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ATT IDENTIFIERA, BEDÖMA OCH UPPDATERA MILJÖASPEKTER 

SYFTE 
Syftet med dokumentet är att beskriva hur miljöaspekter kan identifieras, bedömas och  
uppdateras.  

OMFATTNING 
Identifierade, bedömda och uppdaterade miljöaspekter skall spegla verksamheten.  

ANSVAR 
ISO-ansvarig ansvarar för att identifiera, bedöma och uppdatera miljöaspekter på övergri-
pande universitetsnivå. Företagsledningen ansvarar för att identifiera, bedöma och uppdatera 
miljö-aspekter på distriktsnivå.  

GENOMFÖRANDE  
Identifiera och bedöma miljöaspekter: Skorstensfejarmästarna Syd AB skall identifiera miljö-
aspekter samt bedöma vilka av dessa som är betydande miljöaspekter. Arbetet skall göras på 
ett systematiskt sätt. Både arbetsgången och resultatet skall dokumenteras skriftligt. Två me-
toder har tagits fram som stöd till denna process; kvantitativ metod och en förenklad kvalita-
tiv metod enligt bilaga 1. Skorstensfejarmästarna Syd AB använder för närvarande den förenk-
lade kvantitativa metoden.  

Uppdatera miljöaspekter: En uppdatering av miljöaspekterna görs då verksamheten eller or-
ganisationen ändrats så att nya miljöaspekter kan tillkomma eller vissa miljöaspekter försvin-
ner. Uppdateringen sker efter samma metoder som när man inledningsvis identifierat och be-
dömt miljöaspekterna, men man kan vid uppdateringen utgå från tidigare bedömningar. 
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Bilaga 1:  
 
Kvalitativ metod för att identifiera betydande miljöaspekter   
 
OMFATTNING 
Metoden innehåller procedurer för identifiering och bedömning av miljöaspekter med kvalita-
tiva kriterier. Kriterierna kan användas för att bedöma miljöaspekter första gången eller för att 
ompröva tidigare identifierade och bedömda miljöaspekter. I båda fallen är målet med arbetet 
att utkristallisera vilka miljöaspekter som är betydande till sin karaktär.  Det tillvägagångssätt 
som används för att identifiera och bedöma miljöaspekter kan variera inom företaget. Oavsett 
val av tillvägagångssätt bör identifiering och bedömning genomföras i olika separata steg och 
innefatta följande aktiviteter.   

 Uppdatering av underlagsmaterial 
 Val av systemgräns för verksamheten 
 Kategorisering av aktiviteter, in- och utgående flöden 
 Bedömning av farlighet 
 Bedömning av direkt och indirekt miljöpåverkan 
 Bedömning av miljöpåverkan utifrån ett lokalt perspektiv 
 Bedömning av miljöpåverkan utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv 
 Fastställande av betydande miljöaspekter    

 
GENOMFÖRANDE 
En person med tillämplig kompetens inom verksamhetens alla delar utses till att genomföra 
analysen. Värderingen av miljöaspekter ska utgå från den egna miljöpåverkans omfattning i re-
lation till annan påverkan i samhället, samt nationella och regionala miljömål.  Värderingen av 
miljöaspekten ska dokumenteras på två nivåer:  

1. en kortfattad motivering  
2. ett mer utförligt resonemang kring varför en viss aspekt anses vara betydande  

  
I den kvalitativa metoden är det resonemanget, tillvägagångssättet och diskussionerna kring 
ämnet som är relevanta och skall beskrivas.  

 
Förslag till mall för betydande miljöaspekter:     

 
Förenklad metod: 

1. Betydande miljöaspekt  
2. Nationellt miljömål  
3. Motivering  

 
Mer utförligt resonemang: 

1. Betydande miljöaspekt 
2. Direkt miljöpåverkan 
3. Indirekt miljöpåverkan 
4. Mängd 
5. Källor 
6. Nationellt utsläpp 
7. Nationellt/internationellt mål 

 


