållpå många en
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Kemikalieanvändning, Känslighet för legala eller
jämförelse marknadsbetingademellan olika år begräns-

vilketningar i användandet,
kan medföra ökade FoU-
kostnader och investeringar

regel-luft, mark och Känslighet förUtsläpp till strängare
verk, marknadsreaktioner,jämförelsebuller,vatten;
behov investeringarmellan olika år av

Effektivt utnyttjande insats-Avfall; av
avfallvanligen mindrekvantiteter, typ, vara ger

och kostnader fördärmed lägreåteranvändning, återvinning,
deponi och avfalls-jämförelse mellan olika år annan

Återanvändning kanhantering.
få motsvarande effekt. Känslig-

legala eller fiskalahet för nya
med åtföljande investe-krav

ringsbehov

legala,Känslighet förTransporter; nya
fiskala eller marknadsbetingadeslag och omfattning
krav

och/Behov nyinvesteringarålderProduktionsapparatens av
avskrivningeller snabbare av

ochbefintliga anläggningar
utrustning

Saneringsskyldighetmark ochFöroreningar i vatten

kostnadskrävande åt-påKravRegelefterlevnad
gärder
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publi-Känslighet för negativAktuella och tidigare processer,
marknadsreaktionerskadestånd och förelägganden citet och

hänsyn ochglobal Lokala regler,Lokal, regional och/eller
förekommaopinioner kanpåverkan som

utvecklings-påverkar företagets
ellermöjligheter. Befintliga

internationella kon-kommande
inverka påventioner kan

mark-investeringsbehov eller
nadsförutsättningar

in-Minskad känslighet förGenomförda miljöinvesteringar
gripanden

eko-känslighetMinskadTecknade försäkringar för att
miljöskadornomiskt hanteramiljöskador

ellerpå företagetsDOG-certifiering, IndikationISO 14
miljöarbetedriftställetsEMAS-registsrering

konkurrensförmågaPåverkarmiljömärktaFörekomst pro-av
på marknadenoch positiondukter

ellerKänslighet för legalamiljöeffekterProduktens
efterfråge-ñskala krav samt

svängningar

ochpå nuvarandeIndikationBranschtillhörighet
miljöriskergenerellaframtida

byggnadens värde,Påverkarmed miljöproblemByggnader
kostnadskrävande åt-krav på

gärder
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Exempel på Exempel pä affärsrisker och
kvalitativ information affärsmöjligheter

Marknadsposition med Känslighet för ändrade kund-av-
seende på reaktiv:miljö; och myndighetskravman

så litet möjligt,gör som pro-
aktiv: ligger i branschensman
frontlinje

Företagsledningens hantering Påverkan på utvecklings-
miljöfrågorna; miljö- potentialenav

oganisatoriska för-ansvarets
ankring; utbildningsprogram;
beredskap för krishantering

LCA Indikationlivscykelanalys på eventuelltvar
myndighetsingripande eller
marknadsagerande kan inträffa

IndikationProduktutvecklingsstrategi på känslighet för
miljöbetingade förändringar på
marknader eller lag-genom
stiftning
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effektivtEtt utnyttjande alla kategorier får alltidav resurser en
positiv effekt på företagets kostnadssida och därmed på det
ekonomiska resultatet. Det kan här viktigt för den be-vara som
dömer företag den alltmer accentueradeett utvecklingenatt notera

de tidigare ibland så kallade "fria" nyttighetema,mot att luftt.ex.
och i ökande utsträckning intemaliseras i företagens räken-vatten,
skaper renings- och saneringskrav och/eller avgiftert.ex.genom
och skatter. Därmed får effektivitet i nyttjandet dessaav resurser
allt ekonomiskt genomslag.större

När det gäller resursanvändning och avfallsgenerering kan tex.
jämförelse med branschvisa effektivitetsnyckeltalen ge upp-en

fattning hur företaget positionerat inom sin bransch och hurärom
väl det står inför eventuella framtida krav såvälfrånrustat
marknad myndigheter.som

För inte riskera fastna i statiska analyser kan finnasdetatt att
anledning fundera förhållandet mellannärmare överatt tex.

företagets miljöpåverkan. kanbranschtillhörighet och företagEtt
bransch medmycket väl tillhöra normalt inte förknippassomen

miljöpåverkan livscykelanalysdär utvisart.ex. storstor men en
utanför tillverkningsprocessen eller desspåverkan i leden själva

motsvarighet tjänsteföretag. Ett exempel skulle kunnainom vara
beroenderesebranschen med mycket transporter.ett stort av

marknadsagerande riktar sigMyndighetsingripanden eller motsom
ekonomiska återverkningar förkunna fåflyget skulle storat.ex.

traditionelltOmvänt skullebranschen.många företag inom en
slutnatänkas utvecklasbransch kunnamiljöbelastande mot

produktion och därmed kommakretsloppsbaseradochprocesser
ekonomiska miljörisker. Detmindreförknippas med väsentligtatt

sträckahelheten ochförsöka tilldärför viktigt även utär att se
för bedömningen.tidsperspektivet

alltförförsåledes anledningfinnsDet snävtatt ettvarna
miljöinformationutvärderingen denekonomiskavid densynsätt av

ofta betraktasdetIndikatorer påtill förfogande.ställs somsom
kanmiljöområdet,bara inomhändelser, inteoförutsägbarasom

vadbaratillbaka i tidengånger spårasmånga vet manmanom-
kunskaper ekologigrundläggande inomefter. Brist påskall leta
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och naturvetenskap ökar naturligtvis risken förannan
överraskningar. Det finns antal väl kända miljöproblemett stort

vi har relativt kunskap intedettastor trotssom om men som
förmår åtgärda. knappastDet rimligt i framtidenär t.ex. att
betrakta ekologisk kollaps i haven eller skogen, där allvarligaen
störningar redan konstaterats, oförutsägbar och överraskande.som

fångaAtt in just den miljörelaterade information, ärsom
relevant inför ställningstagandet till bestämd finansiell risk,en en
företagskredit, aktieplacering eller transportförsäkring bjuderen en
emellertid på svårigheter. Vad förhållandevis lättstora är attsom
skaffa kunskap det redan har inträffat, redan stiftad lagärom som
och utfärdade bestämmelser, mängden utsläppta föroreningar,
vidtagna åtgärder och investeringar för främja bättre miljöatt etc.
Utöver det allmänt intresse information sådanaäratt attav om
förhållanden lättillgänglig har de finansiella aktörernaär ett
alldeles särskilt intresse information det här kanslagetattav av
tillhandahållas på sådant och i sådana former den uppfattassätt att

relevant och kan nyttjas för praktiskt bruk i den finansiellasom
beslutsprocessen. På detta område finns idag brister. Det ärstora
angeläget dessa brister i möjligaste mån avhjälps, ochatt

föreslåutredningen kommer därför i kapitel 4 åtgärder äratt som
ägnade förbättra situationen vad gäller tillgången på relevantatt
information det här slaget.av

Utredningen vill iemellertid redan detta sammanhang
framhålla, det i hög grad andra risker de framkallasatt är än som

miljöfaktorer, främst bestämmande för den finansiellaärav som
sektorns riskbedömning, risktagning och risknivå. I takt med att
miljöpåverkande faktorer identifieras finns det dock anledning att

sådana faktorer i ökande grad influerar bedömningenanta att av
dessa andra risker traditionellt har beaktat. Beroende påsom man
vilket perspektiv anlägger på begreppet miljö, vilket kortman
berörs i detta kapitels inledning, det möjligt hävdaär även att att
samtliga faktorer påverkar företags ställning ochettsom
utveckling kan hänföras till miljön.
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1niljöriskererfarenhetBankernas1.5 av

ställt fråganBankföreningen bla.Svenskahar tillUtredningen om
feniårsperiodenunder denmedlemsbankernainomdet senaste

miljöfaktorerobeaktadekreditprövningenvidexempel påfinns att
orsak tillbidragandefalleller i varjehuvudsakligvarit en

omfattningenställtshar ocksåFrågorkreditförluster.inträffade om
miljöfaktorervilkaförlustersådana typersamt somavomav

förlusterna.framkallatillbidragit att
undersöktinte tidigareframgårAv att ommansvaren

därförsaknasiniljöfaktorer. Detorsakatsharkreditförluster av
ochomfattningsäkerhetmed fullförunderlagtillräckligt att ange

helt klartemellertidstårDetförluster. attsådanatyp av
olikamedsamtalinträffat. Efterharkreditförlustermiljörelaterade

Iiittills hardetfrånutgä rörtutredningenvågarbankföreträdare att
Medförlustsiffror.genomgåendemed sinafåtal fallsig ettom

såkreditförluster inteinträffadevid ärdetförreservation att
"miljöfaktorer"hänföras tillkanvadurskiljalättalldeles att som

siginte änfemårsperiodenhela röraundertorde det meraom
till någotuppgåendemiljörelaterade förlustermedfallnågot tiotal

ellerorsakatFaktorerkronor.miljonertiotalnågrahögsteller som
främstförlustertill dessamedverkatstarktvarje falli varasynes

iinvesteringarkrav påfastighetssaneringar,påkrav
för vissmiljökaraktärhinderochsyftemiljöförbättrande av

rådakansjälv intenäringsidkaren över.näringsverksamhet, som
Tjcmobylkatastrofen.effektert.ex. av

svenskadeuppgickstatistikFinansinspektionensEnligt
femårsperiodenunderkreditförlustersamladekreditinstitutens

kronormiljarder175kronor,miljardertill 2381991-1995 varav
finansbolagtillhuvudsakligenochbankernatillhänför sig resten
förlustertill dessarelation ärbostadsfinansieringsinstitut. Ioch

ochsmåförsvinnandeförlusternamiljörelateradedenaturligtvis
uppgåintekorrekt bild,uppgifterovanståendeskulle, engerom

samladeårensdepromilletiondels senastenågontill än avmer
dessaunderjustÄven förlusterkreditväsendetskreditförluster. om

miljö-tydligtalldelesdockdet attvaritår ärstoraextremt
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faktorerna fram till spelat mycket ringa roll för kreditrisk-nu en
nivåns utveckling.

1.6 framtidaDet behovet av

miljöinfonnation

Den omständigheten antal betydande kreditförluster,att ett stort
framkallats obeaktade miljöfaktorer, hittills inte harsom av

inträffat, utesluter naturligtvis inte sådana förluster kanatt
uppträda i växande antal i framtiden. Med hänsyn till den ökade
uppmärksamhet miljöfrågoma får inom både vetenskap,numera
politik, näringsliv och inte minst media finns det goda skäl att tro,

marknadsreaktioner framkallade miljöinformationatt av ny
kommer bli både frekventa och genomslagskraftiga iatt mer
företagsresultaten. Problemet för aktörerna på de finansiella
marknaderna emellertid inte bara få på och klokt hanteraär att tag
den miljöinfonnation redan finns det redan harsom om som
inträffat. Det problemet de miljöfaktorer, iän större är som
beslutsögonblicket inte kännner till för det enskildaännu men som
aktuella företagets framtid kan bli helt betydelse.avgörandeav
Vad det här fråga ackumulerade hittills doldaär är t.ex.om
miljörisker, tekniska, biologiska eller medicinska rönnya men
också hela fältet nationell och internationell lagstiftning.av ny
Om sådant går det inte beaktansvärdagöraatt prognoser.

Om syftet med informationssystem på miljöområdet, såsomett
framgår direktiven, skall skapa bättre underlag förattav vara
finansiella bedömningar, finns det därför all anledning gåatt
försiktigt till och begränsa förväntningarna på vadväga
sofistikerade informationssystem kan åstadkomma praktisktav
värde i den ekonomiska beslutsprocessen. första handI det denär

faktiska informationen rådande miljöförhållanden kanrent om som
och bör förbättras. Antaganden vad kommer ske iattom som
framtiden på miljöområdet visserligenkan behöva mångagöras av
finansiella aktörer, underlaget för sådana bedömningar ärmen
knappast det slaget det kan samlas iatt ett aggregeratav
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skulle önska såinfonnationssystem hur ängärna att voreman
fallet.

redan existerande eller underredogörelse för någraEn närmare
ocheller mindre integrerade index-varandeutveckling mer

i kapitelmiljöområdet lämnaspåratingsystem
den finansiella sektornskartläggningFör närmare aven

kontaktutredningen imiljöområdet har varitpåinformationsbehov
bransch-aktörer, bla.finansmarknadensmed genom

Bankföreningen och Sveriges För-Svenskaorganisationerna
representerade i utredningensvaritsäkringsförbund, ävensom

referensgrupp.
kartläggningförsök tillkan dettaAllmänt sägas, attom

ochmiljöfaktorerförefalleraktörersamtliga överens attomvara
beslutsunderlagderasväxande roll iochspelarmiljörisker storen

svårt i generellamycketsamtidigtdet termerattäratt gemen
bidrakunnaskulleinformationförvad detkonkretion är som

påberoviss del kan dettaTillosäkerheten.minska atttill att
företagsresultathar påverkatmiljöfaktorerhurerfarenheterna av

huvudsakligaringa.fortfarande Denskadorinträffadeoch är
varmed härinformationsbchovet,torde dockförklaringen attvara
starkt frånskiftarinformationsinnehållet,efterfrågadedetavses

skilj-redovisadepå deBeroendeärende.ärende till ovan
försäkringsgivarensochplacerarenskreditgivarens,aktighetema i

på miljö-huvudgruppers kravockså dessablirbeslutssituation tre
olika.någotinformation

infor-preciserasvårigheter idagsektornsfinansiella attDen
också bekräftatsharpresentationenföroch formenmationsbehovet

utredningenmiljöområdet,inominstitutionerutländskade somav
med.kontaktvarit i
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1.7 Kreditgivarens informationsbehov

Företagskrediten tjänst, alltidär tillkommer i någon formen som
dialog mellan kredittagaren och kreditgivaren. Kredittagarenav

framställning, igör nonnalfallet skriftlig, bli beviljaden att ettom
visst kreditbelopp för i framställningen angivetett ändamål.
Kreditgivaren framställningen ochprövar skaffar i dialog med
kredittagaren in all den ytterligare information, kreditgivarensom

sig behöva för så väl möjligt kunnaatt bedömaanser som
kreditrisken och få bästa möjliga underlag för utformaatt
kreditvillkoren och värdera eventuella säkerheter.

l mycket enkla fall kan kreditbeslut fattas snabbt och direkt av
den handläggande tjänstemännen, normalt krävs ifrågamen om
företagskrediter omfattande beredning, avslutas meden mera som
föredragning och beslut i särskilt kreditbeviljandeett organ, som
beroende på bla, kreditens storlek kan direktion,vara en
kreditkommitté, lokalstyrelsc eller, då det gäller de allra största
krediterna, kreditinstitutets centralstyrelse. De beslut sådanasom
kreditbeviljningsorgan fattar mycket sällan beslutär vissom en
bestämd kredit på vissa bestämda villkor till viss bestämd kund.
Normalt innebär de i stället fastställer s.k. kreditlimiter,att man
d.v.s. beloppsramar inom vilka därtill behöriga tjänstemän inom
krcditinstitutet därefter och kan bevilja krediter till visstt.v. ett
företag eller företagsgrupp/koncem på villkor vad gäller säkerheter
och övriga villkor, översiktligt angivits i beslutetsom om
kreditlimit. Alla limitbeslut regelbundet och det bådeomprövas är
naturligt och nödvändigt all sådan kreditprövning sker iatt en
förtroendefull dialog mellan kreditgivaren och kredittagaren.

Med kännedom hur kreditbeslutsprocessen blir detutom ser
uppenbart, kreditgivarens infonnationsbehov växlar frånatt det

kreditärendet till det andra och varje företagskredit måsteattena
på högst individuellaprövas meriter. Det skulle sannoliktegna
öka minska risken för kreditförluster,än isnarare störreom man

utsträckning vad hittills varit fallet börjadeän fatta kreditbesluten
på grundval standardiserad information. Detta gäller i likaav mera
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informationen deniniljörelateradedenhög grad rentomsomom
infonnationen.ekonomiska

hur beslutsprocessenkännedomharFör den närut,seromsom
bankernaöverraskande,det inteföretagskrediter,gällerdet är att

informationfrågan vilkenbesvaraförhar svårt att
riskernatillgång för minimeraha tillbehövermiljöområdet de att

ställsochfrågan specificerasOm intekreditgivning.i sin
omöjlighelt enkeltföretag denbestämtbeträffande attärett

och generellafrån elementärabortserbesvara, meramanom
bestämdaockså detgrundinfonnation. Dettabehov viss ärav

korrespondens medochsamtalvidfåttutredningenintryck
behövaväxande gradisigManföreträdare.branschens anser

vadkonkretiseradetaljisvårtharmiljöinformation att meramen
framgårfalletsåefterfrågar. Attinformation ärfördet är man

utarbetats inomhösten 1996underpromemoria,klart somav en
kreditgivning.vidbeaktaMiljöfrågorBankföreningenSvenska att

Bilaga 2.
kankrcditriskerhanteringkreditinstitutensFör somav

denfrämstsäkerligendetmiljöfaktorer storaolikaframkallas ärav
företagmedelstorasmå och ärtillkreditermängden somav

påinverkagradhöghär ikanMiljöfaktorerproblematisk.
resultat.ochställningföretagets

information,varierandegradhögstaiför denGemensamt som
verifierbarainformationenönskarkreditgivarna är att avser

förbättratmiljöområdet. Detpå ärfaktadvs.sakförhållanden,
informationssystem.havill ettfaktaunderlag ut avman

påfinansiella aktörernade görakanjämförelserVärderande egen
tillgängliga. Dennafinnsgrundfaktarelevantabarahand, om

klartutredningsdirektiven,stöd iocksåharinställning angersom
miljöområdet skallpåinformationssystemmedsyftet varaettatt

denmedanbedömningar,finansiellaförunderlagskapa bättreatt
enskildamåstenågot görasbedömningenslutliga är avsom

jñnansielladeaktörer påandraellerförsäkringrybolagbanker,
marknaderna.
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1.8 Placerarens informationsbehov

Man kan risk för vägande invändningarutan konstatera, allatt
sådan miljörelatcrad företagsinformation, relevant vidärsom en
kreditgivarcs riskbedömning också intresse delär föratt taav av

investor i företaget. Lika klart det inte detär omvändaen att
påståendet gäller. Detta beror på placeraren i långt högre gradatt

kreditgivarcn inte bara harän beakta risken för kreditenatt att
jämte inte kan återbetalas ocksåränta måste bedöma vilkautan

möjligheter för positiv resultatutvecklingextra olikaen som
miljöfaktorer kan upphov till.ge

Om det för kreditgivare ofta de små och medelstoraären
företagen står i fokus, det för den helt dominerandeärsom

placerare i riskkapital, såväl enskildagruppen av som
institutionella placerare, däremot de normalt börsnoteradestora,
bolagen tilldrar sig intresse. Därmed givetvis inteärsom sagt, att
det inte skulle spela roll för den vill medstor attsom vara om

företag eller gå delägarestarta ett inytt redanettsom
existerande mindre företag tillgång till all den informationatt

på miljöområdet kanäven påverka företagets utveckling.som
Även allmänhetens aktiesparande i Sverige harom numera

mycket omfattning sker huvuddelen aktiehandelnstor av genom
fondförvaltare och institutionella placerare. Deras placeringar sker

undantagslöst konsekvent i enlighetnästan med analyser de själva
och enligt placeringsstrategier de själva hargör valt. Beroende på

val analysmodell och strategi varierar naturligt urvaletav nog av
basfakta placeraren sig behöva.som anser

Under dc åren har tillkommit antal fonder, vilkassenaste ett
placeringsstrategi har speciell miljöprofil. Dessa profiler växlar
emellertid. Det kan sig fonder inriktarröra sig påom som
placeringar i miljöteknikföretag, dvs. företag tillverkarsom pro-
dukter miljöarbetet, kompostkvamar,t.ex.som gagnar
vindkraftverk Andra miljöfonder endast placeringar ietc. gör
företag de bedömer ha klart bättre profil i övrigtänsom en
jämförbara företag vad gäller miljöledning, produkter ochtex.
tillvcrkningsprocesser. En sådan strategi måste bygga dels på
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sammanfattandepådels ocksåfaktauppgifterinhämtade egnamen
ellermiljöfaktorerolikavilken viktvärderingar grupper avav

bör tillmfaktorer ätas.
Svenskstrategimed sådanfond ärexempel påEtt en

Stiftelsen DetmellansamarbeteresultatetMiljöfond, är ettavsom
Miljöfond samlarSvenskFonder AB.ochSteget BancoNaturliga

miljörelaterademängdinenkätermed hjälpbl.a. storenav
basis dessaPåföretag.börsnoteradesvenskauppgifter avom
Miljöfond självSvenskändamåletföroch enligtuppgifter aven

förutsättningarbranschensdelsmodell kartläggerutarbetad man
produktions-ochprodukterdels företagetskostnadsstruktur,och

strategiskaochmiljöarbeteslutligen företagetsdelsmetoder,
viktasfaktorerpåverkandemiljötänkande. Dessa tre grupper av

bedömningen,sammanfattandelika vid denuppgiftenligt som
värderingar.måttbetydandeinnefattaroundvikligen ett av

undersökt företag.varjemiljöratingblirSlutresultatet aven
ochårligenbörsnoterade företagalla görsBedömningar enav

"topplista"revideradMiljöfondSvenskpublicerarårgång enper
fondensrangordning enligtinbördesde företag utanöver som

niiljöperspektiv. Förpositionerade iligger bästvärderingar ett
ochlistapå dennamedföretagbörsnoteradefinns 291996
där.i företagenbartplaceringar är upptagnafondens görs som
ochredovisasutvecklatMiljöfond öppetratingmodell SvenskDen

i nulägetföretagidentifiera de"attSyftetutförligt. somanges vara
framtidensframgångsrika påbliförutsättningarbästhar att

marknad".
analysmodellMiljöfondsSvenskmedhuruvidaFrågan man

Dock kanidag besvara.omöjligsyfteuppnår detta attär
fr.o.m.d.v.s.har tillämpats,modellenden tidunderkonstateras att

följtii fondenkursutvecklingenhar sett1994, stortoktober
fondenharUnder 1996fondbörs.på Stockholmsgeneralindex

marknaden.påallra bästasig bland dedock placerat
företrädare föranalytikerinternationellamångaLiksom menar

framsyntomfattande ochmycketmiljöfondersvenskaolika ettatt
företagpåindikatorallmänfungera ettkan attmiljöarbete som en

strategiskaochområdenhanterahar lättgenerellt attsett nya
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frågeställningar. Därför skulle företag får hög miljömässigsom en
rating också ha goda förutsättningar hantera andra frågor.att även

Att härvidlag urskilja vad orsak och vad verkanär ärsom som
emellertid inte lätt. Välsköttaär företag med god organisation och

bra ledning har i allmänhet också god nivå på sitt miljöarbete.en
Om sådana företag också uppnår goda ekonomiska resultat, vilket
de ofta behöver det inte primärt berogör, på de sköter sittatt
miljöarbete väl. Snarare det så det goda miljöarbetet berorär att
på företaget jämväl i övrigt välskött och haratt god ledning.är en

USA harl emellertid forskningsinstitutet Investor Responsi-
bility Research Center Inc IRRC i Washington DC genomfört en
rad studier alla pekar på det finns klart positivtatt ettsom
samband mellan företagens miljöarbete environmental perfor-
mance och deras ekonomiska resultat, med flera olikauppmätt

34nyckeltal.gängse
Under fem år har följt och jämfört antalett stort storaman

företag redovisade i the Standardär Poors 500 index. Densom
information utgått från kvantitativa uppgifterärman om
företagens utsläpp olika miljöskadliga förbrukningämnen,av av
olika giftiga utbetalda ersättningarämnen, för miljöskador, antal
anmälningar för miljöbrott litigations allt redovisat im.m.,
relation till omsättningsmått per unit revenue. Undersökningarna
pekar på börsportfölj bestående slumpvisatt urvaletten av av
företag med god miljöprofil på detta någotmätt bättresätt ger
avkastning portfölj bestående jämförbaraän företag ien av samma
branscher med miljöprofil "consistentlysämre obtained-
marginally better financial performance than industry-matched
portfolios with demonstrably environmental performance".worse
IRRC hävdar därför utnyttjande kvantitativa nyckeltal påatt av

aCohen,M.A., Fenn, S.A. and Naimon. J.S., Environmentaland FinancialPerfomiance:
TheyAre Related InvestorResponsibilityResearchCenter 1955,Inc.. Washington

D.C.

Naimon, LS.. The RelationshipBetweenEnvironmentalPerformance Financialand
Performance,Proceedingsof GLOBE 1994CD, Vancouver, Canada.
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förpraktisktill nyttakunnamiljöområdet bör storvara
placeringsrådgivareochportföljförvaltareplacerare,institutionella

sektorn.finansiellainom den

infonnationsbehovFörsäkringsbolagens1.9

försäkrings-harkapitelinledningsvis i dettaframhållitsSåsom
miljöinformationprincipibehovbolagen typ somavsammaav

ochkreditgivarerollerförsäkringsbolagensbankerna. I som
kandäremotmedan detuppenbart,heltdettakapitalplacerare är

försäkringsbolagensfrågaiannorlundasig litetförhålla om
sakförsäkringsområdet.påriskhantering

För-SverigesharutredningenfrånförfråganEfter
följande:framhållitbl.a.dettasäkringsförbund om

företagsolikainformationlättillgängligoch"Offentlig om
ochriskurvalbolagensönskvärd förmiljönpåbelastning är

försäkringssidan.påpremiesättning
svårtdockmiljörisker kan attskaVad varasomansessom

giftigamiljöriskÄr brandrisk att enavgränsa. t.ex. somanseen
tillledaÄr kanarbetsmiljödåligbrandvid somengaser

bilarmiljörisk Kanarbetsskada somansesatt som enanse
täcksbetydelsegenerellMiljöriskermiljörisker i avsom

liksomvid premiesättningendifferentierasochbedömsförsäkring
arbeteskadeförebyggandeförsäkringsbolagensrisker. 1andraalla

Utredningenselement."naturligtmiljöriskerbeaktande ettär av
kursivering

"försäkringsbolagenvidareframhållerFörsäkringsförbundet att
tillmöjligheterskaderisker,potentiellainformationefterfrågar om

Dennaförsäkring.tecknandeinförsaneringreparation, etc. av
svårtdockDet attförsäkringstagaren. ärfrånhämtasinfonnation

olika företagmellansåväljämförbarinformation somfå ärsom
inteinformationenproblemEtt ärföretagen. attinomårenöver

någonhosföretagenutanförhåll t.ex.på någotsamladfinns
gränsvärden.utsläppinformation utövert.ex.myndighet om
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Det finns starkt intresse hos bolagenett för angivnaatt ovan
ändamål få serier miljödata tillgängliga företag/koncem iav per
någon databas, helst tillgänglig via Internet. Databasen bör ligga
hos någon med intresse och potential bygga ochatt system
modeller för informationen. Den bör för universitetöppenvara
och högskolor har sådan potential. Att någon försom svarar upp-
dateringen sådan databas givetvis avgörande betydelseärav en av
för denna.nyttan av

Miljörating och miljöindex intressanta, det kanär men vara
svårt finna objektiva modeller och ocksåatt använda dematt
objektivt. kanDet viktigare användare får devarjeatt göravara

miljöinformation behövs.aggregeringar Utredningensav som
kursivering

Branschspecifika nyckeltal också intresse underär av samma
förutsättningar."

10 Informationsbehovet för

finansanalytiker

Den finansiella sektorns behov förbättrad miljöinfonnation attav
ingå i det beslutsunderlag krävs för olika finansiella beslutsom
har också uppmärksammats Sveriges Finansanalytikersav
Förening. Föreningen har under hösten 1996 beslutat publicera en
rekommendation Miljöinformation för Finansanalytiker, Bilaga 3,

sikte på sådan miljöinfonnation, analytikernatarsom som anser
bör finnas med i företagens årsredovisningar.

Om finansanalytikemas rekommendationer följs, har enligt
utredningens uppfattning förtagits underlätta deett stort steg att
finansiella aktörernas möjligheter på enkelt direkt frånatt ett sätt
företagen få fram information, för dem kan relevant isom vara
deras beslutsfattande. Dock har anledning detanta, attman nog
kommer dröja flera år, innan dessa rekommendationer vinneratt
full genomslagskraft på företagsmarknaden.
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Sammanfattning1.1 1

finansiellakonstatera denSammanfattningsvis kan utredningen att
och helst också jämförbartillförlitlig, relevantbehovsektorns av

för beslutingå i underlagetföretagsinformationmiljörelaterad att
risker och/ellermedför finansiellatransaktioner, somom

växande.insikten dettasamtidigtmöjligheter ärär stort omsom
olika slag.mångainformationInformationsbehovet avavser

vilket medför dentill ärende,från ärendehög gradväxlar iDet att
generellasvårt iharföreträdarefinansiella sektorns tenneratt

skulle hainformation devilkenkonkretisera attstörsta nyttan av
företagvärderingardet inteuttalas allmäntDockerhålla. äratt av

miljöområdetfaktaupplysningar påmiljösynpunktfrån utan rena
efterfrågar.som man

miljörelateradsådanocksåkonstaterarUtredningen ävenatt
lämnarkvantitativa fakta,mätbaraenbartinformation avsersom

faktamed sådanafinansiella aktörernaför de attstort utrymme
ochfinansiella riskernadcbedömningarskildagrund göra avsom

möjlighetema.
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2 Källor till miljörelaterad
information

2.1 Inledning

Enligt utredningsdirektiven skall utredaren kartlägga befintliga
informationskällor såsom frivilliga miljörapporter, miljö-
konsekvensbeskrivningar, obligatorisk miljörapportering till
kommuner och länsstyrelser för tillståndspliktig verksamhet samt
den kartläggning förorenade marker nyligenöver genomförtssom

ÄvenNaturvårdsverket. informationskällor underav ärsom
utveckling bör beskrivas. Vidare skall utredaren bedöma vilkeni

dessaman informationskällor användbara vid finansiellaär
institutioners värdering miljörisker.av

Källor till sådan miljöinform ation kan ha betydelse för densom
finansiella sektorns riskbedömningar finns idag dels hos företag
och institutioner bedriver olika former verksamhetsom av som
påverkar miljön, dels hos statliga och kommunala myndigheter

sysslar med tillståndsgivning och kontroll verksamhetersom av
kan skadliga för miljön.som vara

Därutöver det uppenbart både svenskaär och utländskaatt
institutioner bedriver forskning miljöområdet har tillgångsom
till information kan värde vid riskbedömningar.stortsom vara av
Slutligen finns det anledning för de finansiella aktörerna beaktaatt

den information finns hämtaäven direkt i det legalaattsom
regelverket, d.v.s. lagar och förordningar liksom rekommen-
dationer och anvisningar utfärdats olika myndigheter påsom av
miljöområdet.

Den kartläggning informationskälloma lämnas i detav som
följande inte anspråk på fullständighet. Dengör endast attavser
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viktigaste ochbeskrivning de generelltöversiktliglämna aven
lättillgängliga informationskällorna. Uppdelningensamtidigt mest

information kan lämnas direktpåinfonnationskällorxia som aav
hos myndigheterfinns hämtaföretagen och sådan att gersom

Vad finnsför dubbelbesknvningar.naturligtvis stort utrymme som
tidigare inomfinns för detmyndigheternahos ännumesta

informationskällorkartläggning deföretagen själva. Någon somav
hellergjorts.kan erbjuda har inte nteforskningsinstitutionerna

denredovisningnågonhärnedanlämnas enormaav
kan hämtasbibliotekens databaserviainfonnationsmängd ursom

miljöområdet.påoch litteraturforskningrapporter annan
miljöskydds-omfattasföretagsmåBeträffande avsom

storlek inteandra företagallalagstiftningen oavsettsamt som
iniljörelateradkonstateraskandensammaunderlyder att

myndigheterna idag.hossaknasutsträckninginformation i stor
intemiljöskyddslagenfaller underverksamheterFör sommensom

miljörapporterkrav påingafinnsförprövningspliktiga t.ex. somär
finns här iInformationmiljöstörandededokumenterar momenten.

kommunalaberördahosi aktemahämtahandförsta att
särskiltfall inteda i mångaochlänsstyrelserochmiljönämnder är

aktuellt.
påfallmöjligen i vissaochbranschvisnivå,aggregeradPå en

produceradallmänhettillgå, istatistikfinnsproduktnivå att av
SCB.Centralbyrån,Statistiska

samtliga idaghosbrist,ellerdrag,genomgåendeEtt en
miljö-innehållermycket sällandekällorförekommande är att

koneemniväellerpå företags-sammanställdinfonnationrelaterad
vilketdotterbolag,och/eller äranläggningarsamtligaomfattande

finansiellainklusiveaktörerolikaefterfrågasnågot externaavsom
institutioner.
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2.2 Information från företagen

2.2.1 Obligatorisk miljöredovisning

Enligt direktiven skall utredaren samråda med Redovisnings-
kommitten dir. 1991:71. Sådant samråd har ägt rum.

"ÖversynI sitt slutbetänkande redovisningslagstiftningen"av
SOU 1996:157 sid. 403-413 anför kommittén, att
redovisiiingslagstiftningen i första hand bör sikte på sådanta
information omedelbar och väsentlig betydelseär försom attav
utomstående intressenter skall kunna bilda sig riktigen
uppfattning företagets finansiella ställning och resultatom samt

företagets utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter iom
finansiellt hänseende. Kommittén framhåller det inte kanatt vara

uppgift för den redovisningen tjänaexterna atten som
påtnvckningsmedel på företagen på visst vadatt sätt,agera ex.
gäller åtgärder och insatser på miljöområdet. sådanFör en
styrning företagens beteende står andra verktyg till förbudsav
statsmakterna. Enligt kommitténs mening bör därför undvikaman

åtgärder från lagstiftarens sidaatt dengöra externagenom
redovisningen till instrument för påverka hur företaget skallett att
bedriva sin produktiva verksamhet. Syftet med lagstiftningen bör

säkerställa den information företaget lämnaratt tillattvara som
sina stående intressenter utformad på sådant denutom är ett sätt att

användbart underlag för olika slags ekonomiskautgör beslut.ett
Kommittén konstaterar vidare det redan inom föratt ramen

befintlig lagstiftning ställs krav på redovisning väsentligaav
händelser och viktiga förhållanden, framtida utveckling samt
forskning och utveckling kan påverka företagets ställning ochsom
resultat.

understrykaFör vikten sådan iniljöinformationatt att ärav som
väsentlig betydelse för bedömningen företagsettav av

utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter lyfts fram föreslår
dock redovisningskonimittén viss miljöinfonnation obligatorisktatt
skall lämnas i förvaltningsberättelsen. Förslaget föranledersom en
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ÅRL kap.årsredovisningslagen 6 l §ändring iförtydligande tar
verksamhet imiljöfarligbedriversikte på företagenbart som

skallsådana företagoch innebärmeningmiljöskyddslagens att
påverkan på denverksamhetensupplysninglämna yttreom

miljön.
upplysningskrav kansådantInförandet ett ses som enav

redovisningskommitténsenligtviktdenmarkering somav
dessaoch intressetmiljöfrågorvidbör fästasuppfattning attav

informationinnebarFörslagetårsredovisningen.lyfts fram i att ny
anniälnings-företageftersomskapas, ärkommer ävenatt som

endastnärvarande skallinfonnation. Förlämnapliktiga skall
forminformation ilämnaföretagtillståndspliktiga av
lagstadgatSe 2.3.1 Ettmiljömyndigheten.tillmiljörapporter
pågåendedensamtidigtkanupplysningskrav uppmuntra

och fungeramiljöredovisningsområdetpåutvecklingen som
område.på dettautvecklingenfortsattaför denavstamp

uppfattning.dennadelarMiliöinf0m1ationsutredningen

miljöredovisningFrivillig2.2.2

börjatårsedan någrafrivilligpåharföretag vägFlera större
ingår iantingenmiljöredovisningarpublicera som

tryeksak. Dennaredovisasellerårsredovisningen separatsomsom
utomlands.ochSverigeibådepågårutveckling

imiljöredovisningfrivillig ärlämnarföretagsvenskaDe som
innebärtillståndspliktiga. Detbörsnoterade ochregel både senare

ML,Miljöskyddslagen,tillstånd enligtmyndighetshamåstedeatt
avsnittvidareverksamheten. Sebedrivaför1969:387SFS att

och 2.4.3.2.4.2
ochinitiativföretagetspåMiljöredovisningama egetupprättas
ochredovisasskallför vadpraxisochreglersaknasdet ännu som

utformningnuvarandeMiljöredovisningarnasvilketpå sätt.
iföretagmed andratidensåväljämförelserinnebär överatt som

kansällanså längebranschen göras.ännu
sinlämnar iföretageninformationmiljörelateradeDen som
tillförlagdtyngdpunktenoftastmiljöredovisning harfrivilliga
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redogörelser för miljöpolicy och miljöledningssystem. l varierande
grad redogörs för verksamhetens miljöpåverkan, för
resursanvändning och kvantiteter avfall och utsläpp. Redogörelser
för uppställda mål och miljöprestanda i föhållande till sådana mål
förekommer sällan och hitintills dominerar de verbala,mer
kvalitativa uppgifterna de kvantitativa.över Information som
behandlar miljöfaktoremas eventuella påverkan på företagets
ekonomi förekommer i mycket liten omfattning.ännu

Olika branscher har kommit olika långt det gällernär att
redovisa sin miljöpåverkan. Bland inom skogsindustrinannat
finns exempel där uppgifter energianvändning, råvaru-t.ex.om
förbrukning, utsläpp och avfall totalt och produkttonper

Denna redovisning sker oftastpresenteras. på anläggnings- eller
dotterbolagsnivå och sällan för hela företaget eller koncernen.mer

2.2.3 EMAS-registrering med tillhörande

redovisning

EMAS, Eco Management and Audit Seheme, EUsär
miljöstymings- och miljörevisionsordning. EMAS-arbetet regleras
i EUs förordning 1836/93 kompetteras med svensk lagnr som
SFS 1994:1596. Denna ordning har tillkommit för främjaatt en
fortsatt förbättring industriella verksamheters miljöarbete ochav
för infonnera allmänheten detta miljöarbete. Deltagandetatt ärom
frivilligt och i första hand vänder sig EMAS så länge tillännu
industriföretag. Arbete har påbörjats för utveckla ochatt anpassa
EMAS också till andra verksamhetertyper t.ex.av som
kommuner.

Registrering enligt EMAS sker anläggningsvis och för bliatt
för registrering måste antal kravantagen uppfyllda.ett vara

Grundförutsättningen företaget följer aktuellär att
miljölagstiftning. Företaget måste miljöpolicy ochäven anta en
genomföra grundlig miljöutredning för varje anläggningen man
önskar registrera. ska ocksåMan fastställa miljöprogram förett
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ochkvantifieradc mål för miljöarbetetinnehållandeanläggningen
mål.nå dessaåtgärder för att

aktuellaför denmiljöstyvrningssystcmeffektivtVidare skall ett
miljöarbetet skallredovisar hurdärVerksamheten införas man

medutföra miljörevisionskallorganiseras. Slutligen enman
utomstående, ieller med hjälpregiimellanrum,jämna avegen

med informationföretagsledningenförsesyfte att om
miljöarbete.anläggningens

revisionsperiodvarjeeller vid slutetuppfylldakravenNär är av
miljöredovisningår, skall1-3omfattar upprättas.normalt ensom

miljömässigaanläggningensinfonnationfinnasHäri skall bl.a. om
förmålangivandemåluppfyllelsegrad samtstatus, av nyaav

förbättring.fortsatt
miljö-granskarmiljökontrollantackrediteradoberoende,En

förenkladEnmiljöstyrningssyistemet.ochredovisningen
anläggningensinformationenmed denredovisning senaste om

varje år,producerasnonnaltkommermiljöstatus att men
revisionrcvisionsperioden. Externi slutetkontrolleras endast av

mellanrum.årshögstmåste ske med tre
till ABSverigeskickas imiljöredovisningengodkändaDen

anläggninggodkändregistrerarMiljöstyrningsrådetSvenska som
förfråganpåskyldigtFöretagetEMAS-förordningen. attärunder

iDetmiljöredovisning. attvärt noteraär attsinlämna ut
"Miljöredo-föreskrivspunktartikel attförordningens

pâoch skrivasallmänhetenpåmed tankeutfomiasskallvisningen
sätt."begripligtochkortfattatett

iföretagetvidarestadgaspunktartikel, attI samma
utvärderaverksamheten,beskrivaskallmiljöredovisningen

ochverksamhetenberörsmiljöförhållandenväsentliga avsom
miljö-ochmiljöprogrammiljöpolicy,medarbetetpresentera

sammanfattningocksåskallManstymingssystem. avenge
råvaror,förbrukningbuller,avfall,utsläpp,sifferuppgifter avom

ochenergi vatten.
anläggningar400november 1996frånuppgifter ärEnligt ca

ObserveraSverige.ill attregistrerade,inom EU varav
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registrering inte juridisk endast gällerutanavser en person
enskilda anläggningar.

Miljöstymingsrådet har gjort genomgång drygt l00-taletten av
miljöredovisningar och konstaterar de har del brister vadatt en

sådan information skall finnas med enligt förordningensavser som
artikel förklaringEn till de iakttagna bristerna i rapporteringen

anvisningarnasägs innehåll och utformningatt inte ärvara om
särskilt detaljerade, med tiden kommer säkerligen viss praxismen

utvecklas likfonniga EMAS-redovisningar.att mot mer
Miljöstymingsrådet till 90 % och Sverigesägs statenav av

lndustriförbund och Svenska Kommunförbundet med %5 vardera.

2.2.4 ISO 14000

International Standardization Organisation, ISO, 100-är snarten
årig internationell organisation för standardiseringsverksamhet där
varje land har standardiseringsorganisation kansom en vara
medlem via medlemsavgift. Standardiseringen Sverige,I SIS, är
centralorgan för standardiseringsverksamheten i vårt land och är

fristående, opartisk, ideell förening med medlemmar frånen
näringsliv och och andra institutioner i samhället. Regeringen
fastställer stadgar och SIS ordförande. Finansiering skerutser
huvudsakligen medlemsavgifter.genom

SIS auktoriserar standardiseringsorgan inom olika fackområden
och området miljö under Allmänna Standardiserings-yttre sorterar

STG. STG liksom SIS förening med medlemmarärgruppen, en
från näringsliv och samhälle statsanslag finansierar sinutöversom
verksamhet bl.a. uppdragsmedel.genom

Sedan bedriver ISO1992 världsomfattande standardiserings-ett
arbete miljöområdetinom vilket stegvis resulterar i ISO 14000-
serien internationella miljöstandarder. Deär ärsom en grupp

organisationsorienteradeuppdelade i och produktorienterade
standarder.
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organisationsorienterade standardema inlecs Miljö-De med
beskriver hurledningssystem 14001 organiserar detmansom

miljöarbetet i syfte nå ständig förbättring.övergripande att
miljöpolicy planering,Centrala element här ochär

ledningenskontroll revisionimplementering, samt av
skall kunna tillämpasAvsikten denmiljöledningssystemet. är att

oberoende eller storlek. Dennapå alla organisationer typav
hur miljöarbetetoch förnonngivandestandard är anger ramen

Övrigacertifiering skall kunna ske.förskall organiserat attvara
karaktär.frivilligstandarder har en

ochkontrollerarMiljörevision därstandardgruppNästa är man
dennafastställda standarder imiljöarbetet. Under 1996reviderar

miljörevisionprinciper förbehandla allmännakommer attgrupp
vilka kvalifikationerlskall utföras 1401denna14010, hur samt

ha 14012.miljörevisor bören
återfinnsorganisationsorienterade standardemadeSist bland
beskrivasyftar tillprimärtMiljöpresrtanda 14031 attsom

miljöaspekter. 1betydandeidentifieraförtillvägagångsssätt att
jämföra"kvantitativt"möjlighetocksådenmån kanviss attge

medoch organisationerolika företagmiljöarbetet i samma
intemapå företagetsTyngdpunkten liggerbranschtillhörighet.

mål.uppföljningochutvärderingbehov sattaavav
Perfomiance"EnvironmentalmiljöprestandaUtvärdering av

företegsledningsnivåpå såvälsketänktEPE",Evaluation, är att
utifrånskerprestandaindikatorerdriftsnivå. Val avsom

"definiera EPEmiljön. Mantillståndet iinformation som aom
analyze,andindicators reportselect toto assess,measure,process

performanceenvironmentalorganizationscommunicateand an
fungerandecriteria." Ettperformanceenvironmentalagainst its

förunderlagkan irapporteringssystem nästainternt stegett ge
Viktiga målgruppermiljöprestanda.kommunikationextern av

ochförsäkringsbolagbanker,finansielladå organ, somvaraanges
börser.

resultatenåterges hurstandarddennatillbilagal aven
Utvárderingsarbetetoch redovisas.miljöarbetet skall rapporteras
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sker hjälpmed miljöindikatorer på vilka antal exempelettav ges
i nämnda bilaga.

Arbetet med standarden avseende miljöprestanda har ännu
resulterat i något officiellt dokument och det i skrivande stundär
november 1996 klart sådant kommer.när ett

Till de produktorienterade standarderna hör Livscykelanaljas
14040, vilken verktyg syftar till helhetsbedömningär ett som en

produkts miljöpåverkan från råvaruutvinning till återvinningav en
och/eller slutlig avfallshantering. Se avsnitt 2.2.8,även
Livscykelanalys.

Den andra produktorienterade standardgruppen är
Miljömärkning handlar14020 hur beskriver ochsom om man
kommunicerar miljöegenskaper.produkters Kommande standarder
inom miljömärkningsområdet omfattar både kvalitativa och
kvantitativa benämnsDe och och förIIIsystem. typ
respektive kommer miljömärkning ske med symbolertyp att
kvalitativ, iniljöuttalanden med symbolergenom egna
kvalitativ/kvantitativ och slutligen med miljövarudeklarationer
kvantitativ. Exempel på I-märkning "Svanen", nordisktärtyp ett
samarbete tillsammans med några andra etableradesom
märkningssystem beskrivs i kapitel i avsnittet3närmare
Miljömärkning. Exempel på idag förekommande ll-typen

"Återvinningsbar"märkning för förpackningar ordetärt.ex.
tillsammans med triangel sidor består pilar.en vars av

Typ III-märkning, miljövarudeklaration, tänkt inbegripaär att
produkts miljöprofil baserad på livseykelanalys. Någraen en

exempel på kan ingå i miljöprofilparametrar ärsom en
energiåtgäng, vattenåtgång, råvaruåtgång, återvinningsgrad, utsläpp

avfall redovisat på i första hand produktnivå.av o.s.v.
och Ill-märkningarFör ställs krav tredje-påtyp

medanpartsverifiering det däremot för kommertyp att
formuleras vissa krav i standarden för denna märkning skall fåatt

Sådana krav kan fungerande insamlingsystemgöras. attvara
existerar, återvinningsanläggning finns och det finnsatt att en
marknad för materialet ifråga.
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Ytterligare standard under utveckling benämndären
MiZ/ölerzninologi 14050, där sådana används inomtermer som
ISO skall definierasl4000-seriei1 entydigt sätt.ett

standarder inom områdena Miljöledning och MiljörevisionFem
klara accepterade internationella, europeiska ochochär nu som

efterföljandesvenska standarder. standarderna beräknas bliDe
Certifiering enligt kommandeklara under 1997-98. de stati-

på valfritt det enskilda företaget.dardcma kan kombineras sätt av
certifieratföretag eller organisation blivitoch medl att ett

förföreslagen kravspecifikationskall enligtenligt ISO 14001
organisationen haföretaget ellerMiljöledningsstandarden

för organisationen visamöjligt"dokument det attgörsom
standard".finns i dennade kravöverensstämmelse med som

och 14000mellan EMAS ISOSkillnader2.2.5

standardgruppISOmedan 14000förordningEMAS ärär enen
miljöledningssystemförutomframgåttvilket ävenovan,som,

ISO 14000Uppläggningenandra komponenter.innehåller av
kvalitetscertifiering.förISO-systemtidigaremycketpåminner om

respektivedebrukarjämförelserDe göra avserman
EMAS och ISO 14001.inominiljöledningssystemen

EMASavseenden.tvåISO 14001 igår längreEMAS än
miljöutredninginledandeobligatorisk attsamtföreskriver en

beskrivaochpublicerasskallmiljöredovisningföretagets
dvs.allmänheten,begripligt förpåmiljöarbeteföretagets sättett

ocksåEMAS kräverexplicit.formulerasöppenhet ettpåkrav
miljöarbetetförbättringarfortsattafrån företagetåtagande avom
ekonomisktteknik inomkändabästaanvändandemed av

framhävtshar tidigareDettagenomförbara gränser. ensom
förekommerskrivninglikartadmellanskillnad systemen men en

ISO 14001.inomäven
EMAS hargradhögreISO i14000gäller änGenerellt attsett

för främsthjälpstyrmedel tillinterntkaraktären av
uttalathardettaEMASmedanföretagsledningen, utöver ett
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utåtriktat, kommunikativt syfte. Detta förhållande återspeglas just
i det faktum EMAS-förordningen till skillnadatt från ISO 14000
föreskriver offentlig och godkänd miljöredovisningextern och att

EMAS-registrering medför tillstånd använda särskildatten en
symbol deltagarförsäkran i kommunikationen med omvärlden.
EMAS-registreringama publiceras dessutom i officiellaEUs
tidning.

Det förenar skiljerär ochän systemen attmer som som
framhäva skillnaderna upplevs allt mindre intressant. Tankensom

de skall kunna integreras.är De flesta företagatt inför ettsom
miljöstymingssystem kombinerar ISO l40l och EMAS och har
funnit flera fördelar med detta. lnom EU-kommissionen förbereds

beslut godkänna lSO 14001 miljöledningssystemett inomatt som
EMAS. Godkännandet ISO 14001 europastandard innebärav som

olika nationella standarder inom EU Storbrittanniensatt tex.som
miljöstymingsstandard BS kommer7750 dras in.att

Registrering enligt EMAS eller certifiering enligt ISO 14001
ställer inga krav på nivån på måluppfyllelse företagenexterna utan

sina mål. ellerFöretaget anläggningen förpliktar sigsätter attegna
genomföra ständiga förbättringar och de målen måsteuppsatta
innebära förbättring i förhållande till nuläget. Krav ställs på atten
målen uppfylls. innebär såledesDet företaget elleratt
anläggningen inte "miljömärkt" enligt absoluta,är externa
kriterier. Det betyder två anläggningar/företag bedriveratt som
liknande verksamhet kan bli registrerade enligt EMAS och/eller
certifierade lSO deenligt 14001 vid jämförelseäven om en
sinsemellan uppvisar skillnader i resultatet miljöarbetet. Enav
registrering/certifiering dock företaget följergaranterar att
lagstiftningen EMAS-registrerat företagoch måste dessutomett
offentligt resultatet sitt miljöarbete.redovisa av

2.2.6 Miljörapport

Företag Miljöskyddslagen 1969:387enligt bedriversom
tillståndspliktig verksamhet till aktuellskyldiga tillsyns-är att
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myndighet årligen skicka s.k.in Miljörapport för berörden
anläggning.

utförligare nedanMiljörapport behandlas i avsnitt 2.3.1.

Branschsamarbete kring miljöfrågor2.2.7

förekommer både nationellt ochmånga branscherInom
miljöområdet där bl.a.samarbete påinternationellt enatsman om

miljömåloch riktlinjer avseende branschensdeklarationervissa
banker och försäkringsbolagSå har bådeoch miljöarbete. t.ex.

EnvironmentUnited Nations Programme,förinom ramen
Banksbranschdokument, "Statement bytvåUNEP, skapat on

respektive "StatementDevelopment"SustainableandEnvironment
ochantalet bankerCommitment". IdagEnvironmentalof är

omkring 90till dokumentenanslutit sigförsäkringsbolag som
respektive 60.

europeiskasinharkemisektominomFöretag genom
Council,IndustryChemicalsamarbetsorganisation European

för redovisningriktlinjerarbetat framCEFIC, bl.a. av
enhetligtnåi syftemiljöpåverkanverksamhetens att ett mer

rapportfonnat.
förpresenteradeICC,Handelskammaren,Internationella
förprinciperdär 16näringslivsprogramår sedannågra ett

ochforrnuleratsutvecklinghållbarriktningmiljöarbete i mot en
sig.anslutaföretagenskildavilkettill attuppmanas

miljöområdetpånåringslivsorganisationinternationellEn annan
Development,SustainableCouncil ForWorld Businessär

offensivttillföretagstimulerasyfteWBCSD, ettär attvars
och motiverakonkurrensfördelar,medförakanvilketmiljöarbete

miljödiskussionen.tillkonstruktivt bidratilldem att
Environmentalof"Self-Regulationfrån UNEPI rapporten

olikautvärdering 241996Management" görs aven
ochmiljöpoliciesoch derasbranschorganisationerinternationella

olikahur deanalyserasmiljöområdet. Ipåriktlinjer rapporten
Rio-åtgärder itill deförhåller sigmiljörekommendationema

verk-internationelltberörZl-dokuinentAgendakonferensens som
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Åtgärdernaföretag. kan dclas fyrai huvudområdcn:samma
företagets globala miljöledning, miljömässigt riktiga produktions-
och konsumtionsmönster, riskminimering och miljökostnads- och
intäktsredovisning.

Jämfört med tidigare studier har betydande framsteg noterats
vad gäller frivilliga åtaganden internationellt tillämpa detävenatt

landets ibland miljölagstiftning, minskastramare attegna
naturresursanvändningen och -utarmningen och vidtaatt
säkerhetsåtgärder för minska miljöriskerna. kanDäremotatt
rekommendationerna förpliktelsernaoch skärpas vad avser
företagens miljörapportering till allmänheten och utvecklingen av
miljöräkenskaper. konstaterar också påMan aktivitetenatt
miljöområdet inom dessa branschorganisationer inför ochhögvar

sambandi med Rio-konferensen den därefter avtagit.att attmen

LivscykelanalysLCA2.2.8

flera såvälI begreppet livscykelanalys metoder beskrivaattryms
produkters olika produktionssystems miljöpåverkan.som

innebörden livscykelbedömning LifeBegreppet LCA har numera
många bedömningCycle Assesment på grund de momentav av

förkortningeningår engelska LCA användsi arbetet. Densom
fortfarande internationellt.såväl i Sverige som

kvantifierar, bedömer och värderarEn livscykelanalys tex. en
och effekter underprodukts förutsättningarmiljömässiga

råvaruval tillproduktens från projektering ochhela livstid,
återanvändning, skrotning. kapitel har iåtervinning eller I l

tänkbarauppställningen miljörelaterad information och dessöver
infonnation, LCAhänförts till kvalitativeffekter LCA men en

också myckenhet informationinnehåller självfallet aven
kvantitativ art . håll.pågår utvecklingsarbete på flera lLCA-områdetInom

Nutek Tekniskaindustriföretag, och ChalmersSverige antalhar ett
vidsig i utvecklingen LCAGöteborgHögskola i engagerat av
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Centrum produktrelateradför miljöforskning, vidCPM,
Chalmers.

Som framgått ingår livscykelaitalysbegreppettidigare också i
ISO l4000-serien. detta i många andral sammanhang gällersom

tillgången ibland kanpå data begränsande faktor föratt attvara en
fullständig LCA.göra en

första hand företaget självt deEn LCA i informationger om
eller tjänstemas miljöpåverkan i vidareprodukternas ettegna

används inte minst verktyg inomperspektiv och ettsom
Sådan information kan användas förproduktutveckling. att

minskadoch resursanvändningförändra och motstyra processer
miljöbelastning.

vilket idag i vissLCA redovisasmånI den externt,en
frivilligade företag producerarnågraomfattning görs av somav

kontroll resultatendet nödvändigtmiljöredovisningar, är att en av
olikamöjlighet föroberoende Dettaexpert.görs engerav en

eventuella miljö-deuppfattningbilda sigintressenter att omen
med vissförknippadekanriskeroch finansiella envarasom som

verksamhet.vissprodukt eller en

Produktinformation2.2.9

företagetspåtill miljöaspekterkännaintressekanDet attavvara
harsortimentsittföretaget iexempelvisprodukter, om

Miljömärkning,avsnittkapitelprodukter. lmiljömärkta
på denfinnsidagmärkningssystemetableradeför deredogörs som

finnsproduktermiljömärktaInformationmarknaden.svenska om
respektivehossjälvt, delsföretagethoshämta delsatt

spriddordmed andrainformationSådanmärkningsorgamsation. är
ltänder.på flera

och"Konsumentemautredningenfrånbetänkandetl om
hänvisningförslag med1996:108,miljön", SOU ettpresenteras

Miljövårdsberedningen imiljödatanätsvenskatill det ensom
skallföreslår1996:112,miljön", SOUochutredning, "ITannan

byggas upp.
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I "Konsumentema och miljön" föreslår hosman en
Konsument-verket samlad databas kan allmänhetensom ge
tillgång informationtill miljö- och konsumentfrågor viaom
infonnationsteknik.

En sådan databas skulle kunna innehålla informationt.ex. om
miljömärkta produkter. Förutom information huruvidaom
produkter miljömärkta detaljerad informationär är även mer om

miljöegenskaper intresse. Inom bl.a. Naturvårdsverketvarors av
pågår utveckling miljövarudeklarationer se avsnitt 2.2.4ävenav

lSO 14000 och Typ III-märkning.om

2.3 Information hos myndigheter

2.3.1 Miljörapport

Miljörapporter miljöskyddslagenskall enligt 1969:387 upprättas
verksamheter bedriver s.k. tillståndspliktig verksamhet seav som

nedan avsnitt Miljöskyddsförordningen2.4.3, .
Naturvårdsverket, har delsNV, givit föreskrifter SNFSut

1993:1 med tvingande bestämmelser miljörapporter, delsom
utfärdat rekommendationer hur sådana kan utformas och vadom
de bör innehålla GenerelltAR 94:1. gäller verksamheten skallatt
beskrivas, gällande beslut redovisas, produktionsvolymer anges
liksom utsläpp, buller,uppgifter bränsleförbrukning,om
miljöfarligt och förhåller tillavfall hur dessa sigparametrar

villkor skyddsåtgärder ochvidtagna besiktningar. luppsatta samt
förekommande vilken ackrediterad kontrollantfall anges som
anlitats mätningar. Miljörapporten kan enkel ellerför vara
fördjupad beroende på vilken verksamhet bedrivs ochtyp av som
kraven utformning och innehåll varierar därmed något.på

skall till den myndighetMiljörapporten inges utövarsom
tillsynen månader efter årsskiftet och frånsenast tre svar
myndigheten skall lämnas inom månader. Om denna ärtre en
kommunal skall kopia miljörapporten skickas tillnämnd av
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fråga A-verksamhet kräverlänsstyrelsen. Om det är om en som
Koncessionsnämnden för miljöskydd skall kopiatillstånd från

hosMiljörapporten arkiverasockså skickas till NV.
där allmän handling.ochtillsynsmyndigheten utgör

vilket förgäller anläggningsvis innebärTillståndsplikten att ett
och miljörapporterflera tillståndkanföretag eller koncern

ochinformation tillståndvidareinnebärförekomma. Det att om
sökas hos flerakoncern kan behövaellerför företagettrapporter

myndigheter.
särskiltinnehåll intemiljörapportenskanAllmänt ärsägas att

ochutredningens målgruppvilketläsare,lättillgängligt för en ovan
informationen kan Föranvändareandra attantasexterna vara.av

kunnigallmäntbehöverinformationensigtillgodogöra man vara
Tilläggasoch utsläpp.relaterade tillmiljöproblem ämnent.ex.om

utförd NV,undersökningfrånuppgifterkan enligt ettatt, aven
lagstadgadetillståndbedrivsverksamheterantal trotsutanstort

skall ochdeinkommeralltidinte attmiljörapporterkrav, att som
led iundersökningbrister. Dennatillsynen har ärutövandet ettav

genomförsochlandetitillsynsarbetetutvärderingen av
regelbundet NV.av

angåendetill sekretesslagenhänvisningarfinns vidareDet
lidakanmån företagetdenIföretagensinnehållet i rapporter.

ellerprodukt-röjandeföljdtillekonomisk skada avav
inträda.sekretesskanprocesshemligheter

Miljökonsekvensbeskrivningar2.3.2

12,1987:Naturresurslagen NRL, LagenligtverksamheterVissa är
miljökonsekvensbeskrivningar,s.k.skyldigakapitel 5, upprättaatt

och vissaindustrialltframförMKB. Det tungär
och iMKButarbetandeföranlederenergianläggningar av ensom

ochanläggningarberördaförtecknatfinnskapitel 4lagens
åtgärder.

planeradbedömningsamlad"skall möjliggöraMKB enaven
hälsanpå miljön,inverkanåtgärdsellerverksamhetsanläggnings,

oftapraktikenioch ingårnaturresurser"medhushållningenoch
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avsnitt i bedömningsundcrlaget vid tillståndsgivning.ettsom
Sådant underlag arkiveras hos tillståndsgivande och/eller
tillsynsmyndighet.

Kvalitén och omfattningen på MKB varierar. välEnen
genomförd MKB där lokala intressentgrupper har kommit till tals
kan på det lokala planet information såväl hinderge om var som
möjligheter kan uppenbara sig för företaget och dess utveckling

det gäller tänkbara reaktioner från både myndigheter ochnär
opinion.

Åklagannyndigheter2.3.3 och polis

l den mån tillsynsmyndighet finner misstanke föreliggeratten om
överträdelse kan företaget till åtal.gällande lagregler anmälasav
En åtalsaninälan till åklagaren och skall följasgörs av en
polisutredning. sådana hosHandlingar i ärenden diarieförs
tillsynsmyndigheten hos polisen.samt

Kemikalieinspektionen2.3.4

tillsynsmyndighetKemikalieinspektioncn, statligKeml, är en
lagen kemiska produkter,övervakar efterlevnadensom av om

syfte förebyggaSFS ramlag medLKP, 1985:426. LKP är atten
tillverkare,skada på och den gäller förmänniskor och miljö

för alla hanterarimportörer och andra leverantörer samt som
kemiska finns också förordningprodukter. LKPFörutom omen

bilaga finns angivetkemiska produkter, SFS 1985:835, i vars
vilka kemiska skall anmälas tillverkare ellerprodukter avsom

för registrering i produktregister.importör till KemI ett
tillsyn iuppgifter ligger bland centralI KemIs utövaannat att

bekämpningsmedelhela förhandsgranska och registreralandet, att
ocksåoch kemiska produkter. publicerarföra register Manöveratt

förbjudna kemikalier ochbegränsningslista överen en
börobservationslista sådana kemikalier där försiktighetöver

innehåller informationiakttagas. Produktregistret 50 000om ca
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produkter del importerade. Drygt företagär 2000storvarav en av
varierande storlek underställda KemIs tillsyn finnsär ocksåsom
registrerade.

Det kan företag anträmiei kemikalier intenoteras att ingårsom
i KemIs ansvarsområde endast tillverkande eller importerandeutan
företag. Företag använder kemikalier lyder undersom
miljöskyddslagexi och i de fall de hanterar kvantiteter vissöver en

definieras de förprövningspliktiga.gräns Ansvarig centralsom
tillsynsmyndighet då Naturvårdsverket. Ett långt antalär större än
de 2000 företag använder jämförelsevis smånämnssom ovan
volymer kemikalier såi begränsad omfattning tillstånd inteatten

Ävenkrävs. dessa företag dock underordnade miljö-är
skyddslagstiftningen.

Informationen i produktregistret härstammar från företagen och
från rimlighetskontrollKemls sida uppgiftema. Mangörs en av
bedömer tillförlitligheten relativt god. Generellt gälleräratt att
produktregistret förtillgängligt allmänheten kan ställaär som
frågor till registret. Informationen utvärderas med påavseende

lämnaseventuell sekretess innan den bedömer detKemlut. att
med hållaanledning sekretesspröxrningen idag svårtär attav
produktregistret tillgängligt för allmänheten i det fall användandet

massdatainsamling eller för eventuell överföringhar karaktären av
till databas.annan

Påi egenskap tillsynsmyndighet.utför inspektionerKemI av
kommunalanivå länsstyrelser respektiveregional och lokal är

tillsynsmyndigheter och Keml har också i uppdragmiljönämnder
tidsintervallsker med varierandestödja dessa. Inspektionemaatt

inriktning, produktgruppsvis eller ioch varierandemed ettt.ex.
Inspektionen innefattar kontrollgeografiskt område.visst av
kontroll produkter och dessasföretagets regelefterlevnad, attav

uppgifterna produktregistretmed iegenskaper stämmer överens
riktiga bedömningargjortoch kontroll företagetatt avav

och verkningar.egenskaperkemikaliernas
diarieförs hosinspektion blir ärendeResultatet ett somav en

allmän handling, med reservationtillsynsmyndigheten och utgör
den månsekretessbestämmelser. Iför eventuellt inträdande av
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ställer krav åtgärderKemI på från företagets sida sker det i form
inspektionsmeddelande diarieförs.detävenettav som

Allmänheten kan begära få del korrespondens medatt ta av
företagen.

Föreligger misstanke regelöverträdelse kan anmälaKemIom
företaget till åtal. Anmälan sker till åklagare och följs av

händelser diarieförs hos och polisen.polisutredning. Sådana Keml
tillsynsmyndighet kan föreläggaegenskap KemlI ävenav

till missförhållanden.företaget eventuellt vid vite påtaladerättaatt

CentralbyrånStatistiska2.3.5

SCB, verksamhet finnsStatistiska Centralbyråns,Inom förramen
producerar statistikregelbundetantal enheter t.ex.ett omsom

Statistikenoch industristatistik.energianvändning, transporter
svenskSNI-koder standard förenligt debranschvispresenteras

används inomanvänder ochSCBnäringsindelning ävensomsom
råderöverensstämmelse inte alltidhärEU. Man konstaterar att

iförekommerbranschkoderoch demellan SNI-kodema som
miljöfarligabilaga där1989:364miljöskyddsförordningens

iblandförtecknade, någotbranschvisverksamheter finns som
statistikarbetet.försvårar

miljöstatistikenhet förSCB finns dessutomInom somen
avseende bl.a. energi,statistikmiljöanknutenbearbetar transporter,

aggregeradetämligenolikavilket resulterar iavfall och utsläpp
branschnivå.pårapporter

dengenerellt kravetgällerstatistikproduktionSCBsFör att
skall kunnafall företaget,i dettaenskilda uppgiftslämnaren,

branschnivå.därför lägst påstatistik redovisasidentifieras. All
periodmellan denlångförhållandevisTidsfördröjningen är som

redovisas.då resultatettidpunktenochstatistiken avser
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Fysiska nationalräkenskaper och2.3.6

miljöproñler

SCB och Konjunkturinstitutet, KI, har inom för ettramen
utarbetat modell för nationellaregeringsuppdrag tillsammans en

och Syftetmiljöräkenskaper i fysiska ärmonetära atttermer.
skalloch miljö så långt möjligtutnyttjandet naturresurser somav

resursförbrukning.all Detbehandlas på sätt som annansamma
ochknappaskall till uttömninginnebär hänsynatt tas av resurser

och miljöns kvalitetsegenskapertill försämring naturresursemasav
komplext och användbartOmrådetpå grund föroreningar. är ettav

SCBligga decennier framåt i tiden.miljöräkenskapssystem antas
ekonomiskoch miljödatastatistik energi-har tagit fram samtöver

undersöka möjligheterna värderauppgiftstatistik. KIs attär att
denna statistik i monetära tenner.

andEconomicSwedishSWEEA,lägesrapportI en
och SCB,miljöräkenskaper,Svenska KlEnvironmental Accounts,

tolvförarbete. hardel detta Manredovisasdecember 1994 aven
vilkaprofilermiljöekonomiskaställtnäringslivssektorer samman

produktionsvärde,andel nationensrespektive sektorsutvisar av
usläppenergianvändning,sysselsättning,förädlingsvärde, export,

kväveoxider. Så harochsvaveldioxidkoldioxid, t.ex massa-,av
andelar deförhållandevis smågrafisk industrioch treavpappers-
energianvändingandeldestoförsta störreparametrarna avmen

värdenhar relativt högaVerkstadsindustrinkoldioxidutsläpp.och
minst påinteförstapå de fyra exporten,parametrarna, men

emissionsvärden.lågajämförelsevis
informationkan intressantanalyserhärDen typen omgeav

perspektiv.miljöekonomisktförutsättningarbranschers olika ettur
till denmed låga bidragbranschtänkbartDet är attt.ex. en
gradhögrehög miljöbelastning imednationella välfärden änmen

myndighetsingripandenföremål för såvälbliandra kan komma att
marknadsageranden.som

indikatorer på hurför framprojektOECD har initierat att taett
mål påsina självsattasamhällssektor uppfyllerrespektive

nivå inationellkan användas päSådana indikatorermiljöområdet.
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miljöpolitiken och utvecklingen detta ocksåinom område torde
följa skall bedöma utvecklingen ochintressant närattvara man

försöka påidentifiera hot och möjligheter branschnivå.

för Kommunikationsanalys2.3.7 InstitutStatens

Statens Kommunikationsanalys, SIKA beställareInstitut för är av
och redovisastransportstatistik från SCB. Gods- persontransporter

vilket informationenbranschvistransportslag, däremot görper
synvinkel.mindre användbar utredningensur

påluftvårdsforskning, har dockoch IVL,Institutet för vatten-
miljö-granskat olika trafikslagsflygbolaget SASuppdrag av

förjämför resultatenpåverkan och maj 1996i rapport manen
jämvägstrafiken.trafikflvget, ochväg-

grundvattenförorenad mark,Register2.3.8 över

och sediment

översiktliglåtitharNaturvårdsverket, NV, göra enen
Sverige.efterbehandling is.k.behovetkartläggning avav

"Branschkart-titelnmedundersökningen,Bakgrunden till
förorenadeantalfinnsdetläggningen", stortettär att

tillrisk för läckagemedsedimentinklusivemarkområden
identifiera de viktigastehar varitSyftetomgivande miljö. att

efterbehandlingsobjekten. Dennaallvarligastebranscherna och de
ochländerdel andraskett iharkartläggning äventyp enav

håll,olikafrånförhållandevis intresseallmänhettilldrar sig i stort
finansiella institutioner.fråninte minst

ochindustriinriktning påmedharI Sverige tungman
studerat 60antal anläggningarbranscher med begränsatett ca

avseenderiskklasser medfyra olikadem ibranscher och delat upp
skulle kunnaoch miljö deeffekter på hälsaallvarligapå hur ge

säkerheten i bedömningamaangåendeupphov till. kommentarerI
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konstaterar NV kvaliteten pa riskklassificeringen varierar och iatt
vissa fall grundar bedömningarnasig mycket knapphändigapa
uppgifter.

I finns varje bransch beskriven med angivanderapporten av
bla. antal verksamheter i respektive riskklass och deras
geografiska placering. Man redogör också översiktligt för
branschemas specifika efterbehandlinsproblein. dvs. vilka ämnen

förorsakar miljöproblem och varför. Hittills har omkring 2000som
misstänkt eller bekräftat förorenade identifieratsplatser och NV
uppskattar det totala antalet potentiella objekt räknat röratt grovt
sig 7000.om ca

Miljöbalksutredningen, SOU föreslári linje med1996: 103, ett
tidigare förslag från Naturvårdsverket registrering allvarligtatt av
förorenade skall efter påmark- och vattenområden ske utredning

förenadlansstyrelscnivä. Sådan registrering skall då alltid vara
markanvändning.med villkor för fortsatt

föreslår också nuvarande lvliljöskadeförsäkringMan att
saneringsförsäkring.utvidgas omfattatill ävenatt en

ochviss karaktär ansvarsförsäkringMiljöskadeförsäkringen har av
kollektivoch sakskador. Försäkringenomfattar idag ärperson-

verksamhet enligtmiljöfarligoch den utövar somsom
medtillstånd eller anmälan skall bidramiljöskyddslagen kräver

Miljöskadeförsäkringentabeller.fastställdabelopp enligt
femMiljöskadekonsortium bestående deadministeras ett avav

försäkringsbolagen.största
utifrån branschkartläggningenhar idagNV redan upprättat en

mark där bl.a.misstänkt förorenaduppgifterdatabas med om
dockbedömeroch finns angivet. Manfastighetsbeteckning ägare

detta register skall kunnaalltför dålig fördatasäkerheten är attatt
Bl.a. harinfonnationskälla för intressenter.användas externasom

entydigt definierat förorenings-kartläggningsarbetet inteiman
projektharkravniväerna har varierat. lnom NVbegreppet och ett

modifieradkartläggningsarbetet byggaför utifråninletts att upp en
innehållet skall stringentdärefterbehandlingsdatabas vara av mer

arbete beräknas är.idag. Dettaän ta ettnatur ca
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Det Miljöbalksutredningen föreslagna registretav över
allvarligt förorenade mark- och vattenområden kommer enligt NV
sannolikt innehålla begränsat antal objekt.att Anledningenett till
detta det omfattande myndighetsarbeteuppges väntarvara som
och förknippat med rättssäkerhetär och procedurer försom
offentliggörande och överklagande m.m.

Vad konstaterat eller misstänkt förorenade markområden-avser
och vattenområden aktuell tillsynsmyndighet,är vanligen
länsstyrelsen, den främsta inforrnationskällan idag. Också i det
läge där NVs reviderade efterbehandlingsdatabas färdigställdär
finns bakgrundsinfomiationen hos tillsynsmyndigheten. Ett
alternativ eller komplement till nämnda register någonärovan
fomi upplysningsplikt i årsredovisningen. Se avsnittav ovan
2.2.1.

I ytterligare skrift från NV, "Vem skall betala" diskuterasen
olika principer för finansiering efterbehandlingsåtgärder. Iav
huvudsak principer förorenaren betalar Pollutertre Paystas upp;
Principle, PPP, betalar eller någon form kollektivtstaten av
betalningsansvar inom branschen. Vidare orienteringges en om
hur vissa andra länder valt hantera frågan efterbehandling.att om

kanHär uppmärksamma den diskussionvärt attvara om
fördelningen för bl.a. förorenade fastigheter förtsav ansvar som
främst i USA inom EU. I det Miljöbalksutredningenävenmen av
nyligen framlagda betänkandet SOU 1996:103 föreslås att
ansvarig för efterbehandlingsåtgärder i första hand skall vara
verksamhetsutövaren och i andra hand vissa fastighetsägare.

Miljöbalksutredningen föreslår också utvidgade regleratt om
rättsligt bindande miljökvalitetsnomier bör införas vilket innebär

särskilda miljökrav skall kunna ställasatt för vissttex. ettupp
geografiskt område och i så fall kunna innebäraäven
inskränkningar befintliga tillstånd. Sådana krav skulle kunnaav
påverka företags ekonomiska situation de medför kravett t.ex.om
på minskad produktionsvolym, restriktioner vid ellerexpansion
föranleder ökade investeringar i reningsutrustning.

För intressent kan det vikt bilda sigextern stor atten vara av
uppfattning företags potentiella ekonomiska företten om ansvar
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behandlas ocksåfrågadennaefterbehandling och av
med dessenlighetiRedovisningskommitten l99l:7l

kringfördartilläggsdirektiv l996:4 ett resonemangman
avsnittskall redovisis. Seförpliktelsesådanoch hurhuruvida en

2.2.1 ovan.
kanför saneringvärderingmedSvårigheter monetär ansvarav

anibiticnsitivåoch/eller företagetssamhällets äruppstå om
skallreningtill vilken niváoklartoch detdefinieradentydigt är

vadpåbercendevarieratänkaskunnaskulleske. Nivån tex.
till.användasfortsättningsvis kommerfastigheten/marken att
vadpå förhandsvårt avgörakan detFörmodligen attäven vara

sanerings-kommardeförinnebärakanutvecklingentekniskaden
kostnader.

tillgodoräknaskalluppståkanfråga ärEn somvemsomannan
följa påkumaskullefastighetenvärdestegring pådensig ensom

då dettvå fall. Detaktuell iblikan ärfrågasanering. Denna ena
verksamhetsutövarevilken tidigarefastslåomöjligtvisar sig att

offentliganedbekostasställetoch den isaneringskall stå försom
andraägd. Detoffentligt ärfastigheten intemedel, är omäven om

ochutföraskyldigbefinnsverksamhetsutövare ittden varasom
fastighetsägarenuvarandedensanering intebekosta är somsamme

iiterspeglatsrimligtpåintesaneringsskyldigheten sättoch
överlåtelsesumman.

NaturvårdsverketRåd,Allmänna2.3.9

titelnmedskrifterserieNaturvårdsverket, NV, ut enger
generellainnehållervilkaAR,Råd","Allmänna

Somtillämpas.börlagstiftningenhurrekommendationer om
tillståndspliktigaför"Miljörapportexempel kan nämnas
baserad NVspå94:1miljöskyddslagen" ARenligtverksamheter

ståndspliktigzitilförmiljörapportföreskriftermedkungörelse om
ARNämndaMS:57.1993:1,SNFSverksamhetermiljöfarliga

miljörapportvadexempelmedochlöpandeibeskriver text er:
kan utformas.denoch hurinnehållaskall och bör
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Ett exempel "Miljöfarligtannat är avfall, vägledande
förteckning" AR 85:7 utifrån förordningen miljöfarligtsom om
avfall 1985:841 förteckning sådana produkteröverger en som
enligt NV bör betraktas Ävenmiljöfarligt avfall.som transporter

miljöfarligt avfall reglerat i ovannämndaär förordning.av
l "Anläggningskontr0ll enligt miljöskyddslagen" AR 89:2

beskrivs den egenkontroll och utformningen kontrollprogramav
för anläggningen ifråga de företag bedriver miljöfarligsom som
verksamhet enligt miljöskyddslagen skyldiga genomföraär ochatt
följa.

Av intresse kan också "Tillsyn miljöfarligaövervara
verksamheter" AR 94:3 där går igenom de rättsligaman
förutsättningarna för tillsyn hur tillsynsarbetet kan planeras,samt
bedrivas och följas upp.

De olika Allmänna råden kan rekvireras från NV.

2.310 Geografiskt informationssystem

Geografiskt informationssystem, GIS, datoriserad teknikär en
där med hjälp kartor kan hur lokaliseringent.ex.man av se av en
utsläppskälla i form industri förhåller sig till andraav en

vattentäkter, trafikleder, befokningstäthet,parametrar som
försurade markområden Med hjälp GIS-analyser kanosv. av man
bilda sig uppfattning vilka belastningsnivåer gäller förcn om som

viss och skaffa sig underlag för beslutyta vaden ettom
geografiskt område "tål" i form miljöbelastning. GIS idagärav
framför allt analysverktyg och hjälpmedel vidett
samhällsplanering inom bl.a. länsstyrelserna. l Miljöbalksutred-
ningens betänkande SOU 1996:103 föreslås framgåttsom ovan
avsnitt införandet2.3.8 miljökvalitetsnomier vilka också kanav
komma GIS.ingå i

I framtid skulle geografiska informationssystem kunnaen
information också till andra intressenter. Ur finansielltettgenerera

perspektiv skulle verksamhets geografiska placering mycket välen
kunna påverka bedömningen. Man kan tänka sig situation dären

investerare har välja mellan två objekt bedriveratten ettvarav
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Ävenkänsligt område.miljöhänseendeverksamhet i ett enmerur
ställning tillkan haförsäkringsgivareellerkreditgivare att ta en

i känsligföretaget belägetförsäkringspropå frånkredit- eller ett en
villkormöjlighetsåväl riskAvvägningenomgivning. samtsomav

omständigheter.påverkas sådanakommabeslut kan dåoch att av

NaturvårdsverketsochMiljöskyddsregister2.3.1

databaser

1989:364MiljöskyddsförordningenenligtskallLänsstyrelserna
miljöfarligaförprövningspliktigamiljöskyddsregisterföra överett

uppgifterinnehållablandskallverksamheter. Detta annat om
beslutvillkor,tillstånd,gällandeverksamheternas om

kontrollprogram etc.
1990sedanmiljöövervakningsändamål finns ettFör

UTsläppskontroll,ochRecipient-Kalknings-,KRUTdatasystem,
databassinsköterVarje länskall finnas.miljödatavissadär egen

ocksåuppkopplingarkankommunerantalmindreoch ett genom
utfördgranskningIKRUT.till avrapportera en

KRUTkonstateras1995RRV, attRiksrevisionsverket,
hardatainrapporteringenochplaneratsåsomanvänds att av

nedanB-verksamheter seochsk. A-tillståndspliktigabrister. För
grundinfonnationensidafrån NVsavsnitt 2.4.3 vara avuppges

medanuppgifter,administrativavadåtminstonekvalitet,god avser
bedömerNVredovisas.alltidmätvärden inteuppgifter t.ex.om

uppgifter.begärdaregistrerar inlänstyrelsema2/3vidare att avca
meddatabaserbyggtnågrafinnsBland övriga egnauppsom

emissionsdata.
hosofta liggertillsynendirektadendärC-verksamheterFör

uppskattningutifrånfinnsmiljönämnderkommunala groven
verksamheter i KRUT.berördahälftenungefäruppgifter avom

centralttill NVuppgifterhämtasKRUT-databasemaFrån en av
Asamtliga95 %omkringdärC-KRUTdatabas,administrerad av

C-verksamheterredovisade. För ärfinnsB-verksamheteroch
underC-KRUTSåväl KRUT ärbristfällig.redovisningen sommer
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omarbetning och kommer EMIRersättasatt system,av nya
respektive CUTE vid mitten 1997. Liksom för dagens systemav
gäller generellt offentlighetsprincipen.

framgår det2.4 Information som av

legala regelverket

Miljölagar2.4.1

ganska regelverkNedan följer några exempel det omfattandeur
miljöområdet. Naturvårdsverket, NV, har gjort ensom omger

internationellade lagar och förordningarsammanställning samtav
används i miljövårdsarbetetkonventioner bedömer mestsom man

"Miljölagar" kan rekvirerassammanställning benämndoch denna
på CD-ROM. bådaeller Ifrån i form antingenNV pärmenav

fallen ingår regelbundna uppdateringar.
miljöbalksutredningenslämpligt härDet också nämnaär att

miljölagar under tak,samla allaarbete syftar till ettatt ensom
1996presenteradesmiljöbalk, betänkandeoch sommarenvars

träda kraft 1998.Miljöbalken förväntas i l/lSOU 1996:103.

MLMiljöskyddslagen 1969:3872.4.2

miljöområdet och reglerarcentrala inomlag deDenna är en av
utsläpp,förstås olikamiljöfarlig verksamhet varmed typer av
medföreller anläggninganvändandet mark, byggnad somav

störningar,medför andramarkanvändningförorening etcsamt som
denframgår sikte påoch buller. Som MLluftföroreningar tart.ex.

under lagstiftningArbetsmiljöfrågor fallermiljön.yttre annan men
från bedömareintressesjälvfallet också tilldra sigkan externen

regelefterlevnad.vad gäller tex.
ochtillståndsprövningockså regleråterfinnsI ML om

tillsynsmyndigheter och avgivandetillståndsbeslut, tillsyn, avom
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miljörapport, vad försummelser och brott denna lag kanmotom
medföra bestämmelser miljöskadeförsälcring till vilkensamt om
miljöfarliga verksamheter har betala bidrag får täckandeatt av
utbetald ersättning enligt Miljöskadelagen 1986:225.

2.4.3 Miljöskyddsförordningen SFS 1989:364

MS

Miljöskyddsförordningen gäller för verksamheter och åtgärder som
omfattas Miljöskyddslagen. Till förordningen hör bilaga därav en
s.k. förprövningspliktiga verksamheter finns förçecknade. Med
förprövningsplikt både tillståndsplikt och anmälningspliktavses
enligt nedan.

förprövningspliktiga verksamheternaDe delas i kategorier:tre

A-verksamhet kräver tillstånd från Koncessioasnämnden för
miljöskydd.
B-verksamhet kräver fråntillstånd länsstyrelsen
C-verksamhet kräver anmälan till kommunens niljönämnd.

Antalet A- och B-verksamheter uppgick till951231pcr
omkring C-vcrksamheter7.700 och antalet datumvar per samma
drygt 16.600. Utöver dessa finns s.k. U-verksamheteräven
uutanför, till antalet drygt vilka räknas63.000, enligt lag som
miljöfarliga verksamheter därenot inte ärmen som
förprövningspliktiga. Skälet till det kan beviljadsenare vara
dispens, omfattningen verksamheten så begränsad denäratt attav
inte bedöms medföra förprövningsplikt eller verksamhetenatt
startade innan gällande lag trädde i kraft deFörutomnu
ovannämnda obligatorierna kan ansöka frivillig prövning.man om



till miljörelaterad information 67KällorSOU 1997:4

Tillsynsmyndigheter enligt2.4.4

miljöskyddslagen

dcellerlänsstyrelserna denNV,Naturvårdsverket, samt
ochmiljö-fullgör uppgifter inomkommunala nämnder som

MLmiljöskyddslagenenligt § ihälsoskyddsområdet 38utövar
verksamhet.miljöfarligtillsynen av

direktatillsynsmyndigheten medan dencentraladenNV är
och B-vad A-länsstyrelsernatillsynen utövas avserav

kommunalvederbörligochverksamhetertillståndspliktiga av
gällerdetmiljönämnden,ofta kalladnämnd, när

överlåtaLänsstyrelsen kanverksamheter.amnälningspliktiga även
miljönämnden. Förverksamheter tilltillståndspliktigatillsynen av

enligtbedriver verksamhetföretagenomkring 300de största som
direkt tillsyn.NVdessutommiljöskyddslagen utövar en

utsträckningverksamhet bygger imiljöfarligTillsynen storav
ochvillkorföljahar attegenkontroll där företaget uppsattapå att

företagetkontrollprogramenligt detåliggandengenomföra som
däreftertillsynsmyndighetenochföreslagitochutformat som

Även tillståndspliktiga börföretagför ärbeslutat somom.
påavseendemedlämpligtdetfinnaskontrollprogram ärom

tillsynen.
myndighettillståndsgivandemellanvillkorsförliandlingarVid

ledningofta medutsläpp,förbl.a.och företaget t.ex.gränsersätts
iinnebördenSverigeBAT. ITechnique", ärAvailable"Bestav

innebärochöversättningordagrannmedbegrepp liktydigtdetta en
tillgängligaidag bästadenförhandlingarutgångsläget vid är attatt

Däreftervillkoren. ävenformuleringen görstekniken styr enav
ekonomisktochpraktisktvadavvägning mellan ärsom

genomförbart.
Available"BestgenomgångpåplanerfinnsEUnom aven

bl.a.harprojektbranscher. Detta50-tal attTechnique" för ett
BAT.definitionernationellaolikaradbrottas med aven

blandgäller MLverksamheter annatmiljöfarliga utöverFör
1983:291, LagenVattenlagenNRL,1987:12,Naturresurslagen
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kemiska produkter 1985:426, LKP. och Renhållningslagcriom
1979:596.

2.4.5 kemiskaLag produkter LKPom

Denna lag basen för Kemikalicinspektionens ochutgör verksamhet
Äventillsynsansxrar. länsstyrelser och kommunala miljönämnder

har tillsynsansvar enligt LKP.
Se avsnitt 2.3.4, Kemikalieinspektionexi.

2.4.6 Förordning kemiska produkter SFSom

1985:835

förordningenl kemiska produkter finns förteskning överom en
de kemiska produkter skall anmälas till detsom av
Kemikalieinspektionen förda produktregistret. Anmälningsplikt
gäller verksamheter tillverkar eler importerar kenzikalier.som
Se avsnitt 2.3.4, Kemikalieinspektionen.

2.4.7 Förordning miljöfarligt avfall SFSom

1985:841

dennaI förordning vilka avfall klassificerastyperanges av som
miljöfarligt avfall. Dit hör olje- och färgavfall och avfalltex.som

innehållande tungmetaller.
Vidare föreskrivs uppgiftsskyldighet gäller densom som

yrkesmässigt verksamhet där miljöfarigt avfallutövar
uppkommer. Förordningen reglerar också ur.der vilka
förutsättningar miljöfarligt avfall får Erligt får7 §transporteras.
miljöfarligt avfall yrkesmässigt på endast denvägtransporteras av

erhållit särskilt tillstånd, vilket bla. kräver ställandesom av
säkerhet kan i anspråk för bekosta omhändertagandetas attsom

Ävenmiljöfarligt avfall förvarats hos honom. slutligtav som
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omhändertagande miljöfarligt avfall i yrkesmässig regi ärav
förknippat med tillståndsplikt.

2.4.8 Konventioner och internationelltannat

samarbete miljöområdetpå

överenskommelser Sverige ingått på det internationella planetsom
i form bl.a. miljökonventioner har inflytande företagensöverav
verksamhet både i de fall de har föranlett eller ändradny
lagstiftning i Sverige eller kan förmodas leda till detsamma. Såväl
tillverkning möjligheterna och importeraatt exporterasom
produkter kan påverkas, särskilt konventionen också innehållerom
handelsbestämmelser. Man kan tänka sig den allmännaäven att
opinionen och därmed marknaden kan påverkas internationellaav
överenskommelser.

fyraInom områden nämligen den marina miljön,stora
lufthavet, och avfall följandefinnsnaturresursernatur samt
exempel på miljöproblem blivit föremål för konventioner:som
övergödning och förorening haven, klimatpäverkandeav gaser,
uttunning ozonskiktet, försurning och marknära metallerav ozon,
och organiska gifter miljöfarligt avfall.samt

konventionssammanhangI kan finnas anledning peka på deatt
latenta konflikter ibland finns mellan mellan miljömål ochsom
frihandelsmäl. Samtidigt med bred enighet atten om
internationellt samarbete miljöområdetpå nödvändigt, råderär en
situation där det idag fullständigtinte klart ellerär prövat
huruvida handelsåtgärder vidtagna inom för internationellaramen
miljökonventioner förenliga med internationella handelsavtalär
inom ochGATT WTO.t.ex.

blandInom EU pågår mycket arbete medettannat att
introducera ytterligare lagstiftning på miljöområdet, "Integrated
Pollution Prevention and Control", IPPC. IPPC föreligger f.n. i
fomi EU-direktiv och träda i kraft under 1997. Syftetväntasettav

utifrån perspektiv påintegrerat utsläppskontroll tillär att ett attse
och särskilt förorenande industrier och näringar inom EUstora
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såvälutsläppskall täcka allatillståndomfattas typerett avsomav
direktivet finnsbilaga tillIluft och marktill vatten. ensom
och bland dcmverksamhetervilkaangivet typer som avsesav

kemiskmetallindustri,mineral- ochenergisektorn,återfinns bl.a.
avfallshantering.ochindustri

denlikheter medmycketharUppläggningen stora
förinomSverige skeritillståndsgivning ramensom

färreomfattar dockIPPC-direktivetmiljöskydddslagstiftningen.
påi kravensidan längreå andragårverksamheter men

slutligaenergianvändning. Detoch effektivavfallshantering
långapå grundår bl.a.åtskilligaIPPCinförandet väntas ta avav

anläggningar.befintligaövergångsperioder för
IPPCiföreskrivsSverigetillståndsgivning ivid attLiksom

nivåntillförhållandeiverksamhet skallvissvillkor för sättasen
artikel 2.11direktivetsTechnology", BAT. IAvailablepå "Best
anvisningarfinnsbilagaoch dess 4iBATdefinieras begreppet

BATfastställandevidskallövervägandenvilka göras avsomom
iSverige harItillståndsgivning.medsambandi man

varjeförBAT-nivånbeaktattraditionellttillståndsförhandlingar
branschnivå.påriktar in siggradhögremedan EU ianläggning

ochMinisterrrådetNordiskaEG/EFTA,OECD,Inom
miljöövervakning,områdenaocksådiskuteras bl.a.Europarådet

miljöinformation.ochstyrmedeleffektiva

miljöproblemmedByggnader2.5

människorspåverkan pånegativaiblandoch dessInomhusmiljön
"sjuka-hus-benämnstal oftavardagligtiområdehälsa är ett som

fukt,orsakertänkbaramellanSambandenproblemet". t.ex.som
därmedluftkvalitet ochochkemiskabuller,mögel, radon, ämnen

ochkomplexahälsopåverkansammanhängande anses
markförorenadproblem medVid sidan ärutredda.fullständigt av
bedöm-påverkaaktör kanfinansiellförfaktorerdetta ensom

ellerfastighetikreditärende med panträttningen ettt.ex.av
försäkringsärende.byggnad eller ett
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Sveriges Fastighetsägareförbund har gjort översiktlig studieen
information sådana miljöproblem kan sökas ochav var om

konstaterar sammanfattningsvis den spridd på flertal olikaatt är ett
instanser och kräver hel del arbete fram. Generellt gälleratt taen

kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderatt har information
och utreder ärenden eventuell sanitär olägenhet,om om som

lyder i detta sammanhang. Ett sådant ärendetermen har nästan
undantagslöst sitt upphov i till nämnden framställt klagomål.ett
Sökbegrepp gatuadress och dokumentationen offentligär är
handling. förekommerDet miljö- ochäven att
hälsoskyddsnämnder i egenskap konsulter och påagerar av
uppdrag genomför olika mätningar. Sådana mätresultattyper av
betraktas inte självklart offentligt material, något väcktsom som
diskussioner i fall.delen

Exempel på källor i undersökningennämns ärsom av
kommunen utförda radon- och avgasmätningar och obligatorisk
ventilationskontroll OVK med tillhörande besiktningsprotokoll.
Med hjälp konstruktionshandlingar arkiverade hos aktuelltav
Stadsbyggnadskontor kan med ledning tidpunkten förav
byggnationen vissa slutsatser dras vilkenäven typom av
byggnadsmaterial radonhaltig blåbetong. Vidareanvänts, t.ex.som
har standard för ljudklassning bostäder utarbetatsen ny av av
Byggstandardiseringen. Vid fastighetsöverlåtelser har enligt lag
säljaren upplysningsplikt kända och misstänkta brister ochom
köparen tämligen långtgående undersökningsplikt, där tekniskaen
konsulter ofta medverkar. I Sverige och utomlands pågår dessutom

flertal projekt i syfte arbeta fram miljöinventerings-ett ochatt
miljövärderingsverktyg avseende fastigheter och byggnader. Se
kapitel avsnitt Miljövärdering fastigheter.av
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2.6 Källornas användbarhet

Till utredningsuppdraget hör bedöma i vilken mån bla. deatt
redovisade informationskällorna sin nuvarande utfominingovan

användbara vid finansiella institutionersär värdering av
miljörisker".

kapitell har belysts bådel den finansiella sektoms snabbt
växande insikt hur olika miljöfaktorer i stigande utsträckningom
påverkar bilden såväl risker möjligheter i den finansiellaav som
beslutsprocessen och de finansiella aktörernas aktuellaegen
bedömning det infomiationsbehov detta upphov till.av ger

slutsats utredningen drar vid jämförelse mellan deDen
ochredovisade behoven de redovisade informationskällomas

mycket, kanskeinnehåll det denär att t.o.m. mesta, av
faktisktefterfrågade informationen finns tillgänglig, denattmen

utformning finansiellainte sin nuvarande användbar vidär
institutioners värdering miljörisker".av

slag. svaghetBristerna olika En infonnationen,är är att somav
för det redovisad på såi miljörapportema, är ettmestatex.

deninnebörden omöjlig uppfatta förtekniskt språk, är attatt som
område informationen gäller.inte på detär expert

svagheterAndra är

tillgåinfonnation finnsrelevant inteför finansiella aktörer attatt
och ställe,samlad form påi ett samma

utvecklats för företagensstandarder inteoch ännuatt normer
miljöinformationsgivning,

tillfredsställandeverifierasalltid kan påinformationen inte ettatt
sätt,

bearbetad fomisällan i sådaninformationen ytterst presenterasat
framtagningkan användas förjämförelser ochden möjliggöratt

nyckeltal,informativaav
påochanläggningsnivå interedovisas påinformationen oftaatt

eller omöjliggörkoncemnivå, vilket försvårarföretags- eler
emellan,jämförelser företag
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den redovisning miljöpåverkan sker i denatt av m.m. som
lagstadgade kalenderårsvisa miljörapporten inte alltid följer
företagets årsredovisningsperiod, kan änsom vara en annan
kalenderår,

klassificeringen efter näringsgren företag och branscher inteatt av
sker på helt likartat hos Statistiska Centralbyrån och desätt
miljövårdande myndigheterna,

tidseftersläpningen ibland kan betydande ochatt attvara
informationens aktualitet därmed kan ifrågasättas och

det för företag, framför allt de små ochstoralt en grupp
kanaler ochmedelstora, i många fall saknas regler, förresurser

redovisning miljörelaterad information.av
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3 Verktyg för bedömning av

miljöprestanda

3.1 Inledning

Detta kapitel inleds med redogörelse för några idagen
förekommande och väl etablerade verktyg används vidsom
analyser företags prestationer inom det finansiellaett området.av
Med detta bakgrund därefter genomgånggörs antalsom etten av
verktyg finns eller under utvecklingär inom områdetsom
bedömning miljöanknuten företagsinformation.av

Det kan värdefullt vid läsningen detta kapitel erinraattvara av
vad framgått i kapitel del finansiella beslutsfattamasom som om

behov information de företag de har bedöma. Därattav om
konstateras bl.a. behoven kan variera kraftigt beroende påatt
storlek och affärstransaktion, på den tilltänkta kundenstyp av
storlek, geografiska belägenhet och branschtillhörighet 1n.m.
Sådana skiftande behov gäller ekonomisk information av
traditionellt slag likaväl miljörelaterad information. Dettasom
faktum påverkar själva paketeringen informationen, d.v.s.även av
i vilken form den skall bedömningsunderlag. Vadpresenteras som

därvidlag användbart och relevant för aktörär i givensom en en
situation därmed inte nödvändigtvis ändamålsenligtär för en

aktör.annan
I kapitel l har också givits översiktlig och förenkladen

genomgång hur beslutsprocessen kan gestalta sig för olikaav
finansiella aktörer. I kapitel finns vidare exempel påsamma
miljöanknuten information och miljöfaktorer oftasom anses
betydelsefulla vid finansiella risk-/möjlighetsbedömningar. Slut-
ligen där exempel på vilka effekter sådan information ochges
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resultatekonomiskapå företagsfåkunnaskullefaktorersådana ett
och ställning.

verktygFinansiella3.2

nyckeltalFinansiella3.2.1

kanårsredovisningari företagensåterfinnsuppgifterUtifrån som
urvalexempelFöljandeberäknas.nyckeltal är ettfinansiellaolika

Även ivariationernyckeltal.förekommandevanligen omav
detvanligtvisdebetyderförekomma,kanibland somdefinitioner

nedan.angivits
stabilitetekonomiskaföretagetsinformationSoliditeten omger

för-beräknasDenförluster.bäramöjlighetoch somatt t.ex.
kapitalettotalaoch detkapitalföretagetsmellanhållandet egna

balansomslutningen.
löpandebetalaförmågaföretagetspåmått attLikviditeten är ett

förhållandetberäknasochbetalningsberedskapen,utgifter, som
skulder.kortfristigaochmedellikvidamellan

relationeninformationmåttVinstmarginal omär ett gersom
beräknasDenföretaget.kostnader iochintäkter sommellan

tillförhållandeiintäkterfinansiellaefterresultat
försäljningsintäkter.

kapitaltotaltpå äravkastningochkapitalpåAvkastning eget
hurellerförräntningkapitaletsberättarräntabilitetstal omsom

oftaAvkastningen mätsi företaget.arbetar somkapitaleteffektivt
iavskrivningarplanmässigaochfinansnettoefterresultatet

totaladettillrespektivekapitaletdettillförhållande egna
balansomslutningen.d.v.s.kapitalet,

meddelsjämförastidensedankannyckeltalen överolikaDe
aktuelltal förmotsvarandemeddelsdata,historiskaföretagets

alltidbranschen. De utgörinomföretagandramedbransch eller
företagetsbedömningförunderlagetdelviktig avenaven

position.styrka ochfinansiella
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Den finansiella sektorn har mycket hantera ochstor attvana
värdera finansiell information strukturerad på det här Vidsättet.
företagsanalyscr investerare integörs minst lönsamhets-ärsom av
och effektivitetstalen intresse eftersom dc oftastort godaav ger
indikationer hurpå välskött företaget och hur val det framledesär
kan hävda sig på sin marknad.

3.2.2 Finansiell rating

Standard Poors och Moodys två USA-baseradeär stora
ratinginstitut verksamma på den internationella penning- och
kapitalmarknaden. Syftet med rating utförd dessa institut ären av

fastställa företags eller organisations kreditvärdighctatt ett på kort
eller lång sikt. målgrupperDe begagnar sådansig ratingsom av

dels renodlade kreditgivare, delsär investerare på i första hand
kapitalmarknadema. Resultatet ratingprocedur presenterasav en
med angivande vilken klass företaget placerats SPsav
redovisar sin rating för långfristiga krediter skalanpå AAAt.ex.
till D med angivande plus- och minustecken vilketav summerar
till totalt klasser.22

Dessa båda ratinginstitut vid rating delsgör en en noggrann
genomgång företagets räkenskaper och organisation, delsav en
genomgripande analys företagsledningens kompetens ochav
strategier och verksamheten sådan inklusive marknads-av som
posistion och utvecklingsmöjligheter. Informationen inhämtas både

intervjuer och studium redovisningshandlingar, internagenom av
instruktioner och policydokument. Därefter bedöms och värderas
den erhållna kvantitativa och kvalitativa informationen varefter
klassificering sker.

Både Standard Poors och Moodys de påattuppger senare
tid också inhämtar och i sin sammanvägda värdering hänsyntar
till sådan miljörelaterad information de har betydelsesom anser
för företagens stabilitet och betalningsfömiåga. Se vidare
Miljörating med ekonomisk dimension i avsnitt 3.3.2.en

Till skillnad från vad fallet med nyckeltal därär t.ex.som
jämförelser i normalfallet sker inom och bransch,en samma
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olika verksamheterdetta fall företag medinnebär rating i atten
med avseende på förmåganvarandra uteslutandejämförs med att

återbetala krediter.
detinitiativ och detpå företagetsRatingen sker är

ratingbekostar ratingen. Enföretagetifrågavarande ärsom
godkänner publicering.företagtills dess berörtkonfidentiell

viapublicerasd.v.s. betyget,ratingprocess,Resultatet enav
påinsiderlagstiftningen ställer kravdärförbl.a.nyhetsbyråerna att

marknadens aktörerskall nåinformationdenatt typen sam-av
inträffadeeller efterårligensker vanligenUppdateringtidigt.

händelser.betydelsefulla
mycketvanligtvisbeskrivitshärSådan rating storaavsersom
räntesättninghar betydelse vidochochföretag, kommuner stater

affärs-fåpå möjligheteninverkanharlån. Den attävenstoraav
ratingvidkommande. Frånvaronbankersbl.a. förpartners, av en

ifråga vid vissakommafrånbankkan utesluta typeratt aven
skall ha minstbankenkrav påställeraffärer, där attmotparten

rating.viss angiven

Kreditupplysningar3.2.3

företagtillbaka etableradetidlångsedanSverige finnsI som
Dennakreditupplysningar.säljeraktörerolikaoch tillproducerar

Upplysnings-två företag,odrygt 90tilldominerasmarknad av
och Dunsvenska bankernadeUC,centralen AB, ägssom av

ameri-tilldotterföretaghelägtidagSoliditet AB,Bradstreet ett
Bradstreet.kanska Dun

bland alla demåterfinnskunderKreditupplysningsföretagens
tilltänkt affärspartnerellerbefintligbedömaönskar om ensom

Bankeråtaganden.ekonomiskafullfölja sinakunnakommer att
intressehardemnågra stortoch leverantörer ettär avsomav

kreditupplysnings-renodladedeninformation. Utöversådan
användakunden kantjänstertillhandahållsverksamheten även som

marknadsbearbetning.för
påomfattning beroendeolikahakankreditupplysningEn

styrelseuppgifterbl.a.innehållerönskemål. Denbeställarens om
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och finansiella data hämtadeägare, årsrcsdoxiisningeii. fram-ur
räknade nyckeltal Soliditet, likviditet och avkastningstal.tex.som
Vanligen framgår också uppgifter fastighetsinnehav, betal-om
ningsanmärkningar och liknande.

Såväl UC DB Soliditet tillhandahåller ävensom numera
tjänster inom området finansiell rating efter kundenssom
önskemål kan komplettera den ekonomiska grundinfomiationen.
Sådan rating baserar påsig uppgifter från de olika producenter av
indata nedan, exempelvis bokslutsinformationnämns samtsom
förekomsten "larmsignaler" betalningsanmärkningar.typenav av

DB Soliditet arbetar med G-gradig skala från "högstaen
kreditvärdighet" till "rating fastställd" och ävenavger samman-
vägda delomdömen för betalningsförmåga och ekonomi. UCtex.
klassificerar företagen i 5 riskklasser där innebär högsta1 och 5
lägsta risk för företag skall hamna på obestånd inom år.att ett ett
Man också riskprognos för omfrågat företag för berördsamtanger
bransch. Riskprognosen baserar sig på statistiska ochanalyser
visar sannolikheten företaget skall komma på obestånd inomatt
två år hur företaget dennai fråga förhåller sig till branschen.samt

Indata produktionentill kreditupplysningar hämtas bl.a. frånav
företagens årsredovisningar, Patent- och registreringsverket,
PRV, Kronofogdemyndigheten Tingsrätter, Riksskatteverket,
Statistiska Centralbyrån, SCB, Länsstyrelscr, Lantmäteriverket
och liknande offentliga institutioners register.

Kreditupplysningsföretagens verksamhet regleras bl.a. av
kreditupplysningslagen 1973:1173 och datalagen 1973:289.
Enligt kreditupplysningslagen får kreditupplysningsverksamhet en-
dast bedrivas efter tillstånd Datainspektionen "om den kanav

bli bedriven på sakkunnigt och omdöinesgillt sätt",antas §§ 3ett
och 4. Om uppgift lämnats eller finns i kreditupplysnings-som
företagets register visar sig oriktig eller missvisande skallvara
rättelse ske i viss ordning.

Det förenat med sanktioner uppsåtligen ellerär att av
oaktsamhet lämna oriktiga eller missvisande uppgifter. Kredit-
upplysningsföretaget kan bli skadeståndsskyldigt bådeäven

den omfrågade och den beställtgentemot gentemot som upp-



Verktyg för bedömning miZ/iprestanda80 SOU 1997:4av

oriktig uppgift lämnats lettmissvisande ellerlysningen somom
skada.till

fårreglerat under vilka förutsättningardatalagcii finnsl man
vilket i företagsupplysnings-personregisteroch föraupprätta

ochnäringsidkaredet gäller enskildaaktuellthänseende närär
handelsbolag.delägare i

kreditupplysningsföretagtillsynenDatainspektionen utövar av
UC står dessutomtillståndsgivning inom området.och föransvarar

tillsyn.Finansinspektionensunderbankägt företagi egenskap av

Miljörelaterade verktyg3.3

här nedanredovisasolika begrepp äri deInnebörden som
fall till fall. Förväxlar ofta fråndefinieradentydigtingalunda utan

underlag förtjänadedocksamtliga gäller att somavses
miljöprestanda.miljöarbete ochorganisationsbedömning av en

fördiskuterar olikaväsentligt systemnärDet är att manman
någorlunda harmiljöpespektivföretagoch jämförabedömaatt ur

innebörd.har förolika begreppvadochklarlagt enats om
användshärdefinitionerunderstryka devillUtredningen att som

fastslagnaprecisionvetenskapligmedanspråk påinte gör att vara
detdefinitionerisig intillalla. Skälet är attföroch giltiga att ge

nödvändigtnaturligtvisutredningsarbetet attför ärinom ramen
använda begrepp.medförklara vad menassom

förstdärfördiskussionfortsattunderlättasyfte görsl enatt en
respektiveaggregeradei ickebegreppenuppdelning avgrov
definieratutredningenkapitel harlverktyg.aggregerade l

in,samlar"miljöinfomiationssystemaggregerade system somsom
ochföretagmiljöfaktaolikaochbearbetar ettväger omsamman

iniljöprofil.företagetsbedömningsamladlevererar aven
indexskalor."ellerrating-med hjälpkan redovisasResultatet av

emellertidkan detutformasenskilt verktyghurBeroende pä ett
deblandverktyg elleraggregeradeickeblandantingenåterfinnas

miljöindexför begreppetgälleraggregerade Detta t.ex. som
tvåbeståendenyckeltalenkeltibland konstrueras ett avsom
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komponenter och ibland komplext ochett aggregeratsom mer
uttryck.

Vidare åtskillnad mellan vadgörs vcrifierbart ochären som
verifierbart. Verifierbara data kan både kvantitativavara
redovisade i form siffror och kvalitativa och består sådantav av

kan observeras i princip oberoendesom görav vem som
observationen. Så kan frågan organisation tillämpartex. ettom en
miljöledningssystem enligt EMAS besvaras med eller nej, vilket
kan verifieras och vad vi med verifierbarutgörsom menar
kvalitativ infonnation.

Exempel på begrepp utredningen hänförs till ickesom av
aggregerade begrepp miljöindikatorer och miljönyckeltal.är
Aggre-gerad information kan däremot skapas utifrån en
sammanläggning flertal miljöindikatorer, miljönyckeltalettav osv.
Under de olika rubrikerna utvecklas vad vi med respektivemenar
begrepp.

3.3.1 Icke aggregerade verktyg

Miljöindikatorer

OECD definierar miljöindikator något speglarsom som
mänsklig påverkan på miljön, tillståndet i miljönantropogen

5eller åtgärder för förbättra miljön. Påverkansindikatorer kanatt
bygga på uppgifter utsläpp medan tillståndsindikatorer kanom

PH-värde i sjö eller halten kvicksilver i förorenad mark.vara en
Åtgärdsindikatorer kan kostnaden för olika åtgärder.t.ex. vara

Överfört på företag skulle exempel på miljöindikatorerett
kunna antal gånger företaget överskridit villkor föruppsattavara
utsläpp påverkan, halten miljöstörande i närliggandeett ämneav

5 SWEEA, "SwedishEconomicandEnvironmentalAccounts,Svenskamiljöräkenskaper".
29, Kl och SCB dec 1994.SNV 4129Rapport "Ett SvensktMiljöindexsystem".s
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tillstånd ochfrån företagets verksamhetvattendrag härrörson1
definieraåtgärd,genomförda miljöinvesteringar Ett sattannat att

mätbar egenskap i miljönmiljöindikator "en är ettär somen
och/eller miljökvalitet".påverkanuttryck för gradkvantitativt av

ellermiljöindikator egenskapmedutredningenI ettenavses
observerbartmiljöarbeteeller i företagetsfenomen i miljön ärsom

kvalitativtkvantitativt ellerantingenklassificeraoch möjligt att
omdöme.därmed ettattutan avgerman

delstandardema inomkapitel kommerframgått i 2Som en av
"Environmentalochmiljöprcstandabehandlal4000-seriei1SO att

EPI-projekt arbetarnordisktIIndieators", EPI.Performance ett
i sinaoch integrera EPIsdefinieramedfn. företag12 att
förstaaffärsstrategier. lmed varierandeorganisationerrespektive

ISO-standard,motsvarandeiliksom EPlsprojekt,hand syftar detta
behovföretagets internaindikatorertill finna n1otatt som svarar

fungerandevälmåluppföljniitg. Ettochmålstjrrning system avav
sannoliktgrund, ochgoddockinterna EPIs ärutgör enen

tillmiljöprestandakommunicerakunna ävenförförutsättning, att
intressenter.externa

vid analysprojektdettafrånerfarenheterna ärEn att avmanav
frånutgårlämpligeninformationönskarolika intressentervad om

Däreftermiljöeffekter.verksamhetensuppfattarvad dessa som
förstaiindikatorer, stegrepresentativaväljs än ettattsnarare

relevantauppleverföretagetindikatorer sompresentera mensom
omgivningen.förståsinte av

ckeltaliljönM y

ochstorhetermellan tvaofta relationeruttryckerMiljönyekeltal
utsläppeller mängdråvaramängd energi,användkan Lex.avse

antalomsättning,produktionsvolym,tillförhållandeluft itill
bedömsstorhetnågontillanställda eller somsomannan

mycketområde pågårdettaoch relevant. Inominfonnativ
olikaforskningsnivâ, inompåutvecklingsarbete

i Sverigeföretag bådeenskildaoch inombranschorganisationer
illustreranedanredovisasexempelutomlands.och De avsessom
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endast liten del dessa Nyckeltal kan högi gradansatscr.en av
nyttjas för företags interna målstjirning och förett uppföljning av

mål. De dessutom informationskällauppsatta är för externacn
intressenter. Arbetet med fram relevanta miljörclateradcatt ta
nyckeltal kan därför med fördel ske i dialog med potentiella
användare desamma.av

Nyckeltal denna effektivitetsmåttär i den mån detypav som
förbättras vanligen indikerar lägre rcsursåtgång. Sv arigheten ligger
i finna mätmetoder konsistentaatt och inteär störssom av
"ovidkommande" variationer eller avgrånsningsproblem i
omvärlden. För jämförbarhetens skull det således viktär attav

kan neutralisera exempelvis pris- och volyunförändriiigar ochman
förändringar i produktionsproeessen.

l Electrolux fristående miljöredovisning för 1995 finns sex
olika miljönyckeltal angivna på konccmnivå. De redovisade förär

tidsperiod årpå nio och bla. energianvändning delsen anger som
kostnad, dels förbrukning i förhållande till förädlingsvärdetsom
definierat skillnaden mellan total tillverkningskostnad ochsom
direktmaterialkostnad koldioxidutsläpp ochsamt
vattenanvändning i förhållande till förädlingsvärdet. Motivet till att
relatera till förädlingsvrärdet mycketattuppges vara av
miljöpåverkan kopplad till produktionsvolynien som här alltsåär

förädlingsvärde,representeras av
Ett exempel skogsföretaget AsxviDoznriii i sinannat är som

fristående miljöredovisning redogör för resursanvändning och
miljöbelastning för sina fem svenska och massabruk ipappers-

råvaruförbrukning, energiförbrukning, utsläpptermer till luft,av
utsläpp till avfall. Man ställer dessa ivatten samt parametrar
relation till producerad produkt och redovisar data för två år.ton

lnom ämnesområdet företags- och nationalekonomi har ett
forsknings- och konsultföretag, Nalurekononzlhuscl AB, utvecklat

för flerdimensionellmetod jämförelse företag ochen av
kommuner. Utgångspunkten det idag dominerandeär att
endimensionella, vid företagsanalyser intemonetära synsättet

rättvisande redovisa företagets resursanvändning,ett sätt anses
effektivitet och resultat. Vi måste lika med haatt attvara noga en
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ekologisk resursbashållbar och social vi med haär attsom en
medhållbar finansiell resursbas. Ekonomisk hushållning innebär

andra ord hushållning med alla resurser,
meduppbyggd kring olika nyckeltalModellen är grupper av

hushållning. belysertill Nyckellalenanknytning begreppet
utifran organisationverkningsgrad, snålhet och marginal de mal en

verksamhet och indikationer hur effektivtför sinsatt gerupp
gårbegränsade och utvecklingenanvänder sina resurser omman

fall kan måluppfyllelse svårthall.önskat l många att angevara
vilket skulle kunna lösasi enbart monetära termer genom

finansiellanyckeltal. Observeraanvändande sådana ävenattav
analysen.nyckeltal kan inga i

ochhotell-praktiken bl.a.i inommetodDenna testas
Hotell-Sverigesbranschorganisationen,restaurangbranschen där

medi samarbete Natur-SHR,ResIaurang/örclczgczre.och
nyckeltal. Debranschgemensamniaframekonomihuset arbetat är

föranvändas internaavseddatill början styrinstrumentatt somen
tänktdetmiljöarbete. siktföretagensfölja äratt menegnaupp

miljöprestandaför jämförelserkunna bildade skallatt avnorm
fram 19har tagitManocholika hotellmellan restauranger.

sin energigskall kunna avläsarikttal, därnyckeltal, eller tex.man
exempelvistillkemikalieanvändning i relationellervatten-

pilotfallserverade måltider. Ettantalellerbeläggningomsättning,
använder 21Sånga-Säby idagkursgårdenbranscheninom är som

tillleverpå fråganförnyckeltal valda att uppom mansvarge
miljöpolicyin.

USA, harIRR,,tavcarch enter Inc..Itcsponsibi/ilyInvcavtm
utarbetatmiljöexponeringföretagsled analyseni ettett avsom

den studietill användning ikommitnyckeltal bla. överantal som
börsportfölj jämfört medtraditionelliavkastningen enen

miljöprestandamed godabestående företagportföljsimulerad av
ocksånyckeltal användskapitel Dessafinns beskriven isom

miljöperspektiv analyserat de 500 företagIRRC utifrånnär som
nedanDirectory" seEnvironmental Profileredovisas i "Corporate

ekonomisk dimension.medavsnitt Miljörating3.3.2 en
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IRRC har delat begreppet miljörisk i komponenterupp sex som
nyckeltalen nedan. Nämnarenrepresenteras utgörsav

genomgående "per unit revenue", omsättningsenhet, ochav per
används approximation till företagsstorlek. "Per unitsom en
revenue" vanligen l miljon USD i deär redovisade nyckeltalen.

Emissions Efficiency Index mäts som-
totala vikten företagets utsläpp giftiga enligt TRI,ämnenav av av
Toxic Release Inventory omsättningsenhet.per

Compliance Index mäts som-
värdet företagets böter avseende regelöverträdelserav m.m. per
omsättningsenhet

Oil Spill Index mäts som-
volymen oljespill omsättninsenhetstörre per

Chemical Spill Index mäts som-
volymen kemikaliespill omsättningsenhetstörre per

Hazardous Waste Index mäts som-
antalet anläggningar/fastigheter återfinns i Superfund Nationalsom
Priority List förteckning förorenad marköver omsätt-per
ningsenhet

Environmental IndexLitigation mäts som-
antalet redovisade miljörättsliga tvister omsättningsenhetper

För och de nyckeltalen de företagsvisavart vägsett av sex
resultaten till branschgenomsnitt. Företag placeratsamman som
sig genomsnittsvärdet i den "bättre halvan" visadeöver - -
påfallande ofta bättre finansiella prestanda vilket framgåräven av
den tidigare redovisningen kapiteli

Valet dessa nyckeltal baserar sig på uppfattningen deattav ger
information hur effektivt företags miljöledningsprogramettom
fungerar. harMan i beräkningarna utgått från befintliga officiella
data.

bioteknikföretagetDet danska NordiskNova A/S redovisar i sin
fristående miljöredovisning för bl.a.1995 "eco-productivityegna
index", vilka här fortsättningsvis betecknas nyckeltal. Man redogör
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och också hurmål aret innanför vilka kvantitativa satte uppman
nyckeltalstörändriitgar.utfallet blev under 995 i termer av

för de i produktionsprocessenhar framNyckeltal tagits
ochde viktigasteföretaget bedömeringående somresurser som

arbetetindikatorer framgången inyekeltalenanvänder somman
beräknats förNyckeltal harproduktion.uthålligmot en

energianvändning förpaeknings-ochravaruatgáng, samtvatten-
fem åren.för detill omsättningenställt i relationmaterial senaste

Benchmarking

systematiskbenchmarkingbetyder begreppetordbokenEnligt en
ochbästa företagenframgångsfaktorer hos deidentifiering av

Utgänspunktenverksamheten.i den ärtillämpning dem egnaav
relativt synsätt.ett

metodbenchmarking innebär detdefinierarhärSåsom vi en
ochverksamhetnyckeltal för sineller flerafixerardär ettman

dem. Föröverträffa det ellerelleruppnåförsökerfortsättningsvis
verksamhet fungerarresultat ipreciseradevissauppnaatt en

individersynnerhet deutmärkt ialldelesbenehmarking ofta om
möjlighethareller malenuppnå måletförarbeta attattsom avses

utvecklingen.påverkasjälva

nyckeltalangåendekommentarerNågra

företags-panyckeltal pågåravseendeutvecklingsarbeteDet som
skallanvändaremycket lovvärt. Förbranschniväoch exteniaattär

arbetetskullejämförande syfteinformationen ianvändakunna
branschermellansåväl inomsamordnasemellertid behöva som

säinformationoch nvltjareinformationsproducenteroch mellan av
skall redovisautbildas för vadoch praxisfastställsatt mannormer

outvecklad och ojämnalltförinformationoch hur. Dagens är ännu
frivilligaverifiera Vissastyckenoch kan i matiga attvara svar

utomstående miljörevisor.revideratsharmiljöredovisningar av en
ochskall ga tillsådan revisionhurfördet saknas ennormermen



Verktyg bedömning mil/räpravlcindciSOU X71997:4 av

vilka miljörevisorkvalifikationer bör ha. Nyttan externen av
verifiering har diskuterats livligt utifrån dessa synpunkter.

Föreningen Miljörevisorer i Sverige, MIS, vilken bildades
kvalifikationskriterier1991. arbetar utifrån för miljörevisorer i

ISO-standarden med få till stand ackrediterade14012 att organ
miljörevisorer ISOkan certifiera se avsnitt 2.2.4, MODO.som

Effektprøjil miljöprøfil-

källorna bla. för SCBs och KIs arbeteI kapitel redogörs bland2
medoch de miljöekonomiska profilermed miljöräkenskaper man

olika branscher.hjälp statistik skapat för antalnationell ettav
miljöprofil kan med hjälpeffektprofil ellerMotsvarande av

kanockså företagsnivå.nyckeltal tecknas Den ansatsensenare
företagen. Electrolux,de nämndaden illustrerasäven av ovan

ASSI och Nordisk.Novo
det effekt- ellerskull underlättarjämförbarhetensFör om

uppställninggrundläggandemiljöprofilen innehåller avsamma
finnasPå bransehnivå kan det dessutomindikatorer nyckeltal.och

exemplenSoin framgårbehov bransehspeeifika data. ovanavav
på enhetligteller nyckeltalredovisas dock varken data sättett

skildaförklaras med företagensdelvis kanvilket naturligtvis
enhetlighetbrist på i redovisningenbranschtillhörighet. Denna av

dragså länge genomgåendemiljödata dock oavsettär ännu ett om
bransch ellertillhörman samma

Materialbalanser

studeras flödetinput-output-analysI ettresurser genomaven
förutom demiljöredovisningföretag. ElectroluxI anges ovan

materialflödesbalans. Dennanyckeltalenredovisade även en
d.v.s. hur andelmaterialverkningsgrad,uttrycks stor avsom

ingår den slutligamaterial, direktmaterialet, iinkommande som
iolika utsläpp och avfallsvolymerhurprodukten och ärstora
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relation till inkommande direktmalerial. exemplet Electrolux skerl
redovisningen på tämligen aggregerad nivå.en

Checklistor och frågeformulär

och praktiskt skaffa uppfattningEtt enkelt sigsätt att omen
bådemiljöprestanda hos affärspartner fråga. Blandär atten

och utomlandsbanker, försäkringsbolag investerare i Sverige och
frågeformulär ofta inlederförekommer checklistor och där man

eventuellkontrollfrågor. kanmed antal övergripande Deett avse
avsevärdaförorenad mark, utsläpp kanförekomst som genereraav

föreller kan tänkas blikostnader, produkter utsattaprocesserom
miljölagstiftningkonsumentkritik, företaget lyder under osv.om

påja, går vidare med frågorsådana frågor medBesvaras enman
medfall det uttryckliga syftetdetaljerad nivå. I ärettmer

kreditgivaren bedömaskapa underlag förchecklistan attatt om
imiljöriskerkunden eventuellaoch i så fall hur medveten är om

finns för riskhantering. Förlämpliga rutinerverksamheten och om
miljöansvars-underlag för bedömningenskaffa sigatt av
frågeformulärexempelvis TryggHansa medförsäkringar arbetar ett

eventuella tillstånd och myndig-verksamhetensdär frågor an,om
miljökonsekvensbeskrivning, energi-hetsåtgärder, förekomst av
och utsläpp ställs.råvaruförbrukning, avfalloch m.m.

Aggregerade verktyg3.3.2

för dekan bilda utgångspunktmiljövärderingBegreppet sägas
ingårSom antyderför nedan.olika verktyg redogörs termensom

värdering vilket skiljer dessabetydande inslaghär ofta ett av
återigenpresenterade. Vi vill dock härfrån de hittillsinstrument

allaiinslag värdering finnsbetona vi attatt anser av
objektiva, detockså de förefaller iobservationer, attmestsom

pågrundatväljer observeraredan urvalet de data ärattmanav
kunskap.någons uppfattning och
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Verktyg med inslag värdering har liksom verktygenav som
beskrivits i föregående avsnitt bl.a. det de ärgemensamt att
beroende historiska data, tidsserier, för bedömaren skallattav
kunna huruvida utvecklingen med olikamattavgöra parametrar
går håll eller ej.rätt

finns vi tidigare konstateratDessutom i dessa fallävensom
kunna jämföra medgivetvis behov andra företag i liknandeattav

situationer, dvs. inom bransch. för jämförelserDet ärsamma
grunddata framtagna enligtnödvändigt äratt gemensamma normer

allmänhetbåde för företag och organisationer i och på branschnivä
beräknats och definierats påoch redovisad information ettatt

enhetligt sätt.
koncernnivämiljöområdet på företags- ochUppgifter inom som

tillfredsställa sådana behov saknas i många fall idag.skulle kunna
dessutom det isärskild betydelse för utredningenAv är ännuatt

erfarenhet det gäller bedömahög kunskap ochgrad saknas när att
finansiella risken.inverkan på denmiljöfaktorers

Miljövärdering fastigheterav

Högskolan, Institutionen förKungliga Tekniska KTH,Inom
forskningsprojekt för utvecklaByggd Miljö Gävle, pågåri attett

byggnader.miljövärdering Begreppetförett system av
detfrån begreppet miljöklassning imiljövärdering skiljer sig här

arbeta längsnågra klassgränser inte sätts, utan attatt man avser en
skala.

Byggforksningsrådet och involverarProjektet har initierats av
bostadssektorema. Tankenbygg- ochrad aktörer inom är atten

miljöaspekter under byggnads helaalla viktigainkludera en
värdera byggnaders totalaför fålivscykel att ett system att
sådant tänktmänniska och miljö.på Ettinverkan är attsystem

och oberoende börflertal intressenteranvändas partett enav
trovärdigheten kansåför garanteras.systemet attansvara
användas både för miljövärderingskall kunnaMetoden av

självbyggprodukter hela hus. Användaren väljerochenskilda av
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den nivå på analysen det individuella behovet.motsom svarar
skiljer mellan och internMan miljöbelastning. Detextern

förstnämnda begreppet inbegriper användning ändliga råvarorav
och ekosystem och detta tänkt återspeglas istömingar på är att

och energibelastningstal, Ingående dvs.material- resurser,
för pårespektive energi, viktas sig dels med avseendematerial var

med avseende på knapphet. Underskada miljön. delspå
skullejämförbara indexskalor kan konstruerasförutsättning att

kunna adderas tillsådan viktningsprocessresultaten ettenav
Även miljöbelast-miljöbelastningsindex för de båda resursslagen.

lufttillrivningsmaterial, och utsläpphärrör frånningen soporsom
beräknas likartatskulle kunna på sätt.

påskador eller påfrestningarhandlarmiljöbelastningIntern om
Sådanoch bostadsmiljön. belastningi arbets-människor och natur

resursflöden här gäller detvialåter sig inte attutanmätas
miljö-beskriver gradenentydiga kriterierformulera avsom

ljusförhållanden,luftkvalitet, godanärmiljön.belastning i Bra
påmagnetiska exempelelektriska och fältsunda material, är

kunnaoch för vilka skullepåverka hälsanfaktorer kan mansom
inverkarkostnadsberäkningTraditionellkriterier.formulera som

kompletteras medmaterial bör vidareteknik ochvid val enav
såpå fullständigtlivscykelkostnad inte sättän ettomsom,

samhällskost-miljöbelastningensredovisartydligare,åtminstone
nader

frågeställningcentralsaknar inte utmaningar. EnprojektDetta
skade- och knapphetsviktemakan bestämmahur närär tex. man

skalltiden. Vilka kriterierförändras helakunskapen dessutom som
bild den internatillräckligt god och relevantväljas för att avenge
skall lämpligahurliksom fråganmiljön göraär om manannan,en

livscykelbedömningama. Detvidavgränsningar är ettsenare
LCA-arbete.med alltgrad harhögstaproblem i gemensamtman

Livseykelanalys.Se avsnitt 2.28,även

brittiska företagMiljävärdering av

påomsättningföretag. iStorbritanniens l00 mättstörsta
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Londonbörsen. FTSEIOO, har utifrån enkätsvar rangordnats frän
miljösynpunkt. Tonvikten i undersökningen ligger pä företagets
miljöledningskompetens.
Föreningen "Business thein Environment". BiE. dotter-en

organisation till "Business the Community. BiC. grundad av
prins Charles, står bakom projektet benämns "Index ofsom
Corporate Environmental Engagement". Den första rankinglistan
publicerades i november 1996 och skall därefter uppdateras en
gång året. Deltagandet frivilligt och i denna första omgångärom
deltog 73 tillfrågade företag.100av

De tio relativt kortfattade frågorna i enkäten bl.a.tar upp om
företaget har miljöledningssystem och skriven miljöpolicy.ett en

genomför interna miljörevisioncr någonom utsettman om man
Styrelsemedlem med särskilt för miljöfrågor. miljökravansvar om
ställs på och samarbete sker med leverantörer och och hurom
företaget kommunicerar med intressenter. Företagens harsvar

och rankats i fem kategorier likamed mangapoängsatts företag i
varje, där företagens redovisas angivande inbördesutannamn av
ordning. BiE också de olika aggregerade påpresenterar svaren
branschnivå, så läsaren dels kan utläsa hur många och vilkaatt
företag inom verkstadsindustrin placerat sig i den bästat.ex. som
femtedelen, hurdels de olika branscherna förhåller sig till
varandra i respektive fråga.

BiE arbetar för utveckla och stödja projekt i riktningatt mot
uthållig utveckling samarbete mellan näringslivet och dessgenom
intressenter. Motivet för denna satsning att ett gottuppges vara
miljöarbete liktydigt med utövande affärsverksamhetär ett gott av
och de företag väljer inte delta kan komma bliatt att attsom
ifrågasatta omvärlden. Man vill möjliggöra iämförelser ochav
framhålla ekonomin i framsynt och systematiskt bedrivetett
miljöarbete.

Miljömärkning

Miljömärkning innebär graden miljöanpassning medatt av anges
eller flera gränsvärden för olika kriterier. Uppnår ellerett
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verksamhet sådana värden kommeröverträffar produkt elleren en
märkning.det i åtnjutande av en

Produktmiirknirzg

befintligakortfattad beskrivningNedan följer aven
allapå projektstadictmiljömärkningssystem systemsamt ett som

produkter.avser
Syftetnordiska miljömärkninger..officiella"Skranen" den ärar

möjligamarknadskrafterna åstadkommamed hjälp störstaatt av
medfastställer samarbeteMiljömärkning iSlSmiljöförbättring.

olikakriterier förorganisationermotsvarande nordiska
ochenergi-kriterier kan utsläpp,Sådanaproduktgrupper. avse

Även förkriterierkemikalieinnehåll.ochresursförbrukning
kan förekomma, eftersomoch prestandalivslängdhållbarhet, en

miljjprestandauppvisa godaprodukt förutomSvanen-märkt att
gällerkvalitetssynpunkt. Kriteriernafrånskall fullgodockså vara

successivt.i högst och skärpsartre
miljö-företaget erhållitdetMiljömärket fär efter att

uppfyllerpå de produkterdelsinärkningslicens användas som
Märkningenmarknadsföringssammanhang.kriterierna. dels i
ochfrån licensinnehavareavgifterfinansieras genomgenom

statsanslag.
förNaturskyddsföreningens, NF,Miüijval""Bra systemär

och i falletproduktermiljömärkning ävenpersontransporterav
"Bra miljöval"delstjänster. bestårDet ärtexten ensomav

Miljöval/butiksändamäl och "Brahyllkaiitsmärkiiing för
avgiftefter licensansökan ochtillverkarenFalken"märket motsom

produkten.får använda självapå
miljöbelastningenkonsumenttrycket minskaviaSyftet är att

i samarbeteArbetet inleddes 1990från produkter och processer.
styrelseleds detoch sedan 1992ICA, och Dagabmed KF :nav

MiljövaV-niärkningenrepresenterade. "Bradär handeln och NF är
liesnsavgifterochfinansieras handeln NF gemensamt samt avav

från "FalkeiW-användare.
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Kriterierna fram i samarbet med ICA,tas KF och Dagab och
kraven skärps successivt. NF "Bra miljöval" ochattuppger
"Svanen" inte skiljer sig särskilt mycket det gäller hurnär

krav ställer på produkten.stränga Huvuddelen de märktaman av
produkterna återfinns inom hushållskemikalier ochvarugruppema
pappersprodukter för hushåll bla. det skälet för dagligvarorattav
kan ändrat konsumentbeteende få relativtett snabbt genomslag i
tillverkningsledet.

"KRAV" står för Kontrollföreningen för ekologisk odling.
Kriterier finns utarbetade för olika jordbruksprodukter och KRAV-
märkningen konstgödsel och kemiskagaranterar att
bekämpningsmedel inte För animaliska produkter ställsanvänts.
bla. dels liknande krav foder,på dels krav på utevistelse för djur.
KRAV oberoende ekonomisk föreningär med idag 21en
rikstäckande medlemsorganisationer representerande bla.
lantbruket, daligvaruhandeln och miljö- och konsunientintressen.
Märkningen och kontrollverksamheten skall självbarande ochvara
finansieras avgifter från produecntema. Motsvarigheter tillgenom
KRAV-föreningar finns utomlands och aekrediterasäven av
International Federation of Organic Agriculture Movements,
IFOAM.

"EU-blomznan" miljömärkningEUs vad syfte ochär som
kriterier beträffar uppvisar mycket likheter medstora
Svanenmärkningen. SIS för hanteringen EU-ansvarar av
märkningen för svenskt vidkommande och finansiering sker

avgifter och statsanslag. Miljömärket, EU-blomman, fårgenom
endast användas tillsammans med den produkt den avser.

Typ III-märkning begrepp förekommer deni ISOär ett som
l4000-standard miljömärkning utveckling.underärsom avser som
Se avsnitt 2.2.4, ISO 14000. Med anknytning till ISO-arbetet
drivs två projekt i samarbete mellan Institutet för ochvatten-
luftvårdsforskning, IVL, och Centrum för produktrelaterad miljö-
forskning, CPM, vid Chalmers Tekniska Högskola. Typ III-
märkning beskriver, enligt IVL, produktrelaterade miljöegenskaper
kvantitativt i form ekoprofiler, d.v.s. produktens altemativtav
funktionens bidrag till antal hotbildskategorier till exempelett som
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livscykelperspektiv LCA-försurning iklimatpåverkan, etc. ett
bli och förkategorier 10-20 arbetarbaserat. Antalet attantas man

miljöindikatorer förnaturvetenskapligt grundadefinna relevanta,
skallAvsikten märket, ekoprofilen,kategorierna.de olika är att

produkterpå samtligatillämpasenhetlig och kunna typer avvara
internationellt gångbart.det skalloch tjänster samt att vara

produktionsanläggningMiljömärkning av

sinEMAS-registrerad får iblivitanläggningEn som
deltagarförsäkrananvända s.k.omvärldenmedkommunikation en

avsiktenbeskriveri mening10Artikelförordningens ensom
och berättarmiljörevisionsordningochmiljöstymings-EUsmed

speciellaliteordning. Dennaföljer dennaifrågaanläggningenatt
påellerproduktreklamanvändas idock intefårmärkningform av

märkninghar dennaHittillsförpackningar.produkter eller deras
publicerade EMAS-redovis-dehälfteni knapptanvänts av

ningarna.

fastigheterMiljädeklaratiøn av

ochökaskriften "Hurföreslår iFastighetsägareförbundSveriges
miljö-VDN-formmiljöstatus"fastighetensredovisa aven

miljöpolicyinfomiationmedfastigheter samtmärkning omav
skriftenmiljö. Iinregäller såvälvadåtgärdervidtagna yttre som

ikan användafastighetsägaremodellenkelpresenteras som enen
ifastighetens nliljöstatusochmiljöarbetetredovisningsin av

andra intressenter.ochhyresgästermedkommunikationen externa

Miljöklassnin g

ifall produkteri detta indelarantyderSom t.ex.termen man
indelningmiljöanpassning. sådanEngradenolika klasser efter av

iniljövärdering.föregåskan av en
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Ett välkänt exempel miljöklassning bränslenår och fordonav
Kriterierna för sådan iniljöklassniitg fastställda i lag. Förär
bränslen sålundagäller lagen skatt pa energi, SFS 1994:1776om
och för fordon bilavgaslagen, SFS 1986:1386.

Miljöklassning kan användas och har i dessa exempel också
förunderlag införandet ekonomiskaanvänts styrmedel, is0n1 av

detta fall differentierad beskattning. Beroende iniljöklasstill-pa
hörighet för motorfordon olika hög fordonsskatt.tas t.ex. ut

iljöindexM

Termen index kan tidigare innebära olika gradnämntssom av
aggregering beroende på hur många komponenter det innehåller.
Det finns både enkla index i mycket påminner eller kansom om
likställas med nyckeltal, likaväl komplexa, indexsammansattasom
uppbyggda flertal komponenter de miljöindexett t.ex.av som som
Naturvårdsverket haft i uppdrag fram se nedan. I begreppetatt ta
index finns också tidsaspekt. Vanligen utgår från etten man
bastillfälle, år, och jämför sedan utvecklingen tiden. lt.ex. över ett
index kan vidare ingående komponenter olika vikter beroendeges
på deras betydelse för och inverkan på det vill skaffa sigman en
uppfattning om.

Både begreppet miljöindikator och miljöindex föremål förär
definitionsdiskussioner både inom inteniationella organisationer

forskarvärlden.och Naturvårdsverket beskriver i sin rapport om
nationella miljöindex miljöindex på följandeett sätt:

"Med miljöindex vi aggregeringmenar en av
kvalitetsindikatorer till sortlös storhet."en

"Kvalitetslndikatorema indikerar tillståndet. miljökvalitcten, i
definierad miljötyp."en

kanEtt spegla miljötillståndetsådant i specifikindex en
miljötyp därmed bli hjälpmedeloch förkan värderingett av
miljötillståndet.

Utredningen ansluter sig till Naturvårdsverkets definition av
miljöindex enligt ovan.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag arbetat med att ta
fram miljöindex avseende olika ekosystemett system t.ex.av som
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skogen. odlingslandskapet och kusten. Syfet skapa ettattvar
indexsystem kunde samlad bild demiljötillståndet isom ge en ax
svenska ekosystemen och dess förändringar.

har förslagMan låtit arbeta fram till irdikatorer för sådana
nationella för skog och luftkvalitet dataunderlagetindex därtätort,

bra, vilketbedömts förhållandevis också urvaletstyrt avvara
flera indikatorer ellerindikatorer. indexDessa år sammansatta av

skalldelindcx. luftkvalitctsindex konstateras sådantFör att ett
önskade fafunktioner. Dels uppdragsgivarenfylla flera

eller sammanfattandeinformation i form flerakomprimerad av en
risker och exaoneringar vadsiffror. dels vill belysa avserman

behovet påoch miljö. Detolika effekter pa hälsa senare anses
svårt trllfredsstålla medinformationsförlustergrund ettattav

index.
fastställasvårigheterna medfallendiskuterar i deMan atttre

mätdata kan uppvisaunderlaget i fomirelevanta indikatorer, att ax
villdirekt detoch ofta intevariationer mätastora att an manman

egenskaper samvarierarandramaste vägen övermata utan somga
inTomiation Vidarevill haegenskap egentligenmed den om.man

informationsfrrluster ellerkring de tom.resonerar man
vid tillskapandetkaninformationsnedvridning uppsti avsomav
kan ske och vilkahur viktningaggregerade index. Fragan om

iifonnationsinnehålletfåviktningsmetoder kan påeffekter olika
inträder skapandetvidsubjektivitetde inslagtas samt somupp av

huruvida nationellaockså frågarindex. Man diskuterarettav
dock på regionalekosystem,respektiveindex skall skapas för som

information, eller fleraeller ingeneller lokal nivå lite omger
tillgodose lokalaförskall utvecklaslokala index i stället att

eller gränsvärden förmålbehm Idag saknas dessutom uppsatta
och riktvärdet dådet vill ha information närmastutgörsomman

svårmedför indexutveeklingenutgångsvardet. vilket är attattav
i Naturvårdsverkets arbetediskuteratsutvärdera. alternativEtt som

"miljökvalitetsprofil"redovisas iindikatorernadärår ett system en
med iidex.eventuellt tillsammans ett agggregerat

elleröverförs på föreugOm frågan index finns gräns-om
föremål förverksamietenriktvärden vanligtvis angivna när är
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tillståndsprövning. detNär gäller företagens frivilliga miljöredo-
visning kan måni den redovisar miljönyckeltal ochman
indikatorer företagets mål riktvärde.uppsatta sägas utgöraegna

Sammanfattningsvis kan konstateras det mycketatt är
komplicerat skapa den här index, något blivitatt vältypen av som
belyst i Naturvårdsverkets utredningsarbete. Inom begränsade om-
råden kan säkerligen flera problemen lösas så index kanatt ettav
komma till praktisk inom väldefinierat område. Somnytta ett ett
generellt hjälpmedel i den finansiella sektorns praktiska arbete
med riskbedömning torde dock miljöindexett aggregeratav
avseende företag till ringa någon nytta.vara om ens

iüäratingM

Miljörating företeelse framför allt utvecklats underär en som
l990-talet. förekommerDet i huvudsak två inriktningar vilket ges
några exempel på nedan. Inom den återfinns deena
ratingorganisationer koncentrerar sig på värdering enbartsom av
miljörelaterad information och vilkas huvudsakliga målgrupp ofta

investerare vill placera medel företagiär med miljöprofil ochsom
miljö-prestanda.bra Ett exempel på ratingföretag med sådanen

"Ökom"tyskamålgrupp beskrivs nedan.är som
Utefter den andra linjen arbetar ratingföretagen med göraatt

företagensbedömningar miljöprestanda där kopplingar ocksåav
ekonomiskatill prestanda. båda riktningamaInomgörs finns dels

institutioner arbetar med företagsvisa, djupgående analyser,som
bedömerdels de antal företag med utgångspunkt frånett stortsom

standardiseradegenerella, grunddata.

Miljärating utifrån miljöaspekterenbart

Vi har i kapitel kortfattat beskrivit den metod .Svensk1 Mil/öfond
tillämpar från miljösynpunkt analyserar företag i avsiktnär man

finna lämpliga placeringsobjekt. Den finansiella bedömningenatt
hosföretag sker fondförvaltaren Banco Fonder AB.av samma
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IQrsäkri1g.sbla,gen har produktutbudeti för företag och andra
särskild miljöansvarsförsäkring kanorganisationer bla. en som

lämna för inträffade miljöskador. exempelersättning Ett Läns-är
fr.säkrin,g.vbolageiv, LFAB, arbetar med försökaattsom

från miljösynpunkt. harriskklassificera försäkringstagare Man
modell för rating kommuner baseradbland utarbetatannat aven

kryssfrågor vissa angivna mätvärden där gårpå antalett samt man
verksamheten kommunensden kommunalaigenom såväl som

byggnader.
Ökozn, Öko/Ågilvche Konunmzikalioiz Gmbh,iesel/svcha/i fur är

ekologisktinriktning påoch konsultföretag medtyskt rating-ett
haroch USA.och i Europa Manorienterade företag investerare
harsedanenligt vilket 1994utvecklat miljöratingsvstemett man

månad. Arbetettakt företagmiljörating igenomfört ett peraven
Öko-investmed österrikiskaför avtalbedrivs inom ett somramen

orienterade investerarefyra ekologisktmed ytterligaretillsammans
publiceras fyraResultaten iverksamheten.finansieraräven

tidningar.
uteslutandebedömersöker ochinformationDen är avman

bl.a.karaktär Källornaekologiskmiljö- eller utgörs av en
olikamiljöredovisningenkät, företagetsomfattande samt

branschorganisationeromvärld, bland demintressenter i företagets
institutioner.och vetenskapliga

områden nämligenverksamhet delas iFöretagets treupp
produktion ochinköp.produktutvecklingorganisation, samt

bedömningrubriken organisationUnderförsäljning. görs en av
miljöpolicy ochavseendemedmiljöorganisationföretagets

produkterna, däranalyserasVidaremiljöledningssystem.
frånutsläpp ochåteranxrändningsmöjligheter,hållbarhet,

produkten,användandet användningvidresursbesparing avav
beaktas. Dessutommaterialmiljöanpassat görs enmin.

och själva produktions-upphandlingsrutinergenomgång avav
och föråtgärder kostnadertillvarvid hänsyn atttasprocessen

utsläpp till luft ochenergianvändning,ochreducera vatten,vatten-
Även distributionoch föremålförpackningaravfall och buller. är

för bedömning.
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De och kanolika faktorerna de delområdenapoängsätts tre
erhålla vardera. betygmaximalt 100 Depoäng även separatages

varefter tillpå skala till +5 delbetygen sammanfattasfrån -5en en
slutlig betyg redovisas för respektiverating. Såväl poäng som

verbalt omdöme därdelområde och totalt tillsammans med ett
svagheterföretagets styrkor och kommenteras.

och dåmålsättning uppdatera ratingen årligenMan har attsom
företagens bekostnad har hittills visat sig ovilligapå dessa attmen

bekosta uppföljning.en
Ökom arbete på uppdraghar nyligen inlettäven ett av en

imiljöinfonnationssystemeuropeisk bank framför att ettta som
för kunder.tillgängligt också andraförlängningen tänkt bliär att

ekonomisk dimensionMiljärating med en

finansiellabredarefrån dentakt med växande intressel
ochrisk-finansiellökatsektorn, där insikten attom
frånochmiljöaspekter,chansbedömning ofta inkluderar även

framtid vuxitsedansamhället harandra aktörer i en
ochfinansiellahänsyn tillsamtidigvärderingsmodeller där tarman

Standard P00rsmiljöprestanda. vi tidigareSom nämnt uppger
ratingverksamhet. Sverigesför derasMo0dys gälleroch dettaatt

utredningenshar påAngeles, USA,Tekniska Attachéer i Los
hanteringfinansiella institutionersuppdrag kartlagt några av

nämndatvådem deblandoch -möjligheter,miljörisker
ratinginstituten.

företagetsoch påverkan päkostnadsaspektenfrämstDet är
synnerhet hur detoch då ikreditvärdighet tilldrar sig intressesom

kanochbranschenochföretagetlegala regelverket utrunt ser
beroendekraftigtlnformationsbehovet varierartänkas utvecklas.

ochbranschenexponeradpå hurochbranschtillhörighetpå
pappersindustrinrisker.miljörelaterade För ärföretaget för t.ex.är

utsläpps-sammanhängandeoftaoch därmedåldermaskinparkens
eventuellkraftbolagbetydelse. Förfaktorkvantiteter ärstoraven

medanväsentlig information,energikällordiversifiering av
avgörande ikantoxiskahantering ämnen annanenvaraav
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bransch. Företagets konkurrensmässiga och miljömässiga position
inom branschen också viktigär parameter,en

Varken SPs eller lvloodys arbetar med modellergenerella
för bedömning väljer selektivt vad från fallfall tillutan ut man
bedömer relevant information. Moodys erfarenhet denär attsom
miljörelateradc risken vanligtvis inte tillräckligt betydande förär

förändra företagets förmåga återbetala län.att att ett
Det norska försäkringsbolaget .Storebrand arbetar liksom övriga

företag i branschen med miljööverväganden i den traditionella
försäkringsverksamheten. har dock framförMan allt prafilerat sig

den nystartade miljöfonden Storebrand Scuddergenom
Environmental Value Fund, EVF. Fonden arbetar med en
diversifierad internationell aktieportfölj där ledorden i
placeringsstrategin uthållig utveckling och "cec-efficiency", detär
sistnämnda definierat till konkurrenskraftiga priser kunnaattsom
sälja och ochtjänster med minskande negativ miljöpåverkanvaror
minskande resursanvändning.

På grundval åtta miljökriterier, påverkan på växthuseffekten,av
utsläpp,på uttunningen ozonskiktet, materialeffektivitet, giftigaav

ochenergiintensitet, Vattenförbrukning, miljöförpliktelser
kvaliteten miljöledning, skapas för varjepå företagets indexett
företag. jämförs därefter med branschen och placerarDetta index
sig då företaget genomsnittet det kvalificerat för placeringäröver
fran Malsättningen för överträffaEVFs sida. EVF Morganär att

bidraStanlevs placeringsfilosofiWorld Index samt att genom sin
till uthållig det indexutveckling, mätt överetten senare som

i"environmental indexdividcnd". Detta hur företagenmätaavses
förhåller valdEVF sig till genomsnitt i Storebrandett en av

referensgrupp analyserad med avseende på de miljökriterier som
nämnts ovan.

StorbritannienI planerar företaget Environmental Risk Rating
Ltd Ecce-Checkintroducera miljöratingsyrstem benämntatt ett
Index. Environmental Risk Rating Ltd ägs gemensamt av
Environmental Counselling Communications och TheLtd
lnfocheck Group sistnämnda företagetLtd Det idag verksamtär
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on-line-baseradoch tillhandahållerfinansiella marknadenpå den
850.000 företag.finansiell information om ca

bedömningmöjliggöraEcco-Check Index ettär attavsett en av
finansiellaförhållande till dessrisk iföretags miljörelaterade
objektivt iIndex fulltEcco-Checkstyrka. Man presenterar som

ochstandarderaffärsmässigabaseras påden ratingenmeningen att
jämförelserochunderordnadealla företaglagstiftning attärsom

harför ratingenUnderlagetemellan.kan företagengöras
förefaller iochobserverbara grunddatakaraktären kvantitativtav

Sammanvägningenvärdering.föremål försig inte somvara
mindreellerdock ske medtorderatingenresulterar i själva större

finansiella dataoch värderingAnalysvärdering.inslag avav
traditionelltpåkommer sätt.görasatt

ochinstitutionerfinansiellainledningsvis störreMålgrupper är
ratingenfinansieraranvändareegenskapföretag i genomavsom
debiterasrating registrerasFöretagetköpa tjänsten.att vars

offentligaolikabeståkommerInformationskälloma att av
ochtillstånds-uppgifterinnehållerregister omsom

medsysslarverksamheterverksamheter,registreringspliktiga som
publicerasdomarfällandeuppgifteravfallshantering samt somom

eventuellinformationkommerVidaredomstolama. omav
EMAS-registreringoch attmiljöledningssystemcertifiering av

skallsigtänkerföretagde 850.000ingå. kommerDessutom man
vilkaområden inomenkäter. Detillställasingå i ratingsystemet att

tillstånd etc,lagrum,verksamhetensjälvafrågorställer rörman
försäkringar,miljöprocesser,eventuellaochregelefterlevnad

efterfrågarmiljörapportering. Manochmiljörevisionermiljöpolicy,
beträffandepolicyeventuellaföretagetsinformationäven om

kvartalsvis.uppdaterasskallInformationenresurshushållning.
branschvis efterplacerasi förstakommer attFöretagen stegett

kommerRatingenrisk.låg attmedium ellerkriterierna hög, anges
dennaEnligtrisk.högsta4C,risk, till1A, lägstafråni klasser

aldrighögriskbranschtillhör attföretagmodell kommer ett ensom
ratingen.nå högstaden

ofStudytheforCentreforskningsinstitut,brittisktEtt
appliceratexperimentsyftehar iCSFI,Financial Innovation, en
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ratingmodell på kärnkraftverket Scottish Nuclear för få påatt svar
frågan miljöriskrating användbartär ett sätt mätaatt ettom
företags kapacitet bära miljörelaterade förluster. analysenIatt
användes följande definition miljörisk: risken förav en
investerares eller kreditgivares finansiella förlust orsakad av
miljöfaktorer olyckor, skadestånd, avgifter, ekonomiskasom
förpliktelser, politiskt eller konsumentbetingande händelser och
undermålig företagsledning." Med hjälp expertpanelav en
identifierades elva miljöriskfaktorer, bland dem regleringar,
avveckling, säkerhet, radioaktivt avfall, leverantörer, ledning,

Ävenaffärsmöjligheter och finansiell för företagetstatus. en
positiv faktor identifierades, nämligen möjligheten skatter elleratt
regleringar införs för fossilbränslen. Tidsperspektivet analyseni

i allmänhet tio år. Varje riskfaktor viktades med avseende påvar
dels sannolikheten den ska inträffa, dels på dess potentiellaatt
inverkan och effekt. Därefter de expertpanelen.poängsattes av
Summering produkterna vikt poäng resulterade iav av enx
totalsumma motsvarande betyget tredjeA, den lägsta risken på en
sjugradig skala från AAA till C.

IRRC, USA, har utifrån miljöperspektivi gjortett en
genomgång företagde ingår i Standard Po0rs500 somav
börsindex. Resultatet form miljöprofil ochi i siffror, ordav en
grafisk form återges i IRRCs publikation "Corporate
Environmental Profile Directory" där miljörelaterad infomiation

på koncemnivå. "Corporate Environmental Profilepresenteras
Directory" kärnan i IRRCs "Environmentaltjänstutgör
Information vilken kan abonnera på.Service", man

En miljöprofil innehåller såväl information regelefterlevnadom
och förpliktelser miljöområdet informationpå omsom
miljöledningssystem, miljöpolicy, och uppnådda mål.projekt
Dessa områden nedbrutna i delgrupper inom vilka radär en
kriterier redovisas. Så finns "uppnådda miljömåli avsnittettex.
och projekt" uppgifter utsläppsreduktion avseende olika ämnenom
till luft och och deltagande i olika frivilliga inomvatten program
EPA Environmental Protection USAs motsvarighet tillAgency,
Naturvårdsverket. vissa områden, bland dem användningFör av
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giftiga kemikalier och olje- och kemikaliespill, redovisas data för
några år bakåt i tiden. dessaFör har IRRC dessutomparametrar

tidigare redovisats beräknat flera index för branschen vilketsom
återges både siffor ochmed i diagram tillsammans med övriga
data för det aktuella företaget.

De presenterade uppgifterna huvudsakligen kvantitativär artav
och lämnar inga egentliga omdömen vad kanutöverman som

ligga i själva urvalet data. Bedömningen överlåts såledesantas av
användaren.
IRRC tillhandahåller ytterligare produkt kallaren som man

"Portfolio Screener" innehållande kvantitativ infomiation om
miljöprestanda företag.för drygt 1500

Sammanfattning3.4

ochmetoderOvan har kortfattat redovisats antal exempel påett
densyftehjälpmedel tid börjat ipå göraprövas attsenaresom

praktiskaanvändbar i olikamiljöinfonnation finns merasom
Vidfinansiella sektorn.sammanhang, deninomt.ex. en

tydliga.genomgång följande iakttagelserbla.dessa ärav
finnasamhällssektorer finns starkmångaInom strävan atten

tolka dehjälp det blir lättareoch med vilkasmetoder verktyg, att
verksamhet upphov till.miljöeffekter mänskligall gersom

till sinså många ochEftersom miljöpåverkanfonnerna ärav
detmått ochså omöjliga medolika blir de mätaattnatur samma

olikaviktmått. I varje viktningsvårt jämföra ytmått medär att av
jämförelseklimatpåverkan iexempelvismiljöpåverkan,typer av

nödvändighetbiologisk dessutom medmed mångfald, ligger en
subjektiv bedömning.

användare,för allatill praktiskverktyg,Enhetliga är nyttasom
påkonstruerainte omöjligasvåra förvidare säga attär att nu

syften varierar i så hög grad.användarnasgrund attav
arbetadet skulle meningslöstinteMed detta attär attsagt vara

förpågår i världenvidare försökmed de att taruntnu omsom
detför miljöbedöinningar. Tvärtomfram bättre verktyg är
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angeläget sådant stimuleras. Enligt utredningensarbeteatt
tillrådligt ha ödmjukuppfattning det emellertidär att en

inställning allt sådant här arbete såinför komplexiteten i att man
inte försöker famna för mycket på gång. lätt iDet är attöver en
fråga infonnationssystem investeringarsofistikerade göra storaom

mellan vad ä sidantill ringa Till avvägningen ärnytta. som ena
ekonomisktpraktiskt möjligt ochönskvärt och andra sidan är

kapitelåterkommer utredningen irimligt åstadkommaatt
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4 Bedömningar och förslag

Utredningen skall direktivenligt sina

bedöma det finns behov förett ett systemgemensamtom av-
jämförande miljöinformation och, behovet finns, bedömaom
vilken information lämpar bäst försig hanterastyp attav som
och bearbetas i ett gemensamt system,

ställning till statligt i denna fråga ärta om engagemang-
önskvärt frågan helt bör överlåtas till marknadenseller om
aktörer,

organisationsfomidet önskvärt, föreslå lämpligbedömsom en-
föreslå hurför informationssystemett gemensamt samt

skall utformas och informationensystemet presenteras.

Behovet4.1 gemensamt systemettav

kapitel konstaterat,Utredningen sammanfattningsvis i lhar att
relevantfinansiella har behov tillförlitlig,den sektorn ett stort av

företagsinfonnationhelst jämförbar miljörelateradoch också att
medföringå för beslut transaktioner,i underlaget somom

Infonnationsbehovetfinansiella möjligheter.risker och/eller är
"gemensamt"svårt tillgodose iemellertid system,ettatt manom

aggregeradtillhandahållerdärmed ett system, sommenar
medtill verklig i arbetettillförlitlig miljöinfonnation, är nyttasom

gällerrisker och, då deti det enskilda fallet minimeraatt
möjligheterna.investeringar, optimera

sådanhar också konstaterat,Utredningen ävenatt
kvantitativainformation, enbart mätbaramiljörelaterad avsersom

finansiella aktörerna medfakta, för delämnar attstort utrymme



106 Bedömningar och förslag SOU 1997:4

sådana bedömningar finansiellafakta grund skilda degörasom av
riskerna. Slutligen har utredningen sitt arbete kommit framgenom

aggregeradetill sådana for bedömaatt system attgemensamma
måste tids-och jämföra företag miljöperspektiv bll mycketettur

och konstruera, implementera ochkostnadskrävande både att
påtagligt ställer höga kravunderhålla. blir särskiltDetta om man

ochrelevans, tillförlitlighetpå kvalitet fråga informationensi om
skall till verkligjämförbarhet. sådantFör system nyttaatt ett vara

medför sektorn räcker det inteden finansiella systemetatt man ur
börsnoterademiljövårderingfår fram fominågon storaavav

demiljöinfomation frånföretag. finansiell riskbedömningFör är
viktig.företagen väl såsmå och medelstora
det flertalet finansiellakomponenten förDen avgörande stora

företagbedöma både små ochharbeslutsfattare äratt storasom
omständigheter kan belysa defaktiskainformation somom

transaktion.viss bestämdaffärsmässiga riskerna med en
marknadensannolikt,det heller inteUtredningen attanser
aggregeradför dennanärvarandeåtminstone för typ av

ochtillkomstför de medtillräckligtmiljöinformation attär stor
täckaskostnaderna skulle kunnaförenadedrift systemet avav

informationen.tänkas nyttjadem kanavgifter uttas av somsom
"gemensamt"medOm däremot ettsystemett menarman

håll erhållaochfråndet möjligt att ettgörsystem sammasom
relevanttillförlitlig ochmiljöinformationolika slag är somsomav

tillmöjligheternablirfinansiella riskbedömningar,underlag vid att
till resultatframkostnader snabbt kommarimliga större.genast

funnit minstakapitel har utredningeni 1Såsom redovisats att
inomden informationförnämnaren mangemensamma

informationentillönskar få tillgångfinanssektorn är att avser
miljöområdet.fakta pådvs.verifierbara sakförhållanden,

finansiella aktörerna pådejämförelser kanVärderande göra egen
relevanta grundfakta finnsochhand, bara tillförlitligaom

stödhar också i utrednings-inställningtillgängliga. Denna
infor-syftet meddirektiven, klart gemensamtatt ettangersom

under-skapa bättremiljöområdet skallpåmationssystem attvara
bedömningenmedan den slutligabedömningar,lag för finansiella
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måste enskilda banker, försäkringsbolaggöras eller andraav
aktörer på de finansiella marknaderna.

kapitell de2 redan befintliga källorna till miljörelateradom
information har utredningen vidare påvisat, mycketatt stora
mängder information, borde intresse delatt tasom vara av av som
beslutsunderlag inom den finansiella sektorn, faktiskt redan finns
tillgänglig. Problemet med denna information emellertid denär att
sällan i sin nuvarande utformning användbar vid finansiellaär
institutioners värdering iniljörisker. Ofta miljöfaktaärav
redovisade på så tekniskt språk, innebörden omöjligett att är att
uppfatta för den inte på det område informationenär expertsom
gäller. Ytterst sällan miljöinfonnationen i sådan formpresenteras

den möjliggör jämförelser eller kan användas för framtagningatt
för aktören intressanta nyckeltal. Detta gäller både denav

information lämnas i de för de tillståndspliktiga företagensom
obligatoriska miljörapportema och det all den miljö-mesta av
information företagen lämnar i andra former. för denDen
finansiella sektorn svagheten med det infonuationsutbudstörsta

idag står budstill emellertid, den inte finns tillgå iär att attsom
samlad form på och ställe.ett samma

kapitell har3 redovisats antal verktyg finns ellerett ärsom
under utveckling inom området bedömning miljöanknutenav
företagsinfonnation. Med ledning denna tidsskälav av
summariska kartläggning har utredningen funnit, alltnästanatt
arbete systemutveckling och framtagning verktyg harsom avser av
kommit igång i skala först under l990-talet. Detta gällerstörre

Sverigesåväl i i utlandet. Vid universitet och miljö-som
institutioner världen pågår både teoretisk forskning ochrunt
praktiskt utvecklingsarbete. Många praktiska försök med jäm-
förande nyckeltal, rating och indexsystem pågår. Inget har prövats
tillräckligt i tillräckligtlänge skala för möjliggörastor att en
tillfredsställande utvärdering dess praktiska vidnyttaav en mera
generell användning. Mycket det arbete utförs på olikaav som
håll emellertid löftesrikt och enligt utredningens uppfattningär är

därfördet angeläget sådant utvecklingsarbete stimuleras bådeatt
näringslivet.ochstatenav
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Av den kartläggning infonnationsbehov, källor verktygochav
tillredovisats kapitlen har utredningen kommit frami 1-3som

någraslutsatsen, det i varje fall för närvarande inte finnsatt
förordaekonomiska ellerbärande skäl, sig miljöpolitiska, attvare

uppbyggandet komplextistatligt ettett stort engagemang av
behovtillgodose den finansiella sektornsförsystem attaggregerat

begränsade studiermiljöområdet. förvissoinformation på Deav
utomlandspågående miljöinformationsarbetegjortutredningen av

sektorninom den finansiellagivit intryckhar inte att manav
förtill bättre verktyg ochha tillgångutomlands skulle system

ihar Sverige. Liksomvad vi redan iiniljöriskbedömningar än nu
nyväcktharde flesta hålltydligtSverige det ettär att man

bättredärför så längemiljöfrågoma ochförintresse än äratt man
på lösa dem.problemenoch skrivapå tala än är attatt manom

utredningensUtgångspunkter för4.2

förslag

enklakonstrueraundersökt möjligheternautredningenNär att
sektornstillgodose den finansiellakanbättre idagänsystem som
från denutgåtthar utredningenmiljöinfonnation,behovolika av

värderingardet inteuppfattningenredovisade är utanatt rena
efterfrågar.i förstajhtktaupplysningar rummetman

utredningenvillfaktaupplysningargäller dessadet sedanNär
Redovisnings-kvalitetskriterier,utgå frånvidare somsamma

relevans,nämligensid. 124-125,valt SOU 1994:17,kommittén
kunna tjänajämförbarhet. böroch Dessatillförlitlighet som

på miljöområdet,infomiationsgivningenutgångspunkter föräven
för denna i utsträckningsärskilt målgrupperna ärstorsom

ekonomiska årsredovisningens intressenter.dendesamma rentsom
aktualitet,på väsentlighet ochkravetkravet på relevans liggerl

förväsentlig underlagskallinformationend.v.s. vara som
det aktuella ärendet.och beslut ibedömningar
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Kravet på tillförlitlighet betyder, informationen skallatt vara
verifierbar, d.v.s. oberoende bedömare använderatt som samma
mätmetoder skall nå resultat utifrån förutsättningar.samma samma

Kravet på jämförbarhet innebär, den lämnade informationenatt
skall kunna jämföras med motsvarande information företagetom
avseende någon tidsperiod eller med motsvarandeannan
information andra företag. Det innebär samtidigt krav påettom
konsekvens, varmed redovisningsmetoder ochattavses samma
mätbegrepp används tiden. viktigasteDet syftet med sådanöver
jämförbarhet olika redovisningsrapporters likheter ochär att
olikheter skall upptäckas och förklaras. Detta syfte kan uppnås om
informationen likartat arrangerad och klassificeras påär samma

I till Redovisningskommitténsätt. "Miljöredo-expertrapporten
visning för och varför" påpekas, det finns särskildaattvem-
svårigheter med utveckla jämförbarheten inom miljöredo-att
visningsområdet. Det troligt, framhålls det iär rapporten, att en
utveckling riktlinjer för ökad jämförbarhet endast kan åstad-av en
kommas branschvis. någraFör branscher sker informations-
givningen inom miljörapportens regelverk på sättett som
möjliggör jämförelser. framförDet allt skogsindustrins miljö-är
påverkan redovisats i relation till storleken på produktionensom
för respektive anläggning, i mängd producerad slutprodukt.mätt
Miljörapporteringen ifrån dessa och pappersindustrier harmassa-

rapportsedan antal år årligsammanställts i Den jämför-ett en
bara informationen har varit efterfrågad och bådeanvänts av
företag och myndigheter. Redovisningssättet har inneburit att
användaren infomiationen kunnat bedöma vilka verksamheterav

har mindreeller betydande miljöpåverkan isom en mer
förhållande till andra verksamheter och därmed kan förväntassom
bära eller mindre förrisk ökade krav från myndigheterstörreen
eller kunder.

Skogsindustrins utsläpp i luñ frånoch Naturvårdsverket1994,1995ochvatten,rapport
1996.
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Redovisningen relevant och fråntillförlitlig miljöinfomiationav
verksamheter i Sverige torde inte detstörre utgöra största

problemet. små ochSvårigheterna betydligt det gällerär större när
medelstora företag, vilka ofta i sin arbetar under-tur som

koncemema. Att utfonnaleverantörer till de största
miljöindikatorer för branscher,produktionsorienterade ärsom

produktorienterademindre processorienterade och änmer
också förenat medskogsindustrins anläggningar, är stora

problem med vissasvårigheter. finns möjligenDet även att
ochfå företag med likartad verksamhetbranscher innehåller för

medöverhuvudtaget kan jämförasinformationenfrågan är om
jämförelse medendast möjliggörnågon verksamhet utan enannan

ändåår. torderesultat från tidigare Detden verksamhetensegna
jämförasvärde informationen kantillräckligt attstortettvara av

verksamhetsår.mellan olika
valt denutgångspunkt utredningenEn är attsomannan

likavälkunna koncernerskallinformation lämnas storaavsesom
företag.medelstorasmå ochsom

praktiskt allautgå frånkan säkertIdag störretagetattman
förintressetdet växandeuppmärksammatkoncerner

infördärförmiljöaspekter och månaverksamhetens är attom
korrektkreditgivarna redovisaochallmänheten, aktieägama en

denDänned intemiljöinformation.ganska fylligoch är attsagt
deinfonnationsbehoven. Förskiftandetillräcklig för dealltid är

relevantsällan bristen pådetkoncernema ärstora somnog mera
banksfaktor vidavgörandemiljöinfonnation tex.är enen

mindrededet sig ifrågaförhållerAnnorlundakreditprövning. om
naturligamiljöförhållandenaredovisningföretagen. Deras är avav

ekonomiskamedan samtidigt derasknapphändigare,skäl betydligt
ingripanden på grundrestriktivaolikakänslighet för av

mycketmyndighetsåtgärder kanellerlagstiftnings- stor.vara
till Volvo, behöver haninsatsvarorlevererarNär leverantören

för förvissa sigkreditupplysningsföretagtillinte vända sig attett
däremot inlederbetalningsfömiåga. hanNärharVolvoatt enom

Son i X-köpingtill Svenssonmed leveranseraffärsförbindelse
förvissa sigupplysningarhar anledninghan all attatt omgenom
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företaget inte har betalningsanmärkningar.t.cx. Detta gäller likai
hög grad finansiell infomiation informationrent på miljö-som
området.

Ytterligare utgångspunkt varit vägledande fören som
utredningen gäller kravet på ippenhet. Enligt utredningens
uppfattning måste öppenhet råda ifråga både institutionellaom
informationsgivares tillgång till obearbetad information från
myndigheternas sida och allmänhetens tillgång till säväl
obearbetad bearbetad information från myndigheter och andrasom
institutionella infonnationsgivare. Eftersom kostnaden för
framtagning, bearbetning och distribution miljöinformation börav
bäras slutanvändama blir det väsentligt för dessa attav man

sådan öppenhet skapar bästa möjliga förutsättningar för frigenom
konkurrens mellan olika informationsföretag.

4.3 System för bättre miljöinformation

Rent finansiell information kan såsom framgår kapitel 3av
erhållas från de s.k. kreditupplysningsföretagen. Vad dessa mot
avgift tillhandahåller marknaden förstai hand ekonomiskaär
basfakta företagens resultat, balansställning, ledning, ägareom

På tid har upplysningsföretagen emellertid vidgat sittm.m. senare
serviceutbud, så de också kan lämna viss bearbetad ochatt
värderande information företagens kreditvärdighet.om
Förutsättningar för denna produktutveckling har varit dels
tillgången på lång erfarenhet och tidsserier, dels den snabba
utvecklingen på dataonirådet. kanMan säga, att
kreditupplysningsföretagen därigenom börjat sig dennärma
verksamhet de s.k. ratinginstituten hittills varitsom ensamma om,
nämligen värderande finansiella företagsjämförelser.

Kreditupplysningsföretagen har lång och positiv erfarenhet av
samarbete med läng rad statliga myndigheter,nära varifrån deen

via olika datamedier hämtar det allra sina indata. Förmesta av
myndigheternas särkostnader för tillhandahålla sådan infomia-att
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beaktastion betalar upplysningsföretagen ersättning, sedansom
påkanupplysningsföretagens tjänster.vid prissättningen Manav

finansiellakostnaden för den omfattandeså helasätt säga, rentatt
slutanvändama. Kreditupplysningsföretageninformationen bärs av

vilketmellan dem råder konkurrens,står tillsyn ochunder statlig
ochtillförlitlighetbåde för upplysningarnasgarantivissutgör en

oskälig.blirför prissättningen inteatt
kreditupplysningsföretagenförfrågan har dePå svaratstora

sinvidgaha goda förutsättningarde sigutredningen, attatt anser
Denomfatta miljöinfonnation.tillupplysningsverksamhet ävenatt

information itill med dennaskulle vända sigmarknad de är stort
finansiellade har i dag för denmarknadidentisk med den rentsett

intekreditupplysningsföretagenSkälet tillinformationen. att
företags-utbudmiljöinfonnation i sitttagittidigare av

sådanpånågon efterfråganhelt enkeltupplysningar attär
kunnathartidenden allraförrän påinteinformation senaste

kundkrets.upplysningsföretagensfrånnoteras
datasystembl.a.infrastrukturen i formorganisatoriskaDen av

erfarenhetoch denupplysningsföretagenplats hosredan påfinns
finansiellmarknadsföringochbearbetningvidförvärvat avman

underlätta hanteringgradhögbör i ävenbasinfonnation av
företagsinformation.miljörelaterad

harupplysningsföretagentydligtalldeles storsåledesDet attär
informationsbehovfinansmarknadensbådeifrågakompetens om

marknadsföringochbearbetninginfonnationsinltämtning,och om
finansiellsiglänge detSåsådan information. rör rentomav

betydandeupplysningsföretagenfinns inominformation även
påkompetenssaknarfackkompetens. Däremot egenman
påsamlademellertidfinnsSådan kompetensmiljöområdet.

vadöverblickenhar den bästaocksåNaturvårdsverket, översom
frågamyndigheter ihos andratillgåfinnsi övrigt att omsom

myndighetockså denNaturvårdsverketmiljöinfonnation. är som
imiljöinformationförsamordningsansvaretövergripandehar det

samhället.
bådemedkontakterefterdärförharUtredningen

ända-funnit detkreditupplysningsföretagenochNaturvårdsverket
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målsenligt föreslå samverkan mellan dessa institutioneratt ien
syfte därigenom snabbt få till stånd betydande förbättringatt en av
möjligheterna tillgodose den finansiella sektorns växandeatt
behov relevant och tillförlitlig miljöinfonnation.av

Ett informationssystem uppbyggt i samverkan mellan
Naturvårdsverket och kreditupplysningsföretagen har fördelen att

i mycket utsträckning kan utnyttja redan befintligastorman
institutionella och därigenom minimera kostnaderna förresurser
både samhället och informationens slutanvändare. En fördelannan

kan börja i mycket blygsam skala för utvecklaär sedanatt attman
informationsutbudet i den takt och till den omfattning marknaden
önskar och beredd betala kostnaden för.är att

De miljörelaterade informationsbehov gällande företag desom
finansiella aktörerna har givit uttryck för kan i fyragrupperas
huvudområden:

Miljölagstiftning berör verksamheten efterlevnadensamtsom-
densammaav
Företagsledningens och organisationens kompetens på miljö--

området
Utsläpp tilll luft, mark, eventuell förekomstvatten samt av-

förorenad mark och förpliktelser sådant kan tillde upphovge
ochResursanvändning; vilka hur mycket demresurser av-

används i verksamheten.

Genom Sverigemyndighetsutövningen i i många fall äratt
decentraliserad ocksåtill kommunerna finns väsentlig delen av
informationen företag på dennaenskilda nivå. Det innebär attom
upplysningsföretagen också måste samverka kommunalamed
myndigheter.

Tillgången depå information inom områden nämntssom ovan
varierar, till marknaden kan behovsådana frågor hamen som av

få upplysningsföretagenbesvarade och redan inom något åratt
skulle kunna lämna på hör bl.a. följande:svar

Bedriver företaget verksamhet/-er tillstånds- ellerärsom-
miljöskyddslagstiftningenanmälningspliktig/-a enligt
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ÅrFinns tillstånd tillståndet förenat med särskilda villkor-
När och till ingavs miljörapportsenastevem-

företaget fått förelägganden miljöförbättrande åtgärderHar om-
företaget miljöinvesteringarHar ålagts genomföraatt-

Vilka miljöinvesteringar har genomförts-
förorenadeBedriver verksamhet på eller tillföretaget är ägare-

för saneringsåtgärder.markområdcn, kan kräva kostnadersom
Är medpå miljöområdetföretaget involverat i legala processer-
skadeståndsanspråk Tidigare domar

EMAS-registrerade produktionsanläggningarHar företaget-
ISO 14000och/eller certifiering enligt

på sådanafrågor självfallet endast exempelOvanstående utgör
och likaaktörer har anledning ställafrågor finansiellasom

faktaunderlagdetliten delsjälvfallet inte än avmerger svaren
den härpåföretagsbedömning. Menkrävs vid svarensom en

tillallt stårsignaler påkan fungerafrågor rätttypen omsomav
såsomOm företaget inteföretaget.på miljöområdet inom är

omfattandeeller fåttnågon miljörapportföreskrivet lämnat
kreditgivareanledning förfinns det allförelägganden, atttex. en

den saken.titta pånärmare
blirmiljöinformationbehoven ytterligareAlltefter avsom

sådanfogaansträngningar förtydligt artikulerade bör göras att
gällakanupplysningsföretagens utbud. Detinfonnation i

bruk utsläppenergislag, ochenergiförbrukning,information avom
livscykel-existensenavfallshantering,miljöskadliga ämnen, av

frånföreläggandenochproduktutbudet, anmärkningaranalyser för
Fullödiga"sjuka hus"hälsovårdsniyndighetlokal etc.t.ex.om

utvecklings-saknas delvis idagkällor sådan infonnationtill men
och institutioner.organisationerarbete inom olikapågår

förordar förutredningenOm slår in på den attväg somman
gälleroch kvaliteten, vadtillgänglighetensuccessivt förbättra

miljöinformationjämförbarhet, företagensverifirierbarhet och av
måste medinledningsskede nöja sigdet uppenbart iär ettatt man

antal verifierbara fakta. Påerhålla begränsat sättettatt samma
detfinansiella informationen börskett med den rentsom
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emellertid med tiden bli möjligt sammanställa och bearbetaatt
insamlade gmnddata sä nyckeltal kan erhållas ochatt jämförelser

bådegöras tiden, företag emellanöver och med bransch-
genomsnitt. Utredningen emellertid tveksamär till det ärom
önskvärt också efter formligatt sträva miljörating meden
indelning företagen i olika klasser alltefter miljöriskcn. Sådanav
klassning eller rating kan visserligen intresse attvara av
åstadkomma för andra syften, miljöpolitiska, dem det.ex. än
finansiella aktörerna har beakta vid sina risk- och möjlig-att
hetsbedöniningar. Så lange det enbart gäller den finansiella
sektorns behov ligger det emellertid till hands lägganärmare att
miljöprofilen ytterligare viktig vid den samladeparametersom en
bedömningen företags allmänna stabilitet och betalnings-ettav
fömiåga. Utredningen vill dock i detta sammanhang understryka,

det föreslagna tillvägagångssättet vid uppbyggnadenatt ettav
miljöinformationssysteni underlättar utveckling isnarast en senare
riktning formlig rating. I vilken riktning och hurmot systemeten
utvecklas bör enligt utredningen bli fråga besvarasen soni av
marknaden och upplysningsföretagen i dialog med berörda
myndigheter och företag.

Utredningen vill alltså föreslå

de redan existerande kreditupplysningsföretagen utvidgar sinatt-
verksamhet till omfatta iniljöinformation, förävenatt att ge
den finansiella sektom förbättrad information underlag försom
dess bedömning miljörisker,av

Naturvårdsverket och andra berördaatt staten genom-
myndigheter och organisationer medverkar till upplysnings-att
företagen på sker ifråga finansiellsätt rentsamma som om
information på enklast möjliga får tillgång till sådan ickesätt
sekretessbelagd miljöinformation, finns hos respektivesom
myndighet.
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4.4 Miljörapporteringen

huvudkällaEn för miljöinformation såsom beskrivits i kapitel 2är
de skallmiljörapporter de tillståndspliktiga företagen årligen
lämna tillsynsniyndigheten. normalttill Miljörapporterna är

föroerhört informationsrika inte särskilt lättillgängligatyvärrmen
tekniskt oskolad tillgodogöra informationenläsare. För sigatten

och dra den behöver allmänt kunnignytta omman varaav
miljöproblem relaterade kemiska och utsläpp.till ämnent.ex.

deefter anvisningar utformatsMiljörapporterna skrivnaär som av
myndigheter tillsyn och kontroll och producerarutövarsom

utsläppsstatistikutsläppsstatistik. statistik nationellMed avses
nationella miljömyndigheter.främst internationella ochavsedd för

läsekretsde skrivna försålunda starkt prägladeDe ärär attav en
expertkompetensen och därigenomerforderligajust denägersom

inforrnationsbehovstatistik baseradefår sitt tillsyn. kontroll ochpå
väl tillgodosett.

omfattamiljörapporterna vidgas tillmålgruppen förNär attnu
delaraktörer och kanske ocksåden finansiella sektornsäven stora

allmänheten, finns det anledninginiljöintresseradcdenav
utformning,borde fåmiljörapportemainteöverväga en nyom

närvarande tillgodoserinnehållet bättre förvad gäller änävensom
undersöka vilkaanledningtidens krav. finnsDet även att grupper

liksomskall miljörapporterföretag obligatoriskt lämnasomav
frivilligaför hurutveckla rekommendationermöjligheterna att

utformade. Detjämförbarhetens skull börmiljörapporter för vara
utvidgningbli aktuellt medkan sammanhangi detta aven

verketsNaturvårdsverket avseendebemyndigande tillregeringens
månskall innehålla, i denmiljörapportföreskriva vadrätt att en
denbli tillgodosett inom fördetta behov inte kommer att ramen

ocksåsammanhanget börföreslagna Miljöbalken. l nämnas
kraven på uppgifts-återhållsamhet det gällerintresset närav

lämnande från företagen.
vilkaockså undersökasmed sådan bordeI samband översynen

miljö-finnas till samordning mellanmöjligheter kansom
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rapporteringen enligt Miljöskyddslagen och den miljöredovisning
skall följd anläggningupprättas blivit EMAS-attsom som av en

registrerad. Enligt EMAS-förordningen EEG 1836/93 skallnr
miljöredovisningen utformas med tanke på allmänheten och
skrivas på kortfattat och begripligt Till skillnadett från miljö-sätt.
skyddslagstiftningens skall de också obligatorisktrapporter
innehålla presentation hur företagets miljöpolicy.en av
miljöprogram och miljöstymingssystem har genomförts eller
införts vid den berörda anläggningen.

Utredningen föreslår därför

de i Miljöskyddslagen föreskrivnaatt översyn görsen av-
miljörapportemas innehåll och utformning, varvid beaktasbör
behoven från såväl tillsyns- och statistikmyndigheterna som
allmänheten och särskilt den finansiella sektorn, samt

därvid undersöker vilka företagatt ävenman grupper av som-
obligatoriskt skall lämna miljörapporter.

Organisationsnummer5

Det flertalet offentliga register innehåller infonnationstora som
företag idag uppbyggda med organisationsnummerärom som

sökbegrepp. förhållande gäller särskiltDetta för myndigheterde
idag levererar data till bla. kreditupplysningsföretagen. Medsom

hjälp organisationsnummer och kopplingar till koncemmoderav
kan hela koncerner kartläggas.även

De databaser hosfinns tillsynsmyndigheter inomsom
miljöområdet emellertid idag ofta sorterade efter andraär
sökbegrepp såsom arbetsställenummer enligt SCBs koder eller det
enskilda företagets Anledningen till detta det normaltär att11amn.

den enskilda anläggningen eller verksamheten tilldrar sigär som
tillsynsmyndighetens intresse. tillståndEtt enligt miljöskyddslagen

relaterat till verksamhet, medan föreläggande ellerär etten en
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tilllag relaterademiljörapport enligt är utövaren avsamma
har organisationsnumretsistnämnda falletverksamheten. detI en

och inomhos kommunerbetydelse. Diariesystemen ärstaten
uppbyggda.också olika

miljorelateradedenförutsättning förgrundläggandeEn att
fördatillsynsmyndigheterfinns i sådanainformation avsom

finansielladenanvändning inomtillkunna kommaregister skall
erhållaskandenintressentersektorn och hos andra är attexterna

nödvändigtocksådärmedkoncemnivå. Detföretags- eller attär
börgenerellt sökbegrepp. Dettainförsorganisationsnummer som

i§enligt 4organisationsnummeruppgiftunderlättas att omav
1993:1SNFSmiljörapportkungörelseNaturvårdsverkets om

alla miljörapporter.skall lämnas i

föreslårUtredningen

föranstaltarlämpligtpå attregeringen sättatt om-
frågaigenerellt sökbegreppinförsorganisationsnummer som

registrerad miljöinfonnation.myndighetemahosallom

roll4.6 Statens

statligtställning tillutredarenskalldirektivenEnligt även ta om
miljöinfonnations-sektornsfinansielladenifråga omengagemang

överlåtasbörheltfråganellerönskvärtbehov är om
marknadens aktörer.

handförstaimiljöområdet attroll påStatens varasynes
miljöpolitiska målennationellade attfastlägga samt genom

möjligabästastyrmedel tillseandraochlagstiftning att
ochTillsynskall uppnås.måldessaförskapasförutsättningar att

andraochförordningartillhörandemedlagarkontroll attav
såvälstatligefterrättelseleder tillområdetpå ärföreskrifter en

deinomnaturligtvidareuppgift. Detkommunal attär mansom
ocksåkontroll,ochtillsyndennamyndigheter,statliga utövarsom

förutvecklingsarbete inommiljöpolitisktbedriver meraett ramen
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långsiktiga miljöpolitiska mål och lägger fram förslag till därav
föranledda förändringar i rådande regelsystem.

Som följd dessa statliga uppgifter kommer tydligten av som
har framgått kapitel 2 mycket mängd miljöinfonnationstorav en

finnas samlad inom olika statligaatt myndigheter och kommunala
organ.

Utredningen det viktig uppgift föräratt staten attanser en
organisera och sitt arbete så denna i många sammanhangstyra att
värdefulla infomiation inte bara kommer till begränsad användning
hos vederbörande tillsynsmyndighet ställs till lättillgängligtutan
förfogande för allmänheten, sig denna representerasvare av
enskilda medborgare, media, miljöorganisationer eller aktörer
inom den finansiella sektorn.

Information kan för tjäna miljöpolitisktävenstaten som
styrmedel. Till hörroll därför uppmärksamma sådanstatens att
miljöinformation för närvarande inte har omedelbarsom en
ekonomisk betydelse i långsiktiga perspektiv viktigärmen som
och kan få omfattande ekonomiska konsekvenser. Genom att

tillhandahåller och framhäver betydelsenstaten sådanäven av
information kan utvecklingen de finansiella institutionernasav
infonnationsbehov påverkas.

Såsom framgått under avsnitt 4.3 emellertidovan anser
utredningen den institutionella för tillgodose behovetatt attramen

miljöinfomiation inom den finansiella sektorn inte minstav av
ekonomiska skäl med fördel kan överlåtas på vad i direktivensom
kallas marknadens aktörer. Om så sker det dock viktigtär att
dessa marknadens aktörer bedriver sitt informationsarbete i nära
och samarbete med de myndigheter har den primäragott som
tillgången på infonnation och kunskap på miljöområdet, och att
myndigheterna å sin sida har och god vilja delaattresurser en
med sig sin information och kunskap.av

Svaret på den direktiveni uppställda frågan blir således denatt
finansiella sektorns miljöinformationsbehov mycket väl kan
tillgodoses marknadens aktörer under förutsättning att ettav
konstruktivt samarbete etableras mellan dessa och berörda statliga
och kommunala myndigheter.
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4.7 Rådgivande forum

Miljöfrågor inom alla samhällssektorer närvarandepräglas för av
intensivt utvecklingsarbete, där många och viktiga frågorett stora

obesvarade. Miljöproblemen komplexa ochtill sinännu är är natur
har återverkningar på princip alla aktiviteter samhället.i i
Utredningen emellertidhar under sitt arbete funnit, det påatt
många håll både inom näringsliv och offentlig sektor finns ett
betydande intresse för miljöfrågoma kunskaper ochsamt
erfarenheter påpå området, inte alltid blir tillvaratagnatyvärrsom

England ochbästa Till skillnad från vissa andra länder,sätt. t.ex.
rådgivande forum hög nivå, därNorge, saknar Sverige påett

kan föra konstruktiva dialoger iföreträdare för statsledningen
med företrädare för näringsliv och vetenskap.miljöpolitiska frågor

förslagenKonsekvenser8 av

samtligabeakta direktivet tillEnligt direktiven skall utredningen
åtagandenoffentligakommittéer och särskilda utredare att pröva

jämställdhets-regionalpolitiska ochdir. redovisa1994:23 samt
politiska konsekvenser.

jämställdhetspolitiskaochRegional-4.9

konsekvenser

har någraredovisade förslagen inteUtredningen deatt ovananser,
jämställdhetspolitiska konsekvenser.regional- eller

finansieringKostnader och4.10

uppbyggnad institutionerUtredningens förslag kräver ingen av nya
nämnvärdaoch fall inledningsvis inte heller någrai varje

den mån det krävs anpassningar,kostnader eller investeringar. l
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myndigheterna måste i sin databehandlinggöra ochsom som
enbart betingas upplysningsföretagens behov, bör kostnadernaav
för dessa bäras upplysningsföretagen, i sin bör kunnaav tursom
få dem täckta kundernas betalning upplysnings-genom av
företagens tjänster. Pâ idag sker beträffandesätt densamma som

finansiella informationen börrent myndigheternas särkostnader för
tillhandahållandet den löpande grundinfomiationen debiterasav
upplysningsföretagen. Regler och avgifter för ochstatens varor
tjänster återfinns i avgiftsförordningen 1992:191,

4.11 Sysselsättning

Om utredningens förslag genomförs och efterfrågan på
miljöinfonnation fortsätter öka, bör denna informations-att
verksamhet kunna upphov till vissa dock positivasmärrege men
sysselsättningseffekter.

4.12 Successiv utbyggnad och utveckling

Riksrevisionsverket RRV har i sin "Informations-rapport
samverkan och inomIT miljöskyddet" nov. 1995 konstaterat att

viktig omfattande och kostsam insamling miljö-en men av
vårdsdata sker hos olika myndigheter. Enbart kostnaden för att
samla in, registrera och sprida data kalkning sjöar,rörsom av
kontrollen tillståndet i sjöar och kontrollen företagensav av
miljöfarliga utsläpp i vattendrag överstiger enligt 100rapporten
miljoner kronor årligen. RRV arbetet med samlaatt attsom anser
in, registrera och sprida sådana data dessutom komplicerat ochär
osmidigt, har föreslagit regeringen i första handatt genom
Naturvårdsverket och länsstyrelserna föranstaltar åtgärderom som
syftar till förbättra och effektivisera myndigheternasatt egen
inform på miljöområdet. Ett omfattande arbete för

fram strategi för infomiationsförsörjning,att ta informations-en
samverkan och lT-stöd tillsynen miljöfarlig verk-rör översom
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ochsamhet har därför kommit igång. Eftersom länsstyrelsernanu
i snabbt omfattning de kommunala miljönämndemaväxande

dessa nivåer denmiljötillsynen företagen, det påutövar över är
företagens miljöinfomiation hanteras. Dessaövervägande delen av

strategiarbetet.således nyckelroll imyndighetsnivåer spelar en
Även den allrakonkreta resultat underarbetet inte avsätterom

tillgodosebedrivsoch primärt förtidennärmaste att
infomiationsförsörjningeffektivaremyndighetemas behoveget av

miljömålenutsträckning de nationellaövervaka vilkenför iatt
deutredningens uppfattning angelägetinfrias, det enligt attår

Svenskadessa ändamål framelektroniska verktyg för tarman
till användning förockså kommerMiljönätet, etc.Internet att

andra samhällssektorer.infomiationsbehoven inomtillgodose

sålundaUtredningen föreslår

utvecklingsarbete förmyndigheternasstatligai deatt man-
beaktarocksåinformationssamverkanochinfonnationsförsörjning

ochmiljöinfonnationförbätttradbehovsektornsden finansiella av
verktyg för detta.

kortfattatdeutredningenSammanfattningsvis att ovananser
kostnaderdet möjligtförslagenredovisade gör att utan stora

miljöinformationenförbättringståndfå tillrelativt snabbt aven
Även tillinformationsutbudetsektorn.för den finansiella enom

godamöjligheternabörbegränsat,början blir ganska attsnävt vara
efterfrågeutvecklingen.meddet i taktsuccessivt bygga ut
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Kommittédirektiv
Dir
199.634Informationssystem för bedöma ochatt

jämföra företag miljöperspektivettur

Beslut vid regeringssammanträde den 18 april 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas för utreda förutsättningarnaatt
för förett system sammanställning och analys av
miljöinfonnation företag, bakgrund finansiellamotom av
aktörers växande behov bedöma och jämföraatt företagav ur
miljösynvinkel. Utredaren skall

belysa vilka miljöfaktorer kan medföra finansiellasom
risker och vilken informationtyp betydelsefullär vidav som

finansiell miljöriskbedömning,en
kartlägga befintliga källor till miljörelaterad information- om

företag och bedöma i vilken mån de användbaraär vid
finansiella institutioners värdering miljörisker,av

bedöma det finns behovettom ett- gemensamt systemav
förjämförande miljöinfonnation och, behovet finns,om
bedöma vilken informationtyp lämpar sig bäst förav som att
hanteras och bearbetas i ett gemensamt system,

ställning tillta statligt i denna frågaom- engagemang är
önskvärt eller frågan helt bör överlåtas till marknadensom
aktörer,

det bedöms önskvärt, föreslå lämpligom organisations-- en
form för informationssystemett gemensamt föreslå hursamt

skall utformassystemet och informationen presenteras.
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Bakgrund

l regeringens proposition 1995/9625 En politik för arbete,
trygghet och utveckling skriver regeringen den attatt avser
tillsätta med uppdrag förslag hurutredare påatt etten ge

kan utvecklas. Syftet bättremiljöindex för företag skapaär att
frånförutsättningar för bl.a. bankerna bedöma företagatt

kapitalplacering.såväl kreditprövningmiljösynpunkt vid som

växande roll miljöarbetetfinansiellaDe iinstitutionernas

harmiljöfrågorekonomiska betydelsentakt denl med att av
finansiella institutionemasockså devuxit tid, harsenare

uppmärk-miljöarbetet kommitrollpotentiellt viktiga i att
ochkapital till företagförmedlaGenomalltmer. attsammas

finansiellabanker och andraharfinansiera investeringar
påverkaekonomiska motivmöjlighet ochbådeinstitutioner att

verksamheter.till hållbaraföretagen och styra resurser
kan ledamöjligheter hos företagrisker ochMiljörelaterade

finansiellamöjligheter förochtill finansiella risker
åtminstoneinstitutioner på sätt:tre

riskernakan påverkasoch säkerhetervärdet på panter av-
förorenad mark,saneringför iniljökostnadcr t.ex. av

kan påverkasoch utvecklingföretagens lönsamhet av-
miljöpåverkanosäkerheterbetingademiljöpolitiskt avom

produktion,ochföretagens verksamhet
miljö-kan påverkaslönsamhet och utvecklingföretagens av-

för företagenskring marknadenbetingad osäkerhetpolitiskt
produkter.

komplicerasmiljöpolitiska kravendeOsäkerheten kring av
osäkerhetermiljöeffekter ochosäkerhetervetenskapliga om

Internationelltmiljöhot.ochframtida värderingar settom
förstföretagens intresseriktades finansiellade mot

deinriktasbörjar ocksåriskminimering, det motnumen
påskaparmiljöanpassninglönsamhetmöjligheter till ökad som

marknaderna.
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Det året har intressetsenaste för företagens miljöarbete
ökat hos flera de svenska bankernastora ochav
försäkringsbolagen. Flera banker har börjat utarbeta metoder
för vid kreditprövningatt bedöma miljörisker. Det finns i dag
också flera så kallade miljöfonder, dvs. aktiefonder med
miljöinriktad placeringsprofil, och antalet öka.väntas

Det finns flera orsaker till denna utveckling. Dels får miljö-
aspekterna allt betydelsestörre vid bedömningen kredit-av
risker. Dels kraven frånväxer miljömedvetna villsparare som
placera sina i ekologiskt hållbar verksamhet. Nya kravpengar
från konsumenter och myndigheter påverkar företagens
ekonomi, vilket indirekt påverkar banker och försäkringsbolag.
Härtill bidrar bland det omfattande arbetetannat med Agenda
21, vilket rad samhällsaktörer tidigaregenom inteen som
deltagit involveras i miljöarbete. Studier utförda i USA tyder
också på placeringar i företagatt har låga miljöriskersom ger
högre avkastning andra. Ett företagsän uppträdande i
miljösammanhang kan därför god indikator på hurvara en
välskött företaget iär stort.

Ett hinder de finansiella företagensmot möjligheter att
in miljöaspekterväga i sin verksamhet bristen på relevantär

miljörelaterad information företagen. Tillgång till relevantaom
sammanställningar information och pålitliga analysinstru-av

avgörande förär möjligheternament bedöma de finansiellaatt
möjligheter och risker utvecklingen på miljöområdetsom
skapar

Individuell bedömning företagens miljöpåverkanav

I dag finns flera olika information kantyper ligga tillav som
grund för individuell bedömning företag:en av

de frivilliga miljörapporter allt fler företag lämnar isom-
samband med årsredovisningen,

den information företag anslutna till det europeiskasom-
frivilliga miljöstymings- och miljörevisionssystemet EMAS
redovisar,
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verksamhet till läns-tillståndspliktigmiljörapporteringen av-
och tillsyns-inklusive besiktningaroch kommuner,styrelser

rapporter,
enligt blandmiljökonsekvensbeskrivningar annatsom-

l987:l21969:387 och lagenmiljö-skyddslagen om
införkrävshushållning med naturresurser m.m.

Även tillstånddeverksamheter.vissatillståndsgivning somav
infonnations-källa.ärges en

ansluterintefrån företaginformationfå framFör att som
fåmiljöredovisningobligatorisktill EMAS kansig storen
företagmåste allaaktiebolagslagennorskabetydelse. Enligt

förredogöraårsberättelsei sinanställdamed fler 10än
tilläggsdirektiv dir.miljöåtgärder. lochmiljöpåverkan ett

dir.Redovisningskommitténuppdragitshar1996:07
svensk lagstiftning. Inomeventuelll99lz7l övervägaatt en

ISOmiljöledningssystemenstandardiseradedeförramen
nivåochomfattningbedömaförverktygutvecklas14000 att

Environmentalföretagmiljöarbetet ipå samladedet
institutionerFinansiellaEvaluation, EPE. ärPerformance en

bedömningar.målgrupp för dessa

miljösiynpzznktfrånföretagjämföraRedskap för att

jämförelsemöjliggörasyftar tilloch ratingsystemIndex att en
bransch ochochbåde inomföretag,mellan olika sammaen

detpåparallell finnstydligbranscher. Enmellan olika
ochand PoorStandardinstitutdärområdet,finansiella som

företag.jämförelserochvärderingarfinansiellaMoodys gör av
användasskulle kunnamiljöområdetindex påMotsvarande
skullesyfte. Detolikamed delvisaktörer,olikaradav en

vill minimerakreditgivareanvändaskunna somavex.
investerareanvändaskunnaocksåskullemiljörisker. Det av

branschvarjeföretag inommedel i devill placera somsom
bästuppvisarbranscherdeimiljöresultat,uppvisar bäst som

harbranscheroch störsteller i företagmiljöresultat, som
samhälletperspektivetstrategiskadetframtidsutsikter i att
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skall omställas till hållbar utveckling. Ett miljöindex skulleen
också kunna användas exempelvis vid beslutstaten,av om
skatter, avgifter och företagsstöd olika slag.av

Rating och index andra länderi

I USA finns flera privata ratingföretag och index som
redovisar miljöinfonnation företagen. Bl.a. har index-ettom

bygger på kvantitativ jämförelse olikasystem som en av
företag inom bransch utvecklats. Dessa index omfattarsamma
exempelvis utsläpp farliga trendmässigaämnen,av
förändringar kostnader för miljöskydd antal ochsamtav
omfattning lagöverträdelser. För varje index relaterasav
miljörisken till företagets inkomster.

Norge harI motsvarigheten till Naturvårdsverket och Oslo
Börs i samarbete med försäkringsbolag tagit initiativ tillett att
utveckla miljöindex kan användas i analysenett som av
norska industriföretag. StorbritannienI år 1996upprättas ett
företagsregister där företag klassas efter miljörisken

Förutom de bedömningar miljöfonder finnsgörssom av
inget för miljöklassning företag i Sverige.dag isystem av
Regeringen Vlll med denna påskyndautredning utvecklingen

sådana system.av

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för klarläggaatt
förutsättningarna för för sammanställning ochett system
analys miljöinformation företag, bakgrundmotav om av
finansiella aktörers växande behov bedöma och jämföraattav
företag miljösynvinkel. Vidare skall utredaren förslag tillur ge
hur sådant kan utformas och i vilken utsträckningett system
statligt önskvärt.ärengagemang
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Vilken information behövs och vilka målgruppernaär

Utredaren skall belysa vilka miljörisker som genom
lagstiftning eller krav från marknaden kan medföra finansiella
risker och vilken information betydelsefull förtyp ärav som
bedömning finansiella miljörisker. skallDessutomav
målgruppen för informationen definieras medSyftetnärmare.

informationssystem på miljöområdet skall skapactt attvara
bättre underlag för finansiella bedömningar. slutligaDen
bedömningen måste banker,något enskildaär görassom av
försäkringsbolag andra aktörer finansiellaeller på de
marknaderna.

Vilka informationskällor finns dagi

Utredaren befintliga infonnationskällor såsomskall kartlägga
frivilliga miljörapporter, miljökonsekvensbeskrivningar,

länsstyrelserobligatorisk miljörapportering till kommuner och
för tillståndspliktig verksamhet kartläggningden översamt

Naturvårds-förorenade genomförtsmarker nyligen avsom
Även börverket. infomiationskällor under utvecklingärsom

beslutas. bedöma vilken mån dessaVidare skall utredaren i
informationskällor nuvarande användbarai sin utformning är
vid finansiella värdering miljörisker.institutioners av

befintlighuvuduppgift för föreslå hurEn utredaren är att
information för bl.a.skall bearbetas för bli användbaratt mer

ytterligarebanker. Om utredaren finner det finns behovatt av
skallinfonnation för företagsredovisningeninom ramen

utredaren samråda med Redovisningskommittén dir. 1991:71
och lämna eventuella förslag till denna.

Behövs det systemett gemensamt

Utredaren skall bedöma det finns behov generelltettom av
och för jämförande miljöinfonnationgemensamt system som
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komplement till bankernas ochett andra finansiella aktörers
riskvärdering. Fördelar och nackdelar medegen ett gemensamt

skall belysas. Därvid skallsystem utredaren beakta
erfarenheter befintliga samarbetsformer, exempelvisav
Upplysningscentralen vilken banker får beskedgenom om
företags kreditvärdighet. dettaI sammanhang bör också ett
eventuellt informationssystems finansieringgemensamt
diskuteras.

Vilken roll bör hastaten

Utredaren bör ställning till statligtta ärom engagemang
önskvärt eller uppgiften skapaatt ett gemensamtom
informationssystem helt bör överlåtas till marknadens aktörer.
Erfarenheterna samarbete mellan statliga och ickestatligaav

inom bl.a. arbetet med miljömärkningen den Nordiskaorgan
Svanen bör därvid beaktas. En viktig aspekt i det
sammanhanget betydelsen trovärdighet hosär systemetsav
allmänhet, företag och banker.sparare,

Utformningen eventuellt informationssystemen gemensamtav

Om utredaren bedömer det önskvärt bidrar tillatt är att staten
skapa informationssystem för miljörelateradatt ett gemensamt

information företag, skall grunddragen för lämpligom en
organisation och utformning sådant föreslås.ett systemav

viktigEn uppgift för utredaren bedöma vilkenär att typ av
information bäst lämpar sig för hanteras och bearbetasattsom
i och vilken information bankerett gemensamt system, som
och andra skaffar sig bäst själva individuella kontaktergenom

företag.med Värdering företagsledningens miljöstrategi,av
liksom företagets underleverantörer och utlands-av
investeringar skulle kunna exempel på något görsvara som
bäst enskilda finansieringsföretag, medan kvantitativaav
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energiåtgång skulle kunnajämförelser vissa utsläpp, m.m.av
lämpa informationssystem.sig bättre för ett gemensamt

miljöområdet och framtidautvecklingenDen förväntade
månmyndigheter bör i möjligastekrav från ochkonsumenter

kanbeaktas. informationrad olikaEn övervägas atttyper av
exempelvis:ingå informationssystem,i ett gemensamt

kemikalierolja och ävenutsläpp farliga ämnen somav-
tillfälliga utsläpp,

miljöskydd,kostnader förförändringar tiden iöver-
företagetoch tjänsterdemiljöpåverkan somvarorav-

producerar,
för marksanering,betalningsansvar-

lagöverträdelser,omfattningantal och av-
miljötvister,pågående och latenta-

ochsäkerhetertagandemiljörisker vid panter,av-
andra råvaror,ochenergi,användning vattenav-

kemikalieanvändning,-
avfall,volymochtyp av-

tiden,miljöarbeteförändring företagensi över-
geografiskahjälpanalyserad medmiljöpåverkan av-

GIS.informationssystem
olikamiljöriskerna ide viktigastemöjlighetEn är att
antalskullelistorFrån sådanabranscher identifieras. ett

branschvisagrund förförväljasfaktorer kunna utgöraut att
nyckeltal.index eller

månmöjligasteskall ierfarenheter på områdetUtländska
Även nordisktochinternationelltmöjligheterna tillbeaktas.

arbete bör övervägas.sam
börinformationenföreslå hurskall ocksåUtredaren presen-

och indexnyckeltalBl.a. bör övervägas.teras.
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Närmare utredningsuppdragctom

Till utredaren bör knytas referensgrupp dären representanter
för berörda departement och myndigheter näringsliv och
miljöorganisationer bör ingå. Om utredaren lägger förslag med
kostnadseffekter skall förslag till finansiering lämnas.

Utredaren skall samråda med Redovisningskoniniittén dir.
1991:71. Utredaren skall beakta direktivet till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentligaatt pröva
åtaganden dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiska ochsamt
jämställdhetspolitiska konsekvenser. Utredningen skall
redovisas före utgången december 1996.av

Miljödepartementet





BankföreningenSvenska

PROMEMORIA

1996-08-29

kreditgivningvidMiljöfrågor beaktaatt

Llnledning

kanvissa falliinformationgenerellvilkenbeskriver varapromemoria typ somDenna av
imiljörelateraderiskerundersökningkreditgivaresvidinhämtarelevant avatt

miljörisker.Sverigebedrivs inäringsverksamhetsom

medarbetetfortsättaför sigför bankernautgångspunktavsedd attPromemorian varär ensom
Denkreditgivningen. ärmiljörisker vidbedömningenförbättraförrutinerutarbeta att avatt

denOmfattningenbranschstandard.föruttryckelleruttömmande avavseddinte enatt gevara
varje bankfårskall tillämpas avgörasarbetssättoch detskall inhämtasinformation avsomsom

tillkommermiljöriskerrörandeinformationInhämtandelämpligt. enkanvadefter avvarasom
dettordekundersådanaltreditgivama,Förkunderhosantalbegränsatbörjan beröra ettatt
iområdenallade nämnsinformationinhämtaaktuelltbliundantagsvis somendast att

promemorian.

Rallfárdelning

Enbelysas.kreditgivarenäringsidkareochmellanrollfördelningenInledningsvis bör
miljökravuppfyller debedriver,hanverksamhetden somförnäringsidkare att somansvarar

affärsmässigapårollkreditgivaresmyndighetsföreskriñer.En ar attochföreskrivs i lagar
defölja endastdärvidharKreditgivarenverksamhet. attnåringsidkarensfinansieragrunder

verksamheten.dengällerförordningarochlagar egnasom

ä;
mmmGJMQES004534400



För bedöma kommersiellariskexponeringenden i kreditgivarevarjeenskiltatt fall gör en
kreditprövning, vilken återbetalningsfcinnâga.bl.a. innebär bedömning kredittagarensen av
Detta sker analysoch utvärdering förmåga.radfaktorer kanpåverka dennagenom av en som
Härvid kan ingå information miljöfaktorer. vilket i dennautvecklasäven närmareom
promemoria.

Motiv kreditgivares ntiljäanalys

kredittagaresEn verksamhet påverkamiljön sådantkan får återverkningardetsättett att
kreditgivaren. Fast egendom säkerhetför kreditenkanvisa förorenadsig ochutgörsom vara
därmedminskai förmågavärde.Kredittagarens erlägga och amorteringar kan minskaatt räntor

åläggermyndigheter företaget vidta kostnadskrävandemiljöförbättrandet.ex. att attgenom
åtgärdereller efterfrågan företagetsprodukterviker till följd kund-att attgenom av
preferensemaändras miljöskäl.av

kreditgivarenGenom vid sinkreditprövning inhämtarinformation eventuellaatt om
miljörelateraderisker i kredittagarensverksamhetkankreditgivaren bättre kontroll sinöver
riskexponering bättre underlagför värderasäkerheten.samt att

Administrativa uppgifter

Vissaadministrativauppgifter företagetbör sammanställas,i denmån inte redan finnsde iom
kreditärendet.Vidare bör uppgifter verksamhetens beteckningpå den fastighettas art,om
där verksamhetenbedrivs och för de fall det beteckningaktuellt den fastighetär som- -

säkerhetför krediten.utgör

Tillrtåndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet7

Det bör undersökas tillståndspliktigföretagetbedriver verksamhet ellerärom somen
anmålningspliktigenligt miljöskyddslagen1969:387 ochmiljöskyddsförordrtingen
l989:364. I bilaga till förteckningförordningenfinns verksamheter kräveröveren en som



Koncessionsnänmdensrespektivelänsstyrelsenstillstånd eller måsteanmälastillsom
kommunensmiljönämnd.

Om verksamheten tillståndspliktig bör från företagetär inhämtasupplysningar huruvida detom
har erforderliga tillstånd for verksamheten,vilken myndighet har tillståndetlämnat ochsom om
den framfört någonkritik verksamheten.mot

Om denverksamhet företaget bedriver anmälningspliktigbör iär motsvarandesom stort sett
upplysningar inhämtas.Vidare bör kreditgivareninformerasig företaget gjorthar anmälanom
både verksamhetenstartadesoch vid förändringarnär denna.l vissafall kan det vidareav
finnasanledning fråga företaget det riktats någraskadeståndsansprâkatt om mot
företaget/koncemenmedanledning verksamheten.av

Miüästyrnings-6 och kvalitetssystemm. m..

viktigtEtt inslag i kreditprövningen bedömaföretagsledningensär kompetens ochatt
framförhållning befintliga och kontrollsystem. de företagFör tillstånds-samt styr- har ellersom
anmälningspliktig verksamheteller bedriververksamhetinom områden ntiljölcravdär ochsom
miljömärkning produkter eller förekommerbör det undersökasav processer om
foretaget/koncemenhar antagit miliöpolig eller infon rniliömmngsystemetten

Vidare kan inhämtauppgifter det inom företaget/koncemenfinns någon EMAS-man om
registrerad produktionsartläggrtingeller förberedelserfor detta pågår ellerom om
verksamheteninom foretaget/koncemen certifierad någonenligt standard,är ISO 14001t.ex.
eller motsvarande.Undersökningen ocksåkan innefatta det någonfinns foransvarigärom som
nriljöliågor, har beredskapfor hantering miljökriser någonoch särskildom man av om
försäkring har tecknatsfor miljöskador.

QLS Eco ManagementandAuditScheme frivilligt inomär EUför främja frivilligett system att en
förbättring industrins Företagkanansluta anläggningtill dåav ochskall blaantasystemeten en
müjopoliq.genomföra miljoutredningochmiljorevision anläggningen,skrivamiljoredovisningochlåtaen av

adaeditezadmiljokontrollantgranskahelamiljöarbetet.AnläggningarSverigeen i EMAS-registreras ABav
SvenskaMiljostymingsrådet.



LSQ ISO förbättraochInternational Organizationutvecklar l4 stödja.Standardisation 000startdarderför att
organisationerocheffektivisera Standarder utveckling både ochföretagensntiljöarbete. under för produkterär
övergripandeblir successivt ntiljöledrtingssystent hurdetklara och1997.Standardenför dvsunder1996

miljöarbetet lSOorganiseras beteckningen l400l.har

Övriga nriljörisker

Även påverkatillstånds- kan denkredittagarensverksamhetinte eller anmälningspliktigärom
miljön for kreditgivaren.och därmed innebärarniljörisker

markømråden och "ynka hus"FörorenadeI

âterbetalningsförmågaFörorenade något påverkakredittagarensfastigheter kanär som
undersökasoch/eller ifråga. denfortsattamiljöanalysen därförvärdet fastigheten Vid bör

vattenområden denellerdet finns mark- eller byggnader deanledning elleratt antaattom
såfastigheter inom bedrivseller förorenadevilken verksamheten kommer bedrivas detäratt att

Undersökningkan medföra olägenhetfor människorshälsaeller för ntiljön.skadaeller av
marldörhållandena vid eller byggnationkan särskiltmotiverad kreditgivningtill förvärv avvara

sådanfastighetfastighet bedrivits industriellverksamhetellerdär det tidigare när tasen en
säkerhetfor kredit.som en

huruvidaOm det kan förorenadbör sig informationmisstänkas marken skaffaäratt omman
det gjorts Vidare börhar undersökningar föroreningsgradoch föroreningar.typ manav av

och deninformera sig föroreningenvilken verksamhet kanhaorsakattyp om somom av som
träffatsdå det någotbedrev verksamheten ocksåalltjämt verksam.Det bör kontrollerasär om

saneringsâtgärder.avtal med tidigare verksamhetsutövare för eventuellaom ansvar

Med "sjuka hus" och/ellerbyggnadsmetoderbyggnaderdär byggnadsmaterial använtsavses
hyresgästema/nyttjamasjukdomareller obehag,vilket i sin leder till byggnadenattturgersom

behöver byggas vissaprojekt undersökaont/saneras.Vid kandet befogatattvara om
miljöledning.byggnationen under tillfredsställandemiljökontroll ochskeavses



7.2Kundreakriøner m.m.

En miljörisk svår bedömaär ändåsom att inte bör törbises,men risken försom är att
efterfråganpå företagets produkter minskar rniljörelateradeorsaker. Allt fler företagav och
upphandlandemyndigheterställer :miljökrav deprodukter/msatsvarorde köper. De
leverantörer inte kan uppfylla kraven kansom mycketkort tid förlora del sinstoren av
avsättning,vilket kan påverkakredittagarensåterbetalningsfönnågaoch därmed kreditgivaren.

Motsvarande effekter kan uppståför producenter konsumentvarortill följd reaktionerav av
blandenskilda konsumenteroch miljöorganisationer.Reaktionemakan baseras en
miljöbedömning helaeller delar produktskretslopp.av Medav en produkts kretsloppen avses
vanligenförloppet från vilka insatsvaror används,hur dessautvinnssom och viatransporteras,
produktionsprocessen,energiförbrukning, utsläpp,distributionen produkten,ev. av ev.
miljöeffekter produktens användningoch ñamav till hur återvinningoch avfallshanteringkan
lösas

mångfacetteradeDe riskerna de svåragör värdera.att är Ett förstaatt i dennadel kansteg
dock reda det finnsatt ta miljökravvara eller miljömärkningom utarbetade myndigheterav
eller välrenommerademiljöorganisationer rörandeden produktertyp företagetav som
tillverkar eller säljeroch företagetsprodukter uppfyller miljökravenom eller inte. Finns det
miljömärkta konkurrerande produkter påverkasriskeni företagetsverksamhetoch därmed

kreditgivarensäven risk

l detta sammanhangbör ocksåundersökaseventuellförekomst kemiskaprodukterav som
kräver tillstånd eller anmälantill det sk, produktregistretse lagenoch förordningen om
kemiskaprodukter

7.3Lokalisering, och Ieasingtransporter

Det kan i vissa fall relevant undersöka verksamhetenattvara lokaliseradär i närhetenom av
bostadsbebyggelseeller känslig eftersomdettakan innebäranatur, restriktioner för
användningen fastigheteneller produktionsanläggningen.av



lcredittagarensVidare kan det motiverat inhämta vilkainformation transporteratt somvara om
uppfyller aktuellaverksamhet transportmedelupphov till och de utförs medger om som

miljökrav, utsläpp.gäller energiförbrukning reningdet ochnärtex. av

anledning beaktavid leasingkan det finnasI de fall kreditgivaren medverkar att om
det leasetagarenkan förorsaka miljöproblem,leasingobjekteteller dessanvändande årävenom

eventuellastår för hinder ialla krav och riskenhar for objektet uppfylleransvaret attsom
utnyttjandet objektetav
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nord-andraStorföretagensvenskt.specielltDetta lmiljöredovisning ar ingetseparat de svenska.sålångtvalkommithar oftaeuropeiska länder som

finansanalytikerviktiga förmiljöfrågor ärVarför
analytiker.förockså viktigdenfor företagenärviktigutveckling ardennaEftersom mångapåverkarutsträckningökandentiljöfaktorerförklaringenenkla arDen att l Aktievärdering.negativ riktning.ochbåde positivikassaflödenframtidaföretags baserasinvolveradeanalytiker ärbeslutekonomiska landraochkreditbedömning som påverkasDessakassaflöden, avellervinster prognoserframtidaöverprognoser föreningensDetriskbedömningar. ärochkanslighetsanalysermedkompletteraseller miljöpåverkaskommerutsträckningökande att avisådanabedömningaråsikt att

faktorer.
"gamlakostnaderframtidaorsakaskan p g aföretagetpåverkaskanPrognoserna attav ellerproduktionsanläggningarvidsaneringskostnaderverksamheten.synder" i t ex såldatidigareåtervinningelleråtertagandeförkostnader avframtidaavfallsdeponier. sannolikellersäkerförpliktelse ärfrågadetOm är somliknande.produkter och enom balans-iavsättningellerskuldredovisasnaturligtvisdenskaförekomst somtill sin

räkningen,
beroendeblbedömningar är avosäkrafråga adet somfallflestaMen i de är merom detmarksaneringsåtgärderkanBeträffandemiljölagstiftningen. tutvecklingen exav förså fall skaigenomföras,måste vem svaradensvårt bedöma somatt omvara uppkomma.tänkaskostnadenkanochkosta närkommakanvad detkostnaden. att marknads-ändå.företagetkanforeliggerjuridiskt t avexdet inteAven ansvarom problemet,åtgärdaförkostnadensigtvingat attsigföringsskäl. taanse

Enligtunderskattas.intemiljöproblem skadennabetydelsenpraktiskaDen typ avav Naturvårds-i Sverigeefterbehandlingsbehovet somkartläggningöversiktligaden av Sverigei6000 platseråtminstonenäringslivetdet inomfinns1995publiceradeverket naturligt-Det ärföreligger,efterbehandlingsbehovmisstänkaanledningfinnsdär det att industri ochkemiskmetallindustri.gruvindustri,inomanläggningarförsta handivis energiproduk-föranläggningargummiindustrin.berörs ävenskogsindustri mensom Gissningsvisharberörda.kemtvättar ärbensinstationer.bilverkstäder.tion. m m svårationdeochmiljöproblembetydandeindustrifastighet varungefär varannan mycketkan blimarksanenngför stor,Kostnadenmiljöproblem. en
för risker imindreellerockså utsattkanverksamhetnuvarandeFöretagets varamer ellerproduktionenavseendeeller kunderfrån myndighetermiljökravskärptaform av andrakonkurrenskraft gentemotprodukternasdepåverkaDet kanprodukterna. egna kostnadsutvecklingenocksåpåverka attgenomkanprodukter. Detellerproducenter måste förgörasinvesteringarmåste ellerändrasproduktionstekniken att storagenom råvarorbeträffandedeföreliggakanproblemLiknandemiljöproblemen,undanröjaatt produktionen.använderiföretagetkomponentereller som

förpåfrestandealltidEnergiproduktionär nästanråvara,speciellEnergi typ aven specielltproduktion löperEnergiförbrukandeproduceras.hur denoberoendemiljön av beroDet kanenergipriser.höjdakostnaderökanderisk drabbas genomattstor av antagligenkostnadshöjningallmännadenellermiljöskatter sombeslutpolitiska typ energikonsumtionen.globaltökandegrund denskekommer att av
olikautsläppsinaminskar typerföretagenkraven avockså troligtDet attatt krävakommer attoch konsumentermyndigheter attBådeframöver.ökakommer att ii luften.utsläpphandlarsig detsig,omkringned ominteföretagen varesmutsar kommerföretagenblir attFöljdenolikaavfall atti form typer.ellervattendrag avav dettillochsådanautsläpp attmöjligt eliminerasålångt seförkostnaderdrabbas attav Detverksamhet. ärianvändningtillkommerdeponeras annanellersläppsi dag utsom försäljningsprisema,ikompenseraskostnaderkandessainte säkert att



JfinansanalytikerMiljöinformation fiir

granskasockså utsträckningantagligen i ökandekommerprodukterFöretagens att ur
produktionenmiljöproblem ställer till med inte baraidemiljösynpunkt. Vilka utan

krävasomkonstruktionerkommerutrangering Vilkaockså användningochvidi att
och formiljövänlig konkurrentemasminst likabetraktasprodukten skaför somatt som

âtervinningshanteringlframtidabra ikunna fungeraden ska enatt
Enexpansion.tillmöjligheterockså företagetsframtidakan begränsaMiljöfaktorer

miljö-beaktatillväxt börföretag vissmed skaräknaranalytiker attettatt ensom kanExpansionenmerkostnader.eller medförahinder i tlägga vägenfaktorer kan ex
inom dedärför de inteomförhandlingarkräverutsläppsökningartillleda att rymssom mycketblikandensådanaförutsättningarmyndighetstillstånd har. Underföretaget

fabrikkanskeelleromfattandeombyggnationdenkrävereftersomkostsam t nym en0
lokalisering.konstruktion ellerlämpligaremiljösynpunktmeden ur

ellerkunderalltså såvälmyndigheterfrånkommakanökandemiljökravenDe som
ocksååterställa miljöskadorefter gamlakravplacerare.De kan att menavse påverkakanMjljökravenprodukter.bådeproduktionsprocesserochförändringar i

framde tvingardirektolika Antingenföretagetsframtida betalningar sätt. attgenom
deindirektåtgärda ellerför problemenkostnadereller investeringar attatt genom

för detta.eller kostnadernaökarexpanderaproduktionenmöjligheternabegränsar att
problem.marknadsmässigaställa företagetinförmedMiljöproblemen kan till och

miljösituationsinföretag överSamtidigt det viktigt poängteraär settattatt som
det.framför de företag inte gjortantagligenhar förstegett som

kunskapöka sinmedlemmardet viktigt för dessFöreningensslutsats ärär att omatt
försökabör föreningenpåverkas miljökrav. Vidareframtidsutsikterföretagenshur av

så dennablirinnehållet miljöinfonnation företagenlämnarpåverka i den attsom
behov.anpassadtill finansanalytikemas

frånmiljöinformation företagenNymornad

ellermiljöredovisningarföretagen iDen rriiljöinformation presenterar separata somsom
kvalitetårsredovisningarna för närvarandeinte allsharsärskildamiljöavsnitt i samma

densnabbanaturligt bakgrundden finansiella redovisningen.Det är mot avsom
mätmetoder.utvecklingen och bristen relevanta

lagstiftninglang finns ifinansiella under tid. DärDen redovisningenhar utvecklats en
vilken informationårsredovisningslag finns förbotten bokföiingslag, däretc. normer

frånrekommendationersiffrorna beräknasochska finnas och hur ska presenterassom
från lASC DenRedovisningsrâdet, internationella etc.Bokföringsnämnden. nonner

detaljeradefristående utformatockså hargranskas enligt lag revisorer normersomav
för sitt granskningsarbete.

nuljöinfonnation. Företagengällerinfrastruktur finns det arInget denna ännunärav
utvecklatsbehöver.det har intevilken information bedömareosäkra externaom

dåligtfrån. undantag utveckladeochutgå medvissadefinitioner mätmetodemaäratt
från utbildade miljörevisorerutvärdering ingafinns bortser tekniskdet somom man -utföra enligt fastställdagranskningkan normer.

fönnedlauppgifter försökacentralalänge sinaFöreningenhar sedan attsett avsomen
lång rekom-infomiation. En radönskemålñnansanalytikemas bolagensexterna
aktie.definitionerangående beräkningen vinstpubliceratsmendationerhar t av perex

Tiden harändradevalutakursereffektennyckeltal. informationolika av m m.av om också lämnaföreningensmedlemmarföretagenochtill ledning föransetts attmogen
nuljöinfonnation börföretagensmjljöfrågomas betydelseoch hursynpunkter

rekommendationbeslutsunderlag.Dennabrautformas för finansanalytikemaettatt ge
till utvecklingen infra-bidrafrån föreningenförsta insatsska att av ensessom en

miljöinformation.företagensstruktur föräven



finansanalytikerförMiljöinformation4

faktorerde viktigabararniljöfaktorer ärframhålla avenföreningenvill attSamtidigt kassaflöden.ochvinsterföretagensförframtidsprognoseranalytikernaspåverkarsom utveck-pnsutvecklingen.produkter.företagetsförtotalmarknadenUtvecklingenav produktutveckling.formåtgärderideochmarknadsandel avföretagetslingen av dekostnadsutvecklingenochproduktivitets-liksommarknaderärsatsning nya vissaspeciellt ikanmiljöfaktorerMenprognosarbetet.icentralakomponenterna -
förbetydelse prognoserna.ocksåföretag storavvara-

Rekommendation

Utgångspunkter
företagetden infonnationrekommendation somdennaimiljöredovisningMed avses sinkonsekvensernamiljömässigaavseendede avårsredovisninglämnar i sin marlatadenta.finansiellapå deaktörertillhand riktar sigförstaoch iverksamhet som

DärförfinansanalytikerförinformationshandlingenÅrsredovisningen centraladenär årsredovisningen.lämnasibehöverfinansanalytikerntiljöinformationskaden som redovisningenfinansielladenliksomdärförbörårsredovisningeniMiljöinformationen derasfinansanalytiker iförintresseinformation ärsådaninnehålla avhand somförstai därutöverkanFöretagetkreditvärdighetsbedömningar.elleraktievärderingmedarbete informationdetaljeradmedmiljöredovisningfristående merhaen
samladfinnsmiljöinfonnationen ettanalytikernaförfördelnaturligtvis omDet är en också fallvissaidet kanMeni dag.falletvanligen ärvilketårsredovisningen,iställe affärsområde.speciellt ivarjeförntiljöinformationen separatlämnapraktisktattvara affärsområdena.olikademellanolikamycketmiljösituationenärdärföretag

verksamhetensbådeinkluderaochmeningvidtolkas iskakonsekvenserMiljömässiga försökerrekommendationDennamiljökonsekvenser.produkternassåldaochde bedömaför arbetesittbehöver attfinansanalytikerinfonnationdenprecisera som långivnjng.förkreditvärdighetföretagetselleraktierföretagetsvärdetav
fakta.handförstaska iMiljöredovisnin avsegen

iavsnitteller utgördesig ettär separatamiljöredovisningarDagens vare- uttalandenutsträckningalltför hög ominnehålleri vagaårsredovisningen- kvantifieringförunderlagtillräckligt avinteambitionerochmålsättningar gersom
konsekvenser.ekonomiskainformationens

uttalanden.sådanaallmännagällerdetåterhållsamhetnärrekommenderarFöreningen beslutadeochfaktaovedersägliganågorlundatillbegränsasbörMiljöinformationen förhållandensådanalämnasinformationhandska oml förstaåtgärder.planeradeeller eller kassa-framtida vinsterföretagetseffektdirektrelativthabedömaskansom miljökostnader. energi-ellermiljöinvesteringarerforderligamiljöskulder.flöden. tex lillbegränsasmåsteabsolutdenintedockbetyder attDetutsläppförbrukning, etc.
nedan.vidarei kronor seuttryckaskansådantsom

miljöstrategiochmiljöfrågorViktiga
väsentligstyrelsenmiljöfrågorde vara avanserförredogöraska somBolaget ocksåredogörelsenbörAvbolagetsbedömningenförbetydelse av hanteradessavidtaförplaneraroch anvidtagitföretagetåtgärderframgå vilka

miljöfrågor.
miljöproblem ärläsaren avuppmärksammar somårsredovisningenviktigtDet är att företagFör vissa ärframtidsutsikter.bolagetsbedömningenförbetydelseväsentlig av

dåbörDettaobetydliga.miljöfrågoma anges.



.Miljöinformation för finansanalytiker

någon myndigheLstillståndbör dettaklartverksamhet koncernenkräverQm i anges.
så betydelse innebarkraveti sig inte har för koncernenverksamhetenAven stor paom

ändå företagetväsentligakostnader.Fastighets-myndighetstillstånd den kan orsakaatt
ändamålförorenad där exploatering förmark ochagandeföretagkan äräga annatsom

förföreligga riskl vissa företag eller branscherkan detkostnader.innebärakan extra
miljöskatter.det införsatt

alla de olikamöjligt här uppräkningemellertid inte göraDet är typeratt aven av
Lltgângspunkten redogörelsen deför förkvalificerar omnämnande. ärmiljöfrågor som

fastervikt vid. Deti sitt interna arbetelokaliseratochmiljöfrågor företaget voresom
känslighetsanalys,kompletterasmedredogörelsenkundevärdefulltmycket enom

beskriva viktigastemål.konkret ochfaktaorienteraiskapå sinaFöretaget sättett
Iniljäarbete.miljöarbetet och hurföretagetochmedel organiseratsinstrategier

framgå mål företaget för sitt miljöarbete. vilka strategierbör vilka harbeskrivningenAv
uppnå mål åtgärderför vilkamedel användseller planeras dessaoch att samt somsom

måletredovisningstillfallet. minska utsläppeneller avfallet iprioriterasvid Ar att en
framgå uppnå måletockså företagetplanerar detta.takt bör det hurviss Ar attatt

redogörelseninkluderaminskaprodukternasmiljökonsekvenser i användningenbör
sååstadkommas långt konkurrensskäl.detta det möjligthur ska är av

vilka eller kostnaderHur företagetsmiljöarbete organiserat inklusiveär personresurser
också för finansanalytiker. Detoch de används viktig infonnationhur ärsatsassom

miljöområdet.ambitioner En aspektdel företagets viktigsägeren om
omfattning miljöaspekter beslut vadorganisationen i vilken systematiskt iär vägs
investeringargäller produktutveckling. eller val leverantör.av

Finansiella konsekvenser

ska det har eller kan framtida kostnaderFöretaget tänkas ickeangeom av
betydelseoväsentlig för åtgärda miljöskador.att

De flestaföretag bedrivereller har bedrivit industriell verksamhethar anledningsom
fråganställasig det föreligger saneringsbehovbeträffandemark där företagetom

bedrivereller har bedrivit sin verksamhet. k miljöskulder. Saneringsbehovkan ävens
föreligga för mark eller där företaget deponeratavfall.harvatten

också försåldaDetkan finnas miljöskulder i anläggningareller fastigheter kansom
Likasåaktualiserasmed betalningsskyldighetför företaget. bolagetkan bli ansvarigt för

liknandesaneringskostnadereller anläggningareller fastigheter följdegna som en
verksamhetbedriven tidigare ägare.av av

Redogörelsen till saneringsátgärder företaget förpliktatbör inte begränsas de är attsom
lagstiftning.genomföraenligt nuvarande saneringsbehov inte krävsAven större som

enligt lagstiftning företaget lagstiftningnuvarande grund skärpt ellersommen av av
åtgärdamarknadsföringsskäl.andraskäl. kan komma sig böra bört attex av anse

onmämnas.

framgå såmiljöredovisningen bör och i fall medvilket beloppföretagetAv om
framtida kostnader balansräkningeneller dem inomför dessa i upptagit linjenreserverat

bland ansvarsförbindelsema.

enligt punkt 5föreligger dena,Om kostnader skaföreta förklarainga get ange
orsaken det uppenbart några miljöskulder föreligger vilkainte ärsamt att angeom -- riktig. företagåtgärder vidtagitsför säkerställa dennauppgift medAvenäratt attsom

ska lämna sådanaåtgärder.kostnaderenligt punkt 5 infomtation om
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förviktigtdetellerpunkt 5enligtkostnader e arredovisarföretagetOberoende omav förhållandet.lundersöktharföretagetomfattningvilkenifinansanalytiker vetaatt åtgärdervilkaliksomdettabörgjortsundersökningar angestillräckligamånden förhållandet.kunskapbattreskaffaförvidta omplanerar att sigattföretaget
miljöskulder.nämnvärdanågra t exföreliggerintedetuppenbartdetfall attmånga arl konstaterarföretagetmeddeträckerfall attsådanalverksamhetensnatur.beroende

miljoskulder.föreligger nagraintedetatt
eller återvinningåtenagandejör avskyldigtlagenligt är att svaraföretagetIfall då denungefärligaföretafall börsåframgå. I get gedetta anskaprodukterföretagets harbalansräkningen reserveratsimyckethurgandedetta somkostnadenjñr samtara

detta.för
elleråtertagandeföråtagitsigharbeslut att svaraenligtdessutomföretaget egnaOm börDetmiljöredovisningen.framgåocksådettabörprodukter avåtervinning sinaav för dessaharbalansräkningen reserveratiföretagetomfattningframgå vilkenockså i ansvarsförbindelser.underupptagitsvadliksomkostnaderframtida som

vilkaliksomdettabormiljäriskertecknatförsäkringar angesmotmånföretagetIden
täcker.färsäkrinbeloppochrisker gama

fråga,respektivebeskrivningentillanslutningi avlämpligenlämnasredogörelseDenna
miljötvister.pågåendeinformeraskaFöretaget om

andrainformationdentillanslutningi omlämnasalternativtkanredogörelseDenna
årsredovisningen.finnspågåendetvister lsom

Utsläpp mm
ochråvarorförbrukningenergiförbrukningsamt avfor sinredogöraska10. Företaget flerabärUppgifternamiljösynpunkt.betydelse avseväsentligär urinsatsvaror avsom produktionen.tillförhållandeockså iochhärår anges

råvarorochåtgångenminskamiljön avbelastningen attminska genomkanFöretaget minskautbytetförbättraskekanDetta attenergi.inklusive genomandraresurser Detverksamheten.effektiviseringtillockså leder avvilketproduktionen enispillet förbnik-minskarproduktionsprocessenförändringar somocksåske avkan genom så denutformningproduktens attändraellerenergiOCll attråvaror genomningenav Energiförbrukningeninsatsvaror.ellerråvarormiljöpafrestandemycketlikakräverinte
särställning.därvidintar en

sådanaochförbrukningsinupplysning energiavlämnadärför ombörFöretaget bliFörmiljösynpunkt.betydelse attväsentlig urareller insatsvarorråvaror avsom tidenunderlättajämförelser överâr. Förfleraför attuppgift lämnasbörmeningsfulla fardigvara.mängd tonproducerad t perexocksådebörföretag permellan angesoch tillverk-elleromsättningenockså ikan procentKostnaden avmängd. angestillverkad
ningskostnaden.

företagetsMiljökonsekvenserväsentligauppgift avocksålämnabor omFöretagetl l Dessaavfallshantering.. markochluft samttill annanutsläppd vatten.produktion. sv börDärvidutveckling.utsläppen:tillmedkommentarerårfleraböruppgifter avse utsläpp.tillåtnamyndigheternaochutsläppdessamellan avrelationenocksåanges
de kanbetydelsesådan attutsläpp ärföranleder avverksamhet somföretagetsOm dessauppgift lämnasbörbetalningar omframtidaföretagetsbedömningenpåverka av myndighets-krävsvilken detförverksamhetsådanhandförstagäller iDetutsläpp. börUppgifternautomlands.bestämmelsermotsvarandeellermiljölagenenligttillstånd myndig-tillutsläpp rapporteratsdesammanfattning somkoncemmässig avenavse tillståndlämnadetillförhållandeiliggerutsläppenframgå hurocksåbörDäravhetema.
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någraoch överskridandengjorts. Siffrorna bör helst år och förändringarom treavsekommenteras.bör

Dennainformation blir specielltvärdefull för analytiker ocksårelaterasden tillom
produktionsvolymen. I mån tillståndden befintliga innebärdefinitiva begränsningarför
företagetsexpansionsmöjligheter framgå.bör detta Företagetsmål det gällernär
utvecklingen framtida utsläppoch de investeringareller kostnader uppnåendeav ett avmåldessa kan bedömas ocksåmedföra värdefull information.är

12.F bör beskrivade viktigasteåtgärder vidtagitsäretaget underdesom senastetre
årenför deminska totala miljökonsekvensema företagets verksamhet.vilkaatt av
utgifter dessaåtgärder medfört vilkaoch deraskonsekvenserberäknasbli.

Uppgifterna bör hela kedjan. d resursanvändning.produktion ochavse v s
produkterna.Det svårtoftast särskilja miljökostnaderfrånär andrakostnader. iatt tex
sådana dåfall bådeinvestering medför effektivisering produktionenochen en av
positiva miljökonsekvenser. åtgärdEn eller investering lönsam sinaärsom
finansiellameriter bör inte inräknasi beloppet.Atgärdemasmiljökonsekvenserbör
beskrivasi användsi rriiljöredovisningeni övrigt. Därigenomtermersamma som
underlättas jämförelser.senare

Benchmarking

13.Ommöjligt börföretaget jämföra miljöprestandasina medkonkurrenterna.egna
För underlättabedömningen företagetsrniljösituation det värdefullt föratt av voreñnansanalytiker få jämförbara datafor andraliknandeföretag.Dettaförutsätteratt
branschmässigaöverenskommelser vilken information intresse hurärom samtsom avdennaska ochmätas Föreningenvill sådanastimulerapresenteras.
branschöverenskommelser.

Verifiering

14.Extern verifiering niiljöredovisningen stärkerdesstrovärdighet.av
Det naturligtvisär önskvärt med verifiering miljöredovisningen.även Menextem aveftersomdet kommer tid innan tillräckliga för informationenatt och dessta normer
granskningföreligger har Föreningeninte tiden för allmäntansett attmogenrekommendera verifiering. Men självklart ökar relevant verifieringextem extern
trovärdigheten.På längresikt bör företagen förarbeta miljöredovisningengranskasatt

revisorermedspeciell kompetensoch den inriktas säkerställa deav att att att
väsentligamiljöriskema Omnämndai rriiljöredovisningenär liksom de uppgifteratt somdär lämnas korrekta ochär relevanta.

l arbetsgruppen tagit fram rekommendationen ingått:harsom

Hans Edenhammar ordförande, infonnationsövervalcningenchef Stockholms
fondbörs.
Björn Jansson, chefsanalytiker Alfred Berg Fondkommission AB.

Karlsson.Arne chefsanalytiker Atle AB och ordförandei SverigesFinansanalytikers
Förening,
Christer Lewell. informationsdirektör MoDo AB.
Tore Linghede, VD Miljöeko AB och
Thor Udenaes, placeringsansvarig S-E-BankensMiljöfond.
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