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Sammanfattning 

Rapporten definierar ett verkligt problem som i princip omfattar hur 

finansiella rapporter ska kunna ta hänsyn till miljöaspekter. I praktiken 

innebär det en rad svårigheter, som till exempel bedömning av miljöprodukter 

eller miljöprocesser som saknar marknadsvärde i monetära termer eller 

värdering av miljötillgångar och miljöskulder som kan förekomma i 

framtiden. Det som är essentiellt och som rapporten belyser är ett ramverk 

som möjligtvis kan fungera som riktlinjer för bedömning och strukturering av 

miljöaspekterna, finansiellt och kvalitativt för Ronneby Miljö & Teknik AB. 

Detta ramverk har utformats med hjälp av analyser och tidigare teorier. Det 

finns även en hel del befintliga verktyg, finansiella som ekologiska, som 

rapporten exemplifierar och använder sig av för möjliga lösningar inom 

avfallshantering och relaterade aktiviteter som är lämpliga för bedömning av 

miljöpåverkan och som associeras med den finansiella aspekten.  

 

Resultaten och analysen som rapporten levererar är hur miljöpåverkan kan 

mätas ekologiskt och ekonomiskt, vilka lämpliga verktyg existerar för 

företaget som bör fungera som hjälpmedel för en finansiell bedömning samt 

hur företaget ska ta hänsyn till skulder och tillgångar relaterat till miljön.  

 

Rapporten rekommenderar att en lämplig bedömning på själva miljöpåverkan 

bör definieras för varje steg och utfall som visar alla aktiviteter som påverkar 

miljötillgångar samt olika flöden. De olika finansiella delarna relaterat till 

miljön bör även vara direkt spårbara för en separat identifikation och korrekt 

fördelning.  

För att kunna integrera den ekologiska och ekonomiska prestationen har även 

ett antal specifika indikatorer för eko-effektivitet behandlats för att 

sammanställa olika nivåer av ekonomisk och miljöinriktat information. 

Rapportens fokus i resultaten är också hur miljökostnader kan bedömas, hur 

miljöaspekterna kan inkluderas i investeringsbeslut, finansiell behandlig av 

utgifter samt en övergripande metod för en så kallad ekologisk redovisning 

som är väldigt centralt i rapporten samt hur detta möjligtvis kan integreras 

eller införas relaterat till Ronneby Miljö & Teknik AB. 

 

Nyckelord: 

Miljöbokslut, ekologisk redovisning, avfallshantering, finansiell behandling 
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Abstract 

The report defines a real problem that embodies, in principle, how financial 

statements shall be able to take into account environmental aspects. In 

practice this means a number of difficulties, such as the assessment of 

environmental products or environmental processes that have no market value 

in monetary terms or valuation of environmental assets and environmental 

liabilities that may occur in the future. What’s essential and that the report 

highlights is a framework that can possibly serve as guidelines for the 

evaluation and structuring of environmental aspects, financially and 

qualitatively for Ronneby Miljö & Teknik AB. This framework has been 

designed with help of analysis and previous theories. There are also a lot of 

existing tools, financial and ecological, that the report exemplifies and uses 

for possible solutions in waste management and related activities that are 

appropriate for the assessment of environmental effects and that are 

associated with the financial aspect.  

 

The results and analysis that the report delivers is how environmental impacts 

can be measured ecologically and economically, what kind of useful tools 

exist for the company which should serve as an aid to a financial assessment 

and how the company should take into account debts and assets related to the 

environment. The report recommends that an appropriate assessment of the 

environmental impact should be defined for each step and outcome that shows 

all activities affecting environmental assets and the different flows. The 

various financial aspects related to the environment should also be directly 

traceable to a separate identification and proper allocation. In order to 

integrate ecological and economic performance, a number of specific 

indicators of eco-efficiency have been treated to compile different levels of 

economic and environmental information. 

Focus of the report’s results is also how environmental costs can be assessed, 

how environmental considerations can be included in investment decisions, 

financial treatment of expenditures and a comprehensive approach to a so-

called ecological accounting, which is very central in the report and how this 

can possibly be integrated or implemented related to Ronneby Miljö & Teknik 

AB. 

 

Keywords: 
Environmental statements, ecological accounting, waste treatment, financial 

treatment 
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Förord 
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ett avslutande moment i utbildningen med syftet att utveckla och visa sådan 
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Notationer 

Förkortningar 

 

CA Conjoint Analysis 

CBA Cost Benefit Analysis 

CF Carbon Footprint 

CV Contingent Valuation 

EIA Environmental Impact Assessment 

EMA Environmental Management Accounting 

ENRAP Environmental and Natural Resources Accounting Project 

FCA Full-Cost Accounting 

GWAM Genuine Wealth Accounting Model 

GWM Genuine Wealth Model 

IEE Initial Environmental Examination 

LCA Life Cycle Analysis  

NPV Net Present Value 

ODI Overseas Development Institute 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PVC Polyvinylklorid 

TCM Travel Cost Method 

TOC Total Organic Carbon 

UNSC United Nations Statistical Commission 

US EPA  United States Environmental Protection Agency 

VOC Volatile Organic Compound 

WTA Willingness to Accept 

WTP Willingness to Pay 

ÅVC Återvinningscentral 
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1 Introduktion 

Innovation kan idag innebära olika typer av förbättringar, vilket i grunden 

också är den motiverande delen med detta examensarbete, nämligen en 

förbättrad organisationsmetod för finansiell behandling av miljöaspekterna för 

Ronneby Miljö & Teknik AB. Detta examensarbete gör det även möjligt att 

kombinera tre olika aspekter som fokuserar på ekonomi, miljö och det sociala 

perspektivet. Det är inom denna kontext en kontribuering och ett närmare steg 

mot hållbar utveckling är möjlig, tillsammans med en korrekt balansering 

mellan olika prioriteringar och behov. 

 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Ronneby Miljö & Teknik AB 

relaterat till deras verksamhet inom renhållning och avfallshantering. 

Företaget är beläget i Ronneby som bildades 1999, helägt av AB Ronneby 

Helsobrunn som vidare är ett helägt av Ronneby kommun. Förutom 

renhållningsverksamheten hanterar bolaget även värme, el, avlopp, 

fiberoptiskt nät samt bredband. Renhållningsverksamheten är beläget utanför 

Ronneby, i Angelskogs Återvinningscentral (ÅVC) och Kallinge ÅVC och 

sker genom mottagning, insamling, invägning, krossning, flisning, sortering, 

mellanlagring, kompostering av hushålls- och verksamhetsavfall samt 

återvinning av avfall. Anläggningarna består av bland annat en 

tillståndspliktig avfallsanläggning och en anmälningspliktig 

återvinningscentral. Miljöpåverkan som kommer från denna verksamhet och 

som examensarbetet relaterar till är följande: 

 

 Utsläpp av lakvatten vilket innehåller tungmetaller, bakterier, kväve 

och fosfor. 

 Ianspråktagande av mark 

 Brutna kretslopp 

 Lukt till omgivningen 

 

En motivationsfaktor till själva examensarbetet är även kopplat till företagets 

vision och målsättning, nämligen att kombinationen av miljö och ekonomi 

samt en helhetssyn för att skapa en renare miljö med hjälp av en modern 

teknik. Det är just under renhållningsverksamheten som examensarbetet 

undersöker möjligheten för utveckling av en ny redovisningsmetodik som tar 

hänsyn till miljöaspekterna, både i monetära och icke-monetära former. 

Miljöaspekterna som centraliseras är bland annat biologisk mångfald, utsläpp, 

föroreningar, klimatpåverkan och allmänt miljöpåverkan på olika typer av 



13 

 

miljötillgångar. Dessa delar ingår även inom Sveriges 16 nationella 

miljökvalitetsmål [1]. 

Detta arbete är utfört för att skapa ett logiskt ramverk för hur miljöaspekter 

kan behandlas och möjligtvis integreras med den ekonomiska aspekten eller 

implementeras under befintligt redovisningsmetodik. Detta ramverk bör 

fungera som riktlinjer för bedömning och strukturering av miljöaspekterna, 

finansiellt och kvalitativt. I dagsläget existerar olika former av hur 

miljöaspekterna kan behandlas finansiellt vilka också är under utveckling på 

grund av att området anses vara mer eller mindre nytt. Med hjälp av 

existerande teorier i ekonomi och miljö samt befintlig finansiell behandling av 

miljöaspekter undersöker rapporten möjligheten för vidare utveckling relaterat 

till Ronneby Miljö & Teknik AB. 
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2 Syfte och problemformulering 

2.1  Syfte 

Syftet med detta arbeta är att hitta möjliga lösningar för en 

redovisningsmetodik som tar hänsyn till miljöaspekterna relaterat till 

Ronneby Miljö & Teknik AB, under deras verksamhet inom renhållning. 

Syftet är även att hitta lösningar för hur investeringar kan genomföras med 

hänsyn till miljöaspekterna samt hur dem grundläggande delarna i en 

finansiell redovisning kan behandlas i relation till miljöpåverkan. Företaget 

har idag en dokumenterad finansiell redovisning och årliga miljörapporter. 

 

 

2.2  Långsiktigt mål 

Det långsiktiga målet med examensarbetet är att skapa ett logiskt ramverk för 

en finansiell och ekologisk redovisning. Detta ramverk bör även anses som 

vägledning för behandling av miljöaspekterna finansiellt. 

 

 

2.3 Problemformulering och begränsningar 

Eftersom området är relativt nytt är det ett flertal aspekter som behöver 

formuleras för att beräkna vad verksamhetens verkliga miljöpåverkan och 

finansiella redovisning. Dessa aspekter är bland annat följande: 

 

1. Vilka lämpliga verktyg för en finansiell och fysisk bedömning av 

miljöpåverkan existerar för Ronneby Miljö & Teknik AB? 

2. Hur kan miljöpåverkan fysiskt bedömas/mätas? 

3. Hur kan utgifter, tillgångar/resurser och skulder relaterat till miljön 

behandlas finansiellt? 

4. Vilka stöd och möjligheter existerar i den befintliga 

redovisningsmetodiken för att det ska integreras med miljöaspekterna? 

5. Hur och när kan miljöaspekter, över huvud taget, diskuteras i 

verksamheten? 

 

Arbetet är utfört på ett sådant sätt att det inte tar hänsyn till alla delar i en 

finansiell redovisning, utan belyser dem grundläggande delarna för att bidra 
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med ett helhetsperspektiv mellan miljö och ekonomistyrning. De delar som 

undersöks är just tillgångar, skulder, kostnader och utgifter relaterat till 

företagets avfallshantering. Dessa avgränsningar beror på bland annat att 

företagets stora verksamhetsområden. Det är just under 

renhållningsverksamheten undersökningen grundar sig i. En annan anledning 

är även företagets existerande finansiella redovisning vilket även där är det 

nödvändigt med en avgränsning på grund av komplexiteten och de varierande 

delarna som förekommer. 
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3 Bakgrund 

Vanligtvis fattas beslut med hjälp av den information företagsledningen har 

framför sig och med den erfarenhet som har införskaffats sen tidigare. Dessa 

beslut bör leda till uppsatta mål i framtiden, vilka kan vara komplicerade, 

speciellt när framtiden inte riktigt är förutsägbar. Detta ökar behovet av 

relevant information och för att generera denna typ av information är det 

nödvändigt att mäta och registrera data som är avgörande för företaget, 

exempelvis information relaterat till miljön [2]. En klassificering och analys 

av denna typ av information behöver även länkas till företagets 

ekonomistyrning på grund av att det är ett informationssystem som länkar till 

företagets aktiviteter. 

 

 

3.1 Naturkapital 

Naturresurser är ett av de tre olika elementen som räknas in under 

produktionsfaktorer och för att miljöpåverkan ska kunna uppskattas monotärt 

behöver naturresurser även kunna betraktas som kapital [3]. Kapital brukar 

formuleras som realresurser med värde att generera avkastning i framtiden 

eller nytt värde. Kapital har under årtionden haft en omtvistad omfattning 

bland olika ekonomer. Vissa ekonomer ser kapital som en summa av pengar 

relaterade till varor (detta förekommer hos dagens bokförare) medan andra ser 

kapital som fysiska tillgångar som maskineri, färdiga produkter, råmaterial et 

cetera. De förstnämnda har haft det svårt att kunna anpassa materialkapital på 

grund av att dessa förekommer under en längre redovisningsperiod samt att 

dessa inte ingår i något monotärt flöde [3]. Naturkapital karaktäriseras av tre 

olika huvuddrag: 

 

 Naturkapital är en naturlig begåvning som endast kan förändras men 

inte produceras på nytt. Konkreta exempel är ämnen från bergrunden 

och landområden [4]. 

 Naturkapital är multifunktionell. Den bidrar till produktion av fysiska 

lager men även sociala funktioner [4]. 

 En degradation av naturkapital som sker från människors aktivteter ger 

negativa effekter åt motsatt håll och detta har även belysts av dem 

termodyniska lagarna i energi [4]. 
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El Sarafy menar att naturresurser ska kunna betraktas som kapital på grund av 

att även naturen bidrar till produktionen av varor och tjänster. Därför ska 

miljöpåverkan även kunna avskrivas som kapital. Detta styrker han även med 

att det inte borde ses som teoretiskt radikalt på grund av att teorin har belysts 

redan i slutet av 1940-talet av Alfred Marshall, nämligen naturens bidrag till 

produktionen av varor och tjänster [3]. 

 

 

3.2 Fysisk och finansiell bedömning av 

miljöpåverkan 

Idag strävar företag i utvecklade länder att använda och samla in information 

relaterat till miljön vilket reflekterar en fundamental förändring på grund av 

hänsyn till miljöaspekterna blir en viktig faktor för konkurrenskraftiga 

företag. Skälen till detta är bland annat ett ökat behov av externa parter kring 

företagens miljöpåverkan och att kostnaderna för dessa har ökats signifikant. 

Detta har gjort att information relaterat till miljön har blivit mer relevant för 

beslutsfattande och inom redovisning [5]. Förutom detta finns ett flertal olika 

fördelar med miljöaspekterna inkluderade i beslutsfattande för att nå en 

hållbar utveckling
1
. Det kan exempelvis medföra till ökade intäkter, 

reducerade kostnader, bättre chanser att anställa människor med samma 

vision, reducerad risk et cetera [6].  

 

 

3.2.1  En djupare och bredare miljöredovisning 

En mer omfattande miljöredovisning med en redovisningsmetodik som tar 

hänsyn till olika viktiga mål, brukar vanligtvis dela in informationen relaterat 

till miljön i två olika huvudgrupper [5], nämligen: 

 

 Finansiella effekter som orsakas av miljöpåverkan 

 Fysiska miljöpåverkan 

 

                                                 
1
 Hållbar utveckling definieras enligt: Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
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3.2.1.1  Fysisk bedömning av miljöpåverkan 

En icke-monetär redovisning som tar hänsyn alla miljöaspekter i fysiska 

termer kan också vara aktuell för att en ny redovisningsmetodik ska vara 

möjlig. Fokus ligger istället på miljöpåverkan istället för den finansiella 

behandlingen och informationen förekommer i olika former i kvalitet och 

kvantitet till skillnad från den finansiella. Denna typ av redovisning kan 

förekomma i interna men också externa syften. För interna sådana kan det 

stödja det nuvarande miljöledningssystemet för beslutsfattande medan för 

externa syften kan det vara ett verktyg att förmedla information till externa 

intresserade parter [7]. 

 

 

3.2.1.2 Finansiell redovisning av miljöaspekter 

Den finansiella redovisningen är däremot utformad för att tillgodose externa 

behov där bland annat områden som tillgångar, skulder och kostnader relaterat 

till miljön behandlas [5]. 

 

 

3.3 Omfång av miljöaspekterna 

Rent standardmässigt tar det som beräknas och som ingår under inkomster 

inte hänsyn till miljöpåverkan. Den finansiella redovisningen saknar en större 

omfattning för att inkludera den miljöpåverkan som ett företag gör sig 

skyldiga till. Den behöver även ta hänsyn till pågående aktiviteter som ger 

signifikanta effekter i framtiden. I dagsläget är allmänt en finansiell 

redovisning låst till bedömningen av föregångna aktiviteter. Nuvärdet av en 

entitet behöver vidgas och ta hänsyn till förväntade framtida effekter. Även 

redovisningens intäkt är inte fullt ut ekonomiskt hållbar på grund av att den är 

överdriven i den meningen att i fall den konsumeras kommer den även sjunka 

till ett negativt resultat. Därför en reflektering av miljöpåverkan nödvändig i 

redovisningen så att en balansering sker på verkliga grunder. Denna 

reflektering innebär dock inte en fullbordad balansräkning som tar hänsyn till 

alla naturtillgångar i kvalitet, kvantitet och rent finansiellt. Den behöver heller 

inte vara helt integrerad i den befintliga finansiella redovisningen utan kan 

istället ingå som ett stödsystem eller som ett externt ramverk för den centrala 

redovisningen [3].  

 

 



19 

 

3.4 Redovisningsteori och miljö 

Redovisningsteori är generellt uppbyggt av obevisade antagningar vilket utgör 

ett ramverk för hur principerna för en organisation ska utformas. Dessa 

antagningar är grunden och förblir oförändrade medan principerna kan 

modifieras eller ersättas genom tiden. Syftet med en finansiell rapport är att 

bidra med information som anger företagets finansiella styrka för interna och 

externa parter. Det ger även en indikation på hur än framtida period kan se ut. 

Detta på grund av att potentiella investerare kan utifrån finansiella rapporter 

bedöma vilka förändringar kan komma att ske för tillgångar och skulder. 

Därför bör även miljöaspekter inkluderas/integreras i en sådan rapport på 

grund av att de påverkar företagets förmåga att överleva och hantera intäkter 

och kostnader. I praktiken innebär det en rad svårigheter, som till exempel 

bedömning av miljöprodukter eller miljöprocesser som saknar marknadsvärde 

i monetära termer eller värdering av miljötillgångar och miljöskulder som kan 

förekomma i framtiden. Det är även en komplex process att associera 

kostnader som relateras till miljöpåverkan [8]. 

 

 

3.4.1 Redovisningsprinciper för finansiell redovisning 

Inom redovisningsteori är det även ett antal principer som karaktäriserar den 

finansiella redovisningen och som fungerar som en standard [8].  

 

 

3.4.1.1 Kostnadsprincipen 

Kostnadsprincipen innebär att varor och tjänster redovisas enligt dem priser 

som gällde vid inköp. Ifall en tillgång minskar/ökar i värde på grund av 

miljöfaktorer innebär det enligt kostnadsprincipen ingen förändring i 

bokföringen. Komplikationen innebär en obalans mellan marknadsvärde och 

bokföringsvärde. Tillgången kommer exempelvis fortfarande avskrivas med 

den gamla kostnaden. Kostnadsprincipen kan dock justeras och balanseras [8]. 

 

 

3.4.1.2 Realisationsprincipen 

Realisationsprincipen är däremot relaterad till intäkter med ändamål att 

konkret koppla intäkter till produkter/processer. Intäkter som däremot 

åstadkommer från miljöförbättringar eller från en förändrad vision mot 
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hållbarhet som ökar företagets goodwill är svårare att bokföra på grund av att 

realisationsprincipen inkluderar inte en sådan ökning i tillgångar [8]. 

 

 

3.4.1.3 Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär att kostnader matchas med intäkter. Först och 

främst behöver dessa kostnader identifieras och det förekommer olika typer 

av sådana som till exempel produktionskostnader, systematisk fördelade 

kostnader och extraordinära kostnader som till exempel skadekostnader. 

Miljöbetingade kostnader förekommer i alla dessa kategorier men svårare att 

identifiera i dem två första. Exempelvis kan investeringskostnader som är 

relaterade till miljöaspekter vara svåra att bedöma. Det är själva fördelarna 

med miljöarbetet som kan vara svårt att bedöma utan att förändra hela 

kostnadsbedömningen [8]. 

 

 

3.4.1.4 Avslöjningsprincipen 

Avslöjningsprincipen syftar att bidra med all relevant information som finns 

tillgängligt i en finansiell rapport. Det är av den anledningen det också är 

viktigt att miljöaspekterna inkluderas men inte fullt ut tillsammans med en 

finansiell rapport på grund av att information kan gå förlorad. Det är viktigt 

att miljöaspekterna klargörs tydligt och att det byggs en essens kring detta [8]. 
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4  Metodik 

Examensarbetet har innehaft en teoretisk karaktär men även en praktisk sådan. 

Anledningen beror dels på projektets utformning för att genomföras genom 

litteraturstudier, dialog och problemlösning, och dels på projektets relativt nya 

område. Huvuddragen av examensarbetet är därför mer teoretiskt än empiriskt 

men starkt relaterat till företaget. 

 

 

4.1  Litteratur till examensarbetet 

De källor som examensarbetet har använt sig av har varit böcker och 

elektroniska källor av olika forskare och författare runt om i världen men även 

internationella och statliga organisationer. Förutom litteraturen har även 

företagets miljörapport och finansiella redovisning använts som stöd för att 

hitta de lösningar som är relevanta för dem. Litteraturen har använts för att ge 

en bas och grundläggande kunskaper som förekommer i området inom 

avfallshantering samt finansiell redovisning av miljöaspekterna. Litteratur 

som har bidragit med ett stort stöd och motivation för förståelse av 

existerande problemen samt för problemlösning är bland annat följande: 

 

 UNSC- System of Environmental-Economic Accounting Central 

Framework (SEEA): Rapport som behandlar olika miljöaspekter 

finansiellt och som har varit en essentiell källa för detta arbete. 

 Siv Nyquist - Accounting theory and financial environmental reports: 

Ger en bra beskrivning over de olika redovisningsprinciper som är 

viktiga för finansiell behandling av miljöaspekterna. 

 US EPA - Full Cost Accounting for Municipal Solid Waste 

Management: A Handbook: Hur kostnader kan behandlas relaterat till 

avfallshantering. 

 US EPA- An Introduction to Environmental Accounting as a Business 

Management Tool: Key Concepts and Terms: Beskriver hur bland 

annat kostnader ska behandlas med hänsyn till miljöaspekterna. 

 

De undersökningar och den forskning som dessa organisationer och forskare 

har bidragit till har varit relevanta och pålitliga för att dessa ska kunna 

tillämpas i ett företag i Sverige. Vissa rapporter och en del litteratur hänvisar 
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till en nations räkenskaper men mycket av den metodik som förekommer kan 

även tillämpas hos ett företags redovisningsmetodik. 
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5 Analysmetoder och verktyg 

5.1 Environmental Impact Assessment (EIA) 

Environmental Impact Assessment (EIA) är en analysmetod som tar hänsyn 

och beskriver kvantifieringen av olika miljöpåverkan. Metoden används för 

organisationer som vill mäta sin miljöpåverkan. EIA behöver däremot inte 

nödvändigtvis inkludera alla kostnader och fördelar och kräver därmed inte 

full information. Miljöeffekterna är heller inte beskrivna i monetära termer 

och EIA i sig är ett betydelsefullt hjälpmedel åt Cost-Benefit Analysis (CBA). 

EIA bör fungera som ett ledningsverktyg för både planering och 

beslutsfattande och innehar även en systematisk process som fungerar som ett 

stöd för att identifiera och utvärdera förutsebara miljökonsekvenser för en 

given projekt eller policy. Det ska också ge svar om projektet bör 

implementeras och i så fall hur det ska ske för organisationen. Analysen är 

inte begränsad i den meningen att den endast ska utvärdera negativa effekter 

utan kan lika väl identifiera positiva effekter som kan uppstå i samband med 

projekt. Detta gör att EIA också kan ge förslag för hur projektet eller 

processen kan modifieras med hänsyn till miljön [9]. 

 

 

5.1.1 Kort- och långsiktiga mål 

Det kortsiktiga målet med EIA är att bidra med information för 

beslutsfattande genom att identifiera potentiella miljöeffekter samt risker. Det 

långsiktiga målet med EIA är att nå en miljöinriktad vision genom att 

säkerhetsställa att utvecklingen inte hindrar den ekologiska funktionen som 

människor är beroende av för välbefinnande [9]. Kort- och långsiktiga 

exemplifieras nedan under tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Tabell 1: Exempel på kort- och långsiktiga mål med EIA 

 

KORTSIKTIGA MÅL LÅNGSIKTIGA MÅL 

 Bättre planering av miljömål.  

 Säkerhetsställa att resurser används 

på ett lämpligt och effektivt sätt för 

företaget. 

 Förbättring av produktionsprocesser 

med hänsyn till miljön. 

 Identifiera lämpliga mätningar för att 

dämpa potentiella miljöpåverkan. 

 Underlättnad av beslutsfattande som 

inkluderar miljöaspekterna. 

 Skydda människors hälsa 

 Undvika irreversibla förändringar 

och allvarliga skador på miljön. 

 Skydda naturresurser och 

ekosystemet 

 Inkludera den sociala aspekten i en 

handlingsplan.  

 

För bättre planering mot miljön innebär det en analys av olika alternativ för 

ett projekt eller en investering. Det kan exempelvis vara en förbättrad process 

eller teknologi för att behandla avfallet, med syfte att minimera 

miljöpåverkan. I fall projektet/investeringen utformas väl miljöinriktat kan 

risker och påverkan på miljön minskas. EIA möjliggör att företaget kan spara 

både i kapital och i operationskostnader på grund av att kostnader från 

oförutserbara händelser kan undvikas signifikant. Det är fördelaktigt att dessa 

miljöaspekter utformas i en tidig process på grund av att förändringar senare 

medför till komplikationer i termer av miljöpåverkan, kostnader och tid [9]. 

 

 

5.1.2 EIA-processen   

Utförandet av EIA-processen fördelas generellt i fyra olika varv på grund av 

att resurserna kan optimeras samt att effektiviteten utökas vilket ger en bättre 

fokus [9]. Figur 1 ger en överblick av processen i dem fyra olika varven. Värt 

att notera är att det kan förekomma delprocesser mellan dessa olika varv och 

denna figur ger en förenklad bild av processen. 
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2. Omfattning

3. IEE

4. Detaljerad 
EIA

1. 
Undersökning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Översikt av EIA-processen 

Fyra olika processer som utförs i varv. 

 

 

5.1.2.1 Undersökning  

Är en process som ger svar på om projektet/investeringen är lämplig att utföra 

och om den kan tillämpas för det specifika fallet. Delprocessen ska också 

fungera som ett filter för projekt/investeringar som anses ha en negativ 

påverkan på miljön. Lämpliga diskussioner kretsar kring tid, lokalisering och 

typ av projekt/investering [9]. 

 

 

5.1.2.2 Omfattning 

Ifall det första varvet inte är tillräckligt för bedömning av ett projekt är denna 

delprocess ett nästa steg, vilket hjälper att förstå i vilken utsträckning 

miljöpåverkan förekommer samt identifierar dessa för vidare utvärdering. Det 
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kräver dock med tillräckliga resurser och tillräckligt med forskning. Mest 

betydelsefullt med detta steg är definiering av gränserna på grund av att en 

icke noggrann omfattning utesluter viktiga faktorer eller innesluter oviktiga 

faktorer vilket kan göra hela processen för komplicerat och tidskrävande [9]. 

 

 

5.1.2.3 Initial Environmental Examination (IEE) 

IEE syftar till att fortsätta undersöka miljöpåverkan med dem slutsatser som 

formuleras under punkt två. Fokus ligger också även på att identifiera 

lämpliga åtgärder mot miljöpåverkan. Essensen i denna punkt ligger bakom 

identifieringen av den signifikanta miljöpåverkan. Resultaten för denna punkt 

ska innehålla en sammanfattning av potentiella miljöeffekter från projektet, 

åtgärder som kan vidtas för att reducera miljöpåverkan och en granskning för 

alternativa metoder [9]. 

 

 

5.1.2.4 Detaljerad EIA 

Detaljerad EIA är en process där den totala signifikanta miljöpåverkan 

undersöks en gång till. Detta inkluderar identifikation, bedömning och alla 

föregående problem som har belysts i IEE-processen. Bedömningen av den 

signifikanta miljöpåverkan kan grunda sig i jämförelse med lagar, regleringar 

och accepterade standard [9].  

 

 

5.2 Ekologiska fotavtryck 

Ekologiska fotavtryck är relaterade till hur mycket naturareal som är 

nödvändig för att balansera aktiviteterna som är relaterade till produktion och 

konsumtion. Det kan exempelvis beskriva hur mycket skog det behövs för att 

absorbera den mängd CO2 som företaget utsläpper. Allmänt kring beräkningar 

av ekologiska fotavtryck behövs det även en förenklad teoretisk modell som 

kan på bästa sätt användas i verkligheten. Kortfattat kan ekologiska fotavtryck 

förklaras som angivelse av skillnaden för varje konsumerande enhet som det 

behövs en mängd landareal för [10]. 

 

Vid fastställande av ekologiska fotavtryck kan följande antagning göras: 
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 Ta endast hänsyn till grundläggande tjänster som naturtillgången 

erbjuder. Dessa kan exempelvis vara markföroreningar. 

Naturtillgången kan erbjuda flera olika tjänster och därför är det 

betydelsefullt att fokus centreras till det verksamheten utnyttjar [10]. 

 

Ett ekologiskt avtryck består generellt av fyra olika kategorier där 

konsumtionen kan kopplas till landareal [10]. Dessa redogörs i tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2: Konsumtion transformeras till landareal. 

 

Konsumtion                            Landareal 

(i) Fossila bränslen                                                                                                    Energiland 

(ii) Bebyggd miljö                                                                                                             Konsumerat land 

(iii) Mat                            Åkermark 

(iv) Skogsprodukter                            Skogsmark 

 

 

5.2.1 Kolspår 

5.2.1.1 Fossila bränslen och bebyggd miljö 

En direkt tillämpning av ett ekologiskt avtryck är Carbon Footprint (CF) 

[11]. Av de kategorier som beskrivs i tabell 3 är endast dem två första som är 

relevanta för Ronneby Miljö & Teknik AB. Den första kategorin är även 

relaterad till CF på grund av att fossila bränslen bidrar till växthusgaser vid 

konsumtion och produktion. För beräkning av denna typ av klimatavtryck 

finns det ett flertal tillvägagångssätt. CF kan vara användbart för Ronneby 

Miljö & Teknik AB på grund av deras transporter från och till Angelskogs 

ÅVC samt för bebyggda miljöer som används för avfallshantering. 

 

 

5.2.1.2 Återuppbyggande av naturkapital 

En annan metod är att beräkna den landareal som är nödvändig för att 

återuppbygga den naturkapital i samma takt som fossila bränslen konsumeras. 

Med andra ord kan detta beskrivas med att ersätta det som har konsumerats 

[10] och är således relaterat till definitionen för en hållbar utveckling, 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra möjligheten för 

kommande generationer att tillgodose sina behov [12].  
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5.2.1.3 Matematisk beräkning av CF 

För en matematisk beräkning av CF kan följande beskrivas: 

 

𝐸𝐹𝐶 =
𝑃𝐶 ∙ 1−𝑆𝑂𝑐𝑒𝑎𝑛  

𝑌𝐶
∙ 𝐸𝑄𝐹 (5.1) 

  

där 𝑃𝐶  står för det årliga utsläppet av koldioxid vid produktion, 𝑌𝐶  för det 

genomsnittliga årliga kolupptaget per hektar av skogsmark i världen, 𝑆𝑂𝑐𝑒𝑎𝑛  

är andelen antropogena utsläpp som binds av hav vid ett visst år och 𝐸𝑄𝐹 

ekvivalensfaktorn för landet ett visst år i en viss typ av land [11]. Formeln är 

begränsad för företag på grund av att de behöver en djupare undersökning av 

ett flertal faktorer som beskrivs ovan och är således tidskrävande samt att det 

är nödvändigt med en kontinuerlig undersökning 

 

 

5.3 Genuine Wealth Model (GWM) som 

balansräkning 

Genuine Wealth Model (GWM) eller Genuine Wealth Accounting Model 

(GWAM) är en modell som tagits fram av Mark Anielski och som tar hänsyn 

till fem olika kapital som är essentiella för alla olika typer av organisationer, 

grupper och individer. Det är de som bygger upp en hållbar ekonomi av 

verkligt välstånd. Dessa fem olika kapital, humankapital, socialt kapital, 

naturkapital, byggnadskapital och finanskapital, har ett gemensamt syfte och 

bör fungera som fem pelare i harmoni samt integrerade med varandra. 

Anledningen ligger bakom själva modellens syfte, nämligen att ta hänsyn till 

alla typer av kapital för att nå verkligt välstånd. GWM mäter även 

lönsamheten av ett företags aktiviteter genom att ta hänsyn till alla typer av 

kostnader och intäkter som kommer från dem olika typerna av kapital. Dessa 

intäkter är oftast beskrivna i monetära termer men även icke-monetära som 

arbetsmiljö, förtroende och samarbetsförmåga [13]. De olika typerna av 

kapital visas i figur 2. 
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Naturkapital
- Miljöprodukter

- Naturesurser
- Energi

- Ekosystemens integritet

Byggnadskapital
- Byggnader
- Teknologi

- Infrastruktur
- Maskineri och verktyg

- Management processer
- Produktionsprocesser

Socialt kapital
- Kund och leverantörsskulder 

( Värde, lojalitet och engagemang)
- Arbetsmiljörelaterad kapital 
(Arbetsrelationer inbördes och 

sammanhållning)

Humankapital
- Människor

- Intellektuell kapital 
(Kunskap, arbetserfarenhet)

- Kreativitet och 
entreprenörskap

- Motivation
- Kompetens

- Produktivitet
- Hälsa

- Personlig självutveckling
- Arbetsmiljö

Finanskapital
- Finansiella tillgångar (Befintliga 
finansiella tillgångar som pengar 

och inventarier)
- Finansiella skulder

(Lång- och kortfristiga lån och 
leverantörsskulder)

- Eget kapital
(Föredragna värdepapper,  

aktiekapital och balanserade 
vinstmedel)

5.3.1 Tillgångar/styrkor och skulder/svagheter 

GWM kan även förklaras som ett verktyg för att bedöma företagets prestation 

och kan användas som en ”kontroll-lista” med hjälp av dem olika typerna av 

kapital. Prestation bedöms ur ett helhetsperspektiv, det vill säga, ett integrerat 

system som tar hänsyn till kvalitativ, kvantitativ samt finansiell information 

och utifrån en hållbarhetsaspekt betraktas tillgångar som styrkor och skulder 

som svagheter [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2. GWMA 

Figuren visar attribut som företag har för olika typer av kapital [14] 
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5.3.2 Mätenhet och indexering 

Problem som kan uppstå med denna modell är mätenheten, ifall det ska 

användas finansiella termer som pengar eller någon annan alternativ metod. 

Dock föreslås det att olika typer av enheter transformeras genom en 

indexeringsprocess där en lämplig skala kan användas som till exempel 1-100. 

Själva indexeringsprocessen behöver ett riktvärde för att jämföra den 

information som finns tillgänglig och undersöka om den har uppfyllt specifika 

antagande som är relaterade exempelvis till ett miljöproblem [13]. 

 

 

5.4 Full-cost Accounting 

Full-cost Accounting (FCA), är en metod/kostnadsredovisning som allokerar 

direkta och indirekta miljöutgifer till en produktlinje, process, tjänst eller 

aktivitet. Termen FCA används på olika sätt. Vissa använder FCA endast för 

företagets privata utgifter, alltså de utgifter som påverkar företagets 

finansiella slutresultat, medan andra använder FCA för inkludering av alla 

typer av specifika utgifter genom hela processen, där vissa inte förekommer 

direkt/indirekt i företagets finansiella slutresultat [15]. 

 

 

5.4.1 Allokering av utgifter 

Fördelarna av att tillämpa FCA på utgifter som förorsakats av miljöpåverkan 

är att det ger möjligheten att allokera dessa utgifter baserat på aktiviteterna 

dem aktiviteter som orsakar dessa utgifter. Centralt till allokeringen av 

utgifter är definitionen av vilka kostnadsbärare och kostnadsställen 

förekommer i företaget och vilka som är ansvariga för dem [15]. Det är 

essentiellt att särskilja på utgifter och kostnader vid arbetet med den 

finansiella rapporteringen kring avfallshantering. Detta beror på, bland annat, 

att utgifter kan uppkomma efter att en avfallsanläggning upphör vilket kan 

leda till olika typer av avgifter i samband med upphörningen. En annan 

anledning är att vissa utgifter inte direkt specificeras eller kan inte 

identifieras, utan framkommer under omkostnader [15], vilket kan leda till 

komplikationer (En senare del av rapporten analyserar detta resultatmässigt).  

Dessa kostnader kan alltså fördelas över olika objekt och är nödvändiga för 

separat identifikation. 
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5.4.2 Lämpliga kostnadsställen  

Exempel på lämpliga kostnadsställen, för Ronneby Miljö & Teknik AB, är 

följande:  

 

 Insamling av olika typer av avfallsmaterial  

 Återvinningscentral 

 Transport av avfall 

 Delar av avfallsanläggningen 

 Farligt avfall 

 

 

5.4.3 Identifiering av utgifter med aktiviteter 

Befintliga metoder kan användas tillsammans med FCA för att länka och 

identifiera utgifter med aktiviteter. US EPA rekommenderar två olika 

tillvägagångssätt på hur avfallshantering kan analyseras. Antingen kan 

aktiviteter vara utgångspunkten eller så kan fokus riktas på riktningen/flödet 

av processen för avfallshantering [15]. Aktiviteter som förekommer i 

Angelskogs avfallsanläggning är: 

 

 Insamling av avfallsmaterial (Mottagning, invägning, sortering, 

mellanlagring) 

 Avfallsbehandling (krossning, flisning och kompostering av hushålls- 

och verksamhetsavfall) 

 Transport av komposterbart avfall till Affärsverken Karlskrona AB, 

utsorterat brännbart verksamhetsavfall & hushållsavfall till 

Hässleholm Miljö AB, olika typer av förpackningar, vitvaror och 

teknikrelaterade varor. 

 Försäljning av magnetiskt material. 

Riktningar/flöden som är genomgående i avfallshantering är följande: 

 Återvinning 

 Kompostering 

 Avfall till energi 
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5.4.4 Metodens avgränsningar 

FCA har dock sina brister. Metoden tar exempelvis inte hänsyn till 

miljöpositiva aktiviteter som möjligheter utan betraktar dessa som utgifter för 

företaget. Detta beror på själva proceduren av den finansiella redovisningen 

på grund av att när miljörelaterade utgifter behandlas som allmänna 

omkostnader kan det, som det även nämns ovan, reducera transparensen av 

miljörelaterade utgifter, vilka är essentiella för en korrekt miljöledning. 

Vidare ifall miljörelaterade aktiviteter som dämpar en miljöpåverkan ses som 

kostnadsfaktorer kan det leda till en negativ attityd mot dessa aktiviteter, just 

för att utgifter adderas [15]. 

 

 

5.5 Avskrivning av naturresurser 

En lämplig metodik som förekommer som stöd för den befintliga finansiella 

redovisningen är att avskriva naturresurser och tillgångar som är 

betydelsefulla för att minska miljöpåverkan. Avskrivningar kan kalkyleras 

genom bedömningar av hur mycket den fysiska naturresursen har förändrats 

och hur mycket marknadsvärdet förändras som generas av den fysiska 

naturresursen [16]. Eftersom avfall behandlas hos Ronneby Miljö & Teknik 

AB [17] krävs det även landareal för att behandlingen ska kunna ske. Detta är 

även relaterat till en av dem fyra principerna för hållbarhet (3) I det hållbara 

samhället utsätts inte naturen för systematisk undanträngning med fysiska 

metoder [18].  Alltså kan detta relateras till den finansiella redovisningen, 

nämligen att avskrivningsvärdet av en landareal beräknas genom landarealts 

förmåga att generera marknadsprodukter, exempelvis papper och 

jordbruksrelaterade produkter. Det kan också förklaras som 

avskrivningsvärdet för denna naturresurs förmåga att behandla avfall så länge 

det existerar ett marknadsvärde för en produkt som naturresursen genererar 

[16].  

 

 

5.5.1 Förnyelsebara och icke förnyelsebara tillgångar 

Syftet med avskrivningar är att fördela kostnaderna för en tillgång över 

samma period som tillgången bidrar till intäkter. Detta kan dock tillämpas på 

olika sätt beroende på om det är förnyelsebara eller icke förnyelsebara 

naturtillgångar. För förnyelsebara tillgångar blir det relativt lämpligare på 
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grund av att de är tillgångar som kan renoveras eller ersättas och alltså väldigt 

likt maskiner och byggnader. Icke-förnyelsebara tillgångar som fossila 

bränslen kommer inte bidra till något värde när det har förbränts och är alltså 

annorlunda på hur en avskrivning kan tillämpas [3]. 

 

 

5.6 Bedömning genom ersättning och jämförelse 

Naturtillgångar kan på ett kontradiktoriskt tillvägagångssätt betraktas som 

ersättliga i produktion och konsumtion. Det positiva och negativa som 

naturtillgången kan generera kan i detta fall konkurrera med varandra. 

Eftersom en viss miljöpåverkan förekommer i Angelskogs avfallshantering 

som exempelvis lukt och buller [17] kan det ses på det motsatta hållet, 

nämligen anläggningens förmåga att bidra till rekreationstjänster. Värdet av 

tjänsterna mäts teoretiskt på vad användarna är beredda att betala för dessa. 

Detta kan sedan relateras till den miljöpåverkan som sker och därmed kan 

finansiella slutsatser dras [16]. 

 

 

5.6.1 Behov av marknadspriser 

Miljöpåverkan kan med hjälp av marknadspriser värderas men är begränsade i 

sin tillämpning på grund av att miljöpåverkan inte alltid kan relateras till ett 

marknadsvärde. En miljöpåverkan av naturtillgång kan exempelvis 

bestämmas genom att undersöka tillgångens tillstånd före och efter 

miljöpåverkan [19]. En minskning i pris av naturtillgången kan betraktas som 

en miljöpåverkan på grund av att marknadsvärdering av ekonomiska förluster 

kan reflektera dem ekonomiska effekterna av miljöpåverkan [16]. 

 

 

5.7 Cost-benefit Analysis (CBA) 

Cost-benefit Analysis eller kostnads-nyttoanalys är en metod som används vid 

värdering av olika typer av projekt och investeringar med hänsyn till nytta 

som vinst och kostnad som förlust. Nytta förklaras som frivilligheten 

individen är beredd att betala för att säkerhetsställa nyttan (Willingness to 

Pay, WTP) medan kostnad definieras som frivilligheten individen är beredd 

att acceptera förlusten (Willingness to Accept, WTA) eller WTP för att 

förhindra förlusten. Modellen är relativ grundläggande i den meningen att ifall 
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nytta överskrider kostnad är projektet/investeringen värd att genomföra. 

Modellen tar även hänsyn till framtida kostnader och nyttor med hjälp av 

diskontering [20].  

 

För att CBA ska kunna tillämpas hos Ronneby Miljö & Teknik AB inom 

avfallshantering behöver alla totala kostnader och potentiell nytta bedömas för 

att jämföra med alternativa metoder. För en avfallsanläggning behövs både 

direkta och indirekta kostnader inkluderas som är associerade med dem 

processer som avfallsanläggningen producerar [21]. 

 

 

5.7.1 Vägande punkter inom CBA 

Ifall det är investeringar/projekt med ändamål att förminska eller i bästa fall 

eliminera helt den negativa miljöpåverkan bör följande punkter övervägas 

[22]: 

 

 Ju fler alternativ det existerar desto smidigare är det att göra en 

jämförelse som leder till ett optimalt netto-resultat. 

 Ifall ett projekt har ett positivt värde, det vill säga, nytta > kostnad 

innebär det inte att alternativet innehar det optimala värdet.  

 Reflektera över skala. När projekt/investeringar avviker i skala blir det 

mer komplicerat att jämföra kassaflöden och risker. Den optimala 

skalan kan också förklaras matematiskt genom att låta skalan av 

projektet/investeringen/policyn benämnas 𝑄, vilket kan definieras som 

exempelvis mikrogram/liter Zn, Pb eller Cu i lakvatten. Då kan 

funktionen av nyttan definieras som 𝐵(𝑄) och funktionen av 

kostnaden som 𝐶(𝑄). Eftersom syftet med CBA är att maximera 

vinsten kan vi definiera CBA enligt: 

 

max𝐵 𝑄 − 𝐶(𝑄) 
 

För att detta ska vara möjligt behövs ett villkor vara uppfyllt, nämligen 

marginalnyttan lika med marginalkostnaden. 

 
𝜕𝐵

𝜕𝑄
−

𝜕𝐶

𝜕𝑄
= 0 ↔

𝜕𝐵

𝜕𝑄
=

𝜕𝐶

𝜕𝑄
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 Kombinera CBA med andra värderingsmetoder som Environmental 

Impact Assessment (EIA) och Life Cycle Analysis (LCA). Det 

kompletterar den ekologiska bedömningen och är lämpligt för företag 

som behandlar avfall på grund av att LCA och EIA tillsammans tar 

hänsyn till material/ämnen som inte har använts tidigare. 

 

På grund av själva modellens principer är den mer lämplig för små 

projekt/investeringar just på grund av den kräver ett monetärt värde för varje 

egenskap som det ska tas hänsyn till. Om konkret information kring 

ekonomiska, ekologiska och sociala innebörder finns tillgängligt kommer 

även monetära värderingsmetoder att utvecklas [22]. 

  

 

5.8 Miljöekonomisk redovisning med SEEA 

System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) är en internationell 

standard inom finansiell redovisning som integrerar ekonomisk och 

miljömässig information till ett gemensamt ramverk innehållande principer, 

metoder, koncept och regler. Detta system är ämnat att fungera som ett stöd 

för ett lands nationalräkenskaper men en del av ramverket är nyttigt och kan 

även tillämpas på olika typer av organisationer [19]. SEEA kan fungera som 

en analysmetod för statistiskt information kring miljöpåverkan för Ronneby 

Miljö & Teknik AB. Metodiken bygger på de tre olika faktorerna/aspekterna 

för att nå en hållbar utveckling, nämligen den sociala, ekologiska och 

ekonomiska. Systemet innehåller fyra olika typer av 

räkenskaper/redogörelser: 

 

i. Ren fysisk information som är relaterat till material- och energiflöde. 

Denna del utgör också en hybrid-räkenskap som visar 

flödesinformation i en kombination mellan ren fysisk och monetär 

information. Hybridräkenskapen matchar även den fysiska kvantiteten 

med flödesinformation.  

ii. Den andra räkenskapen tar hänsyn till de miljörelaterade delarna i det 

befintliga redovisningssystemet för att tydliggöra miljörelaterade 

transaktioner. Den här räkenskapen möjliggör en bedömning av 

ekonomiska för- och nackdelar vid minskning av den mänskliga 

faktorn på miljön, vilket är betydelsefullt från ett finansiellt perspektiv. 

iii. Den tredje kategorin innehåller miljötillgångar i både fysiska och 

monetära former. 
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iv. Den sista räkenskapen omfattar möjligheter för att justera det 

befintliga redovisningssystemet och betonar tre olika typer av 

kategorier: förbrukning, degradering och försvarsutgifter
2
. 

[19] 

 

 

5.8.1 Fysiskt flöde 

Med fysiskt flöde menas ekonomiskt flöde i fysiska termer som volym, area 

eller massenhet. Det kan exempelvis beskriva hur material passerar igenom 

företagets produktionsprocesser eller hur mycket som passerar per enhet och 

är därför väldigt användbart för avfallshantering på grund av syftet, vilket kan 

vara att minska avfallet. För att kunna ta hänsyn till det fysiska flödet är det 

nödvändigt med en materialbalans där inflödet beräknas gentemot utflödet. 

Alltså, hur mycket avfall som tas emot och hur mycket av det behandlas. 

Utifrån det, kan ett nästa steg initieras för beräkning av hur utflödet uppkom, 

alltså vilka miljökonsekvenser det bidrar till [19]. Kontexten bakom fysiskt 

flöde är just den balansering av energi eller material som nämns ovan på 

grund av den första lagen om termodynamik, nämligen att energi/massa 

varken skapas eller förstörs i olika typer av transformationsprocesser. Denna 

lag ger ett logiskt upphov till ett fysiskt bokföringssystem med en helhetssyn 

innehållande input, output och materialackumulation. Som ett helhetstäckande 

system av all fysiskt flöde innebär det insamling av många olika typer av 

ämnen och därför är det nödvändigt med en aggregering med en gemensam 

mätenhet, exempelvis vikt.  

 

 

5.8.1.1 Avgränsningar 

Ett problem som förekommer med detta antagande är vikten som en enda 

mätenhet vilket inte tar hänsyn till andra olika typer av materialegenskaper. 

Ifall det totala materialflödet minskas behöver det inte nödvändigtvis innebära 

en mindre miljöpåverkan. Exempelvis kan avfall som anses ha en negativ 

miljöpåverkan endast utgöra en liten det av det totala materialflödet men ha 

en stor påverkan på miljön och är alltså negativt korrelerad. Figur 3 illustrerar 

den negativa korrelationen av materialflödet mellan enheten för farligt avfall 

och volym/massa [23].  

                                                 
2
 Försvarsutgifter (på engelska ”defensive expenditures”) innebär utgifter som uppkommer 

när människor vill skydda miljön eller hindra en miljödegradering. 
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Figur 3: Korrelationen mellan materialflöde och farligt avfall [23]. Omgjord figur. 

 

 

5.8.1.2 Kategorisering av material 

För att motverka ett missledande resultat kan exempelvis grupper av material 

skapas med gemensamma egenskaper som bidrar till en miljöpåverkan. Till 

exempel kan ämnen/material som är mer miljöfarliga i lakvatten kategoriseras 

i en sammankopplad mätenhet. Ett konkret exempel är kväve, 

ammoniumkväve, nitrit- och nitratkväve och andra liknande ämnen som 

bidrar till övergödning mätas i kilogram av kväve i relation till deras 

övergödningseffekt [19]. Även fosfor- och kväveföreningar kan mätas på 

samma tillvägagångssätt fast i en massenhet av fosfor i relation till deras 

övergödningseffekt. Det är i detta sammanhang viktigt att belysa att alla 

ämnen inte kan klassificeras under någon gemensam mätenhet vilket leder till 

alternativa vägar. Ett alternativ är att helt enkelt ansamla alla material till en 

gemensam viktenhet oberoende av deras egenskaper och tolka resultaten med 

försiktighet. Rent generellt är fysiska räkenskaper mer noggranna än monetära 

räkenskaper men behöver inte alltid innebära det, på grund av att fysiska 
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räkenskaper kan ibland endast erhållas ifall monetära värden divideras med ett 

pris. Därför kan man anta att konfidensgraden inte alltid är 100 procent [19]. 

 

 

5.8.1.3 Brutto- och nettoflöde  

För att analysera en tänkbar miljöpåverkan av avfallet före och efter 

behandlingen kan det studeras i termer av bruttoflöde och nettoflöde. 

Bruttoflödet kan definieras som inflödet av avfall i kvantitet som genereras 

och nettoflödet som skillnaden mellan bruttoflödet och kvantiteten av avfall 

som behandlas. Ju lägre nettoflöde desto mer avfall behandlas [19]. Figur 4 

exemplifierar detta med tre olika exempel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bruttoflöde (enheter) Nettoflöde (enheter) 

Avfall A 100 100-100=0 

Avfall B 200 200-0=200 

Avfall C 150 150-90=60 
 

Figur 4: Brutto och nettoflöde av avfall. Enheter kan vara volym eller annan massenhet. 
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5.8.2 Värdering av naturtillgångar 

För bedömning av naturtillgångar, ifall dessa degraderas eller förbrukas, är 

det nödvändigt att naturtillgången analyseras i början av en bestämd 

tidsperiod för att sedan utvärderas vid eventuella förändringar till och med 

slutet av tidsperioden. Denna typ av räkenskap tar hänsyn till både fysiska och 

monetära former. SEEA tar hänsyn till dem tillgångar som per definition ger 

ekonomiska fördelar genom att behålla eller använda dessa över en given 

tidsperiod. Naturtillgångar inom SEEA behöver inneha någon typ av 

äganderätt, individuellt eller kollektivt av grupper. Naturtillgångar som inte 

har någon äganderätt kommer alltså inte att inkluderas inom SEEA som 

ekonomiska tillgångar och dessa kan exempelvis vara luft, stora vattenmassor 

och andra typer av naturtillgångar där äganderätt saknas [19]. 

 

 

5.8.3 Värderingsmetodik för naturens degradering  

Naturens degradering, dess förbrukning och försvarsutgifter är tre olika 

huvudpunkter som fokuseras under SEEA. Värdering av naturens degradering 

skiljer sig från försvarsutgifter i den meningen att värdering av naturens 

degradering sätter monetära värden på skadorna som varken kan förhindras 

eller korrigeras. Försvarsutgifter erbjuder däremot den möjligheten [19].  

 

De flesta värderingsmetoder bygger på att kombinera information kring 

utsläpp tillsammans med kostnader per enhet för förbättring. Detta innebär att 

kostnaderna inte är linjära vilket exempelvis innebär att stora förbättringar 

kan vara möjliga med en lägre kostnad per enhet än vad kostnaden per enhet 

för att förbättra den sista enheten. Det är därför viktigt att härleda 

kostnadsfunktioner som relateras till kostnader och påverkan av olika nivåer. 

Det existerar även en tidsfunktion som är viktig att ta hänsyn till gällande 

degraderings inträffande och korrigering. Degradering som exempelvis 

inträffar under en viss tidsperiod och inte korrigeras av själva naturen eller av 

mänskliga faktorer kommer automatiskt skjutas upp till nästa tidsperiod. Detta 

kan anses vara en miljöskuld och leder till frustrationer kring hur detta ska 

införas och hur det ska behandlas. Miljöskulden kan exempelvis antingen 

avverkas inom en tidsperiod som standard eller över flera år och därför blir 

dessa antaganden inte alltid praktiska och tillräckliga med antaganden inom 

ren finansiell redovisning [19].  
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5.8.3.1 Kostnadsbaserad metodik 

För att ”hantera” naturens degradering existerar det två olika förfaringssätt 

eller två riktningar; antingen förhindras degraderingen ifrån att inträffa redan 

från början (undvikning) eller om möjligt åtgärdas degraderingen när det har 

inträffat beroende på ifall tröskelvärden existerar (återställande). Kostnader är 

alltså relaterade både till ”undvikning” och ”återställande” och kan även delas 

in i underkategorier för både dessa två typer. Tabell 3 visar de olika typerna 

av kostnaderna [19]. 

 
Tabell 3: System för kostnadsbaserade bedömningar 

 

Kostnader för undvikning   

    Kostnader för strukturell anpassning 

         Minskning av aktiviteter eller fullständig 

eliminering 

         Förändringar inom produktions- och 

konsumtionsmönster 

    Reduceringskostnader 

         Teknologiförändringar eller substitution som 

leder till samma resultat 

         Behandlingskostnader 

Kostnader för återställande 
 

Kostnader för strukturell anpassning bedöms genom antaganden och 

modulering medan reduceringskostnader är kostnader som direkt reducerar 

miljöpåverkan av naturtillgångar. Reduceringskostnader beräknas genom att 

summera alla direkta och indirekta kostnadseffekter som härstammar från 

själva reduceringen. För att bedöma reduceringskostnader är det tre olika 

typer av information som behöver existera för att bedömningen ska vara 

möjlig [19]. Dessa beskrivs som: 

 

 Information kring utsläppen som uppkommer av ekonomiska 

aktiviteter och produktionsprocesser. 

 Parametrar för befintliga metoder/tekniker för reducering, exempelvis 

reduktionspotential. 

 Kostnadsdata för bedömningen 

 

Beräkningar för direkta reduceringskostnader bör ta hänsyn till alla 

interaktioner; dessa kan vara emellan tekniska bedömningar för reduceringen, 
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föroreningar, dess icke-kompatibilitet och ovissheten som förekommer i 

bedömningen och i den integrerade tekniken. Förutom det ovannämnda 

behöver det även belysas att kostnadsbaserad metodik inte nödvändigtvis 

behöver representera ytterligare miljöpåverkan. Det innebär att värdena som 

erhålls representerar endast ansträngningarna för att åtgärda miljöproblemen, i 

termer av kostnader [19].  

 

 

5.8.3.2 Skade- och fördelsbaserad metodik 

Till skillnad från kostnadsbaserad metodik förklarar skade- och 

fördelsbaserad metodik konsekvenserna av en överförbrukning av 

miljöresurser i termer av skador denna överförbrukning bidrar till. I vissa fall 

kan skadorna beräknas direkt, exempelvis skadorna av en förorenad sjö vilket 

kan ske genom undersökning av volym/massa av ett specifikt ämne som anses 

vara skadligt. För andra typer av skador, till exempel skador på hälsan, är det 

essentiellt att bedömningen utförs korrekt för identifiering av en lämplig 

prissättning så att detta kan införas i den totala bedömningen av naturens 

degradering. Tekniken bakom dessa prissättningar grundar sig på WTA, 

willingness-to-pay, alltså hur mycket individen/organisationen är beredd att 

betala för att säkerhetssälla nyttan eller för att eliminera dem negativa 

effekterna. Tabell 4 illustrerar ett par olika värderingstekniker som bygger på 

WTA och som ingår inom prissättning för skade- och fördelsbaserad metodik 

[19]. 

 
Tabell 4: Värderingstekniker med WTA 

 

Avslöjade preferenser 

(Revealed Preferences) 

Scenariometoder  

(Stated preferences) 
Direkta Direkta 

       Marknadspriser         Contingent Valuation 

Indirekta Indirekta 

       Hedonic Price Analysis         Conjoint Analysis 

       Travel Cost Method  
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6 Resultat och analys 

6.1 Ekologisk redovisning 

Den interna delen i en ekologisk redovisning är avsedd för att bidra med 

information för beslutsfattande. Rent generellt, kan det diskuteras ifall den 

interna delen är frivillig eller inte, men kan trots det vara nödvändig och 

lämplig för att ta hänsyn till alla aspekter för fullbordning av den ekologiska 

redovisningen. Det kan även vara fördelaktigt att införa en intern del på grund 

av att den kan lämpa sig som en utgångspunkt för diskussion kring ett 

ekologiskt redovisningssystem. För just Ronneby Miljö & Teknik AB i 

verksamheten för avfallshantering kan detta fungera som ett stöd, just för att 

företaget har ett end-of-pipe-tänkande och för att nya krav för transparens 

tillkommer från externa parter.  

 

 

6.1.1 Identifiering och registrering för en fysisk bedömning 

Det som är betydelsefullt med en intern ekologisk redovisning är att den är 

övergripande i alla nivåer, oavsett hierarki och ansvar som de olika cheferna 

har. Eftersom informationen inte alltid är symmetrisk mellan dem olika 

divisionscheferna kan den interna delen särskilja på dessa. Eftersom avfall 

behandlas i flera olika produktionsprocesser i reningsverk och vid 

förbränning, behöver utsläpp och eventuella föroreningar identifieras och 

kommuniceras av respektive avdelning. Det behövs alltså en klarläggning 

mellan de olika avdelningarna för att bedöma hur mycket deras 

produktionsaktiviteter påverkat miljön i form av utsläpp och föroreningar.  

 

Förutom identifiering, registrering och allokering av miljöpåverkan i fysiska 

termer kan det även vara lämpligt med en bedömning av hur kritisk denna 

miljöpåverkan faktiskt är. Denna bedömning kan vara möjligt med hjälp av 

tekniska och kvantitativa/kvalitativa processer för klarläggning av dem 

ekologiska effekterna. Tabell 5 förklarar olika steg som rapporten har tagit 

fram för underlättnad av en ekologisk redovisning och helhetssyn. 
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Tabell 5: Lämpliga steg och deras utfall i en ekologisk redovisning 

 

Steg                   Utfall 

#1: Måldefiniering 

 Definiera mål 

 Mål definieras 

#2: Skapning av ett ramverk för 

redovisning 

 Definiera räkenskaper        

 Räkenskaper är definierade 

#3: Skapning av ett inventarium 

 Registrera information 

 Samla ihop information 

 Datablad skapas 

 Ett ihopsamlat inventarium skapas 

#4: Bedömning av miljöpåverkan 

 Klassificera information 

 Karakterisera information 

 Värdesätt information 

 Kategorier för miljöpåverkan 

skapas 

 Indikatorer skapas 

 Index skapas 

#5: Tilldelning av ansvar 

 Tilldela redovisningsansvar 

 Detaljerad objektrelaterad 

information skapas 

#6: Förbättring 

 Integrera information 

 Tolka resultat 

 Implementera 

 En miljöledning skapas 

 Ekologiska svagpunkter identifieras 

och möjligheter för reducering 

skapas. 

 

 

6.1.2 Justering av tillgångar  

Den interna ekologiska redovisningen kan även fungera som ett stöd för att 

justera tillgångarna av balansräkningen. Tillgångar kan representeras som 

ekologiska tillgångar på samma sätt som ekonomiska tjänster representerar 

substansen av en finansiell tillgång. Eftersom en vanlig traditionell 

balansräkning innehåller även en sida med skulder, kan det även reflekteras 

över ifall även den ekologiska redovisningen ska ta hänsyn till en likadan del. 

I det här läget kan det bli komplicerat på grund av att en övergång från en 

miljötillgång till en miljöskuld är oklar, och vice versa. Exempel på när denna 

övergång inte är klart definierat och oklar, är när ett visst flöde är så förorenat 

att det inte längre är en miljötillgång utan en miljöskuld. Det är därför miljön 

lämpligtvis bör anses som naturkapital för att värderas antingen genom ett 

marknadsvärde eller rekreationsvärde, som kompletteras av ekologiska 

graderingar för att undvika ett möjligt missförhållande mellan ekonomiska 
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och ekologiska värderingar. Den ekologiska graderingen kan skapas i en fem- 

eller tiogradig skala där det minsta värdet representerar störst ekologisk 

livsmiljö och det största värdet minst ekologisk livsmiljö. Denna ekologiska 

gradering tillsammans med en kategorisering och marknadsvärderingar skulle 

möjligtvis komplettera varandra. 

 

 

6.1.3 Bedömning av flöden 

Miljöflöden kan vara lättare att bedöma, till skillnad från direkt bedömning av 

miljötillgångar. Bedömning av flöden är relaterat till EIA på grund av att det 

är en ekologisk redovisning som bedöms genom flöden av material och energi 

(input och output) i naturen för en specifik redovisningsperiod.  

 

 

6.1.3.1 Input- och outputflöden 

Det är betydelsefullt att dessa input-output-konton är detaljerade i termer av 

material- och energiflöden för alla aktiviteter i dem olika 

produktionsprocesserna. Detta kan vara möjligt genom detaljerad observation 

av hela processen samt att all material och energiflöden registreras 

kontinuerligt. Exempel på ett sådant diagram beskrivs under tabell 6. 
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Tabell 6: Exempel på ett möjligt input-output-konto för Angelskogs ÅVC. 

 

GRUPP BESKRIVNING GRUPP BESKRIVNING 

#10 Materialinput 

 
#20 Materialoutput 

      

#100 

Biomassa 

 
     #200 Miljöpåverkade objekt 

     #101 Vatten 

 
     #201 Återvinning 

     #102 Fossila energibärare 

 
     #202 Utsläpp 

     #103 

 

 

Regenerativa 

energibärare 
    #2021 

                  

                #20212                                                  

 

 

               #20213 

Vattenutsläpp 

     

Totalt organiskt 

kolinnehåll  

 

    Svavel 

    

     #104 Material          #2022 

              #20221 

              #20222 

              #20223 

 

Luftutsläpp 

    CO2 

    NOx 

    VOC-ämnen 

 

På den vänstra sidan, är all material- och energiinput för produktion 

(råmaterial, naturresurser) listade med ett identifikationsnummer. På den 

högra sidan, framkommer däremot alla önskade och oönskade material- och 

energioutput, också med ett identifikationsnummer. Dessa 

identifikationsnummer möjliggör en kategorisering av all input och output för 

uppföljning. Som tabell 11 visar kan vi antyda att det sker en dubbel-

bokföring, på grund av att kategorin materialinput med sina underkategorier 

som exempelvis fossila energibärare registreras som just materialresurser. 

Energi är dock överhuvudtaget kopplat till material och därför kan fossila 

energibärare anses vara onödigt. Det är egentligen samma sak men det är 

nödvändigt med en separat kategorisering på grund av en reflektering behövs 

utifrån två olika synpunkter.  Däremot, ifall flera aktiviteter i 

produktionsprocessen är relaterade till varandra kan ett lämpligt konto skapas 

för att sammanslå dessa. Enligt termodynamikens första huvudsats ska den 

vänstra sidan vara ekvivalent med den högra sidan, alltså ska energin inte 
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förloras i den meningen att den inte kan försvinna. Själva överföringen av 

utflödet från en kategori/konto till en påföljande sådan kan möjligtvis vara 

uppbyggt på samma sätt som en vanlig bokföring, förutom att dessa 

överföringar är i fysiska termer istället för finansiella sådana. Genom detta 

tillvägagångssätt, kan in- och utflöden av material och energi sammanslås och 

definieras enligt deras specifika källa, i slutet av en redovisningsperiod. Detta 

kan jämföras med en resultaträkning i en finansiell årsredovisning. 

 

 

6.1.3.2 Kontinuerlig registrering 

För att dessa aktiviteter ska kunna registreras kan en journal möjligtvis 

användas för en kontinuerlig registrering. Exempel på hur en journal kan se ut 

presenteras under tabell 7. Information som exempelvis kan behövas 

registreras är: 

 

 Datum och en kort beskrivning av överföringen 

 Beskrivning av vart flödet kom ifrån och vart det gick 

 Input/output med hjälp av identifikationsnummer 

 Kvantitet och datakvalitet 

 Aktivitet/plats 

 

 
Tabell 7: Exempel på en lämplig journal för Angelskogs ÅVC 

 
Datum Text Föregående 

steg 

Följande 

steg 

Inpu

t 

Outpu

t 

Kvantitet Datakvalitet Aktivi

tet 

-- Förvara 

 

Leverantör   Olja  -- Mätning Mottag

ning 

-- Förbränna 

 

Miljö  O2  -- Mätning Proces

s A 

-- Förbränna 
 

Miljö   SO2 -- Beräknad Proces
s B 

-- Förbränna  Miljö  CO2 -- Beräknad Proces

s C 
         

-- 

 

-- 

Förkasta 

 

Förkasta 

 Miljö 

 

Miljö 

 CO2 

 

SO2 

-- 

 

-- 

Beräknad 

 

Beräknad 

Hanter

ing  

 

Hanter
ing 
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Användning av data som kommer ifrån själva mätningen är möjligtvis den 

ideala metoden för reflektering av den specifika situationen. Det kan dock 

vara lämpligt att införa en analysmetod för att erhålla en idé över 

datasäkerheten och i vilken grad det kan jämföras. Anledningen till det är att 

mätningsdata kan variera, exempelvis mätningar vid olika tidperioder. 

På grund av höga marginalkostnader kan det anses som ej nödvändigt att 

införa ett helt fullbordat inventarium av all energiflöden i ekonomiska termer. 

För att uppnå ett sådant fullbordat mål krävs det en säker vetenskaplig grund. 

Det är betydelsefullt att journaler kan utvecklas över flera år, för en 

fördjupning av flödena varje år.  

 

 

6.1.3.3 Aggregering av interaktioner  

För att möjligtvis underlätta själva processen av registreringen kan en lista av 

utflöden och interaktioner mellan miljön och ekonomin inrättas. En sådan lista 

skulle kunna fungera som ett stöd och som riktlinjer för företaget för att 

avskilja materiella och immateriella flöden. Efter att alla interaktioner har 

registrerats kan en aggregering i redovisningssyfte vara ett nästa steg. Dessa 

interaktioner kan möjligtvis aggregeras i termer av fysiska enheter i ett EIA-

konto för varje kostnadsställe. Ett fullbordat inventarium skulle kunna bidra 

tillräckligt med information för identifiering av huvudproblemet och vart det 

har sitt ursprung. I detta fall kan prioriteringar göras för att skydda miljön 

eller förhindra att den försämras.  

 

 

6.1.4 Fördelningsnycklar för förbränning av avfall 

Eftersom olika typer av material/produkter förbränns på samma gång, kan det 

uppkomma frågor kring hur allokeringen ska ske. Lämpligtvis bör 

allokeringen ske till varje produkt/material, vilket medför att 

fördelningsnycklar är nödvändiga. För att möjliga fördelningsnycklar för ett 

specifikt material vid förbränning ska kunna definieras kan följande antas: 

 

 Det är betydelsefullt att det tas hänsyn till förbränningens kapacitet, 

exempelvis förbränningstid. Ifall avfall från ett specifikt material 

förbränns i 10 minuter med full förbränningskapacitet, kan 

föroreningen som förbränningen bidrar till i 10 minuter endast 

allokeras till det specifika material och inget annat. I det här fallet kan 

allokeringen grunda sig på en mätning som en input i förbränningen. 
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 Ifall flera typer av material förbränns kan det fokuseras på den totala 

vikten/volymen av avfallet. Ifall avfalls från ett specifikt material A 

väger 100 kg och representerar 1 % av den totala volymen som 

förbränns vid en given period, kan det vara lämpligt att 1 % av den 

totala föroreningen allokeras till material A.  

 Allokeringen kan också grunda sig på en mätning som en output i 

förbränningen. Exempelvis när material A förbränns vilket 

representerar 1 % av det totala utsläppet av tungmetaller av 

förbränningen, kan 1 % av det totala utsläppet allokeras till material A.  

 

Fördelningsnycklar, i en ekologisk redovisning, bör också grunda sig på 

fysiska mätningar. Fördelningsnyckeln som väljs bör också vara vägledande 

av den specifika miljöpåverkan, även om den inte är direkt skiljeaktig. När 

miljöeffekterna har beräknats för kostnadsbärare och kostnadsställen och när 

dessa relateras till aktiviteterna, har ledningen en mer transparent grund för 

bedömning av specifika miljöpåverkan som kommer från individuella 

kostnadsställen till olika miljöproblem. 

 

 

6.1.5 Ekologiska indikatorer 

Specifika kontrollindikatorer kan vara fördelaktiga på grund av att de lättare 

kan kommuniceras och därför är dessa speciellt lämpliga på lednings- och 

verkställande nivå. Ekologiska indikatorer är kvantifierbara mätningar som 

används för att mäta, registrera och effektivt kommunicera ekologiska villkor 

i fysiska termer. Ekologiska indikatorer kan utformas olika beroende på 

företagets vision, filosofi, förordningar, storlek och struktur. Det kan därför 

vara viktigt att identifiera ett flertal generella miljöeffekter som behöver 

hållas under kontroll. Dessa miljöeffekter bör relateras till olika 

miljökategorier, exempelvis påverkan på vatten, luft och land och kräver 

därmed olika ekologiska indikatorer som relateras till materialanvändning, 

energi- och vattenförbrukning och olika typer av utsläpp. Tabell 8 beskriver 

lämpliga riktlinjer för dessa indikatorer kan användas av företaget för att 

förbättra jämförbarheten av olika utföranden. 
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6.1.5.1 Fördelar med ekologiska indikatorer 

Identifiering av anpassade ekologiska indikatorer kan möjligtvis öka 

informationsflödet och dess värde för ledningen genom att tillåta 

produktionsenheter och företagsbaserade mål att inrättas. Vidare möjliggör en 

gemensam enhet för mätning jämförelse mellan olika segment av företaget. 

Detta kan exempelvis vara tillämpbart för Ronneby Miljö & Teknik AB olika 

verksamheter. Oavsett organisationsstrukturen kommer ett flertal fördelar 

tillsammans med ekologiska indikatorer för intern användning. Exempelvis på 

fördelar som denna analys listat ut är följande: 

 

 En grund för planering av ekologiska förbättringar vilket också kan 

möjligtvis bidra med finansiella fördelar. 

 En större uppmärksamhet på fysiska miljöobligationer. 

 Förändringsarbete för utveckling och klarläggning av miljömål. 

 Ett medel där anställa systematiskt har möjligheten att vara inblandade 

i olika insatser för att reducera miljöpåverkan. 

 Ett system som uppmuntrar långsiktigt tänkande och underlättar 

arbetet för ledningen på grund av att betoning ligger endast på en liten 

uppsättning av ekologiska indikatorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Tabell 8: Lämpliga riktlinjer (eller indikatorer) och dess mätningar 

 

Miljömedium 

 

Mätning 

 

Energi (Total energianvändning) 

– Objektiv, mål och program angående 

energianvändning. 

– Total användning av elektricitet. 

– Total bränsleförbrukning (för fordon 

och maskiner). 

– Annan energianvändning 

(exempelvis värme) 

 

 

 

Joule 

 

Joule 

Joule 

 

Joule 

 

Material (Total materialanvändning 

exklusive bränsle) 

– Objektiv, mål och program angående 

materialanvändning. 

– Objektiv, mål och program angående 

anskaffningen och användandet av 

råmaterial samt återvinningsmaterial . 

 

 

 

 

Ton 

 

Ton 

 

Vatten (Total vattenförbrukning) 

– Objektiv, mål och program angående 

vattenförbrukning. 

 

 

 

Liter 

 

 

Land 

– Förbättring av livsmiljöer. 

– Skada som orsakas av företagets 

aktiviteter. 

 

 

 

Ospecificerat 

Ospecificerat 

 

Annan output 

– Avfall som behöver behandlas 

ytterligare. 

– Output till land, vatten och luft. 

 

 

 

Materialtyp (Farligt eller ej 

farligt) 

Materialtyp och utsläpp 
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6.1.5.2 Generella och specifika indikatorer 

Denna utveckling av indikatorer för ekoeffektivitet kan variera beroende på 

nivån av aggregationen av ekonomiska indikatorer och miljöindikatorer. Det 

som exempelvis kan vara generellt, är att skapa ett förhållande mellan intäkter 

på kort sikt och EIA under en specifik redovisningsperiod eller genom att 

kombinera ekonomiska prestationer som nettointäkter eller tillgängligt 

kassaflöde med utsläpp av lakvatten. Exempel på specifika indikatorer för 

ekoeffektivitet som grundar sig på materialflöden i output är intäkter per liter 

av lakvatten som utsläpps och input-relaterade indikatorer som utgifter som 

förorsakas av en användning av fossila bränslen eller allmänt ämnen från 

berggrunden. 

 

 

6.1.5.3 Begränsningar av indikatorer 

Begränsningar som kan förekomma med själva indikatorerna är att dessa kan 

stödja beslut och förbättra relationen mellan den ekologiska och ekonomiska 

delen endast om dessa är pålitliga eller har en hög informationskvalitet samt 

att beräkningen är konsekvent. Även om kvaliteten är optimal, kan det vara 

nödvändigt att även indikatorerna för ekoeffektivitet har en hög kvalitet på 

grund av att dessa kan vara antingen för bredda eller för begränsade vid ett 

specifikt beslut. Det kan alltså ge missvisande resultat beroende på 

situationen. Dessa indikatorer är heller inte tillräckliga och kan alltså inte ta 

hänsyn till alla aspekter, vilket medför till ett kompletterande behov för 

kvalitativ och kvantitativ information. Val av indikatorer kan också vara ett 

problem på grund av det ”uppmuntrar” att välja indikatorer mer än 

nödvändigt. Därför är det en betydelsefull uppgift för ledningen att fastställa 

en grupp eller ett fåtal indikatorer som är funktionella. Vid val av lämpliga 

indikatorer för ekoeffektivitet är det relevant för företaget att: 

 

 Syftet centraliseras vid definiering av dessa indikatorer och vid 

bedömning. 

 Nivån av osäkerhet betonas och redovisas. 

 Ifall den ekologiska och ekonomiska dimensionen kombineras, bör 

dessa använda sig av samma tidshorisont och samma omfång. 

 Varje indikator bidrar med relevant information samt att det relaterar 

till relevanta bedömningar för dem olika aktiviteterna. 
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6.2 Bedömning och implementering av 

miljökostnader  

För att ett nytt/förändrat redovisningssystem som tar hänsyn till 

miljöaspekterna behöver kostnaderna analyseras för att kunna bedömas och 

eventuellt implementeras i redovisningssystemet. Miljökostnader är vanligtvis 

kategoriserade under allmänna fasta kostnader under ett företags 

redovisningssystem och är alltså inte direkt spårbara till specifika 

produktionsprocesser och slutprodukter. Det är alltså nödvändigt för en 

separat identifikation av miljökostnader på grund av att de är relaterade till 

materialflöden. En annan anledning som också är viktig är att den totala 

vinsten av produktionsanläggningar kan bli mer korrekt ifall miljökostnader 

spåras. 

 

 

6.2.1 Miljökostnader och omkostnader 

För Angelskogs avfallshantering kan kostnader illustreras med dem olika 

produktionsstegen som existerar, bland annat krossning och kompostering av 

hushålls- och verksamhetsavfall. Den brännbara resten kan exempelvis 

identifieras separat från andra omkostnader. Figur 5 illustrerar just den 

brännbara processen som används som ett gemensamt kostnadsställe för olika 

typer av avfall. Kostnaderna för förbränning av avfallet kan benämnas som X 

och resterande omkostnader för bland annat administration och försäljning av 

magnetiskt material som säljs vidare som skrot benämns som Y. 

 

Traditionellt sätt är kostnader allokerade till produkter där de delas in i direkta 

och indirekta kostnader. Direkta kostnader är sådana kostnader som kan 

spåras till kostnadsbärare medan indirekta kostnader tvärtom. För att koppla 

kostnader och kostnadsbärare utifrån en miljöaspekt är det alltså viktigt att: 

 

 Kostnader kan behandlas för ett miljösyfte och inte för flera. 

 En del av kostnaderna för en aktivitet behandlas utifrån en 

miljöaspekt. 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Spårning och kalkylering av miljörelaterade kostnader i Angelskog. 

 

 

6.2.2 Allokering av miljökostnader 

Vid allokering och bedömning av kostnader som uppstår med hänsyn till 

miljön kan det bli komplicerat när effekterna bedöms från ett långsiktigt 

perspektiv. Befintliga kostnader kan relateras till förflutna, befintliga eller 

framtida produktionsaktiviteter. Exempelvis kan befintliga kostnader av 

förfluten produktion vara just avfallsbehandling som förbränningskostnader. 

Befintliga kostnader av framtida produktion kan däremot vara nutida 

kapitalkostnader som räntebetalningar av en specifik investering med ändamål 

att skydda miljön eller för reducering av materialflöde i framtiden. För att en 

korrekt periodisering för spårning och bedömning av alla dessa olika 

kostnader ska vara möjligt är det betydelsefullt att dessa kan redovisas när de 

tillfaller och inte när de behöver betalas. Detta för att det kan bli lättare att 

redovisa just kostnader som uppstår vid miljöpåverkan.  

 

 

 

Kostnadsställe 2 

Produktionssteg 2 

Kostnadsställe för 

miljön 

Förbränning 

Kostnader för 

avfallsbehandling X 

Administrationskost

nader, försäljning 

etc. Y 

Differentiering av 

miljökostnader och 

andra omkostnader. 

 

Kostnadsställe 1 

Produktionssteg 1 
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6.2.2.1 Separat identifiering 

En oriktig bild av de totala kostnaderna kan leda till beslut som inte är 

optimala där kostnadsbaserade priser från två produktionsprocesser är under- 

eller överskattade. Exempel på direkt spårning av miljökostnader 

exemplifieras av figur 6 med flera olika behandlingsmetoder av avfall där 

kostnaderna för farligt avfall inte är inkluderade under generella omkostnader 

som är allokerade till alla produktionsprocesser. Kostnaderna för farligt avfall 

sker alltså separat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Exempel på direkt spårning av kostnader 

 

 

6.2.2.2 Korrekt fördelning av miljökostnader 

Tabell 9 beskriver som ett exempel de två olika produktionsprocessernas 

kostnader och hur dessa skiljer sig åt vid en lik fördelning mellan processerna 

som har olika miljöpåverkan. Produktionsprocess A producerar inget farligt 

avfall och genererar därmed inga miljökostnader. Produktionsprocess B bidrar 

till 100 betalningsmedel i exempelvis kronor på grund av att den utgör en 

miljöpåverkan. Om miljökostnader betraktas som generella omkostnader och 

fördelas lika för båda processerna blir även vinsten lika, vilket är inkorrekt på 

Produktions- 

process A 

Produktions- 

process B 

Fördelade 

omkostnader 

Administration, löner, hyra etc. 

Farligt avfall  Ej farligt avfall 

A 
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grund av att produktionsprocess A har en korrekt vinst på 500 och 

produktionsprocess B 400. 

 

 
Tabell 9: Jämförelse mellan korrekt och inkorrekt kostnadsfördelning 

 

Korrekt 

kostnadsfördelning 

Produktionsprocess A Produktionsprocess B 

Intäkter 1000 1000 

Produktionskostnader 500 500 

Miljökostnader 0 100 

VINST 500 400 

 

Inkorrekt 

kostnadsfördelning 

där miljökostnader 

behandlas som 

omkostnader 

Produktionsprocess A Produktionsprocess B 

Intäkter 1000 1000 

Produktionskostnader 500 500 

Omkostnader 50 50 

VINST 450 450 

 

 

6.2.2.3 Fördelningsnycklar av miljökostnader 

För att undvika den vanligtvis förekommande behandlingen av 

miljökostnader, vilket är att miljökostnader behandlas som generella 

omkostnader som fördelas mellan alla kostnadsbärare, behöver kostnader 

spåras till aktiviteter och enheter av utflöde. Detta gör att aktiviteterna kan 

avslöjas där värde adderas/förstörs samt att kostnaderna beräknas genom 

materialflöden.  

 

Det är också vid detta tillfälle fördelningsnycklar blir betydelsefulla på grund 

av att valet av en lämplig fördelningsnyckel är kritisk för en helhetssyn inom 

miljöredovisning. I relation till miljöpåverkan kan det vara fördelaktigt att ta 

hänsyn till följande punkter som har tagits fram utifrån avfall som behandlas 

och dess utsläpp. 
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 Volymen av genomströmningen av material, utsläpp och avfall som 

behandlas. 

 Giftighetsgraden av utsläpp och avfall som behandlas. 

 Miljöpåverkan i formen 

 ”Volym gånger påverkan/enhet av volymen av utsläppen som 

behandlas”. 

 Kostnader som förorsakats av behandling av olika typer av in- och 

utflöden. 

 

En möjlighet att fördela miljökostnader skulle kunna vara att ta hänsyn till 

kostnader enligt volymen av farligt avfall som orsakas av varje aktivitet. 

Eftersom Angelskogs Avfallshantering har ett ändamål som är miljöfokuserat 

kommer även majoriteten av kostnaderna vara just miljökostnader. Dessa 

miljökostnader kan istället användas för att bedöma kostnader som uppstår 

vid återvinning/återanvändning av avfallet. En annan möjlig 

fördelningsnyckel är att fördela miljökostnader enligt den potentiella 

miljöpåverkan som skulle ha orsakats av det behandlade avfallet. Detta kan 

beräknas genom multiplicering av volymen av avfall med giftigheten av 

utsläppen. För en korrekt helhetsbild är det alltså nödvändigt att specificera 

volym, material, utsläpp som behandlas samt en korrekt periodisering av 

kostnaderna. 

 

 

6.3 Miljöutgifter, miljöskulder och miljötillgångar 

6.3.1 Miljöutgifter - kostnader och tillgångar 

Generellt och traditionellt sätt är skillnaden mellan kostnader och tillgångar 

definierat men i praktiken blir det betydligt svårare att bedöma den finansiella 

ökningen/minskningen som företaget åtgärdar mot förorening och 

förminskning av utsläpp. Lämpligtvis kan två olika tillvägagångssätt användas 

för att stödja beslutet ifall kapitalisering är nödvändigt eller inte. Exempelvis 

kan man utgå ifrån utbetalningar och undersöka ifall dessa resulterar i en 

ökning av förväntade framtida vinster av tillgången. Det andra alternativet är 

att betrakta miljöutgifter som utgifter av förväntade framtida vinster av 

tillgången oavsett om det sker en vinstökning eller inte vilket gör 

kapitalisering möjligt. 
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6.3.1.1 Utgifter som kostnader  

Resultaten av olika finansiella bedömningar av aktiviteter med ändamål att 

skydda miljön leder till att dessa möjligen betraktas som kostnader på grund 

av att de reflekterar en vedergällning till naturen och samhället. Därför kan 

utgifter som är relaterade till förbättring av miljön betraktas som vanliga 

kostnader på grund av att dessa kan även vara reglerade av lagar.  

 

 

6.3.1.2 Kapitalisering av utgifter 

Själva syftet med utgiften är att använda miljötillgångar på ett lämpligt sätt 

istället för att betrakta dessa som värdefulla kommersiella tillgångar. 

För att utgifter ska kapitaliseras (behandlas som tillgångar med förväntade 

framtida ekonomiska vinster) behöver dessa alltså syfta till förhindring av 

framtida miljöpåverkan. Därför är det viktigt att: 

 

i. Utgifterna bidrar till ett positivt värde för liv eller förbättrar 

effektiviteten av en naturtillgång som ägs av företaget. 

ii. Utgifterna hindrar/dämpar miljöföroreningar som ännu inte inträffat 

och som i vanliga fall skulle uppkomma från framtida aktiviteter. 

 

 

6.3.2 Finansiell behandling av miljötillgångar 

Miljöfrågor kan ha en essentiell finansiell påverkan på balansräkningen och 

det kan bli problematiskt att uppskatta en lämplig metod för bedömning av en 

specifik miljöpåverkan på tillgångar och skulder.  

 

 

6.3.2.1 Fokus på miljön 

Vanligtvis bör tillgångar inneha ett mätbart värde av dem vinster den 

genererar och vid miljöfrågor kan det blir enklare genom integrerade 

teknologier samt förlegade inventarier ifall vinsterna inte kan bedömas 

noggrant. Exempelvis kan en ny produktionsprocess leda till ett en ökad 

produktivitet och samtidigt till en reducering av vatten- och 

energikonsumtion, vilket gör att miljöpåverkan reduceras. Därför kan 
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förbättringar mot hållbarhet ibland vara sideffekter från ekonomiska och 

tekniska förbättringar. Det är i det här läget då fokus istället borde ligga mot 

hållbarhet för att underlätta en bedömning av tillgångar relaterat till 

miljöpåverkan. Det är också betydelsefullt att dessa tillgångar som är 

relaterade till miljöutgifter inte underskattas vilket kan inträffa ibland då 

företag söker efter ekonomiska förbättringar gällande miljöskydd.  

 

 

6.3.2.2 Tillgångar som miljörelaterade förluster 

Vid en nedgång av värdet av inventarier kan det vara lämpligt att dessa 

identifieras som miljörelaterade förluster (ifall dessa existerar) på grund av att 

potentiella investerare kan bedöma dem ekonomiska effekterna av utelämnade 

miljöstrategier. 

 

Föroreningar av land kan exempelvis försämra den ekonomiska livslängden 

av egendomen och därför bör dessa interna utgifter reflekteras under 

finansiella redovisningar, antingen som en försämring av miljötillgången eller 

endast som en miljöskuld. Allmänt kan det dyka upp problematiska 

miljöfrågor kring naturresurser som är inblandande på grund av att dessa 

överlåts som en förbrukningskostnad. Därför blir det relevant med en införing 

av en enhet av produktionsmetoden vilket kan vara en speciell sådan som 

exempelvis per ton, kubikmeter eller liknande som är anpassningsbart för den 

specifika situationen. 

 

 

6.3.3 Finansiell behandling av miljöskulder  

Eftersom skulder har ett flertal kännetecken som exempelvis en befintlig 

obligation att betala framtida utgifter som gottgörelse för miljöpåverkan som 

inträffat av förflutna händelser/transaktioner, kan förhindring av föroreningar, 

under vissa omständigheter, kvalificera sig som skulder. Framtida finansiella 

konsekvenser av miljöfrågor kan däremot variera och är därmed inte specifikt 

givna på grund av politiska beslut och förändrade regelverk. Den första 

osäkerheten grundar sig på själva inträffandet av skulder medan den andra 

grundar sig på själva mätningen, alltså hur stor skulden kan bli?  

 

 

 



59 

 

6.3.3.1 Miljöskulder för Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ansvarsförbindelser relaterat till miljöfrågor och som uppkommer av 

företagets aktiviteter kan exempelvis vara: 

 

 Markföroreningar som orsakats av farligt spill vid avfallshantering. 

 Föroreningar i grundvatten som orsakats av markföreningar. 

 Luftföroreningar som uppkommer ifrån transporter. 

 Energiförbrukning från värme. 

 Den visuella påverkan från en avfallsanläggning. 

 

För avfallsbehandling kan generella redovisningsstandarder vara tillträckligt 

ifall dessa tillämpas korrekt, på grund av att miljöskulder möjligtvis kan 

identifieras ifall dessa är trovärdigt mätbara och händelserna som orsakar 

dessa sannolika. För att en miljöskuld ska vara sannolik behöver den därför, 

möjligtvis, kännetecknas av en existerande laglig obligation och en motiverad 

ledning med syfte att hindra, reducera eller reparera konkreta miljöpåverkan. 

 

 

6.3.3.2 Identifiering av miljöskulder 

Vid identifieringen av en miljöskuld är det en fråga kring tolkningen som 

ledningen har på grund av att det är nödvändigt att miljöskulder är en del av 

deras vanliga företagsrisk. Alltså är det inte nödvändigt att miljöskulder, 

generellt sett, identifieras separat ifrån företagets normala företagsrisk. 

Kontexten bakom själva tolkningen är att det kan förekomma svårigheter för 

ledningen på grund av att de inte vet när miljöskulder ska identifieras. Den 

lagliga obligationen, som kan vara en viktig del för företagets överlevnad, kan 

också löpa under ett antal år tills den kan slutföras.  

 

En lösning för identifiering av miljöskulder som trovärdigt inte kan bedömas 

är att se dessa som finansiella bestämmelser. Det kan också handla om 

ekonomiska reserver där miljöskulder och ansvarsförbindelser kan bestämmas 

enligt samma regler som reserver och skulder i den vanliga finansiella 

redovisningen. Anledningen till att en sådan ersättelse kan vara möjligt är att 

syftet med ekonomiska reserver och finansiella bestämmelser är just för täcka 

förluster eller skulder som är klart definierade.  
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6.3.3.3 Integrering av miljöskulder 

För att integrera miljöskulder i den finansiella redovisningen behöver dessa 

först och främst alltså vara identifierbara. Ifall dessa är identifierbara, kan 

verksamheter där avfallshantering existerar, lösa integreringen utifrån tre 

olika möjligheter, nämligen: 

 

 Bolagsstämman 

 Anmärkningar i årsredovisningen. 

 Beskrivningen av verksamheten. 

 

Bolagsstämman kan vara ett lämpligt alternativ på grund av att den erbjuder 

möjligheten att inkludera alla kända trender och behov, förbindelser, 

händelser och osäkerheter som sannolikt kommer medföra till miljöeffekter 

och som i sin tur påverkar företagets inkomster samt likviditet. För 

anmärkningar i årsredovisningen kan miljöskulder integreras endast om det är 

troligt att det har inträffat, trots att trovärdiga bedömningar inte existerar. 

Allmänt kring miljöskulder kan följande rekommenderas:  

 

 Miljöskulder bör integreras separat ifrån årsredovisningen, ifall dessa 

identifieras. 

 En uppskjuten ersättning bör integreras tillsammans med den 

miljöskuld som den relaterar till. 

 En utvärdering/förklaring av osäkerheten som existerar ifall 

bedömningen inte kan genomföras på ett korrekt sätt. 

 

 

6.4 Miljöinkludering i investeringar 

Målet med en investeringskalkyl är att beräkna nettoeffekten av fördelar samt 

kostnader och ifall den innehåller någon form av ekoeffektivitet är det ett 

närmare steg mot en hållbar utveckling.  

 

 

6.4.1 Inventeringskostnader 

För att en kapitalinvestering ska ta hänsyn till miljöaspekter behöver den 

beskriva en långsiktig finansiell analys utifrån ett helhetsperspektiv. Först och 
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främst är det nödvändigt med en expansion av inventeringskostnader, det vill 

säga: 

 

 Direkta kostnader för underhållning, operation, intäkter, energi etc. 

 Indirekta kostnader (Administrativa kostnader, försäkring, avskrivning 

etc.) 

 Potentiella skulder (Ansvarsförbindelser, potentiella avgifter, skatter 

etc.) 

 

 

6.4.2 Finansiella miljöindikatorer 

Kontexten ligger hos behandlingen av indirekta kostnader och inte endast 

direkta kostnader. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt med ett 

helhetstäckande allokeringssystem. Detta innebär att kostnadsfördelningen av 

produktionen kopplas till rätt kostnadsställe och kostnadsbärare. Förutom en 

expansion av inventeringskostnader kan det även vara positivt att införa en 

utvidgning av användningen av långsiktiga finansiella indikatorer som 

nettonuvärde och optionsvärde. Det skulle vara fördelaktigt ifall ledningen 

skulle ta hänsyn till möjliga långsiktiga miljöindikatorer som påverkar 

företaget finansiellt. Exempelvis kan nya regelverk kräva internalisering av 

tidigare externa kostnader snabbare än förväntat och därför är det positivt ifall 

ledningen uppmärksammar potentiella miljöskulder med hjälp av långsiktiga 

finansiella indikatorer.   

 

 

6.4.2.1 Nettonuvärde och reala optioner 

När miljöaspekter är inkluderade i NPV (Net Present Value, nettonuvärde) 

kan diskontering vara problematisk på grund av att resultaten inte alltid 

reflekterar den aktuella finansiella situationen. Anledningen till detta är bland 

annat att NPV inte tydligt tar hänsyn till icke-kvantifierade effekter. Detta 

medför till en svaghet inom strategisk ledning på grund av att den potentiella 

framgången inte utvärderas. Det behövs även en bättre framtida bedömning 

vid användning av NPV. För att stödja nettonuvärdet kan reala optioner 

användas vilket gör det möjligt att vänta med implementering av beslutet tills 

mer information har klarlagts. På ett sådant förfarande kan metoderna bli mer 

flexibla på grund av möjligheten att skjuta upp, expandera eller förändra 

projektet/investeringen. 
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6.4.2.2 Miljöaspekter i investeringskalkyler 

Följande tabeller visar hur investeringskalkyler påverkas när 

kostnadsbesparingar som är relaterade till miljön inte inkluderas (Tabell 10) 

och när miljörelaterade kostnadsbesparingar är inkluderade (Tabell 11). 

Tabell 10 tar alltså endast hänsyn till direkta kostnadsbesparingar medan 

tabell 11 tar både hänsyn till direkta och indirekta kostnadsbesparingar. 

Investeringen kan exempelvis vara en behandlingsmetod som är avsedd för 

reducering av avfall och att hela investeringen finansieras endast av kredit. 

Andra antaganden är att den finansiella strukturen inte förändras samt att 

avskrivningsperioden är på fem år.  

 
Tabell 10: Investeringskalkyl utan hänsyn till indirekta kostnader som förorsakats av 

miljöpåverkan 

 

Kostnader och 

sparande 

0 1 2 3 4 5 

Investering, I 

 
1000      

Operationskostnader 

 
 -100 -100 -100 -100 -100 

Direkta 

kostnadsbesparingar 

 
200 200 200 200 200 

Nettominskning av 

kostnader 

 
100 100 100 100 100 

Diskonterad summa 

för nettominskning av 

kostnader (8%) 

  

93 

 

86 

 

79 

 

74 

 

68 

Den totala 

diskonterade summan 399    
  

NPV (Nettonuvärde) 

 
-601      

LÖNSAMHETSINDEX 

(%) {NPV/I}  
-60,10 

     

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bracket#Braces_or_curly_brackets_.7B_.7D
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Tabell 11: Investeringskalkyl med hänsyn till indirekta kostnader som förorsakats av 

miljöpåverkan 

 

Kostnader och 

sparande 

0 1 2 3 4 5 

Investering 

 
1000      

Operationskostnader 

 
 -100 -100 -100 -100 -100 

Kostnadsbesparingar 

 

 
400 400 400 400 400 

Nettominskning av 

kostnader 

 
300 300 300 300 300 

Diskonterad summa för 

nettominskning av 

kostnader (8%) 

 

278 257 238 221 204 

Den totala diskonterade 

summan 
1198 

 

     

NPV (Nettonuvärde) 
198      

LÖNSAMHETSINDEX 

(%) {NPV/I}  
19.80      

 

Trots att nettonuvärdet kan ibland visa ett positivt värde vid specifika 

miljöinvesteringar kan dessa projekt ibland förkastas. Detta på grund av 

avsaknad av kapital och ledningskapacitet vilket gör att alla projekt med 

positiva NPV inte kan investeras i.  

 

 

6.5 Integrering av ekonomi och ekologi 

Den ekologiska redovisningen kan anses vara en värdefull input för 

ekonomistyrningen. Detta är trots allt inte tillräckligt för att bygga upp ett 

explicit informationsflöde av ekoeffektivitet. För att inkludera dessa två 

dimensioner, den ekologiska och ekonomiska, är det nödvändigt att fokus 

ligger först och främst hos själva redovisningen, bedömningen och beslutet.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bracket#Braces_or_curly_brackets_.7B_.7D
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6.5.1 Integrering i redovisningssyfte 

För redovisningssyftet behöver monetärt indata och utdata under den 

konventionella redovisningen uppskattas/ beräknas, tillsammans med 

registreringen av ekologiska effekter i enheter av EIA som beräknas genom en 

ekologisk redovisning. Detta kan anses vara det initiala steget eller steg 1 för 

att integreringen ska kunna vara möjlig. 

 

 

6.5.2 Integrering med hjälp av lönsamhetsmått och fysiska 

bedömningar 

Nästa steg lämpar sig för en bedömning, vilket kan genomföras med hjälp av 

en ekonomisk indikator som representerar en mätning av ekonomisk 

effektivitet. Exempelvis på sådana lönsamhetsmått och som rapporten tidigare 

analyserar är bland annat NPV (nettonuvärde) och ekonomiskt mervärde. 

Detta bör kompletteras med en beräkning av ekologisk effektivitet, 

exempelvis EIA per enhet. Detta steg bör även inkludera en bedömning av 

tillhandahållande av information för separerade mätningar, ekologiska som 

ekonomiska. Ett tillvägagångssätt är att försäkra sig om att mätningarna är 

intersubjektivt testade för att korrekt verifieras. Det sista steget lämpar sig till 

att tillhandahålla integrerad information för beslutfattande.  

 

 

6.5.3 Miljömässig och finansiell prestation 

För Ronneby Miljö & Teknik AB kan integreringen fastställa i den 

konceptuella nivån, mellan det finansiella och ekologiska 

redovisningssystemet.  Figur 7 illustrerar relationerna mellan dem två olika 

dimensionerna, vilket också är relevant för företaget. För att den miljömässiga 

lönsamheten ska kunna bedömas spelar det egentligen ingen roll från vilket 

perspektiv det utgår ifrån, så länge företagets material och energiflöden 

registreras. Företaget kan utgå ifrån ett naturvetenskapligt perspektiv eller ett 

sociopolitiskt perspektiv. För olika typer av jämförelse, som ekologiska, 

ekonomiska eller kring ekoeffektivitet, kan kalkylsställen, kalkyldrivare och 

kalkylobjekt antas att dessa inte förändras. 

 

Den ekonomiska eller finansiella prestationen kan antingen bedömas utifrån 

ett ledningsperspektiv eller utifrån en investerares perspektiv. 
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Ledningsperspektiv innebär, i detta fall, att ledningen har en vision inom 

hållbar utveckling samt att det arbetas med hantering av miljöeffekter. Oavsett 

valt perspektiv för bedömning av den ekonomiska prestationen är det 

nödvändigt att flödet av finansiella medel bestäms. I det här fallet behövs 

kostnadsobjekt och kostnadsställen definieras på grund av den finansiella 

karaktären. Den finansiella informationen registreras och analyseras under 

företagets ekonomistyrning, mer specifikt under den finansiella 

redovisningen, medan information för miljön bör hanteras under interna och 

externa ekologiska redovisningar. Tillsammans och utifrån detta kan det 

möjligtvis medföra till att olika typer av index och indikatorer skapas, vilka 

till slut bör forma indikatorer för ekoeffektivitet som är anpassade just för 

företaget. Det som generellt är betydelsefullt är att utveckla en intern 

redovisning som tar hänsyn till material- och energiflöden och finansiella 

medel samt en extern redovisning för rapportering/kommunicering för externa 

parter som vill skaffa information/kunskap för olika delar i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Relationer mellan den ekologiska och ekonomiska prestationen 
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6.6 Miljöaspekter under bolagsstämman 

Varje finansiell rapport bidrar med en diskussion och analys av ledningens 

syn på företagets finansiella position samt förändringen av den. 

Bolagsstämman relaterar till en aggregering av finansiella konsekvenser, 

nämligen likviditet, solvens, vinst och tillväxttrender. Förutom detta kan även 

information som är relaterat till framtida mål diskuteras, exempelvis 

miljöaspekter integrerade i den finansiella redovisningen.  

 

 

6.6.1 Undersökning av information 

Anledningen till att just miljöaspekter kan vara lämpligt att diskutera är att 

bolagsstämman möjliggör undersökning av information som inte är klart 

identifierat eller representerat i monetära termer i den finansiella 

redovisningen. Från ett miljöperspektiv är det självklart, i dem flesta fall, att 

integreringen är kvalitativ och därför är själva integreringen i den finansiella 

årsredovisningen viktiga i termer av volym. 

 

 

6.6.2 Lämpliga miljöfrågor som kan diskuteras 

Exempel på miljöfrågor som kan vara lämpliga att diskutera är följande: 

 

 Den operativa effekten av miljöbedömningar av förvärv av fast 

kapital, intäkter och den konkurrenskraftiga positionen för den 

befintliga och förväntade framtida perioder. 

 Behandling av olika finansiella effekter som förorsakats av en specifik 

miljöpåverkan, exempelvis ifall miljöutgifter ska kapitaliseras eller 

behandlas som kostnader. 

 Omfattningen och metoderna av konsolidering. 

 Osäkerheten vid bedömning/mätning av miljöpåverkan. 

 Miljöfrågor som är relevanta för företaget och industrin den opererar i. 

 Hur en specifik miljöpåverkan påverkar företaget drift/funktionalitet? 

 Den formella policyn som företaget har tillämpat med ändamålet att 

skydda miljön. 

 Utvärderingar/förbättringar? 

 Framtida mål och kvantifieringen av dessa mål? 
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Bedömning av miljöpåverkan 

Det som hittills har presenterats i rapporten är sådana metoder som kan vara 

lämpliga för Ronneby Miljö & Teknik AB, mer specifikt i deras verksamhet 

inom avfallsbehandling. Dessa olika metoder kan ha olika synsätt på grund av 

att själva miljöproblemen studeras på olika sätt och genom olika linser av 

olika grupper, sociala som institutionella. Det kan därför vara lämpligt att 

jämföra dessa på grund av att olika metoder ger olika svar för olika frågor.  

För att en korrekt bedömning av miljöpåverkan ska vara möjlig för 

avfallshanteringen kan tidigare miljörapporter och övrig information relaterat 

till miljön vara till stor nytta för vidare bedömning av miljöpåverkan. Det är 

även under denna del som en bedömningsmetodik kan utformas.  

 

 

7.1.1 Ingen enskild metod 

Det är viktigt att inse att det inte finns en enskild metod som är allmänt 

överlägsen mot andra metoder, på grund av deras olika svar för olika frågor. 

Valet av en lämplig metod bör därför ligga på syftet av analysen. I detta fall 

blir det väldigt komplicerat att införa vetenskapliga metoder på grund av att 

det är ett extremfall. Just för Ronneby Miljö & Teknik AB blir det ett 

extremfall på grund av att det kräver en mycket detaljerad vetenskaplig grund, 

vilket skulle innebära att en stor del av verksamheten varit tvungna att vara 

insatta inom forskning och utveckling kring detta problem. Det är värt att 

belysa att det blir komplicerat, om inte omöjligt, att hitta en metod för att 100 

% reflektera verkligheten i ett objektivt sätt. En subjektiv syn kan däremot 

vara missledande men det är under denna del det kan vara möjligt att hitta 

lämpliga metoder. 

 

 

7.1.2 Klarläggning av mål, syfte och miljöfokus 

Alla de metoder/verktyg som rapporten belyser (EIA, FCA, GWM, CBA, CF) 

är relevanta för Ronneby Miljö & Teknik AB och kan därför tillämpas i andra 

verksamheter än bara inom renhållning. Även här kan det diskuteras över 

informationen som behövs för att dessa metoder ska kunna tillämpas och en 
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viktig slutsats som kan dras är att företaget behöver för det första klarlägga 

sina mål runt den finansiella behandlingen av miljöpåverkan, klarläggning av 

syftet samt ett ständigt reciprokt arbete med deras värderingar för att nå en 

vision som företaget redan nu har mot hållbarhet. Att metoderna är sedan 

direkta eller indirekta, beror på situationen eller den specifika miljöpåverkan 

så länge det existerar en vilja för att bedöma naturens degradering finansiellt. 

 

 

7.1.3 Material- och energiflöden 

Som rapporten belyser borde fokus ligga på att mäta materialflöden. 

Anledningen till detta är att material i rörelse kräver energi och en reducering 

av materialflöde leder även till en reducering av energi. ”Faktor 4” och 

”Faktor 10” är sådana idéer som är relaterat till detta. Energiorienterade 

metoder fokuserar däremot inte på bedömningen av energibärare (bränsle, 

gas, elektrisk energi) utan istället på innehållet av materialflödet i termer av 

energi. Energi bör alltså hållas inom ett ekologiskt ramverk med ett 

långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Klassificering och karaktärisering lämpar 

sig, möjligtvis, bättre på specifika aktiviteter eller anläggningar på grund av 

att metoden tar hänsyn till indirekta påverkan av ett specifikt miljöproblem. 

 

 

7.1.4 Standardorienterade metoder 

De sociopolitiska angreppssätten lämpar sig mer på dem transporter som 

förekommer hos Ronneby Miljö & Teknik AB med deras leverantörer. Dessa 

metoder bygger på bland annat generella miljöpolitiska mål, exempelvis 

reducering av växthusgaserna med x %. Dessa mål kan exempelvis definieras 

som miljöstandard bland annat av regeringen. Standardorienterade metoder 

lämpar sig just för företag som Ronneby Miljö & Teknik AB på grund av att 

de har en vision mot hållbarhet. Detta gör att företaget orientera sig efter deras 

vision, beroende på deras prioriteringar som har uppställts av myndigheter. I 

det övergripande läget är det betydelsefullt att målen formuleras för att skydda 

människors hälsa samt miljö.  
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7.1.5 Hypotetiska metoder 

Många modeller har ett kontradiktoriskt tillvägagångssätt vid bedömning av 

kostnaden för miljöpåverkan. Dessa är grundade i hypotetiska metoder på 

grund av att den frivillighet som förekommer vilket gör att sociala kostnader 

är grundade i egenintressen och andra individuella motiv. En annan 

diskussion som förekommer är om den här frivilligheten verkligen reflekterar 

naturens verkliga värde . 

 

 

7.2 Ekologisk redovisning 

En ekologisk redovisning är essentiell för att miljöpåverkan ska kunna 

behandlas rent finansiellt. Det är även avgörande att själva metodiken 

klarläggs på ett definierat tillvägagångssätt som tar hänsyn till flera olika 

faktorer vid bedömning av en specifik miljöpåverkan. Datablad, journaler och 

input-output-konton är viktiga verktyg för att en ekologisk redovisning 

verkligen ska kunna implementeras. Självklart kan dessa verktyg diskuteras, 

ifall det existerar bättre varianter och hur dessa kan utformas på bästa sätt. 

Man finner det rationellt att dessa verktyg bör utformas utifrån verksamheten 

inom renhållning, anpassade till dem specifika aktiviteterna. 

 

 

7.2.1 Informationskvalitet 

En diskussion som bör tas hänsyn till är kvaliteten på informationen. Den kan 

vara oviss och varierande. De största anledningarna som rapporten belyser är 

bland annat varierande källor av information och ovisshet kring noggrannhet 

och representativitet av information. För att noggrant fastställa företaget 

faktiska miljöpåverkan behövs det information/data med en hög kvalitet, 

vilket kan vara väldigt tidskrävande och kostsamt. All information behöver 

alltså inte nödvändigtvis komma från mätning, utan kan i vissa fall uppskattas 

eller i andra fall beräknas med hjälp av kalkyler från litteratur, vilket är en 

viktig slutsats rapporten betonar. Det är viktigt att kvaliteten på informationen 

ökar på grund av att externa parter blir bättre informerade. Ifall kvaliteten är i 

ett ”status quo” och regleringar saknas, kommer intressenter, antagligen, 

varken vara benägna att fatta bättre informerade beslut eller kunna urskilja på 

företag som är steget före och företag som eftersläntrare inom miljöarbete. 
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7.2.1.1 Mätningsdata och tidsperioder 

Även mätningsdata kan innehålla en viss del av ovisshet av noggrannhet och 

representativitet. Det beror även på vilken mätningsteknik om används på 

grund av att olika tekniker kan ge signifikanta skillnader i den rapporterande 

informationen. Vidare, kan skillnader i rapporteringen inträffa ifall olika 

tidsperioder används 

 

 

7.3 Miljökostnader 

7.3.1 Allokering av miljökostnader 

Det är betydelsefullt att kostnader som har framkommit utifrån aktiviteter 

relaterat till miljön fördelas korrekt. Det gör företaget en bättre bild över 

allokeringen samt en bättre planering, vilket kan vara viktigt för att 

bedömningen av miljöpåverkan. En annan anledning som spekuleras är att det 

även medför till en bättre integrering med den befintliga 

redovisningsmetodiken.  

 

 

7.3.2 Identifiering av miljökostnader 

Slutsatser som kan dras ifrån miljökostnader är att det är nödvändigt att dessa 

identifieras utifrån ett helhetsperspektiv samt att dessa allokeras redan från 

början för att integreras i den befintliga eller nya redovisningsmetodiken. 

Kostnader som betraktas som indirekta från material- och energiflöden bör 

även inte ignoreras. Anledningen beror på att det bidrar med förändringar vid 

olika miljöbedömningar.  

 

 

7.4 Miljöutgifter 

För Ronneby Miljö & Teknik AB kan utgifter vara komplicerade att bedöma 

på grund av att verksamheten är inriktat mot just förbättrande av 

produktionsprocesser för minskning av miljöpåverkan. Däremot om 

beslutsfattande för reducering/eliminering av miljöpåverkan är inbyggt längs 

hela produktionsprocessen och om det leder till miljöförbättringar och 
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kostnadsbesparingar blir det avsevärt lättare att separera miljöutgifter ifrån 

allmänna utgifter. 

 

 

7.5  Miljötillgångar 

Det kan diskuteras hur miljötillgångar egentligen bör definieras. Min 

reflektion kring detta är att miljötillgångar bör betraktas som naturkapital för 

en korrekt finansiell behandling av dessa. Det kan även reflekteras över hur 

miljötillgångar kan kopplas med dess påverkan.  

 

 

7.5.1 Marknads- och rekreationsvärden 

Som rapporten belyser vore det betydligt enklare ifall marknadspriser 

existerar men för att miljöpåverkan av dessa ska kunna ske finansiellt, kan 

dessa relateras till olika rekreationsvärden. Det är egentligen en uppskattning 

men kan anses vara positivt på grund av att det är allmänheten som värderar 

detta.  Förutom rekreationsvärden kan det vara lämpligt att dessa tillgångar 

övervakas över en längre period och i så fall kan ett bedömningssystem 

införas i monetära värden.  

 

 

7.5.2 Bedömning genom antagande 

Miljötillgångar kan vara komplicerat på grund av att bedömningen av själva 

miljöpåverkan inte har en konkret metod utan bygger på spekulationer vilket 

kan göra det svårt i en finansiell behandling.  En annan reflektion är att ifall 

företaget har en mer eller mindre vision mot hållbarhet kan det bli relativt 

enklare på grund av att bedömningen på själva miljötillgångarna blir objektiv. 

Ifall företaget vill nå ett närmare steg mot hållbarhet, kommer även 

behandlingen av dessa ske på ett relativt bättre tillvägagångssätt. 

 

 

7.6 Miljöskulder 

Skulder som är relaterat till miljön kan vara relativt lättare att behandla och 

bedöma, till skillnad från miljötillgångar. Även här kan det diskuteras att ifall 

företaget har en vision mot hållbarhet, kan även miljöskulder bedömas och 



73 

 

behandlas utifrån en objektiv synvinkel. En översiktlig slutsats som kan dras 

vid själva bedömningen av miljöskulder är att företaget behöver ha en 

helhetssyn och inkludera ett flertal påverkande faktorer. Det också betydligt 

lättare att miljöskulder är konkreta så att dessa integreras separat. Även för 

miljöskulder kan slutsatsen dras runt den finansiella behandlingen, nämligen 

företagets villighet att reparera eller hindra en viss miljöpåverkan i form av en 

kostnad som kan betraktas som en miljöskuld. 

 

 

7.7 En ny eller integrerad redovisningsmetodik 

7.7.1 Integrering av indikatorer 

Integrering av ekologiska och konventionella redovisningssystem bidrar till 

en grund för att definiera och mäta indikatorer av företagets ekoeffektivitet. 

Därför är det nödvändigt att denna ekoeffektivitet delas in och kopplas till 

företagets ansvars- och redovisningsstruktur men även till företaget 

aktiviteter. I praktiken kan dessa specifika indikatorer bli komplexa på grund 

av att listan blir lång samt att det kan förekomma många möjliga 

kombinationer vilket skulle bli svåra att hantera. Fokus borde därför ligga på 

att integrera dessa indikatorer i redovisningssyften för att bedöma en relevant 

ekoeffektivitet. Företagets ekonomistyrning kan fungera som en grund eller 

källa av information för att underlätta identifieringen av materialflöde och 

beräkning av mängder av specifika utsläpp.  

 

 

7.7.2 Komplext med en ny redovisningsstruktur 

En ny redovisningsmetodik skulle innebära en ny redovisningsstruktur vilket 

skulle vara lämpligt för vissa delar som har berörts, exempelvis miljöskulder, 

men i dagsläget skulle en utveckling av den befintliga redovisningsmetodiken 

vara mest lämpligt för Ronneby Miljö & Teknik AB. Anledningen till detta är 

att komplexiteten är betydligt mindre än för en ny redovisningsmetodik samt 

att vissa metoder och verktyg tillämpas relativt lättare med företagets 

befintliga struktur. Eftersom förändringar kan vara svårt för organisationer 

kan det också anses vara ett skäl för att inte utveckla en ny 

redovisningsmetodik. En utveckling av den befintliga redovisningsmetodiken 

skulle innebära att miljöaspekterna inkluderas i en större utsträckning, där en 

ekologisk redovisning är inberäknat. Det är nödvändigt att den fysiska 
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bedömningen/mätningen kan kopplas med monetär information, i den 

utsträckning det är möjligt. Det medför till att den finansiella redovisningen 

reflekterar information mer noggrant.  

 

 

7.8 Ramverk 

För att företaget ska införa miljöaspekter under den finansiella redovisningen 

har jag försökt bygga upp ett ramverk för hur olika delar i den befintliga 

redovisningen kan behandlas relaterat till miljön och hur olika metoder och 

verktyg kan tillämpas för Ronneby Miljö & Teknik AB. Detta ramverk bör 

fungera som bland annat vägledning för utveckling av den befintliga 

redovisningsmetodiken på grund av den undersöker just möjligheterna för en 

utvecklad sådan. 
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