
     

MILJÖBERÄTTELSE 
 
 Verksamhetsbeskrivning 
 
Glafsfjordens Maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors 
industriområde utanför Arvika. Företaget har 10 personer anställda. 
 
GMS tillverkar, bearbetar, monterar, demonterar, servar och utför underhållsarbeten. GMS 
utför även lego arbeten i korta eller långa serier. I maskin -, svets- och plåtverkstäder sker 
bearbetningsmoment såsom: svarvning, bockning, svetsning, fräsning. 
 
GMS arbetar i rostfritt stål, aluminium och svart plåt. 
 
GMS ordnar alla kompletterande moment som blästring och målning. GMS utför komplexa 
och kvalificerade arbeten likaväl som enkla. GMS tar hand om hela produktionsskalan, från 
råmateriel till färdig produkt, eller så utförs bearbetning på vissa detaljer. GMS har främst 
Europa som arbetsområde. 
 
GMS arbetar för att förbättra företagets inre- och yttre miljöpåverkan genom att 
verksamheten börjat se över vad som kan förbättras och effektiviseras ur miljösynpunkt. Man 
sorterar avfall och arbetar med att se över vilka insatser som kan göras för att nå ett 
miljövänligare arbetssätt inom GMS verksamhet. 
GMS har under 2012 miljödiplomerats och har skaffat kunskap om ledningsverktyg och 
riktlinjer för att förbättra verksamheten. 
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GMS AB Rådighet att 

  Miljöpåverkan Omfattning påverka 

Lokaler 1 2 2 

Kontoret 1 2 2 
Verksamhetens produkter o 
tjänster 3 2 1 

Användning av råvaror 3 2 2 

Energianvändningen 3 2 3 

Företagets inköp 2 2 2 

Transporter 3 2 1 

Avfall 3 2 2 

Luft mark o vatten 2 2 1 

Stor omfattning 
med 
hög förbrukning 

Måttlig omfattning el. 
Med måttlig 
förbrukning 

Liten omfattning el 
med liten 
förbrukning 

Stor påverkan el.  
Kunskap o. kontroll 
saknas för aktivitet 

Måttlig  
Miljöpåverkande 

Aktiviteten har 
Liten miljöpåverkan 

Måttlig  möjlighet  
att påverka 

Liten möjlighet 
att påverka 

Stor möjlighet 
att påverka 

Betydande miljöaspekter  
Glafsfjordens Maskin & Svets AB  

2013 



GlafsfjorGlafsfjordens Maskin & Svets AB Telefon: 0570-21455 Org.nr  
Box 901   Fax: 0570-21469  55657-0412 
671 29  ARVIKA  Hemsida: www.gmsab.se 3 

Identifiering av miljöaspekter 
 
(Bokföringsår 110901-120831 och 120901-130831) 
 

•Användning av energi, drivmedel, varor, tjänster, vatten och kemiska produkter 
 
 
Energi: 
 GMS har ca 180 000 kWh i årsförbrukning /år. 
 Verkstadsytan är ca 1800 m² 
 
Drivmedel: 
Under bokföringsåret  20110901-120831 och 120901-20130831 har vi ökat förbrukningen av 
bränsle. Orsaken till ökningen beror på att vi idag har mer beläggning på vår slungbläster.  
Det finns en förbrukning av bensin på ca 100 L till gräsklippning etc. 
 
Vatten: 
Företaget har en årsförbrukning av ca 450 m³ 
Kemiska produkter: 
Kemikalieförteckning har kompletteras med kraven från miljödiplomeringens kursmaterial/ kraven 
från myndigheter och uppdateras kontinuerligt. 
Kemiska produkter förvaras i slutna kärl.  
Olika fat för olika typer av farligt avfall t ex förbrukade hudraul oljor, skärvätskeemulsioner och 
lösningsmedel har upprättats och är märkta med innehåll. 
 
•Utsläpp till luft, vatten och mark 

 
Luft: 
Ny fläkt med luftutsug är inköpt och har monterats i verkstadslokalen. 
Vår energiförbrukning kommer att sänkas eftersom den ersätter den gamla stora fläkten på 
verkstadens baksida utomhus. Då vi haft buller av den gamla fläkten kommer också detta att 
försvinna då fläkten blir placerad inne i verkstadslokalen. Vi har under hösten varit i kontakt med 
Miljö och Säkerhetsteknikern Kjell Olofsson för luftmätning inne i våra lokaler. 
Vatten: Inga kända fall 
 
Mark: 
 
Markprover är tagna enligt inspektionsrapport.  
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• Avfall: 
 
Sorteras idag. Vi har utsett en avfallsansvarig vid namn Henrik Brålid. 
 
Allt restmaterial från bearbetningen såsom metallspån sorteras i containers som är 
 vitmarkerade (en garanti på att de är täta) tillhandahållna från Stena Recycling AB. 
 
Brännbart material kastas i anvisade kärl inne i verkstaden som sedan töms i  
containers tillhandahållna från Stena Recycling AB. 
 
Vätskor tas om hand av Stena Recycling AB, rutiner för att hantering och transportering har             
upprättats. 
 
Det har diskuterats att vi behöver fler soptunnor för skräp utplacerade på flera ställen 
 inne i verkstadsavdelningarna och detta kommer att åtgärdas och finns med i vår egen kontroll. 
 

• Verksamhetens produkter och tjänster 
 
Varor/tjänster: 
Då den större delen av vår produktion är legotillverkning förses vi med gods som ska bearbetas 
som sedan körs tillbaka till slutkund. 
 

• Buller, vibrationer och lukt 
En ny fläkt är inköpt. Se punkt luft… 
 

Nödlägesberedskap  
 
När olyckan är framme 
 
GMS bedriver ett fungerandet systematiskt brandskyddsarbete. 
 
Utrymningsplan respektive insatsplan är upprättad. 
 
Gasflaskors förvaring hålls skilda från färg och andra kemikalier. En plats vid utgången 
 i verkstad har märkts upp för gasflaskor. Ett skåp för förvaring av gasflaskor utomhus har  
köpts in, allt i enighet med vår marknadsplan. 
 
Rutiner finns för hur man hanterar färg, kemikalier och oljor i vår verksamhets internkontroll 
samt i färgrummet där personalen kan ta del av rutinerna. 
 
Rutiner för avvikelser och tillbudsrapporter finns dokumenterade 
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Håkan Ljungkvist har utbildats under  2013 och är skyddsansvarig och vår personal har uppdaterats och åter 
utbildats i Heta Arbeten.  
I oktober 2013 gjordes en skyddsrond och då togs ett beslut om att undersöka /mäta luften i vår verkstad. 
Tekniker är kontaktad. 
 

Miljöansvarig 
 

Fastställ ansvar, roll och befogenheter 
 
Miljöansvariges roll kommer att vara att strukturera, kommunicera och verka för att anställda kommer att 
ta del av miljöarbetet och att företaget i sin verksamhet handlar i enighet med företagets miljöpolicy och 
företagets miljömål samt verka för att lagar och krav från myndigheter efterlevs. 
 
Miljöansvariges ansvar utbildning i miljökunskap och miljödiplomera GMS.  Miljöansvarige kommer att 
skaffa sig kunskap om gällande lagar och krav från myndigheter  inom miljöområdet och skapa 
förutsättningar för att företaget kan bedriva ett miljöarbete med ledningsverktyg och riktlinjer samt ge 
utrymme för ett kontinuerligt förbättringsarbete i företagets arbete mot uppsatta miljömål.  
 
Miljöansvariges befogenheter ska vara att ta del i beslut och förändringar inom företaget som i någon 
aspekt påverkar företagets miljöarbete samt kunna ta del av material som gör att företagets inre och yttre 
miljöpåverkan kan förbättras.  Pia Henriksson är miljöansvarig. 
 

             Miljöpolicy 
 
Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors 
industriområde utanför Arvika. Företaget har 10 anställda. 
GMS tillverkar, bearbetar, monterar, demonterar, servar och utför underhållsarbeten. 
GMS ska: 
 
•Följa och leva upp till gällande miljölagstiftning och tillämpliga krav för vår verksamhet 
 
•Begränsa och om möjligt minska våra utsläpp, transporter, energiförbrukning och vår resursanvändning 
 
•Integrera ett ständigt pågående förbättringsarbete inom miljö i den dagliga verksamheten. 

 
•Använda miljögodkända produkter där alternativ finns 
 
•Sortera avfall från vår verksamhet  
 
•Skapa en verksamhet där alla anställda stimuleras och utbildas för att ständigt förbättra 
 såväl inre som yttre miljö för både människor och natur  
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Under 2014- 2015 kommer vi att  fortsätta arbetet  med följande miljömål utifrån 
 vår nulägesanalys: 
 
 
 
Energi, luft och buller: 
 
Vi  har tagit in priser på lågenergilampor men ser att det inte är ett ekonomiskt försvarbart  
alternativ för oss idag. Andra åtgärder som vi använder för att sänka energiåtgången är att  
vi infört rutiner om hur portarna i verkstaden ska vara stängda samt att belysningen och  
andra strömkällor som inte används ska vara släckta och eller avstängda. 
 
En ny diskussion har tagits om uppvärmningsalternativ och vi har beslutat att ta extern hjälp 
för att undersöka vilka alternativ som kommer passa vår verksamhet och VD kommer undersöka. 
 
Ett nytt luftutsug system  är installerat i vår verkstad och matsal vilket kommer att reducera 
våra energikostnader med ca 10% . Under sista bokslutsåret har vi minskat med 5%. 
 
Luft, mark och vatten:   
En miljö- och säkerhetstekniker är kontaktad för att mäta luft en i vår verkstadslokal.  
 
Avfall: 
Vår målsättning är att  sortering av vårt avfall fortfarande  kommer att öka med 10%  
under 2014 . 
 
Inköp och tjänster: 
Inköp av kravmärkta produkter kommer att öka med 10 % såsom 
brev, papper, kaffe, muggar etc. Vi kommer att urskilja vilka produkter vi kan påverka 
från våra leverantörer i olika kategorier då vi haft ett ”lager” under året som börjar ta slut. 
Vi har köpt in porslin istället för plastmuggar och använder handdukar istället för papper. Kartonger 
och emballage återanvänds när vi skickar gods. 
 
Kemikalier: 
Reducera våra kemikalier med ca 20 % . Klassningar kommer att ses över och om alternativ ex. färg 
 finns kommer vi att byta ut färgen till ett miljövänligare alternativ. 
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Utbildning: 
Alla våra anställda ska ha erhållit grundutbildning i miljöarbete . Då vi har nyanställningar  har 
vi kontakt med Arvika Kommmun om när nästa uppsamlingsutbildning sker. Vi har fått 
Information att den preliminärt är bokad 140425 inom Arvika Kommuns  skolkök. 
 
Kunskap: 
Vi kommer bli bättre på att engagera och informera vår personal  om resultat av miljöarbetet. 
Ett personalmöte är planerat där vi ska gå igenom och summera årets resultat samt engagera  
anställda till att lämna förslag  på förbättringar och skapa en bättre dialog.   
 
Risker: 
Vi kommer att se över kemikalierummet. Tröskeln behöver höjas ytterligare samt kommer vi att täta  
runt dörrpost. 
 
 
 
 
Aktiviteter uppfyllda under 2012-2013: 
 
Skåp för förvaring av gasol utomhus inköpt. 
Uppmärkning av plats vid ytterdörr för förvaring av gasol inomhus. 
Luftutsug i verkstad installerad. 
Luftutsug i matsal installerad. 
Elektroniska fakturor från leverantörer: 
Österbergs,  Säffle Förnickling, Anders Pedersen  Maskin & Specialfabrik AS 
Tools, Arvika Kommun, Fortum, Schenker 
Elektroniska fakturor Kunder: 
ABL Construction Equipment, Volvo Construction Equipment, Metso Paper Karlstad. 
Brandskyddsansvarig har erhållit utbildning. 
Utbildning i Heta Arbeten för personalen är gjord 2013. 
Kemikalieförteckning är gjord. 
Insats och Utrymningsplaner är upprättade. 
Möjlighet/dokument för egenkontroll är framtagen. 
Skaffat rutiner för att följa gällande lagar. (Notisum) 
Tekniker för luftmätning är kontaktad (arbetsmiljö) 
Rutiner införda där all möjlig samkörning av tranporter sker. 
Muggar handdukar  har ersatt plastmuggar och papper. 
Emballaget från våra leverantörer återanvänds till förpackning av gods till våra kunder. 
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Summering 
 
Utifrån våra mål och aktiviteter har vi nu upprättat mätetal för våra 
miljömål på lång sikt  och vi kommer att fortsätta arbeta med att kontrollera 
att våra aktiviteter blir uppfyllda för att nå dessa mål  
på kortare sikt i vår egenkontroll och miljöplan.  Under år 2012 har vi skapat en nuläges  
analys av företagets olika miljömål. Vi jämför aktuellt bokslutsår med föregående 
bokslutsår istället för årsvis där det är möjligt. 
Vi har dokumenterat vår förbrukning inför kommande år och kan därmed granska,  
mäta och följa upp vår verksamhet. Våra mätetal är av praktiska skäl ändrade från föregående år. 
 
I vår miljöutredning kan vi se att vår största miljöpåverkan är energi, 
transporter och avfall. Vi kan där konstatera att vi inte kan påverka 
så mycket som vi önskar. Våra största kunder styr själva över 
sina transporter och råmaterialet men vi har där beslutat att vi kan 
styra våra utleveranser till en specifik dag i veckan istället för att 
leverera vid olika tillfällen. Vi kan idag utläsa att våra transporter  
under jämförd period har minskat med 26 transporter ca 36 % mot  
uppsatt mål 20%. 
 
I dag använder GMS AB eldningsolja som uppvärmningsalternativ. 
I nuläget är det inte aktuellt att byta till något annat alternativ.  
Vi har istället gjort investeringar och åtgärder för att minska  
förbrukningen av vår energi. Under jämförd period har vi minskat våra 
energikostnader med 5%. 
 
Vårt avfall sorteras idag i containers som hämtas av Stena  
Recycling i Arvika. Aktuellt bokslutsår skickade vi iväg 157,35 ton avfall mot  
50,75 ton avfall tidigare år. (Skelett Smide 119,78 ton) Bortsett från Skelett smide som  
inte skickats under 2011-2012 har vi skickat 37,57 ton avfall. En minskning med  
13,18 ton 26%. 
 
Då vi inte har tillstånd att köra farligt gods så  
har vi kontakt med Stena Recycling i Örebro som utför dessa tran- 
sporter.  
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När vi summerat föregående bokslutsår med 2013 kan vi se att vi minskat vår 
förbrukning av vatten och avlopp med ca 6 %  och el för drift med ca 16%.  
Under aktuellt bokslutsår har vi minskat vår gasförbrukning med 34498 kr.  
Under samma period har vi minskat pappersförbrukningen med ca 10%.  
Kemikalierna har ökat i inköp. Orsaken till ökningen av inköp av kemikalier är att  rengörings- 
produkter ökat (ej miljömärkningspliktiga).  
Inköp av miljömärkta produkter har vi som miljömål men ej ännu summerat då vi har kvar 
av de gamla inköpen. 
 
 
 
 
 
De miljöaspekter som vi bedömer att vi har i vår verksamhet har 
vi integrerat i vår verksamhets miljöpolicy.   
Vi menar där att det för oss är en självklarhet att: 
 
Följa och leva upp till gällande krav och miljölagstiftning för vår  
verksamhet. Vi ska begränsa och minska våra utsläpp och vår 
resurs användning.  Vi ska minska vår energiförbrukning. 
Det ska ske ett pågående kontinuerligt förbättringsarbete.  
Vi ska köpa miljögodkända produkter om alternativ finns.  
Vi ska bidra med färre transporter. Vårt avfall ska sorteras och minskas  
och om vi uppfyller och lever efter vår policy så 
kommer vi att förbättra såväl den inre och den yttre miljö vi lever i. 
 
Pia Henriksson 
Miljöansvarig hos Glafsfjordens Maskin & Svets AB  

 


