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Härmed överlämnas betänkandet Konsumenterna och Miljön.

Stockholm den juni27 1996

Åsa Domeij

Lolo Heijkenskjöld





SAMMANFATTNING1 4

2 INLEDNING, AVGRÃNSNINGSTRATEGIER OCH 11

2.1 HANDLINGSPLANENS STRATEGIER 11
AVGRÃNSNINGAR2.2 12

MILJÖMÅLET3 I KONSUMENTPOLITIKEN 15

3.1 MILJÖMÅLET ÖVRIGA MÅLOCH I KONSUMENTPOLITIKEN 16
MILJÖMÅLETS3.2 PRECISERING 17

3.3 KUNSKAPSMÅL MILJÖMÅLETKOMPLETTERAR 18
3.4 DE MALEN MILJÖPOLITIKENGENERELLA 1 20
3.5 MILJÖANALYS FÖRSLAGAV I UTREDNINGAR OCH
PROPOSITIONER 21
3.6 INFORMATION ÄR BRA MEN INTE NOG 22

AKTÖRERNA4 I KONSUMENTPOLITIKEN 23

4.1 PRODUCENT, KONSUMENT OCH MEDBORGARE 24
4.2 INRÃTTA FÖREN DELEGATION MILJÖNKONsUMENTERNA 25OCH
4.3 FORMULERA KUNSKAPSMÅL 26
4.4 RENODLA ARBETSFÖRDELNINGEN KONsUMENTVERKETOCH GE
SÄRSKILT ANSVAR 28

4.4.1 DATABASERAD MILJÖINFORMATIONKONSUMENT- OCH 29
SAMMANLÄNKA4.5 MILJÖFRÅGORNAKONsUMENT- OCH 30LOKALT
STÖD4.6 FRIVILLIGT MILJÖARBETEKONSUMENT- OCH 31

4.7 BAKGRUND AKTÖRERNAOM 34
4.7.1 UTBILDNINGSVÄSENDET 34
4.7.2 DATABASERAD MILJOINFORMATION 37
4.7.3 SAMHALLSSEKTORERNAS FÖR MILJÖPOLITIKENANSVAR 38
4.7.4 KONSUMENTVERKET 40

ÖVRIGA4.7.5 MYNDIGHETER 42
4.7.6 KOMMUNALT MILJÖARBETEKONSUMENT- OCH 43
4.7.7 FRIVILLIGA ORGANISATIONER 47
4.7.8 KONSUMENT- MJLJÖFRÅGOROCH I NORDISKT 56SAMARBETE
4.7.9 KONSUMENT— MILJÖFRÅGOROCH EUINOM 57



SOU 1081996:

UPPFÖLJNING5 OCH REDOVISNING 59

5.1 REGERINGEN 59SKA REDOVISA TILL RIKSDAGEN
5.1.1 MILJÖMALETS FÖRTYDLIGANDE 59
5.1.2 HUR KUNSKAPSMÅLET NAS 60

1.3 HUSHÅLLENS UTSLÄPP MILJOPAVERKANDE ÄMNEN 6 1AV
ÅTGÄRDER5.1.4 62I ENLIGHET MED DE TRE STRATEGIERNA

5.1.5 EFFEKTER FÖRSLAG 62AV I UTREDNINGAR OCH PROPOSITIONER
5.1.6 ANSLAG MILJÖMÄRKNING 63TILL OCH STANDARDISERING
5.1.7 ANSLAG MILJÖARBETE 63TILL FRIVILLIGT KONSUMENT- OCH
5.1.8 PRISER PÅ 63EKOLOGISKT ODLADE LIVSMEDEL

FÖR5.2 UTARBETA MILJÖPÅVERKANHUSHÅLLENS 64STATISTIK
5.3 BEFINTLIG 65STATISTIK

FRÅN OMRÅDEN6 EXEMPEL VIKTIGATRE 69

FÖRSLAG6.1 VARUOMRÅDET 73INOM
6.1.1 KONSEKVENSERNA FÖR MILJÖKONSUMENTER OCH SKA

73ANALYSERAS I STANDARDISERINGSARBETET
6.1.2 KONSUMENTERNAS INFLYTANDE I STANDARDISERINGSARBETET

STÄRKAS 75SKA
ALLMÄNNA6.1.3 MEDEL TEL STANDARDISERING OCH

MILJÖMÄRKNING FÖRDELAS SÅ MILJÖMÅLET 77SKA ATT BEAKTAS
l KONSUMENTVERKET FÖRSKA VERKA ATT VILSELEDANDE

MILJÖARGUMENT ANVÄNDS MARKNADSFÖRING 81INTE I
6.1.5 KONSUMENT- MILJÖFRÅGORNA TV 82OCH SKA SYNAS I
6.1.6 KONSUMENTERNA FRÅNSÅGASKA ENKELT KUNNA SIG

84DIREKTREKLAM
6.1.7 KONSUMENTPRISINDEX KMV-MÄRKTASKA BEVAKA VARORS

86PRIS
FÖRSLAG6.2 87INOM BOENDET

6.2.1 BOSTÄDER MILJÖDEKLARERAS 87SKA
6.2.2 SLUTNA NÄRINGSÄIVINEN FRÄN HUSHÅLLENKRETSLOPP AV SKA
UNDERLÄTTAS 89
6.2.3 KONSEKVENSER AV DEN AVREGLERADE ELMARKNADEN SKA
UNDERSÖKAS 90
6.2.4 HUSHÅLLEN SKA DEBITERAS EFTER FAKTISK
ENERGIFÖRBRUKNING 90
6.2.5 MILJÖANPASSNnxIG PÅAV BOSTADEN SKA GE RABATT

92FASTIGHETSSKATTEN
FÖRSLAG6.3 92INOM RESANDET



SOU 1996: 108

6.3. l PERSONBILAR MILJÖDEKLARERAS 93SKA
6.3 KONSUMENTERNA FÅ ANVÄNDBARSKA INFORMATION OM

BILÄGANDE 94TRANSPORTER UTAN
6.3.3 ENSKILDA FÖRUTAN SKABIL KUNNA DRA AV KOSTNADEN

95HYRBIL
6.3.4 SAMHALLETS UTGÅ FRÅN BILÄGANDE 96PLANERING SKA INTE
6.3.5 INNEHAVARE FÖRMÅNSBIL TJÄNA PÅ KÖRAAV SKA KUNNA ATI

97SPARSAMT
6.4 BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR FÖRSLAGEN 99TILL

6.4.1 MARKNADSFÖRINGSLAGEN, STANDARDISERING OCH
MILJÖMÄRKNING 99
6.4.2 ENERGISPARANDE BOSTÄDER 112I
6.4.3 MÄTNING ENERGIFÖRBRUKNING BOSTÄDER 113AV I
6.4.4 UTREDNINGAR FÖRMÅNSBILAR 116OM BESKATTNING AV

FÖRSLAGEN6.5 KONSEKVENSER 117AV

FRÅGOR FÖR MILJÖMÅLET7 ANDRA VIKTIGA 119

SAMHÄLLELIGA7.1 MÅLKONFLIKTER 119
MILJÖPOLITISKT7.2 ETT 120DILEMMA

SKATTEVÄXLING7.3 121
7.4 PRODUCENTANSVARET 122

MILJÖPÅVERKAN7.5 ARBETE, 122FRITID OCH
7.6 FORSKNING 123OCH UTVECKLINGSARBETE

BILAGOR8 125

KOMMITTEDIREKTIV8.1 MILJÖNKONSUMENTERNA 125OCH-ÖVERSIKT8.2 ÖVER 161INFORMATIONSMATERIAL
DOKUMENTATION8.3 FRÅN UTREDNINGENS SEMINARIUM

INFORMATION, MILJÖ LIVSSTIL 130OCH



SOU 1996:108

Sammanfattning1

Mitt uppdrag utforma handlingsplan för det miljömålet iär att en nya
konsumentpolitiken. Miljömålet formulerat: "att sådana konsumtions-är
och produktionsmönster utvecklas minskar påfrestningarna pásom

Dettamiljön och bidrar till långsiktigt hållbar utveckling". ärsom en
kunnamycket långtgående mål. princip skulle det gällaIett ettsom

övergripande mål för hela miljöpolitiken.

Konsumenten den centrala aktören och i min handlingsplan har jagär ett
hushållsnära perspektiv. hushållet och avfallI produceras matt.ex.
parallellt med konsumtionen lagad och el. På marknadenvännemat,av
kan konsumenten välja köpa miljöanpassade produkter. Somatt
medborgare kan konsumenten opinionsbildande, organisera sig ochagera
uttrycka sin vilja i allmänna val. Min handlingsplan syftar till stärkaatt
både konsument- och medborgarrollen.

miljömåletDet dimension åt konsumentfrågoma. Fler skanya ger en ny
livsstil medger hållbar utveckling. Därföratt antaengageras en som en

måste konsumentpolitiskaden verksamheten inriktas på alla igrupper
samhället och mycket förändringar ofrånkomligtbehövs. Det är attstora
vår konsumtion och våra livsmönster också ska i globaltettses
perspektiv, eftersomeftersom förbrukar ändliga ochresurser
miljöpåverkan går nationsgränsema.över

vanlig föreställning behöverDet konsumenternaär atten mer
infonnation åstadkommaför kunna leva miljöanpassat. förMenatt att
sådana genomgripande förändringar informationlivsmönstren måsteav
kombineras med andra styrmedel.

Jag har därför utformat strategier tillsammans kan läggatre som
grunden för det fortsatta arbetet för miljömålet. Strategiema innebär att
konsumentfrågoma ska få högre konsumenternasstatus, att engagemang
ska underlättas och tillvara konsumenterna få entydigaskatas samt att
budskap i miljöfrågor.

Mina generalla förslag handlar dels hur i arbetet ska startaom processen
och utvecklas vidare, för fördelasdels hur arbetet skaansvaretom
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mellan aktöremar Redan det många offentliga aktörer inomärnu
konsumentområdet och med miljömålet tillkommer ytterligare fler.

Vidare lämnar jag förslag på konkreta åtgärder inom några områden.
Med dessa exempel vill jag visa på tillämpningen de strategiema.treav

iProcessen arbetet miljömåletmot

De viktigaste delarna i enligt min mening utvecklaär attprocessen
miljömålet, det mätbart och sedan redovisa hurgöra målet.nännar oss

För precisera miljömålet föreslår jag det ska kompletterasnärmareatt att
med kunskapsmål. Kunskap och insikter miljöproblemenett ärom en av
förutsättningama för konsumenternas Kunskapsmål kanengagemang
omfatta grundläggande naturvetenskapliga insikter det likaårmen
viktigt de globala sambanden mellan konsumtion och miljöpåverkanatt
kan klarlåggas.

Miljömålet kan emellertid preciseras på flera föreslårJag detsätt. att
ska kopplas till miljöpolitikens mål. Om konsumenternasäven andel av

utsläppen påverkar miljön uppskattas, kan mätbara målämnenav som
för hur mycket utsläppen från konsumentsektom ska minska.anges

Sådana mål kan direkt följas och redovisas.upp

En konsumentpolitisk redovisning bör fortlöpande till riksdagen.göras
När det miljömåletgäller föreslår jag årlig avstämning ska visaatt en
kunskapsläget, förändringarna konsumentsektoms utsläpp hursamtav
den kombinerade strategin har kunnat följas. Dessutom föreslår jag
avstämningen visaska hur förslag i offentliga utredningar och
propositioner beaktar effektema på hushållens miljöpåverkan. Genom
den delen redovisningen jag framtida politiska beslutattsenare av avser
ska kunna konsumenterna samstämmiga budskap i miljöfrågor.ge

Ansvarsfördelning i arbetet miljömåletmot

Arbetsfördelningen mellan olika aktörernade bör renodlas så att
Konsumentverket får huvudansvaret för konkretisera inriktningen föratt
arbetet realiserasmiljömålet. Om miljömålet ska krävs bredmot att en
miljökompetens kan byggas inom verket. kräver i sinDetta turupp
antingen verksamheten omprioriteras eller får utökadeatt resurser.

Den kommunala konsumentverksamheten behöver ökade likaså.resurser
Konsumentverket kan dock söka andra samarbetspartners deutöversom,
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kommunala konsumentvägledama, skulle kunna fungera länk tillsom en
konsumenterna.

Övriga samverkamyndigheter ska ha uttalat medett attansvar
miljöfrågor. jagKonsumentverket i konsument- och Men attser

olika aktörerna konsumentverksamheten måstesamarbetet mellan de i
systematiseras och befástas ytterligare.

för och miljöfrågor kan förutom befästaEn delegation konsument- att
viktigt,samarbetet ökad åt frågorna inte minstäven status samt,ge

miljömålet iskapa för det gränsöverskridande nytänkandeutrymme som
konsumentpolitiken värdefulltkräver. Delegationen kan stöd förettvara

ocksåKonsumentverket då deras verksamhet vidgas till omfattaatt
miljömålet. kan vidare ha pådrivande i framtagandetDen rollen av
underlag till regeringens årliga skrivelse till riksdagen.

Generella förslag

miljömåletI sammanfattning mina generella förslag för arbetetär mot
alltså:

miljömålet ska övriga konsumentpolitiska målha tyngdatt samma som

miljömålets fortlöpandeprecisering ska och uppdaterasöveratt ses

miljömålet ska konkretiseras med kunskapsmålatt ett

miljöpolitikens mål ska relateras till konsumentsektomatt

förslagen i offentliga utredningar propositioner ska beaktaochatt
förväntade effekter på hushållens miljöpåverkan

regeringen årligen ska miljömåletredovisa till riksdagen huratt
utvecklas

regeringen ska inrätta delegation för miljö och konsumentfrågoratt en

miljömålet iKonsumentverket ska sektorsansvar föratt ettges
konsumentpolitiken

frågorandra myndigheter ska samverka med Konsumentverket iatt som
konsumenterna och miljönrör

Naturvårdsverket ska bedöma hur konsumentsektom så andraatt som
sektorer minskadesamhället bör bidra till de nationella målenav om
utsläpp

flera aktörer bidra kunskapsmålet Konsumentverketska till nås.att att
ska ha huvudansvaret för riktad tillutbildning och information
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konsumenter i frågor konsumtion och miljö. Utbildnings- ochom
förlagsverksamhet ska myndighetsuppgificr för Konsumentverket.vara
Högskolelagens portalparagraf ska kompletteras med utbildningenatt
ska förmedla kunskaper miljön. Högskoleverket ska inrikta befintligaom
utvecklingsanslag på integrerade miljöinslag i utbildningar inom
information, journalistik och media.

Nationalkommittén för Agenda 2l ska verka för det lokalaatt att
miljöarbetet sammanlänkar Agenda 21 med konsumentverksamheten.

statligt stöd till frivilliga organisationers konsumentarbete skaatt
fördelas med beaktande miljömålet.av

Exempel på åtgärder enligt handlingsplanens strategier

Vår konsumtion vårt boende och våra områdenär treav varor, resor
har betydelse för påverkan på miljön. Det inom dessastor ärsom

områden förändringar skulle kunna uppnås. De åtgärder jagstorasom
föreslår inom dessa områden inte de enda möjliga de endastär ärutan
exempel. Jag vill med exemplen visa förändringar blir möjligaatt om
strategiema i min handlingsplan får samverka.

Följande mina konkreta förslag inom varuområdet:är

Konsument- och miljöfrågor ska beaktas standardiseringsarbeteti
genom

generella analyser konsekvenserna för konsumenteratt och miljöav
genomförs i svenska förslag till standarder utarbetas med statligsom
finansiering.

Sverige verkar för generella analyser konsekvensernaatt föratt av
konsumenter och miljö genomförs i europeiskt och internationellt arbete
med produktstandardisering.

Konsumenternas inflytande standardiseringsarbeteti ska stärkas
genom

för Konsumentrådet vid SIS vidgas tillatt inkluderaansvaret att
miljöfrågor. Samtidigt kompletteras rådets kompetens så den ocksåatt
inkluderar miljöfrågor.
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kommissionen förbättrarfor EuropeiskaSverige verkaratt att
europeiskadelta i detför frivilligorganisationermöjligheterna att

standardiseringsarbetct.

fördelasmiljömärkning skamedel till Standardisering ochAllmänna
miljömåletmed beaktande genomav

Standardiseringtill näringslivsrelateradandel statsbidragetatt en av
miljöaspekter i standardiseringen.föravsätts

till mandateradmedel speeialdestineradeanvändningen redovisasatt av
miljö.till konsumentfrågor ochStandardisering anknyter yttresom

berättigad tillekologiska livsmedel blirKRAV:s infonnationatt om
nordiskSlS:s informationstatligt stöd i utsträckning omsomsamma

miljömärkning.

miljömärkning förtill nordiskdel statsbidraget avsättsatt en av
miljömärkning.utveckling kriterier förav

vilseledandeska använda miljöargumentMarknadsföring inte genom

sådana marknadsforingslagen.Konsumentverket fallprövar motatt

skaKonsument- och miljofrâgorna i TVsynas genom

for TV-reklam inte tillKonsumentverket verkar uppmuntraratt att
sådana reklaminslagskadliga for miljön ochbeteenden prövarärsom

marknadsföringslagen.mot

infomierandeKonsumentverket verkar för praxis för det TV-att att
infonnationAnslagstavlan utvecklas så ocksåattprogrammet om

miljö och livsstil kan sändas.

direktadresseradenkelt kunna frånsdgaska sigKonsumenterna
reklam genom

enskildasfor SPAR-registrets användning utvecklas säreglerna attatt
vidarebefordras till andraönskemål slippa reklam kanattom

registerhållare.

Konsumentprisindex ska bevaka KRA V-märkta prisvarors genom

Jordbruksverket verkar forKonsumentverket i samråd medatt en
ekologisktprisbevakning i handeln odlade varor.av

mina förslag:När det gäller boendet är

Bostäder ska miljödeldareras genom
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Boverket Naturvårdsverketi samråd Konsumentverket ochmedatt
verkar för till miljödeklarationerkonsumenterna får tillgångatt av
bostäder.

hushållen ska underlättasSlutna kretslopp fránnäringsämnenav
genom

försök medNaturvårdsverket i samråd Boverket utvärderarmedatt
kretsloppsanpassadekretsloppstoaletter och underlättar lokala,

avloppslösningar.

Konsekvenser undersökasden avreglerade elmarknaden ska genomav

Konsumentverket i undersökersamverkan med NUTEKatt
konsekvenserna för konsumenterna och miljön avregleradav en
elmarknad.

Konsumentverket energiföretagens rutiner tillatt uppmuntrar tarsom
konsumenternas för elenergi.attvara engagemang spara

Hushållen ska debiteras efter faktisk energiförbrukning genom

enskild förbrukning ochvänne mäts.att varmvattenav

bostaden rabattMiljoanpassning ska fastighetsskattenpáav ge genom

samråd NaturvårdsverketBoverket i med Konsumentverket och taratt
diñerentiering förfram för fastighetsskattenett system av

förmiljöanpassade bostäder. samordnas medDetta systemetsystem
miljödeklaration bostäder.av

slutligen mina förslag:Inom resandet, är

Personbilar ska miüädeklareras genom

NaturvårdsverketVägverket i samråd Konsumentverket ochmedatt
verkar för till miljödeklarationer förkonsumenterna får tillgångatt
personbilar.

Konsumenterna ska få användbar information utantransporterom
bilägande genom

tillKonsumentverket för få tillgångunderlättar konsumenternaatt att
användbar information bilägande samlar ochutan samttransporterom

isprider kunskap villkoroch erfarenheter resenäremasom
kollektivtrafiken mellan bl.a. kommuner.

Enskilda bil ska kunna dra kostnaden för hyrbilutan av genom
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enskilda skattskyldiga inte bil får draatt äger rätt attpersoner som av
kostnader för bruk hyrbil kommunalskatten.motav

Enskilda innehar förmánsbil ska kunna tjäna körapásom att
sparsamt genom

Vägverket i samråd med Konsumentverket och Naturvårdsverketatt tar
fram för differentiering beskattningen fönnånsbilarett system av av som
utgår från bilens miljöegenskaper. Detta samordnas medsystem

för miljödeklaration bilar.systemet av

värdet fönnånsbil beskattas utgående från dels fömiånsbilensatt av
miljöegenskaper, dels företagets bokförda kostnader för bilen, företagets
kapitalkostnader för bilens inköp bilens värdeminskning baserad påsamt
inköpspris och körsträcka.

innehavaren fömiånsbil själv betalar bensinförbrukningen.att av en
Körning fönnånsbil tjänsteni sedan på liknandeersätts sättav som
användandet privat bil i tjänst.av
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avgränsningInledning, strategier och2

omfattande och vittförgrenat Detoch miljönKonsumenterna änme.är ett
lappaså mycket ska köpa miljömärktahandlar allaän att varor,om mer

vårhandlaroch laga kläder eller sina Detsortera sopor. om
valvår livsstil. ingår blandkonsumtionsnivå och hela Där annat av

bostad, behov och drömmar fritiden.transporter omav

forlångtgående miljömål utformatsDärför har också mycketett
Miljömålets fonnulering "attkonsumentpolitiken riksdagen 1995. ärav

utvecklas minskarsådana konsumtions- och produktionsmönster som
långsiktigt hållbarpåfrestningarna på miljön och bidrar till en

livsstilsbegreppet.utveckling". Konsumtionsmönster innefattas i
påverkarmålets fonnulering med vår livsstilantyderDärutöver att
agerandeinnebär utmaning; vårtproduktionsmönstren. Detta storen

utanföroch kommer nåpåverkar produktionen detta ävenattgenom
och återverkningar globalt.landets gränser ge

arbetefram handlingsplan for detMitt uppdrag är att ta moten
påbörjas. utvecklamiljömålet ska En viktig del i planen är attsom nu

det mätbart och sedan fortlöpande redovisa hurmålet, närmargöra
kommer klargöras två kapitlen.målet. i de kommandeDetta attoss

för strategier jag har valt for planen.dess vill jag dock redogöra deInnan

strategierHandlingsplanens2.1

människorönskar min till mångaJag utredning ska leda attatt egenav
belastningensåkrañ och vilja kan ändra invanda levnadsmönstersina att

stärksstrategier får samverka såpå miljön minskar. följandeOm tre
effekt.och min plan kankonsumenternas medverkan i miljöarbetet ge

konsumentfrågorna haska högre status,

tillvara,konsumenternas ska underlättas och tasengagemang

entydigt.till skadet samlade budskapet konsumenterna vara
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Miljöfrågor gäller alla, och i framtiden. Konsumentfrågor haross nu
hittills hafi mindre framskjuten plats, de uppfattas i allmänhet gällaen
bara konsumentfrågori samhället. När miljö- ochsvagare grupper nu
kopplas miljömålet måste, min uppfattning,enligtsamman genom
konsumentverksamhetens inriktning förändras på genomgripande sätt.ett
Verksamheten ska syfta till alla konsumentgrupper ochatt engagera
bidra till frågorna konsumenterna och miljön i ökad omfattningatt om
förekommer i det offentliga samtalet.

Oftast ñnns inga motsättningar mellan aktiva och passivastörre
konsumenters intressen. Alla har fler konsumenter blir aktivanytta attav
och driver konsument- och miljöfrågor. innebärFler aktiva konsumenter

medborgerlig opinion för miljöinriktade politiska beslut. Därförstörreen
det viktigt undanröja eventuella hinder och på alla tillär sättatt ta vara

de aktiva konsumenternas i miljöfrågor.engagemang

Målkonflikter i samhället kan förhindra konsumenternaatt agerar mer
miljöanpassat. stärka konsumenternas tilltro till miljömåletFör iatt
konsumentpolitiken det viktigt riksdag och regering hållerär att en
konsekvent linje. Miljöfrågoma genomgripande till sin karaktär ochär
ska tillåtas påverka också andra politikområden exempelvis skatte-som
och finanspolitiken. Om detta inte sker kan ekonomiska signaler och
uppmaningar miljöanpassning komma verka i riktningar.att motsattaom

Jag vill betona budskapet också måste entydigt tiden såöveratt attvara
konsumenter och producenter vågar miljöinvesteringar. Att väljagöra

miljösynpunkt ska sig,löna sikt.rätt ävenur

2.2 Avgränsningar

Innan de beskrivna strategiema kan tillämpas vill jag kort beskrivaovan
hur utredningens arbete har avgränsats.

Det finns ingen ochtydlig självklar skiljelinje mellan miljömålet i
konsumentpolitiken å sidan och miljöpolitiken å andra sidan.ena
Miljömålet i konsumentpolitiken uttrycket minskartar genom
påfrestningarna på miljön och bidrar till långsiktigt hållbaren
utveckling egentligen sikte på hela miljöpolitiken och också på stora
delar den ekonomiska politiken.av

Dessutom visar begreppsparet konsumtions- och produktionsmönster i
målets formulering tydligt på den kopplingen dem emellan. Intenära

Åtgärderheller här finns någon klar skiljelinje. riktade enderamot
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åtgärdernavilken deldettabägge delarna ipåverkar oavsettpar,
inriktats mot.

eñermiljöpåverkan ochhushållens direktahar utgått från strävarJag ett
inriktas påutredning. Intressetdennaperspektiv ikonsumentnära

såledeskommeragerande. Jagfor stödja konsumenternasåtgärder att
såproduktionendirektriktaspå åtgärdergåinte motnärmareatt som

behandlajagkommerhellerkretsloppsdelegationen Inte attgör.som
agerande konsumenter.landstingens ellerkommunernas, statens som

gränsöverskridande.alltsåkonsumentpolitikmiljö- ochOmrådet är
eller mindreradutredsutredningSamtidigt med denna meren

bredd kan jagpå dennaexempelnåraliggande frågor. För nämna:att ge

SOU 1996:10betänkandeKonsumentforskningsutredningens
kunskapsluckorfyllaviktenvardag" betonar"Forskning for vår attav

vardagslivet.på forskningbetydligtoch satsa ommer

energi- ochanalyseraSkatteväxlingskommittén har till uppdrag att
konsekvensersamhällsekonomiskamiljöskattemas attsamt

miljörelateradefrånhöja intäkternamöjligheternaundersöka att
skatt på arbete.från andra,och sänka demskatter tsom ex

sammanhållenföreslåhar till uppdragMiljöbalksutredningen att en
stärkaska möjligheternamiljöområdet, bl.a.lagstiftning på att

miljöorganisationemas roll övervägas.

strategi förföreslåfått i uppdragKretsloppsdelegationen har att enen
övergripande målbådevaruproduktion, utarbetakretsloppsanpassad

skalldessa målförslag till åtgärder for hurredovisaoch delmål samt
sikt.och långnås på kort

få framåtgärder forKonsumentprisindcxutrcdningen ska föreslå att
prisförändringar. uppdragetIinformationbättre ochanalys omen av

undersökningarför lokalamodelleringår också utarbetaatt av
prisnivå och prisspridning.

godaoch spridersammanställerNationalkommittén for Agenda 2l
för Agenda 2exempel på lokalt arbete

utarbetahar i uppdragMiljö och Hälsa utredningen ettatt
ihälsoriskermiljörelateradeför minskahandlingsprogram att

Sverige.

stimulera debattenuppgiñMiljövårdsberedningen har till att om
informationsteknik ifått tilläggsdirektivmiljöfrågor och har om

mellaninformationfönnedfingenfrämjamiljöarbetet, bl.a. för att av
allmänheten.näringsliv ochfrivilliga organisationer,kommun,stat,
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Kommunikationskommittén ska föreslå nationell plan fören-
kommunikationer medverkar till uppnå miljöanpassatatt ettsom

samtidigt trafiksäkerhet, välfärd, långsiktigttransportsystem som
hållbar utveckling och regional balans konkurrenskraftigtettsamt
näringsliv främjas.

Jag har inte för avsikt fördjupa mig i sådant utreds andra.att som av
Vissa frågor särskilt intresse för konsumenterna kommer jag dock attav
beröra kortfattat i avslutande diskussionsavsnitt.ett

Resultatet min utredning ska således grunden och inriktningenav ange
för det fortsatta arbetet med miljömålet i konsumentpolitiken. Inom
några områden kommer jag illustrera den allmänna inriktningen medatt
exempel på konkreta åtgärder.

Resande, boende och varukonsumtion områden betydelsefullaär ärsom
för miljön och jag viktiga för påverka konsumenternasärtror attsom
attityder. Jag väljer lämna förslag till åtgärder inom dessa områdenatt
för visa hur strategiema i handlingsplanen kan samverka och på siktatt
också skapa förståelse för andra miljöpolitiska åtgärder.

harJag genomgående disponerat betänkandets så förslagen skatext att
bli tydliga. Kapitlen därför uppbyggda efter där förslagenär mönsterett
först sammanfattas inramade i och sedan redovisas för sig.rutaen var
Därefter i några fall fördjupad bakgrund till förslagen.ges en
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konsumentpolitikenMiljömålet i3

och inordnassammanfattasmiljömålet kangenerella förslagMina om
strategiema enligt nedan:under de tre

Konsumentfrågorna få högreska status

mål.konsumentpolitiskaövrigatyngdMiljömålet ska ha somsamma

och revideras.fortlöpandeprecisering skaMiljömålets överses

utvecklas.hur miljömåletredovisa till riksdagenska årligenRegeringen

tillvaraochska underlättasKonsumenternas tasengagemang

kunskapsmål.kompletteras medMiljömålet ska ett

målsättningar gällandebefintligaska följamyndigheterAnsvariga upp
miljö.konsumtion ochkunskaper om

entydigttill skabudskapet konsumenternasamladeDet vara

konsumentsektom.tillmål ska relaterasMiljöpolitikens

förväntadeska beaktautredningar och propositioneroffentligaiFörslag
på miljön.effekter

konsumentpolitiken:förFöljande nationella mål har fastlagts

ekonomiska ochsinautnyttjahushållen möjligheterskall ha goda att-
effektivt,andra resurser

på marknaden,stark ställningkonsumenternaskall ha en-
skyddas,säkerhetkonsumenternas hälsa och-
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sådana konsumtions- och produktionsmönster utvecklas minskarsom-
påfrestningarna på miljön och bidrar till långsiktigt hållbarsom en
utveckling.

De två sistnämnda målen har nyligen tillkommit i riksdagsbeslut prop.
1994/951140, bet. 1994/95:LU32, rskr. 1994/95:438.

Det miljömålet mycket generellt formulerat. Som jag tidigareärnya
skulle det i princip kunna gälla övergripandeantytt mål för helasom

miljöpolitiken. Miljömålet ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling,en
d.v.s. till god utveckling möjlig också för kommandeatt ären
generationer.

Att miljömålet konkret innebörd måste återkommandeettge en ses som
arbete där uppföljning kunskap och efterhand skapar möjligheterger ny
till ytterligare preciseringar. Flera aktörer inblandade i arbetet medär att
kontinuerligt följa verksamheten. Mina förslag dennarörupp som

behandlas utförligt i kapitlen aktörema ochprocess mer om om
redovisning.

3.1 Miljömålet och övriga mål i

konsumentpolitiken

Miljömálet ska ha tyngd konsumentpolitiskaövriga mål.samma som

Vi har ganska lång konsumentpolitisk historia i Sverige och jag kanen
klara paralleller mellan traditionell konsumentpolitisk verksamhet ochse

verksamhet för miljömålet i konsumentpolitiken. handlarDe bådaen ny
hushållning med Det finns emellertid också faktorerom ettresurser. par
vidgar perspektivet.som

Konsumentpolitiken har hittills främst hushållen medan detstöttat nya
målet innebär miljön ska skyddas från konsumtions-att och
produktionsmönstren. Eftersom miljöpåverkan kan förskjuten bådevara
i tid och leder detta till perspektivet ocksåatt öppnasrum mot
morgondagens konsumenter och konsumenter i andra länder.mot

En faktor gäller motiven för verksamheten. Hushållning ochannan
återvinning har tidigare främst syftat till förbättra ekonomin för detatt
enskilda hushållet, medan motivet för miljömålet minskaär att
belastningen på miljön. kanDet i och för sig enskildaävengagna
hushåll, kanske först på längre sikt.men
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kankonsumentpolitikenmiljömålet ifördock inte blundaskaVi att
målen.konsumentpolitiskaandradei konfliktståkomma gentemotatt

gäller arbetetsmotsättninginbyggdsådannärvarande finnsFör somen
konsumentpolitisknämligenskariktlinjerEnligt regeringensinriktning.

hushållensåtgärdersärskiltinriktasverksamhet avsersom
konsumentgrupper.tillbaskonsumtion och stöd utsatta

detbetydaintebehöver ärbeskrivitjag har attskillnaderDe ovan
förtecken.medverksamhetkonsumentpolitiskbedrivaomöjligt nyaatt en

nivåer.på allaverksamhetenmotiverardeMen översyn aven

konsumentpolitiskadenskäl tillhuvudsakligavill anföra tváJag att nya
samhället, d.v.s.iallainriktasskaframöververksamheten mot grupper

ellerkunskapkraft sininflytelserika ikonsumenter äräven mot avsom
ochsamhälletitongivandeekonomigodmedekonomi. Konsumenter är

konsumenterAktivaövrigamiljönsamtidigt belastakan än grupper.mer
producenterkonsumentvägledning,myndigheter,påkravställer större

pådrivande roll.därföroch de harhandelnpåsamt en

målen. MenkonsumentpolitiskafyraderangordnatinteRiksdagen har
defåsvårtharuppgifter närriskalltidfinns utrymmedet attatt nyaen

resursdiskussioner.minst iverksamhet, intebefintligiska integreras en

preciseringMiljömålets3.2

reviderasochfortlöpandeskapreciseringMiljömâlets överses

vidaresåledeskonsumentpolitiken kräverimiljömåletDet nya
ochverksamhetkonsumentpolitiskhittills gällt forperspektiv deän som

miljön.insikterdjuparedet kräver om
mål.övergripandebrukar kallaskategori målMiljömålet tillhör den som

följasviss månkan ikvantitativtsvåra utvärderamålSådana är att men
reelldetochanvändbartmiljömåletkvalitativt. För göraatt ge enupp

Uppföljningoch följasreviderasfortlöpandeinnebörd måste det avupp.
glöms bort.elleråsidosättsoftamål någotfastlagda är som

Ettolikapå flerapreciseras sätt.miljömålet skaföreslår därförJag att
två andramålet. Derevidera sättenochfortlöpande följasätt är att upp

vilkenbedömadelskonsumenterna,kunskapsmål förfastläggadelsär att
läggaskanmiljönbelastningenmål förmiljöpolitikensandel somav

konsumentsektom.på
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3.3 Kunskapsmål kompletterar miljömålet

Övriga miljömål ska kompletteras med kunskapsmål.ett

Miljömedvetenheten bland svenskarna i allmänhet ganska god.sägs vara
Det emellertid oklart vad läggs iär begreppet miljömedvetenhet.som
Vissa den uttrycks i viljan köpa miljömärkta andraatt attmenar varor,

det betyder ha kunskap och insikter i miljöproblematiken.att attanser
Miljömedvetenheten sannolikt mindre väljer denär om man senare
definitionen.

Även antal insiktsfulla entusiaster mycket uppoffringarett gör storaom
kommer inte miljöstömingama minska marginellt. Om detatt änannat

flertalet däremot kan till ändra litestora kanattengageras
miljöstömingama kommer vårt vardagsliv minska betydligt.attsom av
En viktig förutsättning för just kunskap. Dessutomärengagemang
lägger kunskap grund för kommande miljöpolitiska beslut.en

Behovet kunskap lyfts fram i Agenda 21-dokumentets kapitel 36. Därav
mål bl.a. uppnå miljö- ochatt snarastanges ettsom

utvecklingsmedvetande inom alla samhällssektorer i hela världen.

Bodil Jönsson, lektor i fysik vid Lunds universitet, har i olika
sammanhang framfört alla medborgare borde få djupare insiktatt om
naturvetenskap grundas på gedigna kunskaper. Kunskap,som menar
hon, kan möjliggöra beslut grundade på samförstånd, något ärsom
omöjligt inte delar begrepp och insikter.om man

finnerJag det riktig åtgärd formulera kunskapsmåläratt att etten som
led i arbetet med handlingsplan för miljömålet. Med kunskapsmåletten
kan nivån i miljödebatten höjas från symbolfrågor till systemfrågor. Mer
kunskap konsumtion och miljö nödvändigt, bådeärom ettur
naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv. kunskapsmålEtt kanett
dessutom mätbart.göras

konkretaNär kunskapsmål diskuteras blir den naturliga reaktionen att
vänder sig till skolan och ska börja bland bamen.säger attman

Emellertid finns redan de styrmedel behövs för kopplaattsom
miljökunskap till övrig utbildning i det svenska utbildningsväsendet.
Detta återkommer jag till i kapitlet aktörerna. Där bl.a. någraom anges
kompletterande åtgärder för utbildningsväsendet, framför alltmen
åtgärder för andra aktörer inom konsumentpolitiken så att
kunskapsmålet blir på miljömålet.ett vägensteg mot

I följande två delav-snitt jag hur kunskapsmålet konkret skulleanger
kunna fonnuleras det gäller dels naturvetenskapliganär miljöinsikter,
dels samhälleliga insikter sambanden mellan konsumtion och miljö.om
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ingenting försvinnerAllting sprids,

betydelsentillska sila kännaAlla medborgare pd attav

försvinner,allting sprids och ingenting

tillmarkenskoldioxid ochbinder luftensfotosyntes vattenväxternas
denbiomassaoch förmultningFörbränningbiomassa. ärav

frigörs.koldioxiod ochdd vattenmotsatta processen

påverkarbeteendenindividerssamhällens ochförändringar i
miljön,automatiskt

automatisktpåverkar intemiljö ochförändringar i natur
beteenden.individernassamhällenas och

sambandnaturvetenskapligavissa grundläggandeInsikter om
vardagssituationertilldemmed fonnågantillsammans översättaatt

konsumtionsmönstren.motivation ändraleda till ökadskulle kunna att
också varfor.förfaraskahurbehöverKonsumenterna veta menman

infonnationbedömamöjligt kritisktinsikter detMed sådana är att av
olika slag.

miljöutrymmeVi har ett gemensamt

betydelsensikt känna tillmedborgare skaAlla pá attav

det och varaför förbrukningenfinns attgränser resurserav
miljön.påverkar den globalakonsumtionsmönster

handlaroch miljökonsumtionpå sambandet mellanaspektEn omannan
världen. Dentilli förhållandevåra konsumtionsmönster resten av

fyraförbrukar helai välfärdbefolkning leverjordensfemtedel somav
hållbart i längden.inteDetfemtedelar ärnaturresursema.av

introducerats.rättvist miljöutrymmeår har begreppetPå senare
Towardsframhar tagitOrganisationen Jordens Värmer rapporten a

fordefiniera miljöutrymmettillEurope syftarSustainable attsom
d.v.s.självaberäknat och skattatharIEuropa. utrymmet,rapporten man

hur mycketländer ochi olikaanvändshur mycket resurser som
underfortfarandefor dettamåste minska. Metodernaförbrukningen är

forglobaladet finnsgrundläggande idénutveckling. Den gränserär att
totalarättvist. Detmåste fördelasoch detattresursuttaget mer

visar hurpå jordenmänniskor levermellan defördelatreursuttaget som
ochförfogande forfinns tillmiljöutrymmestort oss.var en avsom
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Att jordens tillgångar för vårt levasätter inte någongränser sätt äratt ny
tanke. Redan på 1970-talet diskuterades limits growth ochto
beräkningar gjordes hur länge oljereserver och andra skulleom resurser
räcka vid olika antaganden tillväxten.om

Som tankeredskap och pedagogiskt hjälpmedel dock begreppetär
miljöutrymme intressant för det på enkelt relateraratt sättett
konsumtionen till både global solidaritetstanke och till miljön. Det ären
möjligt föreställa sig sin beskärda del den uttrycksatt antalnär ettsom
liter bensin, knappast det gäller antal utsläppt koldioxidnär ett tonmen
på nationell nivå.

3.4 De generella målen i miljöpolitiken

Miljöpolitikens mål ska relateras till konsumentsektorn.

Den generella miljöpolitiken har sin grund i vision hållbaren om
utveckling. Syftet komma tillrätta med befintligaär miljöproblematt

också förhindra uppkomsten Principer och begreppatt harmen av nya.
vidgats, preciserats och etablerats tiden. På 1970-talet stod denöver
ekologiska grundsynen i fokus, denna en hållbarersattes av
utveckling och en miljöanpassad utveckling på 1980-talet och på

år etter kretsloppssamhällesträvar ettsenare .
Många miljöproblem måste lösas internationellt samarbete.genom
Sverige deltar aktivt i upprättandet internationella konventioner bl.a.av
inom för Förenta Nationemas miljöprogram. Sedan Sverige blivitramen
medlem EU har förutsättningama for Sveriges medverkan i detav
internationella miljöarbetet förändrats. I regeringens skrivelse
l994/95:l67 redovisas fyra sakområden prioriteras i det svenskasom
arbetet inom EU. Dessa är:

kampen försurning och klimatfrågor,mot-
kretsloppsanpassning,-
höjd ambitionsnivå för kemikaliekontroll och minskad användning av-

bekämpningsmedel,
bevarandet biologisk mångfald.av-

Dessa sakområden anknyter till de riksdagen fastlagda övergripandeav
målen i den nationella miljöpolitiken: skydda människors hälsa,att

1 miljöanpassat"Ett samhälle"NaturvårdsverketsaktionsprogramMiljö93, 4234.rapport
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hushållninggodlångsiktigtmångfalden, skapabiologiskadenbevara en
kulturlandskapzochskyddamed natur-samt attnaturresurser .

Övergripande nationellaslås fastriktningsangivclsermål och av
Utifrån dessaorganisationer.internationellaellerpolitiska organ av

miljökvalitet ochbeträffandefrämstkonkreta mål,formuleras sedan
har beslutatRiksdagenpåverkar miljön.utsläpp ämnen om ensomav

redovisarregeringenochför miljöarbetetnationella målrad sådana
har uppnåtts.i vilken grad detill riksdagenårligen

föreslår jagkonsumentpolitikenmiljömålet ifölja attFör att upp
beskrivasskafortlöpandemiljöbelastningenandelkonsumenternas av

gälleri frågorinblandademyndigheterredovisas. Flera olikaoch är som
fördelningentill denmiljön. återkommeroch Jagkonsumenterna närmare

kapitel.miljömålet irörandeuppgiftermyndigheternas nästaav

ochi utredningarförslagMiljöanalys3.5 av
propositioner

analyserasskaoch propositionerutredningarFörslagen oflentligai
miljöpåverkanhushållensförväntade eflekter påutifrån

isamstämmigt budskapbeslutenviktigt de politiskaDet ettär att ger
sådanförstamiljöfrågor till konsumenterna. Dct steget mot en

frågangenerellt skulle besvarautredningarkonsekvent linje att omvore
hushållensdå påmiljön, ocheffekter påförväntadeförslagens även

oftaharutredningaroffentligamiljön. Statensbelastning av
analyserbeslut. Ompolitiskaför samhälletsgrundläggande betydelse av

ochgenomförsmiljönochkonsekvenserna för konsumenterna
kommerriksdagenpropositioner tilli regeringensvidarebefordras
på långske förstkommeruppnås. detlångtgående effekter Men attatt

möjligt.såförslag införasjust därför bör mittsikt, snart som

ekonomiskadeoch beaktaska analyseraoffentliga utredningarAlla
märkligtEgentligen detutredningsförslagen kankonsekvenser ärge.som

ochjämställdhetdirektivgenerellameddelasdärutöveratt om
aspektermiljöpolitiskadirektivhelstregionalpolitik inga attommen som

belysas.ska

ekonomiska,degenomgripandeMiljökonsekvenser likaär mensom
generationerskommandetidsperspektiv. Omlängremed ännuett

2 miljö"."VårRegeringensskrivelseI995/961120
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möjligheter till hållbar utveckling förstörs så sker heller ingenen
ekonomisk utveckling i framtiden.

3.6 Information bra inteär men nog

Tidigare i detta kapitel har jag föreslagit miljömålet ska kompletterasatt
med kunskapsmål. kanDet finnas risk detta missforstås,ett att atten

uppfattar det skulle tillräckligt med information.attman vara mer

Jag tveksam till infonnationskampanjerär insatsenda skulleatt som
kunna fonnå människor ändra sina livsmönster iatt en mer
miljöanpassad riktning. Sådana kampanjer effekt det gällernärger
enklare budskap. finnsDet för informationens räckvidd ochgränser
information måste verktyg bland andra. Det också viktigtett är attvara
olika signaler från samhället syftar mål. Information hjälpermot samma
inte alls konsumenterna saknar alternativa möjligheter till agerande.om
På utredningens seminarium Infomation, miljö och livsstil se bilaga 3
efterfrågades sådant växelspel mellan olika samverkande strategierett
för påverkan information, mjuka och hårda stynnedel.t.exsom

Det gäller, för citera professor P-O Sjödéns föredrag vid seminariet,att
hjälpa människor tycka resursbevarande livsstil.att Då detatt ärom en

möjligt väljer det tycker Varaktiga förändringargöraatt som om.
beteenden outforskat område och det finns ingaär säkerställdaettav

samband mellan infonnation, upplysning, attityder och beteende. De som
forskar inom miljöarbetets inriktning påämnet kollektivaattmenar
nyttigheter och frågomas komplexitet traditionella modeller forgör att
marknadsföring -har mycket begränsade förutsättningar fungera iatt

Idetta sammanhang.

Professom i informationslära vid SLU, Ulrich Nitsch, vidpoängterade
seminariet vikten saklig och genomtänkt information miljö ochav en om
hushållning med Miljöinfonnation skiljer sig frånresurserna. annan
information främst den inte kan åberopa omedelbara fördelarattgenom
för målgruppen, d.v.s. eñektema förskjutna i tid och Denäratt rum.
enskilde kan då lätt det inte spelar någon roll inte allatro att om agerar.
Det alltså skillnad, enligt Nitsch, påär vända sig till konsumenteratt
med köpbudskap och ha budskap till individenett att ett som
medborgare. Miljöinformation måste engagera medborgaren till
reflektion vad till långsiktig för samhälletär helhetnyttaom som som
eller önskvärt etiska skäl. Jag ska återkomma till konsumentenav som
medborgare i kapitlet aktörerna.om
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4 Aktörerna i konsumentpolitiken

Sammanfattning förslag imina generella gäller aktöremaav som
konsumentpolitiken:

Konsumentfrågorna fåska högre status

Regeringen ska inrätta delegation för konsument- och miljöfrågor.en

Konsumentverket ska sektorsansvar för miljömålet.ges

Andra myndigheter ska samverka med Konsumentverket i frågor om
konsumenter och miljön.

Konsument- och miljöfrågoma ska sammanlänkas lokalt

Konsumenternas tillvaraska underlättas och tasengagemang

Högskolelagens portalparagraf ska kompletteras utbildningmed ävenatt
ska kunskaper ntiljön.förmedla om

Högskoleverket ska inrikta befintliga utvecklingsanslag till miljöinslag i
infomiations- och mediautbildningar.

ska säkerställaKonsumentverket allmänheten får tillgång tillatt
användbar information konsumtion och miljö.om

Det samlade budskapet till entydigtkonsumenterna ska vara

Naturvårdsverket ska följa hushållssektoms utsläpp, bedömasamtupp
samhällsekonomiskt vilken ska minskaperspektiv sektorettur som

utsläppen.

Statligt stöd till fördelaskonsumentrelaterad verksamhet ska så ävenatt
miljömålet beaktas.
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inlederJag detta omfångsrika kapitel med beskriva konsumentrollenatt
några olika perspektiv. övrigt har kapitlet förslagenI lagts så attur upp

först sammanfattas i och därefter utvecklas de underrutan ovan
respektive rubrik. bakgrundsfaktaDe ligger till grund försom

återfinns i kapitlet.resonemangen senare

4.1 Producent, konsument och medborgare

Konsumentrollen mångfaeetterad. Ibland övergår frånär att vara
konsument till producent, exempelvis kommer hem frånnäratt vara
affären och lagar inhandlade råvaror. tillfällenAndra sådanamat ärav

underhåller och saker i hemmet. samhällsstatistikenInär reparerar
brukar siganvända begreppet hushåll för inbegripa bådeattman av
konsumtionen och den produktion sker i hemmen. Energianvändningsom
och avfall kommer hushållens matlagning kan betydandeetc.som av ge
bidrag till hushållens miljöbelastning. miljösanunanhangI det därförär
viktigt betona faktiskt producerar hel del i hemmet. Hushållatt att en

emellertid objekt det lätt för tankenläsaren i uteslutaär görett attsom
sig själv. Jag har oftast valt istället använda begreppet konsument.att

Allmänhetens intresse grundläggande förutsättning förär atten mer
miljöanpassade levnadssätt ska utvecklas. rad undersökningar visarEn

svenskarna intresserade miljön. år i rad, ochTre 1987, -88 -89äratt av
utpekade medborgarna "miljö" den viktigaste samhällsfrågan. Desom
två påföljande åren "landets ekonomi" respektive "sysselsättning"angavs

därefterden viktigaste frågan, miljö kom tättsom men

Individens för lösa miljöproblemen kan betraktas bådeattansvar ur
synvinkel.konsumentens och medborgarens främstDen betonarsom

konsumentperspektivet hävdar individens roll medvetetäratt att agera
konsument på marknad. Genom välja miljöanpassadeattsom en varor

och tjänster uttrycker individerna sitt miljöengagemang och påutövar
detta sin konsumentmakt producentema.sätt mot

Med medborgarperspektivet individernas viktigaste i miljö-rollär
sammanhang opinionsbildande, organisera sig och iatt attagera
allmänna val uttrycka sin vilja politikerröstaattgenom vars
inställning till miljöfrågoma med denöverensstämmer egna.

3 Lönngren Axelsson "Hinder1995 ochmöjligheterför miljöarbete- kartläggning centralaen av
aktörersproblembilder"
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Vilken de båda rollerna har varierat tid.betonats Underöverav som
slutet 1980-talet lyftes konsumentrollen fram. Oavsett vilket perspektiv

utgår från så utbildning, information och folkbildning viktigaärman
instrument för och tillvaraatt taengagera engagemang.

Jämfört med befolkningen i andra europeiska länder lägger svenskarna
på regering och industri för miljöfrågoma. Gfklösastörreett attansvar

Marknadsforskning 1990 Samtidigt visar undersökning atten annan
allmänheten har lågt förtroende för fönnågan hos myndigheter,
näringsliv och politiker lösa miljöfrågoma. SIFO 1990.att

Svenskarna tycks alltså frånsäga sig och det äransvaret attmena
politikerna och näringslivet ska för miljön, aktörer detasom ansvar som
tydligen inte hyser förtroende för. Beslutsfattare hänvisar till
allmänhetens bristande då kritiserasde för otillräckligtengagemang
agerande. Det finns risk för aktörema på så varandrasätt väntaratt ut

kanvilket bidragande orsak till långsam utveckling påvara en en
miljöområdet. harFenomenet kallats "ansvarsfällan". Lönngren
Axelsson 1995 Möjligen skulle denna fälla kunna undvikas med större
förståelse för både konsument och medborgare. Deatt agerar som
strategier jag använder i min handlingsplan syftar till bådestärkaatt
konsument- och medborgarrollen.

4.2 delegationInrätta för konsumenternaen

och miljön

skaRegeringen inrätta delegation för konsument- och miljöfrågoren

Konsumentpolitik i Sverige bedrivs många olika aktörer. Fleraav
departement, statliga verk, kommuner, organisationer och enskilda
konsumenter inblandade. Verksamheten kännetecknas bredd,är av
mångfald och inriktas på såväl övergripande individuella frågor.som

konsument-Inom och miljöområdet förekommer omfattandeett
samarbete mellan de olika instansema. samarbete behöver befastasDetta
och systematiseras, för höja också förarbetetsatt status attmen
effektivisera det. Jag miljöfrågomaövertygad kanär att ettom ge
välbehövligt lyfi för konsumentpolitiken.

forumMin slutsats blir regeringen måtte inrätta kanatt ett som ge en
ökad tyngd konsumentfrågoma och för det nytänkandeett utrymme

konsumentpolitikens miljömål kräver. har utformat förslagJag mittsom
till sådant forum konsument- miljödelegationoch inrättadett som en av
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regeringen. likväl tänkbart också InrikesdepartementetDet är att en av
sammankallad referensgrupp skulle kunna fylla funktion.samma

Jag förväntar mig det miljömålet i konsumentpolitiken kommeratt nya
innebära såväl miljöfrågor konsumentfrågor hanteras påatt att ettsom

Delegationens roll alltså få igång tankeprocessen kringsätt. ärnytt att
sambandet mellan konsumtion och miljö.

omedelbara och uppgiften for delegationen blirDen centralamest att
samla delar det underlag behövs för årlig redovisningav som en av
miljömålet konsumentpolitiken. föreslagiti En sådan redovisning har jag
i kapitlet miljömålet i konsumentpolitiken. gåJag kommer attom

på innehållet i den föreslagna regeringsskrivelsen tillnärmare
riksdagen i kommande kapitel redovisning.ett om

Vidare ska delegationen utveckla och debattera konsument- och
miljöfrågor, möjligheter och behov samordna insatser påöver attse
området bidra till erfarenhetsutbyte mellan aktörerna. Den skasamt
varken beslutande eller utredande, fungera brygga mellanutanvara som
de aktörer i dag inblandade i konsumentpolitisk verksamhet.ärsom

Representanter i delegationen ska nomineras Konsumentverket,av
Naturvårdsverket, Boverket mfl. berörda myndigheter, Kommun-av
förbundet organisationer miljö-andra med anknytning till ochsamt
konsumentfrågor.

möjligEn effekt delegationens verksamhet kan bli fler kommunerattav
initierar arbete med konsumentpolitiska där ävennya program
miljömålet i konsumentpolitiken kan konkretiseras. har endastl dag ett
fåtal kommuner konsumentpolitiska program.

4.3 Formulera kunskapsmål

Flera ska bidra till kunskapsmáletinstanser näs:att
Konsumentverket ska ha huvudansvar för utbildning och

information riktas till konsumenter frågor kring miljö ochisom
konsumtion.

Utbildnings- och förlagsverksamhet ska betralaas som
myndighetsuppgifier för Konsumentverket.

Högskolelagens portalparagraf ska kompletteras med miljömål.
Integrerade miljöinslag ska utvecklas inom högskoleutbildningar

inom information, journalistik och media.
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kapiteltidigareI har jag föreslagit kunskapsmål ska formuleras föratt
på sikt uppnå miljömålet i konsumentpolitiken.att Ofta framförs vikten

börja med barn ochatt ungdomar för på sikt nå önskvärdaav att
förändringar i samhället. Förskolan, skolan och lärarutbildningama har
viktiga uppgifter fylla för påverka attityder till miljöfrågomaatt hosatt
barn och ungdomar.

Trots det jag inte det krävs ytterligare statliga åtgärder påattanser
skolans område. De styrdokument finns för skolan och högskolansom
innehåller redan bra och täckande fonnuleringar miljö.om
Utvecklingsarbete bedrivs också på många håll. Jag har emellertid

Högskolelagens portalparagrafnoterat föreskriveratt högskolansatt
utbildningar ska främja förståelse för internationella förhållanden samt

jämställdhet alltid ska iakttas. Miljöaspekteratt däremot inte med.tas
Det särskilt anmärkningsvärtär eftersom högskolelagen ändrades så sent

år 1992. Riksdagen bör åtgärda detta.som snarast

Det firms regeringsbeslut på miljöinslag ska integreras i högskolansatt
utbildningar och särskilda utvecklingsmedel har föravsatts att
åstadkomma detta. Det strategiskt viktigt framtidaär informatöreratt
och journalister verksamma inom mediabranschen erbjuds utbildningar
med miljöinslag naturligt kopplade tillär utbildningamas övrigasom
innehåll. Jag därför högskolans bidrag till uppnå detattanser att
föreslagna kunskapsmålet ska detta anslag till utbildningaratt styravara

förbereder för yrken med anknytning till information.som

Information och utbildning riktad konsumenterna i syfte uppnåmot att
miljömålet i konsumentpolitiken ska uppgift förvara en

ÖvrigaKonsumentverket. myndigheter med anknytning till miljö eller
konsumenter ska fram bakgrundsmaterial kan liggata till grund försom
ytterligare preciseringar mil jömålct i konsumentpolitiken.av

Konsumentverket och Naturvårdsverket bedriver såväl vidareutbildning
förlagsverksamhet. Om slår fast kunskapsmål och myndigheternasom

får i uppdrag verka för nå detta, såatt utbildning ochatt är
förslagsverksamhet betrakta myndighetsuppgifter. Detta gäller iatt som
synnerhet för Konsumentverket utbildningar vänder sig tillvars
lärarutbildare och konsumentvägledare, strategisktärgrupper som
viktiga för nå allmänheten.att
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Renodla arbetsfördelningen och4.4 ge
Konsumentverket särskilt ansvar

konkretisera detha huvudansvar förKonsumentverket ska att
konsumentpolitiken.konsumentinriktade arbetet med miljömålet i

Övriga samråda meduttalatmyndigheter ska ha ett attansvar
och miljön.Konsumentverket frågor konsumenternai om

konsumentsektorn andraNaturvårdsverket ska bedöma hur såsom
minskadebör bidra till de nationella målensektorer samhället omav

utsläpp.

konsumentpolitiken bedrivssamarbetsprojekt för miljömåletDe i som
myndigheter ska årligenoch andra berördamellan Konsumentverket

skrivelse.redovisas i regeringens

prioriteringsgrundenansvarsfördelningSyftet med den föreslagna är att
i ökadmyndigheterför Konsumentverkets samarbete med andra

i Konsumentverketsutsträckning ska bli miljöpolitisk. viktig delEn
och för informationalltså arbetet för kunskapsmåletär om enansvar

miljöanpassad livsstil.

myndigheterKonsumentverket och andraAtt ansvarsfördelningen mellan
"Konsumentpolitik i tid" SOUbör preciseras också inoterades en ny

tillhandahåller1994:14. finns i dag statliga instanserDet tre som
elförbrukning.infomiationsmaterial till konsumenterna effektivriktat om
myndighet seMaterialet till utredningen från respektiveskickatssom

innebärpå onödigt dubbelarbete. Detbilaga 3 bara exempelär ett
aktiviteteringa allsslöseri med knappa och det kan leda till attresurser

informationsker inom viktiga områden. kan mängdenandra Dessutom
skapa förvirring hos mottagarna.

i natunniljön.Naturvårdsverket till uppgift tillståndethar rapporteraatt
till olika sektorer iVerket identifierar miljöstömingar och relaterar dem

Naturvårdsverket dessutom skasamhället. föreslårJag göraatt en
prioriterassamhällsekonomisk bedömning vilka sektorer ska närsomav

olikadet gäller minska de utsläppen.att

miljömålet iförförväntar mig uttalat sektorsansvarJag att ett
i detKonsumentverket deltar aktivtkonsumentpolitiken innebär att

och utåtriktadoffentliga miljöfrågor och intar drivandesamtalet enom
samarbete bedrivsroll. återkommande redovisning detEn av som

drivkraft.viktigtillsammans med andra myndigheter kan här vara en
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godakonsumentvägledamakommunalaSamarbetet med de ger
tillKonsumentverket levaför Skaförutsättningar detta. upp

följerkompetens,dock breddar sinsektorsansvaret, krävs att man
miljöfrågor.utvecklingen och initiativ gällande konsumentnäratar

miljöfrågoma redan i dagKonsumentverket arbetar till viss del med men
aldrig varit uttalad uppgiñ.det har en

förfrämmande för sökaKonsumentverket får inte partnersatt nyavara
finns radkonsumentvägledama.samarbete på nivå Det ensomsamma

Konsumentverket nårkunna bidra tillorganisationer skulle utattsom
bostads-organisationerhembygdsföreningar ochmycket bredare. KRAV,

möjliga sådanabara några exempel påär partners.

vikt allaDet miljöaspekter tillmäts minstnödvändigtär att samma som
Exempelvis bör verketKonsumentverkets verksamhet.andra aspekter i

metoder förmiljöaspektema i utvecklingendriva på också av
så krävsvaruprovning. miljömålet ska realiserasOm det attnya

verketsframskjuten och tydlig position imiljöfrågoma kan inta en
miljömålet innebärorganisation. sektorsansvar förEtt uttalat att

omprioriteras, så krävs utökadeverksamheten måste eller resurser.

tillKonsumentverket harSammanfattningsvis jag deatt resurser somser
påproportion till förväntningarnaförfogande inte på något vis står isitt

riksdagen.miljömålet så det fomiuleratsdet nya som av

miljöinformationDatabaserad konsument- och4.4.1

till informationKonsumentverket ska allmänheten tillgång omge
informationsteknik.miljö- och konsumenzfrágor modernvia

ii saknar eller endastkan miljoner medborgare dagMan anta ettatt par
konsumentvägledning seliten utsträckning har tillgång till kommunal

bakgrundlokala verksamheten. dennavidare avsnitt den Motnästa om
hitta formerjag det nödvändigt för Konsumentverketär attatt nyaser

modernför samarbete och samarbetspartners. Att användaäven nya
informationsteknik kan finna sådana vägar.sätt attett nyavara

för vadmåste utvecklas med lyhördhetInformationsservice stor
andraefterfrågar och det bör ske i samarbete medkonsumenterna nära

måste gå hittaupprätthålla intresset på sikt detintressenter. För attatt
uppgifter.användbara och aktuella

Råd Rön,tänker mig samlad databas medJag tester uren
skatips på hur konsumenternamiljöinforrnation produktgrupper,om

16-08682
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förfara för miljön på andra exempelvis hur inrättarvärnaatt sätt; man
bilpool eller information hur vedeldning kan miljöanpassas.en om

Denna databas bör självklar del det svenska miljödatanätvara en av som
nyligen föreslagits i Miljövårdsberedningens betänkande "IT och miljön".
Användaren ska detta enkelt kunna hitta till andranät ävengenom
infonnationskällor Konsumentverket. Den lösning väljs måsteän som

tillgänglig, varaktig och trovärdig på sikt. Jag därför dettror attvara
lämpligt med samarbete i någon fonn mellan Konsumentverket,ettvore

andra myndigheter berörda organisationer exempelvissamt som
Naturskyddsföreningen.

I tidigare kapitel miljömålet i konsumentpolitiken har jag motiveratom
varför målet kräver arbete inriktas alla i samhälletett som grupper
och inte bara på konsumentgrupper. De kommer nyttjautsatta attsom
databaserad miljöinformation fönnodligen de konsumenter redanär som

intresserade miljöfrågor. harär De viktig uppgift de ofiaattav en genom
pådrivande. En nyckelgrupp kanär tänkas dra sådannyttaannan som av

service vidareinformatörer.är

villJag understryka databaserat informationssystem medatt ett
konsument- och miljöupplysning inte något slutmål, effektivtär ettmen
och förhållandevis billigt för Konsumentverket nå tillsätt att ut nya
grupper.

4.5 Sammanlänka konsument- och

miljöfrågorna lokalt

Nationalkommittén för Agenda 21 ska verka för det lokalaatt
miljöarbetet sammanlänkar Agenda 21 med konsumenrverksamheten.

I praktiken realiseras mycket konsumentpolitiken kommunaladeav av
konsumentvägledama. Många dem också inblandade i arbetet medärav
Agenda 21. Kommunförbundets enkät till konsumentvägledama visar
också det finns intresse bland vägledama för Agenda 2att

Många projekt i det lokala arbetet med Agenda kommer21 snart att
avslutas. Jag det finns unik chans stärka bådeatt attmenar nu en
konsumentvägledningen och kommunernas samlade miljöarbete genom
attsammanlänka dem.

Verksamheten inom Agenda kan21 hos konsumcntvägledningen få en
hemvist har upparbetade kontakter med konsumenterna.som
Konsumentvägledningen kan i sin dra erfarenheterde ochtur nytta av
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lederAgenda Dettaprojektanställda inom 2kontakter samlats hossom
verkar"kundgrupper" vilket i sigfårkonsumentvägledningentill att nya

andra krav.ställakvalitetsdrivande eñersom dc kommer att

olika. ImycketkonsumentverksamhetenVillkoren för den lokala är en
till sittanställdakonsumentvägledningen 22harstorstadskommun

harinteglesbygdskommunerdet finnsförfogande medan avsatt mersom
mycket litenmedalltså kommunervecka. finnstimmar Det14än per

överhuvudtagetdetveksamtkonsumenwerksamhet och det är om
miljömålet.detarbete medforkunnakommer avsättaatt nyaresurser

skuldsanering,tillgår åttidkonsumentvägledamasMycket enav
rationaliseras.inte låter sigverksamhet som

ochverksamheteni kommunerfrågat konsumentvägledare 70harJag om
gällde hur denyckelfrågomafrågor.svarade på mina En45 attanserav

på tvåförslagframfördeshöjas. huvudsakkan Iverksamhetens status
konkreta åtgärder:

utbildning påsärskildfinnasdet bordeförsta ansåg någradetFör att en
formellaställdeOm kommunernakonsumentvägledare.högskolenivå for

innehållandehögskoleutbildningkonsumentvägledare ska hapåkrav att
verksamhetenssikt bådeförbättrar det påekonomi såjuridik ocht.ex

sådantnågotfinns emellertid intenärvarandeoch Förkvalitet status.
högskolanfinns inte heller kurserpå högskolan. Det ärsomprogram

konsumentvägledareredan verksammaefter de behovanpassade som
möjligheter,erbjuda många olikaHögskolan kan idaghar. attt.ex

förfinnas intresseskulle kunnapå distans och detpå deltid ochstudera
vidareutbildning.sådanen

konsumentvägledningåsikten kommunalframfördesdet andraFör att
dockstatushöjning eftersträvas. Jagobligatoriskblimåste menarenom

föreslåskälstatusmässigaekonomiska ellerinte finnsdet sig attatt vare
sigfört medbibliotekslagenobligatorium; belagtdet inteår atttett ex

uppgifterobligatoriskaAlltför mångabiblioteken fått anslag.att mer
självstyrelsen.riskerar urholka den kommunalaatt

miljöarbeteochkonsument-Stöd frivilligt4.6

tillvaramiljöarbete skaochkonsument-Frivilliga organisationers tas
att:genom

miljöarbeteochför konsument-medel specielltöronmärka befintliga-
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information statligtgöra stöd och olika konsument- ochom om-
miljöprojekt lättillgänglig

redogöra för användningen befintliga medel till sådana projekt,av-
för projektens resultat.samt

Många frivilliga organisationer arbetar med konsumentfrågor i Sverige.
finnsDet organisationer med konsumentfrågor huvudsakligt syfte,som

många andra organisationeräven verksamma på området.ärmen
Exempelvis arbetar många pensionärs-, ungdoms-, handikapp- och
miljöorganisationer med konsumentfrågor.

Organisationemas konsumentverksamhet riktar sig dels till
medlemmarna for kunskap och inflytande i konsumentfrågor dels till- -
hela samhället för skapa opinion. Ett syfie med verksamhetenatt är att
bevaka konsumentintressen på marknaden. Ett syfte bevakaärannat att
och påverka nationellt och internationellt beslutsfattande på konsument-
området. Vanliga aktiviteter i organisationerna informations-är
kampanjer, utbildning och prisbevakning.

Ur statsmaktemas perspektiv frivilligade organisationernaår viktiga
kanaler for sprida och tillvara kunskap ochatt ita engagemang
konsumentfrågor bland olika i samhället. Regeringen ochgrupper
riksdagen har i flera sammanhang uttryckt det värdefulltatt vore om
frivilliga organisationer spelade roll i konsumentpolitiken.störreen

gesStatligt ekonomiskt stöd till organisationemas konsumentverksamhet
dels organisationsbidrag exempelvis till Sveriges Konsumentrådsom - -
dels projektbidrag till konsumentfrämjande arbete.som

Det finns idag inga projektbidrag specifikt avsedda förärsom
verksamhet där miljöaspekter knyts till konsumentfrågor intemen-
heller några hinder for medlen utnyttjas for sådana projekt.att För att ta
tillvara de frivilliga organisationemas arbete bör betydande andelen av
projektbidragen till konsumentfrämjande åtgärder "öronmarkas" speciellt
for sådana projekt bidrar till miljömålet i konsument-politikenattsom
uppfylls. Exempel på projektbidrag aktuella i det harärsom
sammanhanget det årliga bidragetår drygt mkr2 förmedlasom som av
Civildepartementet via Konsumentverket, det bidrag ll mkrsamt om ca
for konsumentfrämjande åtgärder förmedlas Jordbruks-som av
departementet.

Att medel speciellt för miljörelateradeavsätts konsumentprojekt hindrar
inte nuvarande mål samtidigt kvarståratt bidra tillt.ex. att ettsom-
aktivt och brett eller främja konsumenternas intressen iattengagemang,
frågor livsmedelsområdet.rörsom
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organisationer, inte specifiktprojektbidrag frivilligaAndra till ärsom
"öromnärkas" förde delvisavsedda för konsumentfrågor, bör även
inte möjligtprojekt. de fall dettakonsument- och miljörelaterade I anses

organisationer ska ansökaspeciella insatser förbör ävengöras att om
Konsumentverket ochmiljöprojekt.bidrag för konsument- ochdessa

allatillhandahålla informationdärförandra berörda bör omorgan
Samladverksamhet.i fråga för sådanstatliga stöd kan kommasom

ochpågåenderelevanta statliga bidraginformation samt omom
ochorganisationemas konsument-genomförda projekt, innebär att

och tillvara.kan utökasmiljöarbete tasuppmuntras,

Även till frivilliga organisationer börstatliga organisationsbidragende
konsument-viktigt organisationemasoch samordnas. Det äröver attses

och systematiskttillvara på målinriktatoch miljöarbete sätt.tas ett
frivilligaorganisationsbidrag tillövergripande påGenom en mer syn

tillmiljöarbete kopplas arbetetkan konsument- ochorganisationer deras
i konsumentpolitiken.uppnå miljömåletmed att

fråga förkan komma iinformation alla statsbidragVidare bör somom
och lättfinnas samladorganisationers och miljöarbetekonsument-

ingå i denexempelvisför Informationen kantillgänglig organisationerna.
informationföreslagit. bör också finnasjag tidigare Därdatabas omsom

miljöprojekt.olika konsument- ochfrivilliga organisationers

bör tillvaraerfarenheter och projektens resultatOrganisationemas tas
beslutsfattare,användassystematiskt. Projektresultaten kan avmer

till kravProjektbidrag alltid knytasbidragsgivare och organisationer. bör
beskrivs dennagenomförande och resultatpå samt attmottagaren attom

återförs bidragsgivaren.information till

miljömålet imed uppnåregeringens skrivelse arbetetI attom
frivilligaingå redogörelse för dekonsumentpolitiken bör en

Genom översiktorganisationemas konsument- och miljöarbete. överen
verksamhet, deför sådanoch tilldelade statliga medelavsatta

samladfår riksdagengenomförda projekten uppnådda resultat,samt en
miljöarbeteochhur de frivilliga organisationemas konsument-bild av

uppnås.miljömålet i konsumentpolitikenbidrar till att

medel medbetydande andelMitt förslag går på attut en av
miljömåletkonsumentpolitiska förtecken ska fördelas med som

konsumentpolitiska målinte andrautgångspunkt. hindrarDetta att
samtidigt utgångspunkt för de statliga insatserna.kan vara
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4.7 Bakgrund aktörernaom

4.7.1 Utbildningsväsendet

Jag har tidigare hävdat det inte behövs särskilda satsningar föratt att
stärka miljöfrågomas ställning inom skolan. Detta avsnitt redogör for
bakgrunden till mitt ställningstagande.

Miljöundervisning har funnits länge inom den svenska skolan, undermen
andra ämnesbeteckningar. Geograñämnet hade stark ställning i denen
seminarietradition där folkskolans lärare utbildades. I hernkunskapen var

mellanimiljö,kopplingen levande4samhälle och hushållning naturlig och

Såväl skollagen den läroplanen innehåller bra och täckandesom nya
fonnuleringar vikten skolan förmedlar kunskaper detatt görom av som
möjligt for den enskilde individen miljöhånseende medvetnagöraatt ur
val.

Såväl högskolan skolan i dag decentraliserade utbildningssystemärsom
där den enskilde individen i sin egenskap lärare eller skolledare harav
möjlighet självständigt utforma utbildningens innehåll.att

Den miljöengagerade läraren har sammanfattningsvis stöd i de policy-
och styrdokument och finns, och för skolans del finns dessutomsom en
tradition miljörelaterad undervisning falla tillbaka på.attav

Barnomsorg

Socialstyrelsen har bedrivit utvecklingsprojekt kring miljöfrågorett
riktat till personal på olika nivåer inom barnomsorgen. Intresserade
kommuner och enskilda bamstugor har kunnat söka projektmedel for att
kompostera och odla tillsammans med barnen. På högskolan i Halmstad
har lärare halt projektmedel for informera och ansvarigaatten engagera
for barnomsorgen på kommunal nivå. Som resultat projektarbetetav gav
socialstyrelsen "Börja bland barn- miljöfostrande pedagogik"ut en av

Iprojektledaren Bertil Gustavsson.

Ungdomsskola

4 Odéni Miljön har historia,Aktuellt historia1992 3.4.en om nr
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Regeringen konstaterar 1990/91:90 "En god livsmiljö" deti attprop.
miljöundervisningens ställning redan i den dåfinns stöd for stärkaatt

rekommenderasgällande läroplanen for grundskolan. Där att
finns mångamiljöundervisningen ska i karaktärsämnena. Detvävas
vanligt ochtillvägagångssätt och på många skolor det ocksåär

iregelbundet förekommande. samarbete med kommunernaTemadagar,
nätverkforsumingsprojekt deltagande i internationella baraär ettsamt

påexempel detta.par

Miljömålet uttryckt i skollagens första kapitel, §26:är

främja aktning for varjeVar och verkar inom skolan skaen som
människas och respekt för vår miljö.egenvärde gemensamma

Av kan grundskolansde ämnesvisa kursplanerna utläsa attman
miljöundervisning handlingsinriktad;ska vara

hushållning med och fårHemkunskap utvecklar respekt för resurser
bådeförståelse för hur de enskilda hushållens beteende påverkar miljön

lokalt och globalt stimulerar eleverna så de anläggeratt ett
miljömedvetet och ekonomiskt perspektiv på olika uppgifter inom
hushållet.

Biologi... eleverna möjlighet utfonna handlingsprogram,att attges
utifrån biologiskt perspektiv bearbeta miljöfrågor och utarbetaett
handlingsmönster.

Gymnasieskolan har just omdanats. läroplan ska genomförasEn ny
samtidigt betygssystem debatteras. Sammantaget innebär denyttettsom

reformerårens genomgripande Övergång från detaljstymingsenaste en
till ramstyming.

och vidareutbildningar for skolans erbjuds bedrivs tillFort- lärare som
del extemfinansierad utbildning på högskolorna. Det ärstor som

kommunernas tillhandahålla sådan utbildning for lärama.attansvar

NoT-projektet, samarbetsprojekt mellan Skolverket och Högskole-ett
verket gällande Naturvetenskap och Teknik, har pågått sedan 1993.
Syftet flickor.öka intresset för dessa främst bland Iär ämnenatt
projektets regi lyckats arbetahar idébytardagar anordnas och skolor som
ämnesövergripande blockgränser har sinaoch bryta presenterat
verksamheter. viktig erfarenhet från NoT-projektet de godaEn är att
exemplen ofta flera eldsjälar for sittvarit beroende ellerav en
förverkligande.

Högskolan
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Flera budgetpropositioner gällande högskolan har betonat vikten av
miljöundervisning och redovisat arbetet med stärka miljöfrågomasatt
ställning i högskolan 1987/881100 bil. 10 5.67, 1988/892100 bil. 10
s.162.

Propositionen "En god livsmiljö" 1990/91:90 miljöfrågoma skaattanger
behandlas integrerat i all högskoleutbildning. Trots detta finns inte miljö-
och utvecklingsperspektivet inskrivet i högskolelagens portalparagraf, ett
faktum också uppmärksammades miljövårdsberedningen SOUsom av
1992: 104. För vissa de yrkesutbildningar har speciñeradeav som
målbeskrivningar finns däremot miljöperspektivet inskrivet.

Enligt förslagen i "En god livsmiljö" ska miljökonsekvenser och
miljöhänsyn diskuteras i den omfattning motiverat denärsom av
yrkesverksamhet utbildningen förbereder för. Det innebär ett nyttsom

arbeta för högskolan. Riksdagensätt ocksåatt särskildaavsatte
utvecklingsmedel för åstadkomma detta. Tre utbildningsområdenatt
utpekades särskilt angelägna; matematiska/ naturvetenskapligasom
utbildningar, lärarutbildningar administrativa, ekonomiska ochsamt
sociala utbildningar.

Sedan 1992 har 20-tal projekt initierats med dessa medel, det harett t.ex
gällt införa obligatoriska miljöekonomiska inslagatt på
Handelshögskolans ekonomprogram, använda miljöpolitiska beslutatt

illustration vid undervisning i Statskunskap eller använda målsom att
med miljöanknytning exempel i Straffrätt på juristutbildningen.som

Högskolerefonnen innebar1993 långtgående decentralisering. Varjeen
enskilt lärosäte beslutar vad ska ingå i utbildningarna, till stöd finnssom
Högskolelagen och allmänt hållen examensordning. l lägeett pressaten
med omvälvande reformer har det blivit viktigare for lärosätet med

forsknings-fmansiärer. Externa medelexterna därför starkutgör en
utvecklingspotential.

På central nivå finns Högskoleverket har för tillsyn,som ansvar
uppföljning och utvärdering. Det också Högskoleverket utfärdarär som
examensrätter.

Folkhögskolor och studieförbund

200 000 människor studerar varje år på folkhögskola. Utbildningama är
på olika nivåer, från grundskolenivå till högskolenivå. Vid 47 landetsav

folkhögskolor136 kan läsa utbildningar med inriktning påman
miljövård och eller ekologi. Folkhögskolomas verksamhet inte bundenär
till centralt fastställda läroplaner; varje folkhögskola bestämmer
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Utbildningama finansieras med statsbidragsjälvständigt sin inriktning.
folkhögskoloma drivsfördelas folkbildningsrådet. Majoriteten avsom av

drivsfolkrörelser, och stödtöreningar.organisationer 48 st avav
kommuner och landsting.

Studieförbunden viktig position i den svenska folkbildnings-intar en
utbudet och itraditionen. få någon samlad bildDet svårt överär att

på förbund harvilken mån det efterfrågas. finns exempelDet som
allmänheten erbjudsprofilerat sig på miljöområdet. intresseradeDen

Ekocirkelkurser "Agenda 21", "Dennispaketet och bilen" samtt.exsom
för livsstil. hämtade tvåhandlingsinriktad ekologisk Exemplen är uren

ABF ochstudieförbundens for hösten 1996.av program
Studiefrämjandet, miljö och natur.det har profilerat sigsenare

miljöinfonnationDatabaserad4.7.2

Grönt informationskontor i Danmark

informationskontor instanser harI Danmark har Grönt inrättats. Femett
Danmarkgått och inrättat kontoret ska medborgarna igesamman som

tillgång miljöinfonnation. heltid och kontorettill Fyra arbetarpersoner
får ungefär telefonsamtal år. också faktablad4000 De ut somper ger
allmänheten kostnad kan på. Verksamheten kostade 3utan prenumerera

danska kronor år Till har finansieringenmiljoner 1994. delenstörsta
långsiktig statlighittills varit statlig, det finns inga garantier Förmen en

finansiering.

Som konsumentverksamheten i vårajämförelse kan nämnas att en av
hade tjänstermellansvenska kommuner invånaremed drygt 180 000 sex

till kostnad telefonkontakter underhade 54002,1 Mkr 1996. Deen av
Förköpsrådgivning viaekonomisk rådgivning.1995 400 gälldevarav

viabroschyrer infonnation sker i utsträckningoch storannan
tillallmänhetens besök ligger lättåtkomligt i anslutningdå vägledningen

stadens bibliotek varje dag.där flera tusen personer passerar

Svenska initiativ

aktörer tagit initiativ till utvecklaFlera i Sverige har redan att
databaserad miljörelaterad infonnation.
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Miljövårdsberedningen utvecklar forslag miljödatanät. Tanken är attom
länka miljödata för för fler intressenter ska få tillgång tillatt attsamman
oñiciell information från myndigheter, kommuner, organisationer och
kanske kommersiella databaser. Målgruppen främst deäven är som
arbetar professionellt miljöfrågormed och vidareinformatörer.

Naturskyddsföreningen har initierat projektet "Grön infonnation". Syftet
skapa kontor dit allmänheten ska kunna ringa skriva, faxaär elleratt ett

via Internet få konsumentinriktad miljöinformation. Den beräknade
kostnaden för Naturskyddsföreningens projekt kr och8.300.000är
grundar sig på preliminär uppskattning där tio etten personer anges som
preliminärt riktmärke for realisera förslaget.att

I skrivelse konsumentpolitiken i EU l995/96zl8l stödjeren om
regeringen resolution där EG-kommissionen undersökaatten uppmanas
möjligheten till initiativ på gemenskapsnivå samarbete gällandeom
konsumentutbildning och utbyte information. Utgångspunktema skaav
bl.a moderna kommunikationsmetoder och teknik. Envara ny av
orsakerna till regeringen vill EU- konsumentarbetet ska inriktas påatt att
utbildning just det kan leda till kunniga konsumenter ställerär att som
miljökrav.

4.7.3 Samhällssektoremas för miljöpolitikenansvar

Det övergripande syñet med miljöpolitiken fonnulerades redan i prop
1987/88:85: alla människors till livsmiljö,god och iatt trygga rätt en nu
framtiden. I proposition drog också riktlinjerna församma man upp
sektorsansvaret; miljöpolitiken måste bedrivas sektorsövergripandeatt
utifrån helhetssyn. betyderDet alla statliga myndigheter haratten

för miljöfrågor.ansvar

Regeringens skrivelse 1994/952120, Miljön, vårt ansvargemensamma
betonar miljöansvar ska integreras i olika sektorer. de statligaFöratt
myndigheterna uttrycks detta i verksförordningens §5:

"Myndighetens chef ska till verksamheten bedrivsattse
författningsenligt och effektivt och den utvecklas och till deatt anpassas
krav ställs på den. Därvid ska beaktas de krav ställs hänsynsom som av
till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken."
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Samhällscktoremas för miljöpolitiken har beskrivits i fleraansvar
sättpropositioner; bl.a. på följande

Aktörema inom samhällssektor förbör attansvara nyaen-
miljöproblem undviks och existerande problem blir lösta.att

centrala ska tillhanda hålla kunskap. rollDe myndigheterna Deras-
samordna, driva följa åtgärderna inom olika sektorerochattav upp

ska markeras tydligare.

Ansvaret för miljön och vård innebär ocksånaturresursemaav en-
skyldighet för sinsåväl näringsidkare myndigheter att anpassasom
verksamhet till de fastlagda miljömålen.

Miljöhänsyn måste integreras i alla sektorer, vilket förutsätter att-
ekonomiska överväganden med miljöhänsyn i planering ochsammanvägs
beslutsfattande. måste ske på alla nivåer och i alla delarDetta av
samhället.

generella har myndigheterUtöver det vissa uttalatansvaret ett
sektorsansvar. denna utredning skrivs har Banverket, Luftfarts-När
verket, Vägverket, Sjöfartsverket, Fiskeriverket, Jordbruksverket, Skogs-
styrelsen skrivningar i sina instruktionerNUTEK närmaresamt som

sektorsansvaret.anger

Den myndighet har uttalat sektorsansvar har alltså detettsom
övergripande för aktivt verka för att sektorn i sin helhetansvaret att
minskar miljöbelastning ochsin sektorn utvecklas i linje med deatt
miljömål riksdag och regering har fastlagt. Naturvårdsverketsom
betonar i sin promemoria myndigheter har uttalatdeatt ettsom
sektorsansvar ska samordnande och pådrivande. Där betonasagera

sektorsansvarctockså inför regeringen och inteäratt ett motansvar
inågon tredje part.

Myndigheten förväntas förse med underlag fördärutöver regeringen
med förarbete målbeskrivningar, utarbeta förslag till riktlinjer etc

miljöarbetet inom myndigheten ska samarbetasektorn. Den ansvariga
med övriga aktörer påverka så miljöbelastningen från denoch att egna
sektorn i sin helhet minskar.

5 Sammanfattningamai punktform hämtade NaturvårdsverketsPM Samhällssekzoremasär ur
fir miljön"ansvar
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4.7.4 Konsumentverket

Konsumentverket förvaltningsmyndighetcentral för konsumentfrågorär
med huvudansvar för genomföra den statliga konsumentpolitiken. Deatt
övergripande målen för verksamheten de fyrautgörs av
konsumentpolitiska målen beskrivits i tidigare kapitel.som

Verket ska särskilt inrikta sin verksamhet åtgärder hushållensrörsom
baskonsumtion, stöd till konsumentgrupper ekonomiskt ellerärsom
socialt eller andra skäl har behov särskilt stöd,utsatta samt attav av
främja konsumentintressena i det internationella samarbetet. Detta
framgår förordningen med instruktion för Konsumentverket SFSav
1995:868.

Enligt regleringsbrevet ska verket därutöver

utveckla stödet till den lokala konsumentverksamheten så att en-
effektiv budgetrådgivning och skuldsanering kan upprätthållas i
kommunerna,

främja undersökningar pris- och servicenivån iav-
dagligvaruhandeln. Antalet där sådana undersökningar kan utförasorter
ska öka och bättre geografisk täckning ska åstadkommas,en

analysera konsekvensen for konsumenterna inom områden harsom-
avreglerats eller där offentlig verksamhet har för konkurrens,utsatts

verka för konsumentskyddsintressena får genomslag i detatt-
internationella konsumentarbetet, bl.a. delta i det europeiskaattgenom
standardiseringsarbetet,

öka insatserna För service tillgänglig för handikappade ochgörsatt-
äldre bl.a. tekniken efter deras behov,attgenom anpassas

insatser för och tjänstergöra i ökad utsträckningatt görsvaror-
miljöanpassade, insatser för stärka ungdomars kunskapergöra att om
konsumentfrågor,

följa utvecklingen det gäller aggressiva marknadsföringsmetodernär-
och diskriminerande reklam,

åstadkomma ökad och hög eñerlevnad denen av-
konsumentskyddande lagstiftningen.

Konsumentverket ålagda 2,1 miljoner kr ochär 1997 3,2att spara
miljoner 1998. Myndigheten har just omorganiserats. Verkets
avdelningar arbetar med hushållning, produktkvalitet och kunskaps-
förmedling. Utöver verksledningen och verkskansliet finns sekretariatett
för konsumentombudsmannen KO.



41SOU 1996:108

konsumentpolitikenHushållning, inyckelbegreppett

uttaladeKonsumentverketstillhörtinte harmiljöfrågorTrots att
Resurshushållning ochdem.medlänge arbetatarbetsuppgifter så har de

svenskförnyckelordvaritperspektivhistorisktharåtervinning ettur
i denhushållningmellanparallellerfinns klarakonsumentpolitik. Det

miljömålet.konsumentpolitiken och dettraditionella nya

påverksamheten byggtvisarhistorienkonsumentpolitiskaDen att
branch-medhushållningssällskapsåvälmedsamarbete som

tidenhelaharföretag. Denochorganisationer nämnarengemensamma
hushållning.varit

föreslogtid 1994:14iKonsumentpolitik attUtredningen ny
imiljöfrågomaprioritetökadskullekonsumentmyndigheten ge

konsumentinfonnationen.

iavdelningenskildvarjedagslägetiMiljöfrågoma hanteras menav
handläggartjänstsärskildinrättadesorganisationensamband den ennya

Miljösamordnarenkonsumentverket.miljöarbetet inomsamordnaför att
stöd för arbetetTillmiljöfrågor.internamed såvälarbetar externa som

beståendeinrättats,harmiljöfrågoma representantermed avgruppen
karaktärenharGruppensavdelningarna.för de olika möten av

miljöanknytning tillfrågor medprincipiellainfonnationsmöten, men
också.diskuteras

arbetsområdeuttalat"miljö"tjänsten medInrättandet den ettsomnyaav
tidigareutsträckningKonsumentverket i högre änsigfört medhar att

inommiljöarbetefinnsverksamhet. dagsin Imiljöaspekter ibeaktar
verksamhctsgrenar.samtliga

Konsumentverketfrågor granskarmarknadsrättsligatillanslutningI
imiljöargumentenhosvederhäñighetenochanvändningen av

marknadsföring.

säkerhetochpå hälso- ärinverkanEnergiförbrukning, miljöpåverkan,
varuprovningen. Dennaförinomnågra de aspekter testas ramensom

på sikttillråd ochdirektabåde till konsumenterna attsyfiar att ge
produktutveckling.producentemaspåverka

varudistribu-ochmedocksåKonsumentverket arbetar transporter
har debilbranschenTillsammans med atttionsfrågor. enats om

samband mediskaalltidmiljöklassbensinförbrukning och anges
också i verketsingårmarknadsföring bilar. Dessa parametrarav
Extemetableringmarknaden.påbilarpresentationregelbundna nyaav

ocksåglesbygdentilldagligvarutransporter ärochköpcentrumav
intresse.Konsumentverketföremål för
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Konsumentupplysning och utbildning bygger på myndighetens samlade
uppgifter och har därför regelmässigt miljöanknutet innehåll.
Konsumentupplysning syftar till inköpen goda ochatt styra mot
ändamålsenliga och tjänster, vilket leder till förbättring ellervaror av,
utmönstring mindre goda produkter.av

Konsumentverket producerar material konsumentfrågoräven förom
skolan. Materialet koncentrerat till fyraär temaområden: reklam och
påverkan, konsumtion och miljö, hushållsekonomi och konsumcnträtt.
Reklam och miljö för övrigt detär efterfrågademest av
Konsumentverkets material.

Övriga4.7.5 myndigheter

Förutom Konsumentverket finns rad myndigheter har anknytningen som
till konsumenterna. Ett flertal myndigheter arbetar med produkters
säkerhet och ändamålsenlighet medan andra bevakar visst ellerämneett

fråga. Sålunda det väldigtär spännvidd på de myndigheteren storen
på något berör konsumenterna,sätt från Läkemedelsverket ochsom

Boverket till Naturvårdsverket. Nedan följer exempel på några deav
myndigheter knutna tillär nännast ämnesområdet konsumenternasom
och miljön.

Naturvårdsverket ska samlande och pådrivande i miljövårdsarbetet.vara
Verkets arbete syftar till säkerställa god miljö och biologiskatt en
mångfald. Naturvårdsverket ska förse riksdag och regering med underlag
för det miljöpolitiska beslutsfattandet, också främja handlings-men

ledermönster till miljöanpassning i samarbete med andrasom
sektorsmyndigheter och instanser. Under 1994/95 trafik, areellavar
näringar industri och handelssektoremasamt prioriterade områden för
samarbetet.

Till verkets uppgifter hör följa och utvärdera åtgärder föratt attupp
förhindra eller begränsa miljöstömingar. Naturvårdsverket ska också
sprida kunskaper miljöforskning och miljöövervakning belysaom genom
och fram uppgifter miljötillståndet.ta Verket ska därutöver bevakaom
hur miljövårdsintresset tillvara vid tillämpningtas plan -ochav
bygglagen lagen hushållning medsamt Verksamhetennaturresurser.om

sin ugångspunkt i miljöhottar definierats utifråntretton de miljömålsom
regering och riksdag fattat beslutsom om.

Närings- och teknikutvecklingsverket harNUTEK till uppgift främjaatt
förnyelse och tillväxt i näringslivet, bl.a. bidra tillattgenom
kunskapsutvecklingoch stödja företagsutveckling. Verksamheten bedrivs
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Tekniskutvärderingar,ochUtredningarinom följande program:
utveckling,Företagsutveckling, Regionalforskning och utveckling,

ochElmarknadenergianvändningEnergiförsörjning och samt
energianvändning harnätverksamhet. förInom programmet omramen

Konsumentverket.samarbete bedrivits mednäraett

kostnader,rimligagod kvalitet tillska för bostäderarbetaBoverket av
säkert, hälsosamtbebyggelsemiljö och förbostads- ochför god etten

uppmärksammaska särskiltkostnadseffektivt byggande. Verketoch
frågor.grundläggande bostadssociala

MKBmiljökonsekvensbeskrivningarförbl.a. fram metoderVerket tar
Verketmiljön.kvaliteter i den byggdapå och utvecklaoch för att ta vara

Naturresurslagenbygglagenhur Plan- ochföljer och utvärderar samt
ochbostäderkrav påbyggregler samhälletstillämpas. Verkets anger

byggnader.andra

samråd ochgällaför Boverket kanfrågorKonsumentnära t.ex.
ochi byggnadertillgänglighet och användbarhetmedborgarinflytande,

kretsloppsanpassningbamsäkerhet i byggnader,offentliga miljön,den av
inomhusmiljön.byggandet,

påintressenuppgift bevaka konsumenternashar tillLivsmedelsverket att
livsmedlensundersökabedriva livsmedelskontroll,livsmedelsområdet,

vägledaråd och anvisningarsammansättning och näringsvärde, samtge
infonnationsverksamhetVerketsbättrekonsumenterna matvanor.mot

sambandet mellan kost och hälsa.behandlar bl.a.

dekontrollenarbete går på förbättraKemikalieinspekzionens ut att av
inriktarmarknaden. Kemikalieinspektionenpåkemikalier släpps utsom

informationsmaterialockså återspeglas i detföretag, vilketsig mot som
till konsumenter.finns exempel materialproduceras, det ävenmen

miljöarbeteoch4.7.6 Kommunalt konsument-

anknytningensin styrka i denkonsumentverksamhet harKommunal nära
lokalamarknaden.lokala Dentill konsumenterna och till den

framgångsrikförförutsättningförankringen verksamheten är enav
Utgångspunkt för1994/952140.konsumentpolitik prop. resonemanget

kanindivider bästochlokal nivå konsumenterdet påärär att som
lokalaför stödja denockså vidtagit åtgärderstödjas. Regeringen har att

verksamheten. Skrivelse 1990/91: 143

frånsuccessivt utvecklatskonsumentverksamheten harkommunalaDen
då kommunerär 1989-1990 2711970-talet och framåt. Eñer toppen
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bedrev lokal konsumentverksamhet, gick antalet ned till 233 stycken år
1994. Den nedåtgående trenden har brutits, några kommuner har
återupptagit konsumentverksamheten och i januari 1996 hade 237 av
landets 288 kommuner sådan verksamhet.

Skuldsaneringslagen har befäst den förskjutning innebär denattsom
lokala konsumentverksamheten inriktas ekonomisk rådgivningmotmer
och skuldsanering. Det framgår Konsumentverkets rapportav
1995/96:l7.

I 1994/95:l40 "Aktiv konsumentpolitik" betonar dock regeringenprop
den förebyggande och utåtriktadeatt verksamheten också kan ettvara

kontaktsätt med konsumenteratt inte själva söker kontakt medsom
konsumentverksamheten.

Samtidigt det styrka Konsumentverketär har kontakteratt närasom en
med konsumentvägledama, det den länkenär sett ettsvaga ur
konsument- och miljöperspektiv:

"Mellan 2 och 3 miljoner konsumenter saknar eller har endast
tillgång till kommunalt stöd konsumentärendeni i ringa utsträckning.
Bevakningen marknaden fungerar inte tillfredsställandepåav sättett
i alla kommuner. De kontakterna med skolan, organisationerexterna
och media har minskat."

Beskrivningen härrör sig från 1993 prop 1994:14 då 237 kommuner
bedrev konsumentverksamhet, dvs lika många i januari 1996.som

Konsumentpolitik tillhör lågstatusfrågoma,tyvärr faktum fårett som
återverkningar inte bara på kommunal nivå. Det finns naturligtvis raden
förklaringar till detta. En dem konsumentpolitikensär historia tillattav

del handlar kvinnor.stor Det välkänt faktumär områden därettom att
de verksamma i huvudsak kvinnor inteår uppmärksammas på samma

mansdomineradesätt verksamheter.som

Att konsumentpolitik forskningsområde hävdar sig dåligtsom noteras
också i betänkandet "Forskning vår vardag" SOU 1996:10. Därom
finns jämförelse mellan anslagen till forskning inom "mjuka områden"en
och hårda samhällssektorer. Forskning inom exempelvis socialvetenskap
och folkhälsa får begränsade i jämförelseytterst sektorermedresurser

försvarsmakten och vägverket.som
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miljöområdetverksamhet inomKommunförbundets

kommunerföreträdahuvuduppgifterSvenska kommunförbundets är att
kommunaladenstödja och utvecklaintressen,och tillvarata deras att

samverkan mellan kommunerna.främjasjälvstyrelsen samt att

bestått i stöd till kommunernashar bl.a.inom förbundetMiljöarbetet
utredningenmedverkat iAgenda harutfomming arbetet med 21. Deav

kretsloppsdelegationens arbeteimiljöbalken ochden stöttsamtom nya
År tillsattes1995i arbete med producentansvaret.kommunerna dess en

för miljöpolitiken.programberedning för kommunernas ansvar

kursutbud;Kommunförbundetsuttryck ikommer också tillMiljöarbetet
miljö- ochområdethållits inomoch konferenser har15-tal kurserett

roll ikommunernasexempelvis handlathälsoskydd. harDe om
seminarierKommunförbundetharavfallsarbetet. Därutöver arrangerat

räkenskaper.Gröna21-arbetet ochkurser Agendaoch omom
handböckerexempel påutgivning innehållerKommunförbundets om

skrifterhälsoskyddsområdet liksomochavgifter inom miljö-kommunala
upphandling.miljömedvetenhet vidoch råd gällande

Agenda 21

Janeiro 1992.konferens i Rio defrån FN:sAgenda slutdokumentet21 är
ochhandlingkraftig uppmaning tillbetraktaDokumentet är att ensom
ochtill allatilluppdrag såvälden innefattar ett stater gruppersom

politiskaochmoraliskaAvtalet har starkaindivider i samhället.
stårRio-konferensendeltog isamtliga länderförpliktelser eftersom som

för hur arbetetriktlinjermål ochAgenda Dokumentetbakom 21. anger
skasamhällsutveckling ska ske. Programmetmiljöanpassadmot en

nästa däravårhundrade,sträcker sig iutvecklas på lång sikt och
utgången 1996vidSveriges kommuner skaAlla senastnamnet. av

med Agendan.för det lokala arbetetplanerpresentera

kommittéAgenda 21Miljödepartementet tillsattPå central nivå har en
generalförsamlingsfram inför FN:sbland skaannat ta rapportensom

Sverigemålska den beskriva deEnligt planerna1997.möteextra som
aktivt arbetssätt,Kommittén eftersträvarför Agenda 2 ettsatt somupp

Kommitténhearings.rundabordssamtal och s.k.exempel kan nämnas
utvärdering ochför uppföljning ochockså utarbeta metoderförväntas

framtagning miljöindikatorer.av

AgendaLokal 21Miljövårdsberedningen har tagit fram rapporten en-
Regeringendetta arbete.SOU:l994:l28 för underlättavägledning att
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har miljoner7 kr till 39 olika projekt drivs kommuneravsatt ellersom av
ideella organisationer. Resultatet dessa projekt ska redovisas tillav
Naturvårdsverket.

enkät5Kommunförbundets besvarats alla kommuner visar attsom av
det finns intresse för miljöfrågor. Enligt enkäten harett stort samtliga
kommuner påbörjat arbete med Agenda 21. De allra flesta har placerat

hos kommunstyrelsen eller hos beredningansvaret underen
kommunstyrelsen.

Ungefär hälften kommunerna har projektanställd förav en person
samordning Agenda-arbetet. Kommunförbundets analys deärav attegen
flesta kommuner betraktar arbetet med Agenda 21 tidsbegränsatettsom
projekt. När handlingsplanen ska till verksamhet finns därföromsättas
risk for frågorna inte tillräckligt förankrade.att är

"GodaI exempel", information från Nationalkommittén for Agenda 21
Nr 1/I996, kommunernas Agenda-arbete. Den bygger påpresenteras
exempel kommunerna själva skickat in. Flera kommuner harsom satsat
på sitt inre miljöarbete; miljövänlig lokalvård och premier till deegna, av
kommunens anställda cykeln eller åker kollektivt. Andratarsom
redovisar samarbete med bönder kretsloppslösningar, komposteringom
och regionala miljörevisioner. För intressera allmänheten haratt
exempelvis miljökataloger, nyhetsbrev och konferenser initierats.

Samarbete mellan konsumentvägledare och miljö- och hälsoskydds-
förvaltningama har hittills i första hand varit infonnell karaktär.av
Konsumentvägledama tycks ha varit de tagit initiativ tillsom sam-
arbetet. Miljöfrågoma tycks ha naturlig del konsument-setts som en av
vägledningamas arbete, ingen upplever det ytterligare belastning.som en

Av Konsumentverkets Det hänger i hop konsument- ochrapport -
miljösamarbete i kommunerna" framgår också miljöarbete i huvudsakatt
har kommit till på tjänstemännens initiativ. Politikerna har varit positivt
inställda till verksamheten den initierats.välnär

70 landets konsumentvägledare de arbetat med Agenda 2attav uppger
91 konsumentvägledare de arbetat med miljöfrågorattanger
Konsumentverkets 1995/96:17, Det finns också exempel pårapport
kommuner där anställa projektledarenöverväger för Agenda 21attman
vid konsumentvägledningen.

6 Resultaten enkâtundersökningenfinnssammanställdai kommunförbundets AGENDAav rapport;
i Sveriges21 Kommuner.
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organisationerFrivilliga4.7.7

frivilligaöversiktlig bild demed det här avsnittetSyftet är att avge en
miljöaspekteroch hurkonsumentfrågormedorganisationemas arbete -

ska härorganisationerfrivilligatill konsumentfrågoma. Begreppetknyts
intresse-organisationer,för ideellasamlingsnamnettsomses
frivilligabeskrivs olikaliknande.och Förstorganisationer, folkrörelser

konsumentområdet. Främstpåochorganisationer deras engagemang
Efier dettaexempel.organisationerrikstäckandekommer att tas somupp

några centrala frågor;belyses

konsumentpolitikenorganisationerna inomfrivilligaVilken roll har de

frivilligorganisationers konsument-statligt finns tillVilket stöd
verksamhet

konsument-miljöaspekter tillorganisationernavilken mån kopplarI
frågorna

Konsumentfrågor huvudsaklig verksamhetsom

harfrivilliga organisationerradförsta finns detdetFör somen
Organisa-verksamhetsområde.huvudsakligasittkonsumentfrågor som
inflytandeställning ochstärka konsumenternassyftetionemas är att
på dessaNågra exempelkonsumentfrågor.isamarbetegenom

organisationer är:

KonsumentrådSveriges

Underverketi samverkanKonsumenter -
SamhälleHusmodersförbundet ochHem

Konsument-Forum

Konsumentgillesförbundet

storlekålder ochgällerOrganisationerna skiljer sig åt detnär ursprung, -
inriktning.‘ tvåDeochgäller arbetssätttill viss del detoch även när

ochHusmodersforbundet HemochKonsumentgillesförbundetäldsta är
ursprungligal900-tal, i sinatidigtbildades redan underSamhälle som

i konsument-sinaharKonsumentgillesförbundetformer. rötter
kvinnoorganisation. Husmoders-och ursprungligenkooperationen envar

ursprungligasinsig iinriktadeoch Samhälleförbundet Hem -
for hemarbetet.betydelseutvecklingenspå tekniskaverksamhet den-

utbildning pris-verksamhet blandomfattar förbundensIdag annat
respektivehar 2.700information. Förbundenbevakning, och caca
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20.000 medlemmar. Husmodersförbundets 20.000 medlemmar ärca
organiserade i omkring lokalföreningar.400

Konsument-Forum, Konsumenter i samverkan-Underverket Sverigesoch
Konsumentråd alla konsumentorganisationerär bildats under desom

tio åren. Konsument-Forum, bildadessenaste har1987, cirka 2.000som
medlemmar och driver bland inköpskooperativ tillsammansannat ett
med andra ideella organisationer.

Sveriges Konsumentråd och Konsumenter i samverkan Underverket är-
båda samarbetsorgan för flera frivilliga organisationers konsument-
verksamhet. Konsumenter i samverkan Underverket bildades 1993 för-

nätverk för samverkan iatt livsmedelsfrågor.ett Blandvara
organisationens drygt 15-tal medlemsorganisationer finns t.ex.
Konsument-Forum, Miljöförbundet Jordens Vänner, Riksförbundet
Unga Allergiker och Nordiska samfundet plågsamma djurförsök.mot
Verksamheten omfattar bland information, kampanjer ochannat
utbildning.

Sveriges Konsumentråd bildades 1992 åtta riksomfattandeav
organisationer, däribland Kooperativa Förbundet, Svenska Naturskydds-
föreningen, Hushållningssällskapens Förbund, Pensionäremas Riks-
organisation, TCO och LO. Konsumentrådet ska verka för upplysning
och opinionsbildning i konsumentpolitiska frågor. Sveriges konsument-
råd deltar i det Nordiska rådet konsumentutskottetupprättade N KU.av
Rådet vidare medlem i denär europeiska konsumentorganisationen
Bureau Européen des Unions de Consommateurs BEUC för bevakning
och inflytande i den konsument- politiska utvecklingen i SverigesEU.
Konsumentråd Sveriges iär konsumentorganisationenäven representant
för Standardisering Associoation de Norrnalisation Européenne lespour-
Consommateurs ANEC.

Inriktning på viss eller tjänsten vara

Vår andra frivilliga organisationer arbetar medgrupp av som
konsumentfrågor de inriktar sig på vissär eller tjänst.som en vara
Exempel på den här konsumentorganisationer Hyres-typen ärav

Riksförbund,gästernas Villaägamas Riksförbund och Motonnännens
Riksförbund.

Även dessa organisationer har syfte stärka de aktuellaattsom
konsumenternas främst de medlemmarnas ställning ochegna- -
inflytande. Viktiga verksamhetsområden här opinionsbildning,är även
information konsumenträtt, marknads- och prisbevakningom samt
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for-och kollektivabesiktning, tvistelösningutbildning. Kontroll och
räkning, däremothandlingar for medlemmarnasmed ärmotparter mer

konsument-i den härspeciella verksamhetsområden typen av
Riks-och Villaägamasorganisationer. RiksförbundHyresgästemas

medanmedlemmarförbund har respektive drygt l00 000480 000ca
medlemmar.Riksförbund har 000190Motomiärmens ca

Konsumentfrågor verksamhetendelsom en av

medarbetarkonsumentorganisationemade ovannämndaUtöver som-
frivilligamånga andrakonsumentfrågor huvudsakligt syfte ärsom -
Svenskakonsumentområdet.påorganisationer också verksamma
tillsyfte naturvård,Naturskyddsföreningen främsta är är stort.ex., vars

verksamhet.inriktad på konsumentfrågor i sindel

organisationersfrivilligaNordiska Ministerrådets kartläggning av
art.7omfattning och I denkonsumentarbete idé arbetetsomger en

organisationerrikstäckandeundersökningen ingicksvenska delen 66av
rådets frågor.46 besvaradevarav

bedrivit aktiviteterde hadeTvå tredjedelar organisationerna attangavav
Aktiviteterna påföregående året.konsumentområdet under detinom

området "miljö". Denfrämst bedrivits inomkonsumentområdet hade
följtinfomiationskampanjer,vanligaste aktivitetertypen avvarav

också deandelprisundersökningar och bojkotter. likaEn attstor angav
fomi projektbidragha Konsumentverket, dels iville stöd från menav

projekten.sakkunskap tilli form infonnationsmaterial ochäven av

representerade iorganisationerna detredjedelEn att varangavav
standardiserings-internationellamyndigheters nationella ochstyrelser,

ochkundrådolika näringslivsorganslokala konsumentråd, ARN,organ,
underkonsumentpolitiska remisserhade besvaratliknande. Lika många

åren.de senaste

hadedekartläggningenfjärdedel organisationerna iEn attangavav
for medlemmarna påkonsumcntombudkonsumentansvariga eller

hade bedrivitlika andeldistriktsnivå foreningsnivå. Eneller lokal stor
konsumentområdet.studieverksamhet inom

ochkonsumentpolitiska målvanligenfackliga organisationerna harDe är
LO,i SverigeLandsorganisationenpå konsumentområdet.verksamma

iTCO medlemmarCentralorganisationoch Tjänstemännens är

7 i frivilligakonsumentpolitisktarbeteKartläggningNordiskeSeminar Arbejdsrapporterl993:529 avog
organisationer.
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Sveriges Konsumentråd representerade iär Konsumentverketssamt
styrelse och i andra konsumentorgan. Vanlig konsumentverksamhet inom
fackliga organisationer på alla nivåer information, rådgivning,är- -
utbildning och prisbevakning.

Produktionsinriktade organisationers konsumentverksamhet

Konsumentkooperationen har något särställning bland de frivilligaav en
organisationerna på konsumentområdet eftersom den, förutom sitt

i konsumentfrågor, har utvecklatäven omfattandeengagemang en
Ävenkommersiell verksamhet. andra organisationer, till delstorsom

inriktar sin verksamhet på produktions- och producentintressen, är
samtidigt verksamma på konsumentområdet. Ett exempel på detta är
Hushållningssällskapen har syfie främja jordbruket medattsom som
binäringar. En betydande del sällskapens verksamhet inriktar sigav
emellertid på konsumentfrågor.även Såväl Kooperativa Förbundet som
Hushållningssällskapens förbund ingår i Sveriges Konsumentråd. Detta
innebär flera marknadensatt arbetar tillsammans iparterav en
organisation svenska konsumentintressen.representerarsom

Betydelsen det frivilliga arbetetav

Sammanfattningsvis kan de frivilligasäga organisationerna harattman
fem huvudsakliga "måltavlor" med konsumentarbetet;

medlemmarna, för samverkan, kunskap och inflytande-

andra eller hela samhället, for opinionsbildninggrupper och kunskap-

företagen och marknaden, for bevaka och påverkaatt-

svenskt politiskt beslutsfattande, for bevaka och påverkaatt-

internationella beslutsfattande, for bevaka och påverkaorgans att-

Ur statsmaktemas perspektiv de frivilligaär organisationerna viktiga
kanaler for sprida och tillvara kunskapatt ochta iengagemang
konsumentfrågor bland olika i samhället.grupper

Regeringen och riksdagen har i flera sammanhang uttryckt detatt vore
värdefullt frivilliga organisationer spelade roll iom störreen
konsumentpolitiken. Eftersom frivilliga organisationer tillvaratar
enskilda konsumenters önskemål, intressen och kan deengagemang
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Organisationernasinsatsema.statliga.kommunala ochdekomplettera
både fördjupasdärförbörkonsumentfrågoriinflytande och engagemang

8regeringen.och breddas enligt

frivilliga arbetetstöd till detekonomisktStatligt

fonniorganisationerfrivilligatillekonomiska stödetstatligaDet avges
Enligtprojektbidrag.ochuppdragsersättningorganisationsbidrag,

deorganisationertill ideellastatliga stödettotaladetStatskontoret var -
budgetåretkrmiljardercirka 5,7inräknandepartiernapolitiska -

organisationsbidrag, 12601994/95. Av detta procentprocentvar ca
uppdragsersättning Uppdragsersättningochprojektbidrag 28 procent -

uppdragvissfor utföraersättningekonomisk samtinnebär ettattsom -
här.inteoch kommuner,från landstingstöd tas upp

Organisationsbidrag

ochjämlikhetutifrån målallmännaOrganisationsbidrag t.ex.somges -
mål.för dessa Detverkarorganisationer ärtill vissafolkhälsa som-

går tilltotaltorganisationsbidragstatligtmyckethursvårt sägaatt som
organisationerpå så mångaberor delskonsumentverksamhet. Detta att

påoch delsverksamhetsinkonsumentfrågor delmedarbetar en avsom
iverksamhetspecifiknågonkopplat tillorganisationsbidrag inte äratt

organisationen.

organisationsbidrag intressantaexempel ettTvå är ursom
KonsumentrådSverigesmiljöperspektiv bidragen tillochkonsument- är

1995/96 harverksamhetsåretFörtill Naturskyddsföreningen.och
vilketkronormiljoner3bidragKonsumentråd beviljatsSveriges om ca

Bidragetperiod.tolvmånadersförmiljoner kronor2motsvarar enca
ochkonsumentorganisationertillStödspeciell i anslagetutgör posten

övergripande måletallmänna,DetCivildepartementet.disponeras av
organisationersoch deraskonsumenternasmed bidraget är att gynna

Sverigeskonsumentområdet.påinflytandeochaktiva engagemang
företrädaförblandbidragerhåller dettaKonsumentråd attannat

Europaarbetet.konsumenterna i

särskiltviaorganisationsbidragerhållerNaturskyddsföreningen posten
disponerasAnslagetmiljöarbete.tillunder anslaget Bidrag av

8 bil.15, 1994/95:140.bil. 1992/9321001989/90:lO0 15,Prop. prop.prop.
9 till skutstödfostran barnallt frånorganisationertill ideellaProjektstödStatskontoretl995:l2 av-
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Naturvårdsverket och har övergripande syfte arbete inomattsom gynna
verkets ansvarsområde. Under 1990-talet har detta bidrag till
Naturskyddsföreningen legat på drygt 2 miljoner kronor år. Medlenper
har bland gått till infonnationsprojektannat miljövänligt.handlaattom

Projektbidrag

Ett projektbidrag till skillnad frånär, organisationsbidrag, knutet till ett
visst projekt organisationen utför. Bidrag beviljas vanligen forsom ett
verksamhetsår utifrån mål bidragssökaren själv fonnulerar. Statligtsom
projektstöd kan beviljas departement och andra myndigheter. Stats-av
kontoret konstaterar i sin undersökning bidragsgivama mångaatt påär
den- centrala nivån och samverkan dem emellan begränsad.är De
finansierade projektens mål ofta oklara ochär statsmaktemas möjlig-
heter begränsade.att är Dettastyra begränsar möjligheterna huratt veta
mycket statliga medel i fonn projektbidrag faktiskt går tillav som
konsument- och miljöarbete.

Det finns åtminstone projektbidrag kan kommatre ifråga försom
organisationers arbete med konsumentfrågor. Dessa Konsument-är
verkets bidrag till frivilliga organisationers konsumentverksamhet,
Jordbruksdepartementets bidrag till konsumentfrämjande åtgärder samt
speciellt medel for projektverksamhetavsatta syñar till stärkaattsom
ungdomar i deras roll konsumenter. Utöver detta kan organisationersom

erhållaäven andra projektbidrag inte direkt knutnaär tillsom
konsumentfrämjande arbete. Dessa behandlas dock inte här.

Projektbidrag via Konsumentverket

Genom riksdagens beslut livsmedelspolitiken våren 1990 infördesom ett
särskilt stöd till ideella organisationers konsumentverksamhet. Syftet var
inledningsvis stimulera och stärka konsumenternasatt inflytande i
livsmedelsfrågor. Senare har riksdagen beslutat stödet också kanatt
beviljas organisationer med verksamhet på andra konsumentområden.
Årligen har drygt 2 miljoner kronor anslagits till detta bidrag som
disponeras Konsumentverket. Det övergripande målet med bidragetav

enligt regleringsbrevetär bidra till aktivt och brettatt ett påengagemang
konsumentområdet. Befintliga konsumentorganisationer och upp-
byggandet verksamhet ska stödjas.av ny

På Konsumentverkets uppdrag har projektstödet till frivilliga
organisationers konsumentverksamhet under åren 1991-1994 ut-
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värderats. Utvärderingen visar Konsumentverket tagit initiativ tillatt
ungefär hälñen projekten, bland kontinuerligt skickaatt annatav genom

infonnation bidraget perioden projektfinns. Under hade 47ut attom
genomförts 35 organisationer, 7 lokala, regionala och12 16av varvarav
riksorganisationer. Då riksorganisationema beviljades kanali-bidrag
serades dock medlen till lokala projekt enligt Ungefärutvärderingen.ut

tredjedel de beviljade bidragen hade gått till projekt inom deen av
organisationer har konsumentverksamhet med allmän inriktningsom som
sitt huvudsakliga syfte. Ungefär lika mycket hade beviljats för projekt
inom LO för bedriva priskontroll tillsammans med PRO. Resterandeatt
bidrag beviljades for projekt inom länens Hushållningssällskap samt
organisationer verksamma inom miljö-, nykterhets- pensionärs- och
kvinnofrågor.

Projekten riktades enligt utvärderingen främst till organisätionemas egna
medlemmar, i hög tillgrad allmänheten. De projektaktivaävenmen

i flestade fall projekten uppnått avsedda resultat vissaattuppgav men
påpekade Konsumentverkets personalresurser inte räckt till föratt att
stödja projekten tillräckligt.

I 6 de 47 projekten kopplades miljöaspekter till konsumentfrågoma.av
påExempel detta projekt kring sambandet och miljö,är mat en

konferens källsortering och studier förpackningsretursystem.om av

Projektbidrag Jordbruksdepartementetvia

beslutade regeringenHösten 1995 totalt 30 miljoner kronor skulleatt
för Konsument- och marknadsföringsâtgärder inomavsättas

livsmedelsomrádet budgetåretunder 1995/96. detta anslag inrymsInom
två delposter; dels för19 miljoner kronor bland exportfrämjandeannat
marknadsföringsåtgärder, dels miljoner kronor förll Konsument-
främjande konsumentfrämjändeåtgärder. Medlen för åtgärder får enligt
regleringsbrevet främjar konsumenternasanvändas för insatser som
intressen i frågor livsmedelsområdet.rörsom

Det Jordbruksdepartementet disponerar medlen ochär tar emotsom
ansökningar detta bidrag projekt främjarför konsument-om som
intressen. I november 1995 hade regeringen fattat beslut fördelaattom
drygt 5,5 miljoner kronor till projekt i organisationer.41 32 Mottagama

inte bara frivilliga organisationer projekt inomävenutan ett ettvar

10 ÖrebroNovemus-Högskolani Frivilligorganisalioner.projektarbete1995:2 ochrapport
konsumentpolitik.
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landsting. Av de frivilliga organisationerna lokala,ll 2 regionalavar
och 18 riksorganisationer.

Drygt sjättedel medlen beviljades till organisationer meden av
miljöinriktad verksamhet projekt bland bestodannat mat-vars av en
miljökampanj och konsumentinfomiation bioteknik och ekologiskaom

Ävenlivsmedel. i andra organisationers projekt kopplades emellertid i
vissa fall miljöaspekter till konsumentfrågoma, informationt.ex. om
ekologisk seminarium livsmedel i kretsloppet och utbildningmat, om
rörande sambandet hälsa-miljö. I ungefär fjärdedel alla projekten av

beviljades bidrag kopplas miljöaspekter till livsmedelsfrågoma.som

Bidrag till konsumentprojekt ungdomsföreningari

Barn- och ungdomsdelagationen, inrättades under Civildeparte-som
1983, totalt miljoner6 kronor under periodenmentet 1991/92-avsatte

l993/94, för projektverksamhet syñar till stärka ungdomar iattsom
deras roll konsumenter. Projektbidraget skulle stödja ungdomarssom
hushållsekonomiska fostran eller frågor kommersiellta upp om
påverkan. Enligt delegationens riktlinjer skulle olika arbetsformer,
organisationsforrner och organisationer med olika geografiskt läge
stödjas. Bam- och ungdomsdelegationen beslutade bidrag iom
samarbete med från Konsumentverket, Civildepartementetrepresentanter
och konsumentvägledare.meden grupp

I producerats på uppdrag Konsumentverket,rapporten attsom av anges
i början hade1995 totalt 47 ungdomsprojekt påbörjats 32av varav
genomförs i lokala föreningar. Av dessa projekt fem styckenrör ca
miljöfrågor inom konsumentområdet, miljöinformation ocht.ex.som
skolans miljöanpassning.

Den speciella satsningen på ungdomars konsumentverksamhet
avslutades 1994. Sedan 1994/95 fördelar Arvsfondsdelegationen bidrag
till bland konsumentprojekt i ungdomsforeningar. Medlen inteannat är
avsedda specifikt for konsumentverksamhet kan beviljas olikautan

projekt främjar barns, ungdomars och funktionshindradessorters som
ideella verksamhet. Denna delegationen inrättades 1994 under Social-
departementet, med uppgift fördela medel allmänna arvsfonden.att ur
Budgetåret 1994/95 fördelade delegationen drygt 220 miljoner kronor
totalt 60 miljoner kronor till ungdomars projekt. Av de medelvarav ca

11 Konsumentverkets UngKonsument1995rapport
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gick till ungdomars verksamhet beviljades drygt 400 000 kronor försom
konsumentprojekt och drygt 760 kronor för miljöprojekt.000

budgetåretFör 1995/96 har Arvsfondsdelegationen totalt miljoner180
kronor fördela till ovannämnda målgrupper. Av detta fjärdedelatt är en -

45 miljoner kronor avsedda för ungdomars ideella verksamhet.ca -

Kopplas miljömål till det frivilliga arbetet

Sarmolikt arbetar del de miljöinrildade organisationerna medstoren av
konsumentfrågor eftersom området så brett och eftersom det finnsär en
naturlig koppling konsumtionmellan och miljö. i vilkenMen omfattning
ingår miljöaspekter i andra frivilligorganisationers konsumentarbete

De projekt beviljats statliga medel kan uppfattning i vilkensom ge en om
mån miljöaspekter ingår i konsumentarbetet. Bland dessa finns nämligen
exempel på projekt där miljöfrågor knyts till konsumentfrågor. När det

gäller projektbidraget beviljats Konsumentverket undert.ex. som av
perioden 1991-1994, ingick miljöaspekter i konsumentfrågoma i drygt

tiondel projekten. Miljöaspekter kopplades till livsmedelsfrågoma ien av
ungefär fjärdedel alla projekt beviljades bidrag viaen av som
Jordbruksdepartementets anslagspost för Konsumentfrämjande åtgärder
hösten 1995.

Det finns inget projektstöd specifikt för just konsument-är avsettsom
och miljöarbete. Bidragen oña kopplade till andra sakfrågor påär
konsumentområdet. bidragDet förmedlas via Konsumentverketsom var

inledningsvis specialdestinerat till projekt med anknytning till den nya
livsmedelspolitiken skulle genomföras i början 1990-talet.som av
Projektbidraget fömiedlas via Jordbruksdepartementet förär avsettsom

främja konsumenternas intressen i just livsmedelsfrågor.att

Vissa tecken på miljöaspekter kopplas till konsumentarbetet i deatt
frivilliga organisationerna framgår Nordiska Ministerrådets kart-av
läggning. Av de organisationer svarade de hade arbetet medattsom
konsumentfrågor rangordnade fjärdedelar miljöfrågor viktigasttre som
på konsumentområdet. Först efter följdedetta sakfrågor boende,som
livsmedel och priser.
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miljöfrågor i nordiskt samarbete4.7.8 ochKonsument-

nordiska i konsumentfrågor sedan 1958 inomDe länderna samarbetar
Ministerrådet. AnsvaretNordiska rådet och sedan inom Nordiska1974

ledningfor konsumentfrågoma ligger under konsumentministramas på
ÄmbetsmannakommitténNordiska for Konsumentfrågor EK-

konsument-konsument. Kommittén for samarbetet påattansvarar
området uppfyller mål fastställs i speciella handlingsprogram.de som

nordiskVidare ska kommittén sitt arbete bidra till engenom
konsumentpolitisk hållning och nordiskt agerande iett gemensamt
internationella sammanhang.

Sedan knutet till1993 finns det rådgivande konsumentutskottäven ett
kommittén. Utskottet frånär representantersammansattsom av-

ska fungeramyndigheter och frivilliga organisationer forskaresamt -
idéforum konsumentarbete.for kommitténssom

Konsumentpolitiska mål

enligt handlings-De övergripande målen for det nordiska samarbetet är,
rättsliga ochfor 1994-1998, förbättra konsumenternasprogrammet att

ekonomiska ställning, och konsumentforskningen,utvidga bredda
påverka den europeiska utvecklingen på konsumentområdet samt
tillgodose konsumenternas miljöhänsyn. Liksom i den svenskakrav på
konsumentpolitiken har således inom det nordiska konsument-ävenman
samarbetet miljörelaterat mål.enats ettom

Åtgärder för miljömåletuppnåatt

tillgodose konsumenternas krav på miljöhänsyn arbetar deFör att
nordiska åtgärder för konsumenterna ska fåländerna medgemensamt att
tillgång till trovärdig information produkters miljöegenskaper. Dettaom
sker på olika dels ska marknadsförare fomiås användasätt; att
miljöargument rådgivningpå enhetligt och vederhäñigt sätt,ett genom

lagstiftning.och finns samnordiskt, frivilligt miljö-Dessutom ett
märkningssystem för och marknadsföring.med regler produkteruppsatta

dessa nordiska for utvecklaUtöver åtgärder samarbetar de länderna att
miljömärkning.s.k. miljövarudeklarationer komplement tillettsom

12 TemaNord Miljöargumenti marknadsföringvägledningfråndenordiska1994:562 -konsumentombudsmärmen.
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Miljövarudeklarationer innebär rad fakta produktens miljö-att en om
belastning "från till graven" deklareras på produkten.vaggan
Konsumenten får produkten acceptabel elleravgöra miljö-ärom ur
hänseende, utifrån omfattande information vid miljömärkning.änmer

Inom det nordiska konsumentsamarbetet arbetar medäven attman
utveckla metoder for integrera miljöaspekter i produkt-attgemensamma

En undersökning danskatester. Forbrugerstyrelsen genomfördesom
visar1993 nämligen konsumenterna i allt högre grad efterfrågaratt

miljövärderingar i de produkttester ländernas konsument-som
myndigheter utför.

Enligt regeringen och det handlingsprogrammet för konsument-uppsatta
samarbetet huvuduppgift för det nordiskaär samarbetet utövaen att
inflytande på konsumentpolitik.EU:s

4.7.9 Konsument- och miljöfrågor inom EU

Inom EU handläggs konsumentfrågor, produktsäkerhet och reklam,som
sedan 1995 generaldirektorat inom Europeiska kommissionen.ett egetav
Många konsumentrelaterade frågor handläggs emellertid inom andra
generaldirektorat.

Konsumentpolitiska mål

Sedan 1975 har fem konsumentprogram antagits for det gemensamma
arbetet konsumentfrågormed inom EU. De två första programmen
räknade rad konsumenträttigheter gemenskapen skulle strävaupp en som
efter uppfylla. Exempel på dessa rättigheteratt till skydd förär rätten
hälsa och ekonomiska intressen till infonnation och utbildning.samt

De påföljande konsumentpolitiskatre områdenprogrammen angav som
skulle prioriteras på konsumentområdet under programperioden. Det
nuvarande för perioden 1994-1998 nio sådanaprogrammet anger- -
områden. Ett dessa underlätta miljövänligär konsumtion.attav

Åtgärder för miljömåletuppnåatt

13 Avsiktslörklaringfråndenordiskakonsumentministrama1996-01-26Miljöaspekteri dennordiska
konsumentpolitiken.
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inom för underlättafinns inget speciellt åtgärdsprogram EUDet att
konsumtion. dockframgårmiljövänlig I konsumentprogrammet att

stärkaviktiga medel förutbildning och information attses som
forframhållskonsumenternas medvetenhet. Vidare EU:s systematt

liknande märkningarmiljömärkning och energideklarationer och andra-
bör vidareutvecklas.-

miljömärkning medmiljömärkningssystem frivilligEU:s är av varoren
reduceradñnna produkter medsyfte vägleda konsumenteratt att

vissamiljöpåverkan. för obligatorisk energimärkningReglerna varorav
finnas påinnebär uppgifter energiförbrukning måsteatt varorna.om

ekologisk produktion. DettaSedan finns förordning1991 även en om
jordbruksprodukter inte fårmarknadsföring vissainnebär att av

inteekologisk produktioninnehålla uttryck syftar på omsom
uppfylls.förordningens for produktion och konstrollregler

Sveriges konsumentpolitiska arbete EUi

EuropeiskaEnligt verka for inomregeringen ska Sverige att man
utveckla sådanakommissionen tydlig strategi förutarbetar atten

minskar påfrestningarna påproduktions- och konsumtionsmönster som
svenska miljömålet imiljön. andra ord bygga på detStrategin ska med

tydliga mål för konsument-konsumentpolitiken. Genom sättaatt upp
inom fortlöpande kunna följasarbetet EU ska resultaten upp.

konsumentpolitikVidare ska Sverige verka for inom EU:satt man
-utbildning Orsakernagenomför insatser för konsumentinfonnation och

till kunniga och kritiska konsumenter kan drivadenna bedömning är att
det gällerfram produkter och tjänster, vilket särskilt positivt närärnya

möjligt.14få konsumtion miljön så litebelastaratt en som som

14 Regeringensskrivelse1995/961181
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5 Uppföljning och redovisning

Regeringen5.1 ska redovisa till riksdagen

Regeringen ska årligen redovisa till riksdagen hur arbetet med
miljömålet konsumentpolitikeni fortlöper. Skrivelsen ska bl.a.
innehålla uppgifter om

hur miljömålet förtydligas och utvecklas,-
hur arbetet med kunskapsmåletförlöper,-
hur hushållens utsläpp miljöpåverkande förändrasämnen samtav-

hur hushållens andel utsläppen förhåller sig till andra sektorerav av
samhället,

hur åtgärder har vidtagits enligheti med de strategierna,tre-
hur förslag i utredningar och harpropositioner analyserat-

förväntade effekter för hushållens miljöpåverkan,

hur allmänna medel fördelats till frivilligt konsument- ochsom-
miljöarbete har använts,

hur medel fördelas till Standardisering och miljömärkning,-
hur miljökonsekvenser redovisats samband med utvecklingi av-

standarder,

hur priset ekologisktpå odlade livsmedel utvecklas förhållande tilli-
konventionella livsmedel.

Mil5.1 jömålets förtydligande

Att miljömål införts i konsumentpolitiken jag beslutett ett attser som
Det viktigt, inte minst för trovärdighetens skull,starta är atten process.
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direktkommer igång kanEtt sätt att startasnarast. varaprocessen
redovisning hur miljömålet förlöper.uppföljning och arbetet motav

tillhör övergripande målen. FörMiljömålet i konsumentpolitiken de att
måstemiljömålet användbart och det reell innebörd detgöra görasge en

avsnitt har jag beskrivit det kan skemätbart. I tidigare att genom
miljöpolitikenskunskapsmål bedöma vilken andel måloch att avgenom

på konsumentsektom.kan läggassom

konstant det måstekonkret ivmebörden miljömålet inteDen är utanav.
skapar efteråterkommande arbete revidera den. Ny kunskapett attvara

hand uppdatering. dag finns begränsade kunskaperanledning till I om
vår miljösynpunkt. Vi dock det vi konsumerar ochvardag attvetur

effekter på miljön. Naturvårdsverketsproducerar hemma har stora
hushållensBiff och bil första försök bedöma4542 är attrapport ett

miljöpåverkan.

min förhoppning kunskap hushållens miljöbelastningDet är att mer om
på sikt ska underlag för utforma lämpliga stynnedel. Enbättre attge

kunskap fåråterkommande regeringskrivelse sammanställer sådansom
i konsument-utomordentligt betydelse för höjaatt temperaturenstor

frågorna.

Lämpligen konsumentpolitikensbör regeringens skrivelse behandla
samtliga mål och inte miljömål. Inrikesdepartementet får i såenbart dess
fall i redovisningen. emellertid den föreslagnacentral roll Jag atten ser

viktigDelegationen för konsument- och miljöfrågor kommer att vara en
och redovisningen gäller miljömålet.samordnare i den delmotor av som

kunskapsmålet5.1.2 nåsHur

Behovet fortlöpande måldefinition och uppföljningarbeta medattav
grundskolangäller för kunskapsmålet. angelägetDetäven är mest att

och gymnasieskolan redovisar och följer intentionerläroplanemasupp
färdigheter inom området konsumtion och miljö.om

Enligt kunskaper iläroplanen ska eleverna kunna sinaomsätta
vardagslivet. Undervisningen ska också syfta till skapa engageradeatt
och delaktiga sig i frågor, ställning ochmedborgare sätter tarsom
handlar. Skolverkets slutsats nuvarande ämnesvisaär attegen
utvärderingar fokuseras på begreppsförståelse inte räcker förmestsom

de vidare mål finns för elevernas .kunskapsnivåmätaatt som
Skolverkets människokroppen"."Ekologi och19: 1992rapport
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förutsätter diskussionerna hur skolan ska knyta i hop teoriJag att om
och praktik fortsätter, har anknytning tillsärskilt inom de ämnen som
konsumtion och följa kunskaper börmiljö. Metoder för dessaatt upp

så riksdagenutvecklas de kan del i regeringens skrivelse tillutgöraatt en
uppfyllelse kunskapsmålet. förväntar mig inte skolverketJag attom av

ska byta befintliga utvärderingsprogram, den aspektut att sommen
kallas "hem och vardag" ska få större utrymme.

Miljöperspektivet intebör uppmärksammas bland eleveräven som
särskilt intresserar sig för naturkunskap. tänker speciellt på deJagämnet
praktiskt inriktade gymnasienivå.påprogrammen

Varken konsumtion eller miljö förekommerär ämnen, utanegna som
aspekter traditionella vilken grad "miljö" faktiskt integreras iIämnen.av
övriga någotockså bör belysas.ämnen är som

Myndigheternas fortbildning

Både Konsumentverket och Naturvårdsverket fort- ochbedriver sådan
vidareutbildning har anknytning till konsumtion och miljö.som
Konsumentverket vänder sig till konsumentvägledare och till lärar-

Konsumentverketutbildare. har också på utvecklingsstödsatsat tarsom
sin utgångspunkt i faktiskaelevernas kunskaper för bättre nå medutatt
sin fortbildning till andra lärargrupper hemkunskapslärama.än

iNaturvårdsverket har samarbete med Konsumentverket arrangerat
kurser i anslutning till Agenda karaktär21. Insatser denna ärav
väsentliga inslag för nå kunskapsmålet då de riktar sig tillatt grupper

förstrategiskt viktiga nå kunskapsmålet. Regeringsskrivelsenär attsom
uppgifterbör därför redovisa denna verksamhet.om

5.1.3 Hushållens miljöpåverkandeutsläpp ämnenav

Naturvårdsverket har till uppgift tillståndet i miljön.att rapportera om
Jag föreslår myndigheten fortlöpande ska uppskatta hushållssektoms,att
d.v.s. konsumenternas, bidrag till de olika utsläppen hur hushållenssamt

förhållerandel sig till från sektorerutsläppen andra samhället.av

För resultaten ska kunna jämföras tid det lämpligtöver äratt att
Naturvårdsverket i samråd med Konsumentverket, Boverket och SCB
utarbetar några för hushållensnyckeltal belastning på miljön.
Energiförbrukning koldioxid kväveoxid kanoch utsläpp ellerav
exempelvis några användbara mått. Vidare det angelägetär attvara

16-08683
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sådana nyckeltal ingår i utvidgad konsumentredovisning SCB:sien
publikation Natumiiljön i siffror.

Åtgärder5.1.4 i enlighet med de strategiematre

De strategiema går påtre ut att

konsumentfrågoma ska få högre status,-
konsumenternas ska underlättas och tillvara,tasengagemang-
det samlade budskapet till konsumenterna ska entydigt.vara-

I utredningens betänkande redovisas förslag till åtgärder i anslutning till
dessa strategier. Vissa förslag generellatre medan andraär exempelär
på åtgärder i enlighet med strategiema.

härDet den första statliga utredningenär behandlar konsumtion ochsom
miljö konsumentperspektiv. begreppetI "konsumtion"ett inbegriperur
jag vårt boende ochäven det producerar hemma, ochresor
fritidsysselsåttningar. Med den vida tolkningen konsumtionsbegreppetav
finns flera myndigheter verksamhet har anknytning till miljömålet ivars
konsumentpolitiken.

Jag vill särskilt betona finnsdet flera möjliga andra åtgärder skullesom
kunna genomföras för nå miljömålet i konsumentpolitiken.att När
åtgärder vidtas inom andra områden har betydelse för konsumtionsom
och miljö bör de också ingå i skrivelsen. Jag vill återigen hänvisa till
delegationen för konsument- och miljöfrågor beskrivs i kapitel 3:2.som

5.1.5 Effekter förslag i utredningar ochav

propositioner

Ett mina generella förslag gäller budskapet från regering ochattav
riksdag till konsumenterna ska entydigt. Det har utvecklats närmarevara
i kapitlet miljömålet. Ett till sådana entydiga beskedsteg vägenom är

utredningar och förslag i propositioneratt ska analysera förväntade
effekter för hushållens miljöpåverkan. Regeringens skrivelse ska
kommentera hur detta har kunnat uppnås.
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Standardiseringtill miljömärkning och5.1.6 Anslag

miljöanpassningenkapitel kommer diskuteraI jag närmarenästa att av
statliga medel tilloch bl.a. lämna förslag fördelningen avvaror om

miljömärkning och standardisering.

förmedelRegeringen ska redovisa vilka statliga avsättssom
miljömärkningssystemen.

ska enligtfinansieras med statliga medelStandardiseringsarbete som
skamiljökonsekvenser. Regeringenmitt förslag innefatta analyser av

redovisa hur detta krav har beaktats.

frivilligt och miljöarbeteAnslag till konsument-5.1.7

och tillhar viktig roll för stärkaDe frivilliga organisationerna taatten
dessai miljö- och konsumentfrågor. Fleraengagemanget avvara

statligt för verksamheten, antingenorganisationer får också stöd som
generellt organisationsbidrag eller i fonn projektbidrag.av

miljömålet ikapitlet aktörers roller föreslår jag detI attom nya
projektmedel.konsumentpolitiken också ska beaktas vid fördelning av

och projektenfördelas ska redovisas i skrivelsenHur dessa medel när
genomförts projektet ingå i redovisningen.har ska resultatet av

ekologiskt livsmedelPriser odlade5.1.8 på

prisundersökningar medKonsumentverket sinahar i år kompletterat
prisuppgifter för livsmedel.ekologiskt odlade

Prisundersökningar funktion för priserna. Framfyller viktig atten pressa
prisutvecklingentill år möjligheterna begränsade jämförai har varit att

miljömärkta respektive med detmellan matkorgar fyllda med varor
traditionella utbudet.

onödigt dyra förfinns risk ekologiskt odlade blirDet attatten varor
vilja betala för dessahandeln utnyttjar konsumenternas att mer

det viktigtprodukter. stävja sådan utvecklingFör är attatt en
KRAV-märktaKonsumentverket fortsätter bevaka prisernaatt varor.
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Konsumenternas efterfrågan måste kunna upprätthållas ska nå detom
riksdagen målet lO livsmedelsproduktion skauppsatta att procentav av

ekologisk år 2000.vara

5.2 Utarbeta statistik för hushållens

miljöpåverkan

basprogramEtt för statistik hushållens miljöbelastning skaom
utvecklas.

inledningenI kapitlet aktörer diskuterade jag begreppsparetav om
konsument och producent. Det faktum konsumenter blir producenteratt

statistiken blir missvisandegör eftersom allt hemmaatt fallergör
utanför beräkningar BNP.t.ex.av

Energiåtgång och hushållsavfall kommer matlagning, ochtvättsom av
städning betydande delar hushållens miljöbelastning.utgör Det ärav
också denna producerande andel vårt dagliga liv belystär sämstav som
både i den befintliga statistiken och i forskningen vardagslivet.om

Avsaknaden kontinuerligt framtagna data bidrar till finnsdet liteattav
kunskap hushållens dubbla roll producenter och konsumenter.om som
Bristen på statistik uppmärksammades också i "Forskning for vår
vardag" SOU 1996: 10.

Det finns många föreställningar konsumtion och miljö, t.ex. attom om
sparsamhet i allmänhet alltid bra for miljön, småskalighet alltidär attom

mindre belastning storskalighet. I dag går det inte bekräftaänger att
eller förkasta påståenden detta slag, helt enkelt for for liteatt vetav

hushållens miljöpåverkan.om

Hushållssektom eller konsumentsektom uppvisar variationer.stora
Levnadsvanor och konsumtionsmönster skiljer sig mellan olika delar av
landet och mellan generationer. Utvecklingen går också fler hushållmot
med färre medlemmar. Förutsättningarna skiljer sig beroende påäven
hur bor, på landsbygd eller i stad, i hus eller lägenhet och på vadman

tjänar.man

Först har fått kunskap olikanär hushålls möjligheter ochmer om
intresse for miljöanpassning det möjligt välja effektiva stynnedel.är att
Sådana uppgifter kan gälla faktiskt inhandlas, hur hushållenvaror som
använder tiden, och hur Tillsammans befintligmedut.resvanoma ser
statistik kan sådana data användas for urskilja olika hushållsatt typer av
miljöpåverkan.
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statistikBefintlig5.3

miljöbelastningKonsumenternas

sifiror" beskriverpublikation "Naturmiljön iMiljöstatistiken i SCBs
miljöbelastning redovisas splittrat.mängd utsläpp. Konsumenternasav

konsumtionsmönsterKemikalieanvändning, avfall, ochtransporter
fåvilket det svårtredovisas under skilda rubriker, gör är attatt en

miljöpåverkan. Vibild konsumenternasheltäckande och sammansatt av
engångsmaterial harfå på hur ökningenkan till exempel reda stor av

livsmedel köper harvarit 20-års period och hur långt olikaunder en
mycketockså få reda på hurpå lastbil. Det går atttransporterats av

kemikalier fanns i hemmen under hösten 1992.vissa som

förstaBil" har förNaturvårdsverkets "Biff och 4542I rapport nr
ochmiljöbelastningen uppskattatsgången hushållssektoms andel av

hushållssektom iuppgiñredovisats på samlat Rapportensätt.ett ger om
för hushållenssektorer. har beräknatsförhållande till andra Utsläppen

bostäder avlopp, utsläppelanvändning, uppväminingtransporter, av
organiskafrån användning och avfall. vissavid För ämnen,varor som

hushållensintemiljögifter och ozonnedbrytande kanämnen, man ange
konsumtionkommerandel. Gränsen mellan de miljöbelastningar som av

självklar itidigare/andra led intei hemmet och de orsakas ärsom av
rapporten.

Attityder till miljön

försökt konsumenternasfinns flera undersökningarDet mätasom
miljövänligtill miljöfrågor. SCB har inkluderat frågorattityder om

dettakonsumtion vid omnibusundersökningar, resultatetmen av
tid.redovisas kortfattat och går inte jämföra överatt

år europeisk miljöbarometer.Marknadsinstitutet GfK sedan fleragör en
konsumtion i hopkopplas till miljö och till miljövänligden attityderI

produktgrupper.med uppgiven konsumtion av

researchuppdragit EurekaKonsumentverket har under år attett par
undersökningar konsumtion och miljö. visar deDengöra att grupperom

tillidentifieras miljöengagerade har ökat från 17 38procentsom som
ingår imellan och 1995. De1993 ärprocent gruppensom

utbildning genomsnittetföreträdelsevis kvinnor och har högrede än av
befolkningen.
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Ungdomsbarometem har sedan 1991 genomfört attitydundersökningar
bland ungdomar på gynmasiet. kanMan urskilja antalett
ungdomsgrupper där attitydema lika inom skillnadenär ärgruppen men

mellan olika ungdomsgrupper. De harstor uttalat intresse förettsom
och miljö 10 i 1995 årsnatur undersökning. Miljöfrågorutgör procent

har inte varit det huvudsakliga intresset för Ungdomsbarometem, ettmen
frågor miljö har funnits med varje år. Eftersom miljöfrågomaspar om

antal begränsat så går det inte uttala sigär säkert resultatet,att om men
intresset för miljön bland ungdomar tenderar minska.att

attitydundersökningarHandeln har också gjort gäller miljömärktasom
Dessa utförs i speciella syften, inför lansera företagsegnat.ex. attvaror.

märken eller inför beräkna lönsamheten i samband medatt att
marknadsföra företaget med miljöprofil. Sådana undersökningar t.ex.ger
uppgift hur mycket konsumenterna vill betala förom attmer uppger en
miljöanpassad En KFs undersökningar visar konsumenternaattvara. av
tycker miljömärkning bra, märkningen förvirrande.att är att ärmen

Man kan räkna hur mycket olika utsläpp kan reducerasut attgenom
hushållen byter till andra uppväminingssystem, ändrar ellermatvanor
nyttjar kollektivtrafik. Men inte vilka konsumenter faktisktvet ärsom
villiga dessa ändringar och under vilkagöra förhållanden.att

Attitydundersökningama genomförs grundar sig på individernavadsom
de hur de faktisktsäger ochgör, varför inte.att Devetagerar

svarande oftast vad förväntas dem och de försökervet medvetetsom av -
eller omedvetet tillmötesgående. Det finns därför förrisk attvara-
undersökningarna innehåller systematiska mätfel.

I undersökningarna utgår vanligtvis från faktor; miljö. Men detman en
finns flera andra faktorer just konsumenternas attityder tillän miljön

kan påverka deras agerande. Andra möjliga bevekelsegrunder kansom
attvara

konsumenterna tycker de redan tillräckligt för miljön ochatt tar ansvar-
vill inte miljövänligt,agera mer

konsumenterna kan inte handla miljövänligt för det inte finnsattmer-
några alternativ,

konsumenterna får inte; det kan finnas förbudt.ex. mot egna-
avfallslösningar hindrar dem från miljövänligt,attsom agera mer

miljöanpassade dyrare och konsumenterna har inteär råd ellervaror-
vill inte betala merkostnaden,att

konsumenterna tycker inte det spelar någon roll vad de självaatt gör-
inte andra likadant.görom
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konsumenterna produktion och infrastruktur upphov till detror att ger-
miljöstömingama och tycker andra ska förstörsta miljön,att ta ansvar

konsumenterna inte på vilket eller varför de skasättvet agera mer-
miljöanpassat.

När attitydundersökningama täcker åtminstone några dessa hinder förav
konsumenternas miljöengagemang kan de bli användbara.mer

Tidsanvändning

Under hösten 1990 genomförde SCB undersökning hur den delen om av
befolkningen då i yrkesverksam ålder använde sin tid. Syftetsom var var
främst belysa kvinnors och olika deltagande i förvärvsarbete,att mäns
hemarbete, barn etc.omsorg om

När undersökningen gjordes, ägnade 24 sin tid åtmän procent av
förvärvsarbete. Motsvarande siffra för kvinnor 16 Kvinnorprocent.var
använde 17 sin tid hemarbete medan insatserprocent männensav
hemma 12 deras tid. åMannen sin sida tidupptog procent ägnarav mer
åt reparationer hemma kvinnan. Det också intressantän är att notera att
kvinnors fria tid uppdeladär änmer mannens.

När studien tidsanvändning gjordes 1991 det första gångenom var som
sådan statistik sammanställdes i Sverige. Uppgifiema i undersökningen
lär konsumentpolitikens hushållsekonomiska perspektiv. Enoss mer om
betydande del det konsumtion i affären också råvarorär ärav som
eller insatsvaror i hemproduktion; bakning, matlagning, ochtvätt
städning. Men för närvarande inte vad de sammanlagdavet
miljöefTektema skulle bli fler övergick till omfattandeom en mer
hemproduktion.

Resvaneundersökningar

Statens institut för kommunikationsanalys började genomföra
resvaneundersökningen RiksRVU under andra kvartalet Under-1994.
sökningen ska pågå 1998. I resvaneundersökningen studerast.0.m.

för kvinnor och mellan år.16- 84 Där mängdresmönstren män tas en
bakgrundsvariabler i beräkningarna, exempelvis ålder,som
utbildning, inkomst, tillgång till bil och bam.antal

Undersökningen för visade1994 sammanfattningsvis olika iatt grupper
samhället har olika delEn skillnaderna beror på faktiskaresmönster. av
skillnader mellan vad gäller inkomst och vilka alternativgrupperna som
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står till buds for resande. En de skillnader oforklarade gällerärav som
och kvinnors bilåkande. åker bil ochMän spenderarmäns mer mer

på bilåkande och bilinnehav. Om och kvinna planerarpengar en man en
likartad väljer ofiare färdas i bilgöraatt änatt atten resa mannen

kvinnan.
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viktiga områdenExempel från6 tre

strategiemakapitel jag några exempel på hur de valdaI detta behandlar
områden i livet,från mycket väsentligakan samverka. Exemplen hämtas

våravår varukonsumtion, vårt boende och Dessanämligen resor.
för konsumenternasområden har jag tidigare betydelsenämnt storsom

inom dessa områdenbidrag till påverkan på miljön. Aktivitema är
våra attityder till miljöfrågor. Detuttryck för den livsstil väljer och för

skulle kunna uppnås. Jaginom dessa områden förändringarär storasom
möjliga desådana förändringar blirvill med exemplen visa treatt om

strategiema får samverka.

områden,föreslår inte de enda möjliga inom dessaDe åtgärder jag är
hardel förslagenlångt därifrån. endast exempel. EnDe är sagt avsom

har inte utvecklatsvarit till diskussion i tidigare utredningar menuppe
inteoch miljöaspektemavidare, sannolikt beroende på konsument-att

värderats tillräckligt.

sammanfattningsruta redovisasKapitlet så direkt eñerupplagtär att en
så fördjupadförslagen inom varje område. slutet kapitlet kommerI enav

dedelområden. först någotbakgrund inom vissa Men allra tremer om
områdena.

varuområdetMer om

industrinsmiljöproblemen inte enbart orsakasInsikten ökar att avom
agerandekonsumtionsmönster. Vårtvaruproduktion våraävenutan av

mycket betydelse för miljön.konsumenter har storsom

miljöpåverkandeHushållen har uppskattats stå för hälñen denära av
vår konsumtionSverige. dessa kommer frånutsläppen i En del avav

avfall.antingen medan används eller de blirde närvaror,

tänkt mellanAtt härleda utsläpp på detta inbegriper dra gränssätt att en
butikshyllan.vidkonsumtion och produktion. Vanligen dras gränsen

varuproduktionenEmellertid kan vår konsumtion också påverkamed
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och de utsläpp upphov till innan de når butikshyllan.som varorna ger
Sett detta perspektiv kan våra konsumtionsmönster med krav påur -
produktionsmönstren påverka lOO utsläppen orsakasprocent av som-
av varor.

När det gäller konsumtionen dagligvaror visserligen marknadensstyrav
utbud produkter vad köps konsumenterna kan få starkav som men
inverkan på utbudet. Konsumenternas val kan påverka hur miljön
belastas vid användningen Vi kan påverka vilkenävenav varorna.
mängd och avfall upphov till. Genomtyp köpaattav som varorna ger
miljöanpassade dagligvaror kan bidra till påverkan på miljön frånatt
produktionsledet minskar på sikt. Ett minska miljö-sättannat att
belastningen köpaär producerats i närheten hellreatt änvaror som
sådana färdats land och rike kring. Vi kan ofta välja vilkasom varor
och tjänster vill använda hur använder dem. Vi kansamtoss av
också välja avstå från vissa köp.att

Modern konsumtion handlar alla slags och tjänster. Givetvis ärom varor
konsumenternas val dagligvaror påtaglig vikt då de säljs i mycketav av

volymer. kanJag år tillverkadesstora 1990nämna i vårt landatt
sammanlagt 158.500 disk- och rengöringsmedeltvätt-, enligtton
uppgifter från SCB:s Natunniljön i siffror. Men det mindre enkelt förär
konsumenten direkt möjligheterna till inflytandeatt det gällernärse

köps sällan, utrustningar och maskiner.störret.ex.varor som mer

Min avsikt med framställningen här inte visa konsumenternaär att att
ska klara biffen. finnsDet alldeles uppenbart för hurensamma gränsen

mycket enskilda klarar och vill bidra med i miljöarbetet. Exempelvisav
har utfonnningen producentansvaret i dagens version lett tillav en
kanske alltför börda för konsumenternatung lagra och forslaatt sortera,
bort avfall.sorterat

De jag fört konsumenternas inverkan påresonemang ovan om
produktionen understryker vikten miljöanpassning. lav varomas
avsnittet kommer jag därför behandla de styrmedel kanattom varor som
användas på samhällsnivå för nå sådan miljöanpassning. Deatt en
faktorer påverkar vår konsumtion ligger nämligen inte bara påsom
individnivå kunskaper, värderingar och atttityder också påutan en
samhällelig nivå.

Den europeiska marknaden har ökat andelen importeradegemensamma
Detta förväntas kunna fördelar för konsumenterna detvaror. ge men

medför också ökade risker det gäller produkters säkerhetnär och
miljöpåverkan.
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Min slutsats miljöaspekter och konsumenters behov i högreär änatt
grad måste räknas i det helhetsansvar för livscykelvaromas som
producentema axlar. Det gäller alltså både i utvecklingen iav nya varor,

användning och i avfallshanteringen. förslagMina inomvaromas
varuområdet kommer stynnedel inom såväl utvecklingenröraatt statens

produkter produkternas marknadsföring.av nya som

boendetMer om

Vårt boende har förändrats hel halvseklet.del under det senasteen
Byggnademas långa livslängd visserligen de fysiskagör att
förhållandena inte kan ändras särskilt snabbt. kan dockMan attse
hushållsstrukturen har förändrats allt hushåll medandelstörremot etten
mindre antal medlemmar. Mer två tredjedelar hushållen bestodän avav

år hushålll-2 1990. Fler innebär fler bostäder, fler apparaterpersoner
och fler transporter.

Hushållen jämnt fördelade mellan småhus och flerfamiljshusär men
något hälften hela befolkningen i småhus.bor Denänmer av

Årsammanlagda bostadsytan i småhusen i flerfamiljshusen.är större än
1994 bodde cirka sextio landets befolkning, och då främstprocent av
barnfamiljer, på miljoner226 bostadsyta i småhus medan fyrtiom

befolkningen bebodde miljoner flerfamiljshus156 improcent av
Fastigheter och boende i siffror 1995. har uppskattatMan att
bostadsytan i genomsnitt har ökat från cirka till kvadratmeter32 49 per

mellan åren Större innebär ökad1969 1995. bostadsytorperson -
förbrukning energi.av
År hade omkring1990 600.000 hushåll den bostadenutöver permanenta
också fritidshus, vilket innebär ökad energianvändning för uppvämuning
och Fritidshusen iblandkan lika välutrustade dentransporter. vara som
ordinarie bostaden.

Huvuddelen boendets miljöpåverkan beror på energianvändningen närav
bostäderna brukas. Mina förslag framför allt hur de strategiemarör tre
kan samverka inom detta område. viss jagI mån har också studerat hur
organiska restprodukter från hushållen hand.tas om

De hus byggs i kandag komma stå i många årtionden, kanskeattsom
till och med i hundratals år. Det byggs så lite för närvarande det inteatt
på något avgörande går förhindra miljöproblemsätt att genom

Ävennybyggnad. med den tidigare höga produktionsnivån tillfördes bara
cirka två bostäder år.procent nya per
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Min slutsats åtgärder miljöpåverkan framförär allt måsteatt mot
genomföras i det befintliga beståndet bostäder. Jag vill understrykaav
vikten resurssnåla och metoder används vidattav varsarmnma
reparationer och ombyggnader. Samtidigt vill jag betona deatt
miljömässigt bästa teknikerna måste sökas vid nybyggnation. Om och

byggandet bostäder åternär ökar kan de erfarenheter teknikav av ny
samlats och dokumenterats komma få värde.att stortsom

Mer resandetom

Vårt vardagliga resande har förändrats kraftigt under det senaste
halvseklet. En rörlighet viktigt inslag i vår livsstil.är Vistor ettnu reser
längre till vardags och går snabbare. Snabbare transportmedelresorna
har utvecklats används för ökad rörlighet för vinnaän attsom snarare
tid. Det helt och hållet personbilamaär nästan står för den ökadesom
rörligheten.

Befolkningens inrikes harresande ökat från i genomsnitt mill dygn iper
början 1950-talet till drygt mil4 dygn år 1990. Den tidav per
dagligen för i genomsnittavsätter minuter80äratt resa per vuxen

Denna tidsåtgång har varit relativt stabil årtiondena och denöverperson.
skiljer sig inte mellan olikanämnvärt sig geografiskt,grupper, vare
socialt eller efter bilinnehav.

Resandet och bilåkandet bidrar förbränningen fossila bränslengenom av
till utsläppen koldioxid, kväveoxid och flyktiga organiska föreningarav
från konsumentsektom. Utsläppen koldioxid direkt beroendeärav av
förbrukad bränslemängd, medan övriga utsläpp till del kan minskasen
med avgasrening.

De flesta hushåll i Sverige har bil. När bilen väl har anskaffats används
den ofta eftersom kostnaden för själva användandet liten i jämförelseär
de fasta kostnaderna. Därtill kommer bilen ofta upplevsatt ettsom
privat där kan njutautrymme stund för sig själv. harManman av en
kunnat konstatera omkring 80 alla bilresor mindreatt procent är änav

mil långa. Biff och bilen

Min slutsats den för miljön allra viktigasteär livsstilsförändringenatt i
detta sammanhang fler väljer inte skaffa bil till hushållet.att attvore
Mina förslag kommer främst inriktas på hur de strategiema kanatt tre
samverka och det stöd kan behövas för sådan förändring. Ige som en
mindre utsträckning berör jag åtgärder mindre miljöpåverkandesom ger
bilar.
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varuområdetinomFörslag6.1

fåKonsumentfrågorna högreska status

standardiseringsarbetetiska beaktasoch miljöfrågorKonsument-

stärkasskastandardiseringsarbetetinflytande iKonsumenternas

såfördelasmiljömärkning skaStandardisering ochtillmedelAllmänna
beaktasmiljömåletatt

tillochunderlättasskaKonsumenternas varaengagemang

intemiljöargumentvilseledandeforverkaKonsumentverket ska att
marknadsföringanvänds i

ska i TVmiljöfrågomaochKonsument- synas

reklamdirektadresseradsigkunna frånsägaenklareskaKonsumenterna

entydigtskatill konsumenternaBudskapet vara

prisKRAV-märktabevakaKonsumentprisindex ska varors

miljö skaochför konsumenterKonsekvenserna6.1.1
standardisenngsarbetetanalyseras 1

skamiljöochkonsumenterförkonsekvensernaGenerella analyser av
med statligutarbetasstandardertillsvenska förslaggenomföras i som

finansiering.

förkonsekvensernaanalysergenerellaverka förSverige bör att av
internationelltocheuropeisktgenomföras ioch miljö skakonsumenter

produlastandardisering.arbete med

delprodukter. FörutsträckningiMiljöproblem förorsakas stor enav
miljöpåverkan,huvudsakligadenanvändningenprodukter detär som ger

sidanå andraTV-apparaterexempel på detta.bra ärpersonbilen är ett
övriga delaritill problemupphovfrämstprodukterexempel på gersom
utsträckningi visskanmiljöproblemlivscykeln. Dessa typer avav

Standardiseringmiljöanpassningmedförebyggas avvaroma.av
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industrins produkter möjlighet till sådanär anpassning. Jag kommeren
beskriva standardiseringsarbetetatt i bakgrundsavsnitt i slutetett av

detta kapitel.

Standardiseringsarbetet är öppen emellertid förutsätteren process som
ekonomiska ochstora personella hos dem deltar. Merpartenresurser som

svenskt standardiseringsarbete ingår i europeiskaav projekt. Vid
Europeiska kommissionens generaldirektorat för industrifrågor förs
redan vissa diskussioner förbättrade möjligheter till deltagande frånom
små- och medelstora företag, från fackliga organisationer frånsamt
konsumentorganisationer. jagMen det helt otillräckligtärattanser att
frivilliga organisationer skulle granska standardiseringsarbetet ur
miljöhänseende.

En långsiktigt hållbar Standardisering måste komma innefatta ocksåatt
principiella överväganden konsekvenserna både för konsumenternaom
och miljön.

Det svenska standardiseringsarbetet sker via SIS, Standardiseringen i
Sverige, ideell föreningär med medlemmar från näringsliv,som en
myndigheter och andra institutioner. Arbetet i de projekt bedrivssom
finansieras organisationerna deltar. Staten delfinansierar arbetet,av som
dels myndigheternas avgifter och deltagande, dels viagenom centraltett
anslag fömiedlat Näringsdepartementet. Jag användningenav attanser

dessa medel kan inverka väsentligt på hur arbetetav för uppnåatt
konsumentpolitikens miljömål lyckas.

Miljökonsekvensbeskrivning MKB beprövadär metod för atten ta
fram beslutsunderlag. Den används exempelvis inom kontrollen av

exploatering.naturresursemas Metoden ställer krav på beslutsunderlaget
och på hur det Den visar på vilkapresenteras. överväganden skasom

bl.a. skagöras, olika alternativ, inklusive noll-altemativ, utredas ochett
beskrivas. Det viktigaste i metoden konsekvensbeskrivningenär att utgör

kontrollstation.en

När det gäller produktstandarder bör miljökonsekvensema av varans
utfomining redovisas från "vaggan till graven". Konsekvenserna av en
varustandard kan sträcka sig långt utanför standardens ursprungliga
syfie. Ett exempel i "Den smalanämns vägen" Sverker Lindbosom ärav

säkerhetsstandarder föratt tåg resulterar i europeiska tåg dubbeltatt är
så japanskatunga någon säkerhetutan att uppnås.som större
Miljökonsekvensema skulle i detta fall inkludera ökad energiåtgång för
tågtrafiken och strukturella effekter tågets konkurrenskraftattgenom
försämras.
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Standardisering har tidigareUtredning miljökonsekvenserav av
1992/932180. IKretsloppspropositionen prop.föreslagits i den s.k.

miljökonsekvenserpropositionen pekar beskrivningaratt avman
ISO ochinomi linje förslag...ligger med de presenterats avsom

inomutvecklatshar sedan dessCEN:s arbetsgrupp för miljö. Förslagen
productenvironmentalGuide for inclusion ofISO till the aspects

tillrekommenderas kommaGuidenstandards, draft ISO Guide 64.
försVikten miljöhänsyni CEN:s tekniska kommittéer.användning attav

i regeringensnyligenstandardiseringsarbetet har ocksåin i omnämnts
bådepågår alltså,1995/96:222. Arbetesysselsättningspropostion prop.

beskrivanationellt, med generelltinternationellt, europeiskt och att
för miljön standardisering.konsekvenserna av

och miljönför konsumenternaAnalys standards konsekvenser gerav en
effektivitetenkan därför ökabeslutsunderlag. Sådana analyserbättreett

myndigheter ochbåde hosbevakningen standardiseringsarbetet,i av
konsekvens-fungerande medfrivilligorganisationer. Ett system

inköpare intetill konsumenter ochbeskrivningar kommer ledaatt att
alternativenfor finna bästainför så deställs ett stort att uransvar

miljöhänseende.

inflytande i6.1.2 Konsumenternas
ska stärkasstandardiseringsarbetet

vid ska till inkluderaKonsumentrádet SIS vidgasförAnsvaret att
denska rådets kompetens kompletteras såmiljöfrågor. Samtidigt att

miljöfrågor.också inkluderar

Europeiska kommissionen ska förbättraverka förSverige bor att
delta imöjligheterna frivilligorganisationerför att

standardiseringsarbetet.

ialltså beaktasmiljön skaKonsekvenserna för konsumenterna och
stärktproduktstandarder. Ettnationellt såväl europeiskt medarbetesom

viktig faktor i dennaförinflytande konsumenterna kommer att vara en
utveckling.

metodfrågor i analysernabehövsDet svensk instans bevakar aven som
Mittproduktstandarder.konsekvenser för miljö och konsumenter av

villkoras medtill SIS skaförslag därför den statliga finansieringenär att
frivilligorganisationerochkrav på plattform för myndigheter, industrien

SISKonsumentrådet vidbevaka jöfrâgoma.kan konsument- och milsom
ochansvarområde vidgadesskulle kunna fylla funktion dessdenna om
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deltagarnas kompetens kompletterades. Uppgifterna för konsumentrådet
i dess form skulle innefatta att:nya

bevaka metodutvecklingen för analyser produktstandarders- av
konsekvenser för konsumenterna och miljön

sakkunnig för SIS i dess ställningstaganden inför förslag tillvara-
produktstandarder fram i nationellt, europeiskttas ochsom
internationellt standardiseringsarbete

verka för ökad kunskap standardiseringsarbetet hos intressenterom-
bevakar konsument- och miljöfrågorsom

1990 inrättade regeringen konsumentråd vid SIS. Syftetett stärkaattvar
konsumenternas deltagande och öka medvetenhetenatt om
konsumentfrågomas betydelse i standardiseringsarbetet. Rådet har i
huvudsak fördelat medel till konsumentrelaterad Standardisering samt
genomfört vissa utbildningar.

Ett miljörâd vid SIS har föreslagits bl.a. i Kretsloppspropositionen
prop. 1992/93:l80. Det har också funnits sådant miljöråd,ett
Policygruppen för Standardisering inom Miljöområdet. Syñet med detta
råd främst kanal mellan SIS och berördaatt myndigheter.var vara en
Rådet fördelade statligaäven anslag till miljöarbete inom
standardiseringen Rådet lades ned under 1995 med motiveringen att
prioriteringar och bedömningar i stället skulle myndigheternagöras av
enligt Britt-Marie Urve, sekreterare i policygruppen.

Representanter från konsument- och miljöorganisationcr kan, jagsom
redan ha viktig uppgift iantytt, bevaka standardiseringensatten
rniljökonsekvenser. Men samtidigt det mycket svårt fåär inblick iatt
arbetet. Det krävs betydande för kunna följaattresurser
miljökonsekvensema de förslag utarbetas. Organisationer harav som

Ävensvårt finansiera detta.att deras ekonomiska skulleom resurser
räcka till har de frivilliga organisationerna inte tillräckligt många

tillräckligt insatta iär det långvariga och kompliceradepersoner som
standardiseringsarbetet.

Förbättrade möjligheter för från frivilligorganisationerrepresentanter att
delta i det europeiska arbetet kan bidra till konsekvenserna för miljönatt
i högre utsträckning beaktas i det europeiska arbetet med
produktstandarder. Ett ökat deltagande kan dessutom bidra till att
standardiseringens arbetssätt förenklas och förnyas.

Behovet konsumentinflytande har betonats många gångerav av
regeringen. I skrivelsen Konsumentpolitiken i EU mål och inriktning-
för det svenska arbetet skr.l995/96:l8l deltagandet iattanger man
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konsumentorganisationerochbreddasstandardiseringsarbetet måste att
möjlighetertillräckligafåmåsteorganisationer attfrivilligaandraoch

tillstödföreslog1994:14SOUtidKonsumentpolitik imedverka. ny
tillbidragekonomisktutbildning ochformfrivilligorganisationer i av

resor.

Standardisering ochmedel tillAllmänna6.1.3
beaktasmiljömåletfördelas såskamiljömärkning att

ochstandardiseringenbeskrivningkommerJag nännareatt avge en
jagkapitel. Häri dettabakgrundsavsnittimiljömärkningen avsersenare

används förmedelallmänna motjämföra hur styraatt enatt
olikanågrainomStandardisering ochinommiljöanpassning varor,av

miljömärkning.försystem

StandardiseringfinansieringStatlig av

skastandardiseringnäringslivsrelateradtillstatsbidragetandelEn av
standardiseringen.miljöaspelaer iföravsättas

mandateradtillspecialdestinerademedelallmännaAnvändningen av
miljö,ochkonsumentfrágortillanknyterStandardisering yttresom

redovisas.ska

finansiering statsbidragi fonnfrämstStandardisering skerStatlig avav
delsnäringslivsrelaterade,utgår dels förtill SISStatsbidragetSIS.till

fönnedlasstandardiseringsprojekt. Bidragetmandateradefor av
tillvidaremedelfördelarSISochNäringsdepartementet

standardiseringsorganen.

statligaikronormiljonerhar drygt 33budgetåret 1995/96 avsattsFör
miljoner22projekt vilketnäringslivsrelateradebidrag för motsvarar

enligtprojekt skaför dessaMedlenperiod.tolvmånadersforkronor en
bidrag.näringslivetstillproportionfördelas iprincipregleringsbrevet i

kostnaderandraavgifter ochbestår debidragNäringslivets somav
i arbetet.deltahar fororganisationernaföretagen och att

standardiseringsverksamhetenmedmålet attregleringsbrevetEnligt är
ochproduktivitetenhöjamarknadertillbidra samtöppnaatt

bidra tillmålnäringsliv. EttSvenskt ärhos attkonkurrenskraften annat
medborgarnasgällerdettillgodosesspecifika närstatensatt ansvar

mandateradetillStatsbidragetoch egendom.miljöliv, hälsa,skydd för
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standardiseringsprojekt for Standardiseringår anknyteravsett tillsom
dessa statliga ansvarsområden. För budgetåret 1995/96 har drygt 14
miljoner kronor for sådana projekt vilketavsatts miljoner9motsvarar
kronor for tolvmånaders period. principI fördelas dessa medel tillen
projekt i proportion till de deltagande myndigheter avdelarresurser som
for administrera standardiseringsverksamheten.att

Standardiseringen erhåller alltså statliga medel via deltagandeäven
myndigheters anslag. Enligt undersökning Statskontoreten som
genomfört 43 myndigheter de sammanlagt lade 55 miljonerattuppgav
kronor på deltagande i standardiseringsarbeteteget via SIS och
standardiseringsorganen under budgetåret 1992/93. Utöver detta bidrog
vissa myndigheterna till standardiseringsverksamhetens administra-av
tionskostnader med 11 miljoner år.kronorca samma

Under budgetåret 1995/96 har några konsumentrelaterade myndigheter
följande medel för sitt deltagandeavsatt i arbetet med mandaterad

Standardisering. Siffrorna inom medel omräknade förparentes anger en
period på tolv månader.

Konsumentverket 4,4 2,9 miljoner kronor

Boverket 4,4 2,9 miljoner kronor

Naturvårdsverket 1,8 1,2 miljoner kronor

Livsmedelsverket 1,6 1,1 miljoner kronor

Kemikalieinspektionen 0,15 0,1 miljoner kronor

En viss del statsbidraget på 14 miljoner till mandateradeav
standardiseringsprojekt avsedd för särskiltär angivna områden. Enligt
regleringsbrevet ska minst 4,5 miljoner kronor användas for
arbetsmiljöfrågor, 3 miljoner kronor for konsumentfrågor och 1 miljon
kronor för miljöfrågor. Regeringenyttre bör enligt min mening ställa
krav på särskild redovisning resultaten dessa specialdestineradeen av av
medel till konsumentfrågor och miljöfrågor. Dessa resultat skayttre
beskrivas i den årliga redovisningen till riksdagen.
Även del bidraget till näringslivsrelaterade standardiseringsprojekten av
bör enligt min mening på målstyras så miljöaspektersätt attsamma
beaktas i arbetet. Detta skulle kunna innebära viss del bidragetatt en av

för standardiseringsprojektavsätts där miljöaspekter ingår, församt

15 Statskontoret1994:13Standardiseringenoch Konsekvenserstaten standardiseringensav nya-organisation
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ioch få insynkan deltai högre gradmiljöorganisationerinsatser så att
arbetet.

miljömärkningfinansieringStatlig av

märkningKRAV-

skalivsmedel iekologiskainformationKRAV:s sammaom
miljömärkningnordiskinformationutsträckning SIS.s varaomsom

stöd.berättigad till statligt

medsedan 1985KRAVinitiativ arbetar föreningenbranschensPå eget
hjälpmedel förochlivsmedelmärkning ekologiskaförett system av

tjugotal medlemmarbestårlivsmedelsproduktion. Föreningen ett somav
konsument-återförsäljaredistributörer,producenter, samtrepresenterar

märkeroch producenteranslutna företagmiljörörelsen. 2.000och Drygt
KRAV- märket.godkända produkter medsina

avgifter från dehuvudsakligen medverksamhet finansierasKRAV:s
föreningens medlemmaroch företagen. Avenproducentemaanslutna

årsavgiñer.insatsavgifter ochspeciellatill finansieringen medbidrar

medarbeteför KRAV:sspeciellt statligt stödi dag ingetDet ges
ochbåde producenterföreningen omfattarmiljömärkning. Eftersom

projektbidrag.få statligtKRAVofta svårt förkonsumenter detär att
1995/96budgetåretkronor förbeviljatsFöreningen har dock 350.000

marknads-ochför konsument-anslagfrån Jordbruksdepartementets
för KRAV:sbeviljadeslivsmedelsområdct. Medleninomföringsåtgärder

livsmedelsproduktion.ekologiskinformation om

tiondelskaårmål för jordbruket 2000Riksdagen har fastlagt att ensom
aktivsvårligen nåsmål kanekologiskt.åkerarealen odlas Detta utanav

cirkanärvarande 4marknadsföring, förinformation och är procent av
Ökad ochefterfrågan från konsumenterodlad.arealen ekologiskt

omläggningendel stimuleraproducenter kan tillmellanliggande led enav
ochinformationkrävs ocksåproduktion, dettill ekologisk men

primära producentema.marknadsföring riktas till desom

miljömärkningkontroll ochförofficiellt erkändaKRAV detär systemet
uppdragsköterlivsmedelsprodukter. Föreningenekologiska avav

statligtmedsambandkontrollen iJordbruksverket bl.a.
ochinformationutgår tillmed stödomläggningsstöd. konsekvensI att

KRAVbordemiljömärkningssystemetnordiskamarknadsföring för det
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enligt min mening också berättigad till statligt stöd förvara
informationsinsatser.

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval Falken-

Naturskyddsföreningen driver projektet Handla Miljövänligt sedan 1989.
projektetI arbetar med utbildning, seminarium och kampanjer kringman

konsumtionens och livsstilens miljökonsekvenser. I och med detta projekt
inledde föreningen sitt samarbete med dagligvaruhandeln omkring
miljömärkningen Bra Miljöval. Inledningsvis bestod miljömärkningen av
hyllkantsmärkning i affärema. Sedan kan1992 producentema även
ansöka licens få använda märket med pilgrimsfalkatt ochom textenen
Bra Miljöval direkt på varorna.

Naturskyddsföreningen erhåller inget statligt bidrag specifikt ärsom
för miljömärkningsarbetet.avsett Föreningen får emellertid bidrag via

Naturvårdsverket, vilka delvis har till arbetet. Föreningenanvänts
uppskattar ungefär femtedelatt projektkostnadema fören av
miljömärkningsarbetet har finansierats med statliga medel under
perioden 1993-1995.

Naturskyddsföreningens miljömärkningsverksamheten finansieras alltså
till delen medstörsta producentemas avgifter och dagligvaruhandeln.av

Nordiska miljömärkning Svanen-

En del statsbidraget till nordisk miljömärkning ska förav avsättas
kriterieutveckling.

År 1989 beslutade de nordiska konsumentministrama inom Nordiska
Ministerrådet inrätta nordiskt föratt frivillig miljömärkning.ett system
Det övergripande målet stimulera till utvecklingär och användningatt av
miljömässigt bättre produkter. Kriterierna för märkning ska lika ivara
de nordiska länderna, hur arbetet ska organiseras nationellt beslutarmen
länderna till del själva. I Sverige inrättadesstor Miljömärkningsstyrelsen
inom SIS riksdagsbeslut 1989. Verksamheten regleras i avtalgenom ett
mellan och SIS.staten

Samtidigt det nordiska miljömärkningssystemet inrättades fattadesom
riksdagen beslut statlig finansiering. Bidraget till miljömärkning,om som
fomiedlas via Civildepaitementet, miljoner3 kronor de första tvåvar ca
verksamhetsåren. Från 1993/94 har det årliga bidraget varit 5ca
miljoner kronor. Bidraget för detär arbete med nordiskavsett
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detutförsarbeteSIS. Detutförs inommiljömärkning avsomsom
Nordiskafinansierasmiljömärkningförsamordningsorganetnordiska av

Ministerrådet.

företagfrån deavgiftermedfinansierasMiljömärkningen även som
undersökningEnmärket.användalicensinneharansöker eller attom

årsavgiñerochansökningsavgiftervisargenomförtStatskontoret attsom
kostnader 1994.totalamiljömärkningenstredjedelartvådrygttäckte av

bidraget.statligadettäckteskostnadernaResten avav
SISochmellanavtaletovannämndaUtgångspunkten för det staten var

ekonomisktbliskullesiktpåmiljömärkningennordiskadenatt
bedömdesuppbyggnadsskedefemårigtsjälvbärande. Under ett
emellertidharVerksamhetenstöd.ekonomisktbehövaverksamheten

täckerinteavgifiemaeftersomstatligt stödfortsattbeviljats
utvecklingenpåblandberorkostnader. Dettaverksamhetens attannat av

förutsågsvadtidskrävande närochkriterier varit än somresurs-mer
tillmåstebidragetstatligadärför det styrasingicks. Jagavtalet attmenar

finansierabörproducenterochföretagDeltagandekriterieutveckling.
miljömärket.marknadsföringochinfonnation av

förstodkriterieutvecklingenvisarundersökningStatskontorets att
1995.kostnadertotalaverksamhetenstredjedelarungefär två av

ochinfomiationgällde kontrollutgifterResterande samt
kostnaderna.tiondelvardera drygtstod förmarknadsföring, avensom

förreklaminsatserspeciellagenomfördes dessutom1995Under
miljonermedel 4fonderademedfinansieradesmiljömärkningen, omsom

kronor.

vilseledandeförska verkaKonsumentverket6.114 att
marknadsföringianvändsintemiljöargument

intemiljöargumentvilseledandeförverkaKonsumentverket ska att
börfallSådana prövasmarknadsföring. motanvänds i

marknadsföringslagen.

förutommiljömärkningarförolikaradfinns ytterligareDet systemen
avsnittIavsnittetijag berört ettoch SvanenKRAV, Falken ovan.som

bakgrundfördjupadjagkommerkapiteli detta att omengesenare

16- SverigeorganisationiMiljömärkningensochblommanStatskontoret1995:121Svanen -
17 medStatskontoretsi sambandStatskontoretmiljömärkningtillfrån1995-10-04 SISBrev

undersökning
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miljömärkningen. Här jag beröra den förvirrande bildattavser som
mångfalden miljömärken skapar.av

De erkända miljömärkena och företagens miljömärken redan deegna ger
för mängd informationstor hålla i Därtill kommeren att sär. risken att

miljömärken sammanblandas med andra näraliggande märkningssystem
sikte på hälsoegenskapert.ex. tar hos produkternasom eller på etisk

produktion och distribution de saluförda produkterna.av

Mångfalden märken minskar enligt min mening de etableradeav
trovärdighet.systemens Konsumenternas för väljaattengagemang

miljöanpassade underlättas inte försvåras den ökandeutanvaror av
mängden märken. Dessutom företagensär miljöargument elleregna mer
mindre innehållslösa och konsumenternas kan bli vilseförtengagemang

på dettaäven sätt.

Jag föreslår därför Konsumentverket inomatt för sektorsanvaretramen
ska motverka detta. Det kan på flera olikagöras Ettsätt. sätt attvore
förhandla med branschen så inga ytterligare märkningar kommeratt till
användning i handeln. Ett sättannat användandetatt prövavore av
företagsegna miljömärken och miljöargument marknadsföringslagen.mot
Slutligen kunde skärpning marknadsföringslagen tänkbar,en av vara
med målet stävja användningenatt vilseledande symboler och oklaraav
ntiljöargument.

6.1.5 Konsument- och miljöfrâgoma ska i TVsynas

Reklam företeelseär i samhället starkt bidrar till allmänhetensen som
attityder och Marknadsföringens intensitet ökar alltmer.nonner. Ett mått
på reklamens betydelse dess kostnader.stora är Företagen investerar
mycket i marknadsföring.stora Enligt branschens statistikresurser för
år 1994 kostade köp reklamplatser cirka 14 miljarder kronor förav
svenska företag. Därutöver tillkom kostnader i minst samma
storleksordning för andra metoder exempelvis direktreklam ochsom
sponsring. Det konsumenternaär och miljön får bära de slutligasom
kostnaderna för denna marknadsföring.

Innan TV-reklam infördes i Sverige denna form marknadsföringvar av
mycket omdebatterad. Den förbjöds under l960-talet. Motiven då attvar
den skulle hota dagstidningamas ekonomi, den påträngandeatt ochvar
informationsfattig den skulle leda tillsamt utslätatatt programutbudett
prop. 1990/9l;140.
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opinionsundersökning från 1984,SIFO:sintressant jämföraDet är att
påplanernapositiva tillbefolkningendär den72 procent varvuxnaav

från 1993, därundersökningKonsumentverketssvensk TV-reklam, med
ofta.förreklaminslagen återkomtillfrågade ansågde80 attprocent av

Medborgarnasreklamen.möjligheterñnns begränsadeDet att styra
marknadsföringensmån motverkakan i vissgrundläggande kunskaper

föreslagitkunskapsmål jaguppnå detförmanipulativa Arbetet attgrepp.
efterlevnadenMyndighetstillsyndärför mycket betydelse.får stor avav
också för TV-gällergenerella regler dessamarknadsföringslagens

principiellt värde.likvälutsändningar har stort

för miljönsådant skadligtinteTV-reklam ska äruppmuntra som

tillTV-reklam inteKonsumentverket ska verka för uppmuntraratt
börreklaminslagSådanaför miljön.beteenden skadligaårsom

huruvidabör detmarknadsföringslagen. Dessutom prövasprövas mot
marknadvdringslagen.bestämmelser införlivasTV-direktivets genom

utförandet89/552/EEGi direktivetTV-sändningarEU reglerasInom om
innehållerTV-direktivtelevision. s.k.for Dettasändningsverksarnhetav

reklamstadgasdirektivets artikel l2.eTV-reklam. Ibestämmelser attom
miljön.skadligt förtill beteendefårinte ärettuppmuntra som

införlivade iKulturdepartementeti TV-direktivetReglerna varaanges av
Bestämmelserna imarknadsföringslagen.lagstiftningsvensk genom
reklamen skaanförs ifrämst till detsyfiar dockdenna lag att varasom
marknadsföring.från otillbörligskydda konsumentertilld.v.s. attsant,

iAnslagstavlanMiljöinformation

informerande TV-detförverka för praxisKonsumentverket ska att
också informationutvecklasAnslagstavlan så att omprogrammet

och livsstil kan sändas.miljö

någonkonsumtion tillsinmänniskorreklam fåAtt överatt styragenom
människor ändrafåbetydligt enklarenäraliggande produkt än attär att

kan upplevasförändringensärskiltinvanda levnadsmönster, ensomom
för budskapetfå genomslagstatussänkning. Förstandard- eller att om en

visat sigIV-medietutnyttjadet rimligtmiljöanpassad livsstil, är att som
sammanhang.i andraså verksamt

13 frånKonsumentverketTV-reklam;Rapport1993/94:11inställningtillSåfsbâck Allmänhetens+
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kanTV nämligen i vissa fall användas för sådan myndighetsinfonnation
har svårigheter nå fram på Genom avtal med Sverigesatt sätt.annatsom

Television AB har möjlighet sända information istaten att programmet
Anslagstavlan. Detta har sina i gamla Radiotjänst ochrötterprogram

åren har utvecklat forpraxis vad får sändas.genom man en som
Sändningstiden ska användas för infonnation vikt forärsom av
allmänheten. Det ska sig individens rättigheter och skyldigheter,röra om

aktiviteter medför sanktioner för individen eller individensom som om
liv och hälsa. Informationen ska med andra ord ha bred målgrupp.en
Myndigheter ansöker få sända. Sändningstiden kostnadsfri,att ärom

kostnaderna for producera materialet bärs myndigheterna.attmen av

Miljöinformation emellertid ofia dåligt i den praxispassar som
utvecklats. Det näraliggande kriteriet liv och hälsa har hittillsmest om
tolkats till gälla mycket konkreta faror, isar.att t.ex.som svaga
Tolkningen skulle dock kunna vidare så, exempelvis kangöras än
allergier kopplade till många miljöstörande aktiviteter.vara

Två omdiskuterade exempel på det svårt få miljöfrågoräratt att att
dels Naturvårdsverkets informationär vikten samlapassa attom av

miljöfarliga batterier, dels information från SIS miljömärktaom
produkter. Batteri-infonnationen diskuterades eñersom insamlingen inte

direkt kopplad till någon sanktionär for den enskilde. Utfommingen av
SIS film Svanen ansågs inte tillräckligt seriös och inslaget stoppadesom
efter bara någon enstaka sändning.

6.1.6 Konsumenterna skaenkelt kunna frånsäga sig
direktreklam

Reglerna för SPAR-registrets användning ska utvecklas så att
enskildas önskemål slippa reklam kan vidarebefordras tillattom
andra registerhállare.

Mycket spenderas på företagens direktreklam, d.v.s.stora resurser
adresserad och oadresserad reklam distribueras direkt till enskilda.som
Enligt branschens statistik för år 1994 satsade svenska företag cirka 5
miljarder kronor på direktreklam. Det konsumenterna och miljönär som
får bära de slutliga kostnaderna också för denna marknadsföring.typ av

För företag vill sända adresserad direktreklam kanett andrassom
kundregister intressanta eftersom de innehåller kundervara som
bevisligen köpbenägna. Eñer exempelvis haär köpt något viaatt
postorder det mycket troligt kunden också fårär reklam från andraatt
företag, antingen i paketen de levereras eller i utskicknär medett separat
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etikett köpt från postorderföretaget. kan köpa adresserFöretagen även
från andra register bilregistret eller Telia.som

i och för sig för enskilde redan i dag tillDet möjligt denär attatt se
slippa direktreklam. Konsumentverket har med reklamavtalat Posten att
inte ska delas i brevlådor där markerat vill slippa. Enut attman man
liknande överenskommelse har träffats Svensk Direktreklam AB.med

fråntvå avtal fungerar och respekteras. för bli friDessa Men att
adresserad direktreklam måste skriva till flera leverantörerman av

Om går med i bokklubb elleradresser. handlar via postorder,man en
inte villlikande måste varje gång bifoga notering att attom manman en

företaget säljer vidare.adressen

Statens Adressregister SPARDärutöver bör skriva till ochPersonman
och begära den adressen inte lämnas till reklamändamål, s.k.att utegna

Sedan har antaletreklarnspärr. möjligheten till reklamspärr öppnades
stadigtpå detta frånsäger sig direktadresserad reklamsättpersoner som

ökat med år, SPAR inte infonnerar aktivt detta.10.000 trots attper om
Under begärde sådan notering.1995 120.000 personer en

SPAR kan, inte vidarebefordraenligt gällande regler, för närvarande
enskildas önskemål slippa reklam till andra registerhållare. Manattom

tidigare SPAR-registretshar diskuterat möjligheterna begränsaatt
användning inom vissa etiskt kontroversiella områden, reklamt.ex.som
till dödsbon. handlingsutrymrnetKonkurrenslagstiñningen minskar dock

inga företag får diskrimineras.attgenom

köper företagen färre idag för år sedan.Nu adresser Manän ett par
försöker tidigare.i stället välja adresserna Iänut noggrannt ettatt mer

Mailantal europeiska länder, bl.a. Storbritannien, finns med s.k.system
Preference Service Preference Service, dit medborgarnaoch Telephone
anmäler sin önskan inte få direktreklam. register användsDessaatt av
företag inte hamnar direktvill skicka sin reklam till adresser där densom
i pappersinsamlingen.

Swedish Direct sammanslutningMarketing, SWEDMA, svenskär en av
företag och tjänster har med direktreklam300 30 producenter attav som

undersöker för närvarande möjligheterna svenskDegöra. upprättaatt en
genomföramotsvarighet till det beskrivna Att detta medsystemet.ovan

användning SPAR kräver dock ändring i eller omtolkning nuav en en av
gällande regelverk. initiativet lowärt och börJag ärattanser

enklast möjligaDet ligger i allas intresse på sättuppmuntras. att
åstadkomma kostnadseffektiv lösning.en

mycket enkel åtgärd omtolka gällande regler. Att tacka nejEn attvore
till reklam betraktas åsikt får registreras.idag Begreppetsom en som
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åsiktsregistrering har emellertid nyligen omtolkats i flera känsliga frågor,
exempelvis möjligheterna registrera partnerskap och önskemålatt om
organdonation.

En möjlig åtgärd SPAR:s myndighetsuppgifter kompletterasär attannan
i datalagen. För närvarande utreds behovet förändringar i datalagenav

Datalagskommittén Ju 1995:08.av

6.1.7 Konsumentprisindex ska bevaka KRAV-märkta
prisvarors

Konsumentverket ska i samråd med Jordbruksverket verka för
prisbevakning i handeln ekologiskt odladeav varor.

Riksdagen har jag redan i tidigare avsnitt fastlagtnämnt måletettsom
år 2000 ska tiondel den svenska åkerarealenatt odlas ekologiskt.en av

Ekologiskt odlade livsmedel har miljömärkning alltsåtyp ären av som
mycket smal definition, den siktar i första hand på tiondelper en av
marknaden. Kraven på produktionsmetodema högt frånställda börjanär
och kriterierna för märkning ändras inte i någon omfattning. lstörre
detta avseende skiljer sig KRAV-märkning ekologiska livsmedel frånav
andra miljömärkning.typer av

De primära producentema ekologiska livsmedel har något högreav
priser på sina produkter andra odlare. Genom procentuellaän påslag i
distribution och handeln kan de KRAV-märkta komma fåatt ettvarorna
mycket högre konsumentpris. Jag handelns påslag rimligen börattanser

desamma i kronor räknat, oberoende livsmedletsvara av
produktionssätt.

För närvarande cirka 4 den svenska åkerarealen ekologisktprocent av
odlad. Om konsumentprisema på ekologiskt odlade livsmedel uppfattas

för höga risken detär målet inte kan nås.stor attsom uppsatta

Många har redan uppfattningen miljöanpassade i allmänhetatt ärvaror
dyra. En sådan uppfattning hindrar ändrade köpvanor. Konsumenternas
medvetna produktval förutsätter bl.a. ändamålsenlig prisinfonnation.en
Sådan information prisjämförelser kan samlas på flera Ettsätt. sättom
kan skapa index för konsumentprisemaatt även på KRAV-märktavara

så har föreslagits inom SCB. Ett kanvaror sättsom annat attvara
frivilligorganisationer jämför priser, några sådana har redan genomförts
och lett till prisförbättringar i handeln.

Ett flertal offentliga i dagsläget prisundersökningar,gör SCBorgan
publicerar månadsvis konsumentprisindex och sammanställer uppgifter
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det möjligt jämföra prisnivåer mellan länder.gör attsom
Konsumentverket har sin varukorg där de regelbundet undersöker priset
på 130 Konsumcntberedningen ska följa utvecklingen vadvaror. avser
pris, kvalitet och sortiment gällande livsmedel. Beredningen har

antal prisutvecklingen for olika livsmedel.presenterat ett rapporter om

dettaNär skrivs pågår också utredning hur konsumenternasen om
ställning på marknaden kan stärkas förbättrade pris-genom
undersökningar. I uppdraget ingår utarbeta modeller för lokalaatt
prisnivå- och prisspridningsundersökningar.

6.2 Förslag inom boendet

Konsumentfrågorna fåska högre status

Bostäder ska miljödeklareras

Konsumenternas ska underlättas tilloch tasengagemang vara

Slutna kretslopp näringsämnen från hushållen ska underlättasav

Konsekvenser den avreglerade elmarknaden ska undersökasav

Budskapen till konsumenterna ska entydigtvara

Hushållen ska debiteras efter faktisk energiförbrukning

Miljöanpassning bostaden ska rabatt fastighetsskattenpåav ge

6.2.1 Bostäder ska miljödeklareras

Boverket ska samråd medi Konsumentverket och Naturvårdsverket
verka för konsumenterna får tillgång till miljödeklarationeratt av
bostäder.
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Den viktigaste delen boendets miljöpåverkan kommer attav av
använder energi brukar bostaden. Energin används främst förnär att

luften i bostadens förbrukas energi förDessutomvärma utrymmen. att
och för driva elektriska i bostaden.vänna vatten att apparater

Energin kan härstamma antingen från förbränning olika bränslen,av
eller från vattenkraft och kärnkraft. Utsläppen vid förbränning varierar
mycket, både i storlek och utsläpp, beroende på vilket bränsle ochart av
vilken förbränningsteknik använder. Fossila bränslen, inteman som
förnyas, bidrar till växthuseffekten. Ved visserligenärmest en
förnyelsebar förbränning kan flyktigautsläppstörreresurs men ge av
organiska andra bränslen. Vattenkraft och kärnkraft kan i sinämnen än

helt andra miljöpåverkan.tur typerge av

Den energi förbrukas i boendet fjärdedel landetsmotsvararsom en av
totala energiproduktion. Boendet uppskattas följdaktligen stå för cirka en
femtedel utsläppen koldioxid, fjärdedel utsläppen flyktigaav av en av av
organiska och mindre andel utsläppen kväveoxider.ämnen en av av

Enligt artikel i det s.k. koldioxid-direktivet2 om begränsningar av
koldioxidutsläpp förbättring energieñfektivitetengenom av
93/76/EEG, förkortat SAVE, ska medlemsländerEU:s utarbetaäven
och genomföra för energideklarationer byggnade skaprogram av som
upplysa eventuella användare byggnads energieffektivitet. Iom en
Sverige NUTEK i samråd med Boverket för arbetet medansvarar
SAVE-direktivet det gäller byggnader.när

Våra bostäders egenskaper debatteras tilloch intensivt. Oñaav
framställs den boende konsumenten i underläge i debatten. svårtDet är

direkt vid anskaffningen bedöma bostads miljöegenskaper. Denatt en
boende blir ofta den får stå med eventuella problemutsom som
uppdagas senare.

allmän miljödeklarationEn bostäder skulle höja frågans ochstatusav
sikt konsumenterna betydelsefull roll i bostädemasge en mer
utfomming. Boverket har nyligen fått regeringsuppdrag utfonnaett att

liknande rörande kvalitetsdeklaration bostäder. Detett system rörav
dock främst inomhusmiljön. Det naturligt samordna detta arbete.attvore
Jag utvecklingen för miljödeklaration bostäderatt ett systemser av av
förutsätter samverkan med andra myndigheter. Utvecklingen börnära
därför ingå i regeringens redovisning till riksdagen.
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6.2.2 Slutna kretslopp näringsämnen från hushållenav
ska underlättas

Naturvårdsverket ska samverkan med utvärdera försök medi Boverket
kretsloppstoaletter och verka för lokala, kretsloppsanpassadeatt
avloppslösningar underlättas.

Stora mängder näringsämnen Hittillshushållen. harpasserar genom
möjligheterna för enskilda boende kretsloppsanpassa hanteringenatt av
organiskt avfall varit inriktade främst på kompostering köksavfallet.av
Näringsmängden i hushållets köksavfall emellertid endastutgör en
mindre del näringsmängden i hushållens avfall från toalettema.av

Dagens tekniska avloppslösningar leder till delatt storen av
näringsämnena i urin och fekalier går förlorade växtnäring försom
jordbruket eftersom intede återgår till åkennarken. Många konsumenter

toalettavloppet ska ingå i kretsloppet i utsträckningstörre änattanser
förvad närvarande sker i form slam från reningsverken. Ensom av

mängd sådana projekt pågår i mindre skala.nu

lösningar kanNya innebära både vattenbesparingar ochstora
resurshushållning med näringsämnen. kan också specielltDe vara
lämpade för hushåll inte anslutna till kommunala avloppssystem.ärsom
Det alltså hel oñadel satsningar på lösningar, det finnsgörs en nya men
inte utvärdera försöken. angeläget sådanaDet äratt attresurser
erfarenheter utvinns för framtidens lösningar.

För för hanteringen toalettavfall ska kunna iatt systemnya av provas
utsträckning krävs ytterligare forskning och utveckling.större

Naturvårdsverket ideltar sådant samarbetsprojekt där smittspridning,ett
miljöpåverkan och resurshushållning undersöks. Det angelägetär att
redovisningar och utvärderingar de försök pågår, eftersomgörs av som
de fåkan framtida betydelse.stor

regeringensI proposition sysselsättningen, 1995/962222,om prop.
föreslås femårigt bidragmed bl.a. för miljöförbättrandeett program
åtgärder med småskalig teknik området för och avlopp. Det ärvattenny
angeläget sådana medel utnyttjas till utvärderingar pågåendeävenatt av
försök. Sådana utvärderingar bör Naturvårdsverket, igöras gärnaav
samarbete med universitet och högskolor.

ökadEn samverkan mellan kommunerna och jordbrukssektom skulle
kunna leda till lokala lösningar underlättar för dem vill påsatsasom som

sådant kretslopp. Naturvårdsverket kan verka för sådantett ett
samarbete den delegation för konsument- och miljöfrågor jaggenom som
föreslår.
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6.2.3 Konsekvenser den avreglerade elmarknadenav
ska undersökas

Konsumentverket ska samverkani med undersökaNUTEK
konsekvenserna för konsumenterna och miljön avregleradav en
elmarknad.

Konsumentverket ska energiföretag införa rutineruppmuntra att som
till konsumenternas for elenergi.tar attvara engagemang spara

Syftet med den reform avreglerat elmarknaden skapa friattsom var
konkurrens. Avregleringen verkar hittills ha lett till leverantörernaatt
höjt de fasta avgifterna för och installationer. Sådana förskjutningarnät
från rörliga till fasta avgifter fråntar konsumenterna möjligheten att se
ekonomiska resultat sparsamhet och minskad elförbrukning.av

Avregleringen genomfördes förslagets konsekvenser för miljönutan att
hade analyserats, så jag förslagit ska ske i fortsättningen.som
Konsekvenserna måste därför analyseras i efterhand och därefter
eventuellt åtgärdas. NUTEK har i uppdrag följa avregleringensatt
konsekvenser arbetet behöver kompletteras med konsument- ochmen
miljöaspekter. Konsumentverket bör inom för sitt sektorsanvarramen
genomföra sådan ochanalys lämna förslag eventuella åtgärder.en om
Analysen bör också redovisas i regeringens skrivelse till riksdagen.

I samband med denna analys bör Konsumentverket i samverkan med
NUTEK initiera utvecklingsarbete för pedagogisk utfommingett mer av
leverantörernas elräkningar. Konsumenternas för attengagemang spara
elenergi underlättas besparingarna blir synliga elräkningama.om

Avläsning elförbrukningen i bostäder sker oftast gång året.av en om
Däremellan baseras elräkningen på schabloner för sedan årligenatt
korrigeras den avlasta faktiska förbrukningen. Resultatet blir detmot att
kan till år innan resultatet ökad förbrukning eller besparingta ettupp av
redovisas. I många fall räkningens uppgifter komplicerade och svåraär

uttyda för konsumenterna.att

6.2.4 Hushållen ska debiteras efter faktisk
energiförbrukning

Hushållens faktiska förbrukning och skavärme mätasvarmvattenav
och debiteras enskilt.
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Som jag tidigare används boendetnämnt energi i främst för värmaatt
bostaden. Dessutom används energi för och forvärmaupp att vatten att

driva rad elektriska i bostaden.en apparater

En rad utredningar och infonnationsmaterial visar hurrapporter, kan
minska användningen energi i boendet. någraI studier visas ocksåav
vad detta skulle kunna innebära i reella besparingar för hushållen. Detta

mycket värdefull information,är eftersom hälften hushållen iärmen av
flerfamiljshus kommer inte informationen till användning i tillräckligt

utsträckning. I bostäderna istor flerfamiljshus kan enskildman som
boende oftast inte påverka kostnaderna sig för ellervärmevare

Kopplingen mellan boendetsvarmvatten. kostnader och individens
förbrukning och heltvärme enkelt osynlig då mätningärvarmvattenav
och debitering sker kollektivt i flerfamiljshus.

En viktig strategi i min handlingsplan för miljömålet är att
konsumenterna inte ska få motsägelsefulla budskap. Sparsamhet i
förbrukningen energi ska kunna löna sig. Energikostnaden i boendetav
får då endast i mindre utsträckning fast kostnad. Jag alltsåvara en ser

för verkan måste infonnationenatt att energihushållningge om
kombineras med ekonomisk direkt till dem minskaruppmuntranen som

Ävensin förbrukning. Energikommissionen pekade i sitt betänkande
SOU 1995:139 på infonnation behöver knytas till andra åtgärderatt
för få genomslag.att

En rättvis metod för sådan ekonomisk återkopplingatt denärge en att
faktiska förbrukningen ochvänne och debiteras imätsvarmvattenav
alla hushåll. kanDetta krav pågöras mätning individuellattgenom av
förbrukning införs i lämplig takt, både för nybyggnad flerfamiljshusav
och i befintlig bebyggelse.

Detta sådant förslagär jag berörde i inledningenett till detta kapitel:som
det har varit till diskussion tidigare ha utvecklats vidare.utan attuppe
Jag kommer lämna redogörelse för dessa utredningaratt inärmareen ett
bakgrundsavsnitt längre fram. De jagaspekter vill anföra här delsärnya

andra länder genomföratt motsvarande åtgärder och teknik och prisatt
på mätutrustning utvecklas, dels konsumentpolitikens miljömål lederatt
till förslaget måste betraktasatt i dager.en ny

Det tidigare nämnda SAVE-direktivet 93/76/EEG ställer krav på att
medlemsländerna skapar för tillse ochvärmeatt att varmvattenprogram
faktureras med utgångspunkt från varje användares faktiska
förbrukning. Flera europeiska länder har infört eller arbetar för införaatt
regler mätning energiförbrukningen i bostäder.om av
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individuellt iförbrukningen ochDanmarkI störremätsmäts av gas
ovanlig. LagstiftningVannvattenmätningdelen bostadsbeståndet. ärav

nybyggnationel, och Ihar nyligen införts for mätning värme.av gas
bebyggelse från sistafrån juli och i befintliggäller kraven första 1995

nybyggnation skaalldecember gäller1998. För vannvatten att vara
Möjligheter tilljuliindividuell mätning den första 1995.förberedd för

ska skeföreskriver detfinns i samtliga fall. Lagstifiningendispens att en
takvåningar,lägenheter i lägenkompensation for utsatta som

hömlägenheter m.m.

i Tysklandvännemätning har införtsLagstiftning individuell ävenom
Österrike Spanienoch forpågår i Frankrike,och Schweiz. Arbete även

individuell mätning.utforma sådana bestämmelseratt om

rabattMiljöanpassning bostaden ska på6.2.5 av ge
fastighetsskatten

Naturvårdsverketmed Konsumentverket ochBoverket ska i samråd ta
förfastighetsskattenfram för diflerentieringett system av

med församordnasmiljöanpassade bostäder. Detta systemetsystem
miljödeklaration bostäder.av

energi i småhus kanMånga investeringar avseddaär ettatt sparasom
och solfångareexempel isolerglas i fönstrenlönsamma. Några ärvara

idock standardpoängfor Sådana investeringar extravarmvatten. ger
för denfastighetens taxeringsvärde. Slutresultatetbedömningen somav

fastighetsskatt.miljörelaterade investeringar blir då högregör en

strategistrider minolyckligt resultatDetta är attett mot omsom
Vi redan fleraundvika dubbla budskap till konsumenterna. attvet

information hur energistatliga myndigheter arbetar med spridaatt om
ska i bostäderna.sparas

automatiskt överförutarbeta inteDet bör enkelt att ett system somvar
fastighetsskatt via husetsgjorda investeringar till högrevärdet av en

givetvis höjas efter värdet på gjordataxeringsvärde. Taxeringsvärdet bör
differentieras efter husetsinvesteringar. Fastighetesskatten ska däremot

miljöegenskaper.

inom resandet6.3 Förslag
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Konsumentfrågorna fåska högre status

Personbilar ska miljödeklareras

Konsumenternas ska underlättas och tilltasengagemang vara

Konsumenterna ska få användbar information transporter utanom
bilägande

Enskilda bil ska ha dra kostnaden for hyrbilrättutan att av

Budskapen till konsumenterna entydigaska vara

Enskilda innehar förmånsbil ska kunna tjäna på köraatt sparsamtsom

6.3.1 Personbilar ska miljödeklareras

Vägverket ska samråd medi Konsumentverket och Naturvårdsverket
verka för konsumenterna får tillgång till miljddeklarationer föratt
personbilar.

Bilarnas miljöegenskaper komplicerad och teknikfylld fråga. Enär en
allmän miljödeklaration personbilar skulle konsumenternaav ge en
mindre roll påoch sikt öka deras inflytande. Utvecklingenutsatt av
arbetet med miljödeklarationer bör därför ingå i regeringens redovisning
till riksdagen.

Information personbilars bränsleförbrukning och miljöklassningom nya
lämnas enligt branschöverenskommelse i all marknadsföring. Dettaen
övervakas Konsumentverket, också sprider infonnationav som om
bilarnas bränsleförbrukning.

Ett för miljöklassning bilar har infördes 1992system av genom
bilavgasförordningen 1991:1481. innebärDen försäljningsskattenatt
differentieras i miljöklasser efter bilens avgasutsläpp. Utsläppen av
koldioxid omfattas dock inte, därför inte tillräckligsystemet ger
information bilens miljöegenskaper.om

En förbättrad miljödeklaration skulle kunna bygga på ändratett system
för miljöklassning. Deklarationen bör då inkludera energiförbrukning,
faktiska utsläpp under belastning, materialval, säkerhetsaspekter och

I6-08684
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möjligheter till återvinning. kan alltså inte okompliceradDen vara en
miljömärkning.

har för trafikens andelVägverket den myndighet sektorsansvaretär som
påbörjatsi de nationella miljömålen. Vid verket har arbete med att taett

fram information och märkning ska underlätta för konsumenternassom
miljöegenskaper,val vid bilköp. Informationen ska bilarnasavse

energieffektivitet och säkerhet. Hittills har arbetet främst inriktats på
också bedrivs.säkerheten. finner det angeläget miljöarbetetJag att

föreslagit i kapitletEnligt den ansvarsfördelning jag tidigaresom om
Vägverket i samverkan medaktörema, ska utföra arbetet

Konsumentverket Naturvårdsverket. Vidare har regeringen haroch
nyligen tillsatt särskild utredare bl.a. ska möjlighetenöver attsom seen
differentiera fordon bränsleförbrukningen.skatten på med hänsyn till

ska få användbar information6.3.2 Konsumenterna om
bilägandetransporter utan

Konsumentverket ska sektorsansvaret underlätta förinom förramen
konsumenterna få tillgång till användbar informationatt om

bilägande. Konsumentverket verka forskaDessutomtransporter utan
samla och sprida kunskap och erfarenheterin resenärernasatt om

villkor kollektivtrafiken mellan bl.a. kommuner.i

Att nödvändigt ibil kostnader och bekymmer kan ändåäga ger men vara
många situationer. Om i kundestället görastransporterna utan eget
bilägande skulle många onödiga kunna undvikas.sedanresor
Alternativen kan dock verka besvärligare bil.än ägaatt

Bristande informationkännedom alternativa färdsätt och aktuell omom
tidtabeller kan hinder. har föga inflytande påKonsumenternaettvara

Ändringarhur den kollektiva trafiken läggs i invanda ochrutterupp.
till resmål kräver för reda på bästa fardsättet.merarbete att taresor nya

Informationssystem kollektivtrafiken för iför närvarande störreprovas
tätorter.

Exempelvis Stor-Stockholms Lokaltrafik för närvarandetestar ett
med via knapptelefon. Start och mål tid försystem samtsvar resan

på telefonens telefonen dator.knappsats och isvaretanges ges av en
Göteborgs Lokaltrafik gjort försök information viahar med Internetett
inom det s.k. Fram-projektet. olika formerKom Inom projektet används

informationsteknologi för få trafiken i Göteborg flyta.att attav
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ÖrebroI finns sedan 1982 känt exempel på framgångsrik bilpool.ett en
Erfarenheterna från denna bilpool pekar på minskar sinatt man
bensinförbrukning med tiondel jämfört med vid bilägande. Ettegeten

Ävenexempel Majornas bilkooperativär i Göteborg.annat i Stockholms
kommun finns begynnande intresse for bilpooler.ett Kooperativa
institutet och Gröna Bilister har tagit fram handbok for dem villen som
skapa kooperativ. Skriften behandlar lämpligaett administrativa
konstruktioner, taxesättning m.m.

Konsumentverkets sektorsansvar innebär bl.a. huvudansvar förett
informationen omkring frågor miljön och konsumenterna. Enrörsom
förbättrad tillgång till information bilägandetransporter utan ärom en
inte oväsentlig del i min plan för minska bilresandets belastning påatt
miljön.

Mitt förslag blir alltså Konsumentverket ska underlätta föratt
allmänheten få tillgång till information kollektivtrafiken.att om
Informationen ska beröra andra fonneräven transporter utanav
bilägande exempelvis hyrbil, samägande bil, samåkningsom samtav
cykel- och gångtrafik. Konsumentverket ska vidare verka för samlaatt
och sprida kunskaper och erfarenheter kollektivtrafikresenärersom
villkor, bl.a. mellan kommuner.

För dessa informationsuppgifier kan den föreslagna databasen,gröna
kopplad till det svenska Miljödatanätet, lämplig form.vara en

6.3.3 Enskilda bil ska kunna dra kostnaden förutan av
hyrbil

Enskilda skattskyldiga inte bil ska ha draäger rättpersoner som att
kostnader för bruk hyrbil kommunalskatten.av motav

inledningenI till detta kapitel har jag framhållit hur viktigt det är att
konsumenter ska kunna välja inte skaffa bil. Ett sådant val fåratt
betydelse för miljön eftersom inte på förleds företasätt attman samma
onödiga bilresor bilen inte tillgänglig omedelbart.ärom

viktigEn strategi i min handlingsplan alla formerär att av engagemang
hos konsumenterna ska underlättas. Att bil kostar mycket kanäga men
ändå upplevas nödvändigt i många situationer. Avsikten med mittsom
förslag alltså stödja demär vill utföra sina nödvändigaatt som

skaffa bil. Minskadetransporter kostnader förutan att hyrbil är ettegen
symboliskt viktigt stöd.
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Möjligheterna dra sådana kostnader kommunalskatten skaatt motav
begränsas till inte har bil inregistrerad. Förslaget kanpersoner som

leda till ökad efterfrågan på hyrbil, vilket i sin ökadeväntas turen ger
skatteintäkter.

6.3.4 Samhällets planering ska inte bilägandefrånutgå

Om ska miljömåletuppnå i konsumentpolitiken det viktigtär att
ohållbara lösningar inte Påetableras. sikt måste hela samhället vara
organiserat så miljöanpassade handlingsmönster blir självklara ochatt
enkla för konsumenterna. För åstadkomma detta krävs förebyggandeatt

Samhällsplaneringenarbete. viktigaste förde instrumentenär ett attav
lösningar det möjligt för konsumenterna förastyra görmot att ettsom

miljöanpassat leverne.

Kommuner och länsstyrelser härhar betydande roll. Kommunernaen
för översikts- och detaljplaner och länsstyrelsen arbetar medansvarar

regionplanering i samarbete med kommunerna. Tillsammans har de stort
inflytande bostäder och arbetsplatser lokaliseras huröver översamtvar
kollektivtrafiken utformas.

Samhällets planering har avgörande betydelse för konsumenternas
möjligheter bilen med andra transportmedel. belysandeEttersättaatt
exempel hur handeln med dagligvaror utvecklats under detutgörs av

Århalvseklet. fanns1950 butiker inom detaljhandeln.83.000senaste
Under 60-talet lades många tilldem ned eller slogsav samman

Årsnabbköpsbutiker. fanns butiker för dagligvaror1990 8.000 och en
fjärdedel dem stonnarknader, varuhus och liknade.av var

Resultatet denna utveckling har blivit konsumenterna tvingasattav nu
använda tid och färdas längre sträckor för handla dagligvaror.attmer
Detta har uppmärksammats i "Klimatförändringar i trafikpolitiken"
SOU:l995:64 "Effekteroch transportforskningen t.ex. Forsberg m.fl.

köpcentra" Chalmers 1994:externa rapportav

Plan- och byggutredningen har i sitt delbetänkande SOU 1996:52
föreslagit återgång till tidigare lagstiftning kommunernaen gersom
möjlighet förhindra nyetablering köpcentra särskildaatt externaav om
skäl föreligger. Ett sådant skäl kan enligt utredningen ambitionenvara

begränsa den totala vägtrafiken.att

Det enligt min mening mycket positivt Plan- och byggutredningenär att
föreslagit denna möjlighet ska återinföras. skaparDet störreatt ett
handlingsutryrnme för de kommuner har höga ambitionersom
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miljöområdet. Det emellertid viktigt också påär andra tillgodoseatt sätt
konsumenternas intressen samhällets planering. Kollektivtrafiken bör
exempelvis utformas utefter villkor i högre grad. kanDetresenärernas
bli följd mitt forslag Konsumentverkets uppgift samlaen av attovan om

och sprida kunskaper och erfarenheter kollektivtrafikresenäremasom
villkor.

Att samhällsplanering underlätta miljöanpassning konkretärgenom en
tillämpning min tredje strategi: Det samlade budskapet tillav
konsumenterna ska entydigt. För uppnå detta har jag kapiteliattvara
två också föreslagit statliga utredningar och propositioner skaatt
innehålla analys förväntade effekter på hushållens miljöbelastning.en av

6.3.5 Innehavare förmånsbil ska kunna tjäna på attav
köra sparsamt

Vägverket ska i samråd med Konsumentverket och Naturvårdsverket
fram för diflerentiering beskattningen förmånsbilarta ett system av av

utgående från bilens miljöegenskaper. Detta samordnas medsystem
för miljödeklaration bilar.systemet av

Värdet förmånsbil ska beskattas utgående från dels förmånsbilensav
miljöegenskaper, dels företagets bo/Jörda kostnader för bilen,
företagets kapitalkostnader för bilens inköp bilenssamt
värdeminskning baserad inköpsprispå och körsträcka. Värdet ska

inkludera andra förmåneräven knyts till förmånsbilensom som
parkeringsplats och framtida avgifter för biltullar.

Innehavaren förmånsbil ska själv betala bensinförbrukningen.av en
Körning förmånsbil ska sedani tjänsten liknandepåersättasav sätt

användandet bilprivat i tjänst.som av

Totalt 3,6 miljoner fordon registrerade personbilar, dessaär ärsom av
0,5 miljoner företagsägda och ungefär 160.000 s.k. fömiånsbilarär
enligt Klimatförändringar i trafikpolitiken SOU 1995:64.
Förmånsbilama överrepresenterade iär storstadsområden som
Stockholm och Göteborg.

Begreppet fömiånsbil kopplar till beskattningen den bilförmånnyttaav
innehavaren medges det företag bilen. Idag reglernaäger ärsom av som

for beskattning utfonnade så innehavaren beskattas efter schablonatt en
för värdet fönnånsbil den körs 1500 mil år. innebärDetav en om per en
avsevärd kostnad och det kan tänkas leda till tendensen hos innehavare

fönnånsbilar åtminstone köra den sträcka betalar for.attav som man
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Därefter kostnaden för ökad privat körsträcka obefintlig. Antaletär en
förmånsbilar på inteminskar emellertid, vilket kan tyda det alltatt trots

något fönnånligt ha tillgång till bil.är sätt att

När utfominingen beskattningen föimånsbilar ändrades senastav av
miljösynpunktuttalade regeringen schablonen innebar problematt ur

vilket bekräftas utredningar behandlat trafikensden mängdav som
miljöpåverkan. bakgrundsavsnittetUtredningama beskrivs i inärmare
slutet detta kapitel.av

Utfonnningen beskattningen till körsträckor,har leda ökadesagtsav
bilar och underbeskattning innehar fönnånsbilar. Jagdemstörre av som
dock den allra viktigaste invändningen beskattningensatt motanser

utfomming enskildeden inte medger lägre kostnader för denär att av en
bilkörning.sparsam

från bilar inteKonsumentverket har visat utsläppen koldixidatt nyaav
har minskat dede åren. Fönnånsbilama delutgörsenaste storen av nya
bilarna. bilförrnånenJag har utfonnat mitt förslag så värdetattatt av
ska påverkas privata kömingen. kommer antagligenden Förslagetav
inte påverka totala efterfrågan på fönnånsbilar.den Däremotatt avser
jag förslaget ska driva efterfrågan förmånsbilarpå på äratt som
bränslesnåla kommereller inte drivs fossila bränslen. Därigenomsom av
marknaden förses med miljöanpassade andrahandsbilar.att mer

Mitt förslag fasta kostnaderna,alltså, det gäller deär när att
beräkningen bilensfömiånsbilens värde ska beaktaävenav
miljöegenskaper, exempelvis koldioxid. rörligadess utsläpp Deav
kostnaderna, d.v.s. bensinförbrukningen, föreslår jag innehavarenatt av
fönnånsbilen bekosta.själv ska

Det konkret tillämpning min strategi det ska kunnaär attsenare en av
löna sig för den enskilde miljöanpassa sitt beteende. likalydandeEttatt
förslaget rörliga kostnader har helt nyligt framlagts i Beskattningom av
bilfönnån Ds från Finansdepartementet. frågan1996:34 I om
fönnånsvärdet framför skrivelseemellertid i departementets attman

årsendast starka skäl skulle kunna motivera principerna i 1990att
skatterefonn frångås principerna ska skatt förinnebär betalaatt man
exakt den fönnån får.man

Jag faktum nationelladet inte klarar nåatt att att uppsattaanser av
miljömål höjningsådant starkt skäl. någon kraftigEttär ärett annat att

koldixidskatten inte bedöms aktuell, sådan skulleav vara en annars
flera mina förslag till åtgärder.ersätta av
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6.4 Bakgrundsbeskrivningar till förslagen

6.4.1 Marknadsföringslagen, Standardisering och
Miljömärkning

Marknadsföringslagen

Syfiet med Marknadsföringslagen 1995:450 främjaär att
konsumenternas och näringsidkamas intresse i samband med marknads-
föring och tjänster. Lagen ska motverka otillbörligav varor
marknadsföring. Konsumentverket/KO har till uppgift föratt ansvara
tillsyn enligt marknadsföringslagen. Verket har också fått regeringens
uppdrag redovisa utvecklingen aggressiva marknadsförings-att av
metoder och diskriminerande reklam.

Tillsynsarbetet har hittills varit framgångsrikt i så verketmotto att
vunnit antal principiellt viktiga mål i marknadsdomstolen.ett På så sätt
har tydlig praxis etablerats. Detta till har lagen varit uddlös,trotsen
efiersom företagen endast drabbats sanktioner de denav om upprepar
marknadsföring fällts i Marknadsdomstolen.som

Det antal fall Konsumentverket under 1990-talet fört tillsom
marknadsdomstolen framgår nedan;

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
22 14 13 8

fallDe 8 fördes till Marknadsdomstolen under 1994/95 handladesom
tillsvidareabonnemang 2 fall, otjänliga produkter fall,2om

naturläkemedel och kosttillskott, leasing i konsumentförhållanden,
förbud sälja leksaksvapen förbud sälja blöjspänne.att samt att ett

Det flertalet ärenden emellertid frivilligastora rättelseravgörs genom
från företagens sida. Under 1994/95 handlades alltså 1549 3591av
ärenden enligt rutin för snabbhandläggning innebär ärendetatten som
avslutas inom två dagar. Merparten dessa ärenden enligtärav
lagstiftning. 14 de rättsliga ärendena ärenden på verketsprocent ärav

initiativ.eget

Under 1994/95 miljöargumentation i marknadsföring deettvar av
områden specialgranskades. Granskningen gjordes med hjälp desom av
kommunala konsumentvägledama under period samlade exempelsom en



1996:108SOU100

fall därmarknadsföringen. Deanvänds imiljöargumentpå hur
avslutadesyttrandeingripa och begäraskälKonsumentverket fann att

prövningförnyligen gått vidarefallen harEttfrivillig rättelse. avgenom
enligtbedömningsammanfattandeVerketsStockholms tingsrätt.i var

nivå påhöjdleder tillgranskningar1994/95 sådanaårsberättelsen att en
marknadsföringen.

marknads-först Deninfördes 1970.Marlmadsföringslagen nya
tillsyftar lagenformsini kraft 1996. Iföringslagen trädde att genya

produktslag.ochmediummarknadsföring,generella regler för oavsett
direkt-effektivtpåsanktioneratsharReglerna sättett genommer

också tydligaremarknadsstömingsavgifter. Lagens.k.verkande är
tidigare.utformade än

självanäringsidkamaprincipen detpåbyggerLagen äratt som
Informationenprodukter.sinainformationtillräckligförväntas lämna om

förarbetenlagensAvbetydelse för konsumenten.särskildska vara av
det gällerochintressefråga privatpersonersdetframgår attäratt om

enskilt bruk.liknande förinförskaffande och

kravmarknadsföring.otillbörlig DeförbjudsgeneralklausulenI som
vilseledande reklam,reklamidentifiering,gällerspecificeras i lagen

eñerbildningar,vilseledandeförpackningsstorlekar,vilseledande
obeställdarealisationer,utförsäljningar,konkursutforsäljningar,

förmånserbjudanden.produkter, samt

ivilseledande reklamsamband med bestämmelserna"Miljö" inämns om
produktensuppgifterska säkerställaBestämmelsernalagens §6. att om

och miljö,på hälsainverkanmängd,beskaffenhet,egenskaper, ursprung,
kvalifikationer,kännetecken,näringsidkarensbetalningsvillkorpris, samt

vilseledande.utmärkelser inte äretc

betalakan dömasmarknadsföringslagenbryterDen attmot ensom
ochkronormellan 5.000Avgiften kan varieramarknadsstömingsavgiñ.

omsättningnäringsidkarensdock högst tiondelmiljoner kronor,5 en av
år.under föregående

tidigareeftersom dettalerättenvidgninglagen innebärDen avennya
i vissaföra talanhadeKonsumentombudsmannenenbart rätt attsomvar
förtalarfinns skäl1994/95:l23,Enligtmål. atttyper sompropav

förmåga, viljaolika intressentershämmande påpraxis verkattidigare
domstol.gå tillkraft nyttja sinoch rätt attatt

näringsidkareKonsumentombudsmarmen,får väckasTalan somavnu
konsumenter,sammanslutningmarknadsföringenberörs samt avav

eller löntagare.näringsidkare
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Standardisering

betydelseallttid kommit fapåStandardiseringen har störreatt ensenare
säkerhet. 1985hälsa ochmänniskors liv,inverkan påför varomas

regelarbete. Denapproach i EU:snämligen theinfördes nyanew
deska fastställaendastproduktdirektivetmetoden innebär mestatt

påfå förasför frittska uppfyllaproduktenväsentliga kraven utattsom
produktgruppenspecifikationer förtekniskadetaljerademarknaden. Mer

i standarder.fastställs sedan

europeiskadeutarbetasstandarder,specifikationer,Sådana av
EG-kommissionen. Imandatpå uppdragstandardiseringsorganen av

och EUinom EFTAstandardiseringsorgannationellasamarbetarEuropa
deEuropéenCEN Comitéstandardiseringsorganenvästeuropeiskai de

NonnalisationdeComité EuropéenCENELECNormalisation,
StandardisationTelecommunicationETSI EuropeanElectronique samt

det gällereuropeiskadeviktigast blandInstitute. CEN närär organen
konsumentprodukter.förstandarder

europeiskanämndastandardiseringsarbete i deInitiativet till ett nyss
deeller någotindustrinEG-kommissionen,vanligentas avavavorganen

OrganisationInternationalISOstandardiseringsorganeninternationella
Committee.EleetrotechnicalInternationalStandardization och IECfor

försekretariatsansvaransökerNationella standardiseringsorgan om
resultatpå arbetetsfår inverkansekretariatprojektet. Ett sådant stor

utfommingenplanläggningen arbetet,föransvaret avavgenom
ofiakanArbetetremisser till berördaförslag ochpreliminära organ.

remissomgångar.mångai flera år och innefattapågå

standard tilleuropeisköverföraförbundit sigMedlemsländema har att
standarderenligtalltså utformasOmnationell standard. somen vara

uppfyllda. Systemetockså direktivens kravdirektivi ett antas varaanges
angivnafölja denbehövertillverkarna intefrivilligt så tillvidaär att

produktutfomining de valtvisa dende måste kunnastandarden, attmen
standardenföljaGenomgrundläggande krav.uppfyller direktivets att

kravdirektivetssäkersidankan tillverkaren å andra ärattvara
detfrivilligtocksåuppfyllda. Systemet kan ärattsägas genomvara

ochutarbetandestandardensmedverka iintressentermöjligt för alla att
kravnivåema.på så vis påverka

ochEG-kommissionenmellanreglerar samarbetetdokumentI det som
juniden 1892/C 173/01Rådsresolutionstandardiseringsorganen, av

standardiseringsarbetet.ideltagandevikten brettmarkeras1992, ettav
ska dessutomDetöppenhet och konsensus.karaktäriserasArbetet ska av

alltsåStandardiseringsarbetetkapitalintressen.oberoende är envara av
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emellertid förutsätteröppen ekonomiska ochstoraprocess som
personella hos dem deltar.resurser som

Bureau Européen de l’Environnement, EEB, paraplyorganisationär en
samlar vissa europeiska miljöorganisationer. EEB har försökt fåsom en

observatörsplats i Enviromnental Planning Committee, den kommitté
övervakar alla miljömässiga aktiviteter inom det europeiskasom

standardiseringsorganet CEN.

Merparten svenskt standardiseringsarbete ingår i europeiska projekt.av
Arbetet sker via SIS, Standardiseringen i Sverige, ideellärsom en
förening med medlemmar från näringsliv, myndigheter och andra
institutioner. Ordförande i SIS fullmäktige regeringen efterutses av
förslag från Industriförbundet.

Arbetet i de projekt bedrivs finansieras organisationernasom av som
deltar. Staten delñnansierar arbetet, dels myndigheternas avgiftergenom
för deltagande, dels via centralt anslag fönnedlatett av
Näringsdepartementet.

Konsumentverket har för budgetåret 1995/96 cirka miljoner4,4avsatt
kronor motsvarar 2,9 miljoner kronor för period på tolv månader fören
deltagande i det europeiska arbetet med mandaterad Standardisering av
produktsäkerhet. ANEC, European Association for the Coordination of
Consumer Representation Standardisation, arbetar för ökaatt
konsumentinflytandet standardiseringen på europeisköver nivå. Verket
deltar i ANEC:s samordningsgrupper och innehar ordförandeskap i
ANEC:s Coordination Group. Sveriges Konsumentråd iår representant
ANEC:s General Assembly.

Naturvårdsverket har för period 1,21,8 miljoner kronoravsattsamma
för deltagande i mandaterad Standardisering: vattenfrågor, utsläpp och
utomhuslufit, markundersökningar, specifikationer motorbränslen ochav
motorprovning, förpackningar och miljöledning.

Boverket har 2,94,4 miljoner kronor för deltagande i bl.a.avsatta
arbetet med byggproduktdirektiv, Standardiseringett relaterad till
emissioner från byggmaterial och till energihushållning.

Kemikalieinspektionen har 0,15 0,1 miljoner kronor för sittavsatt mer
begränsade deltagande i arbetet med mandaterad Standardisering av
bioteknik, miljörevision nickel utlöses smycken.samt av som ur
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Miljömärkning

i denfrågor,närliggandemiljömärkning och andraDå tas uppvaror,av
definieradefrånvanligendiskussionen utgårinternationella typertreman

miljömärkning;av

baseraskortfonn symbol ellermiljömärkning iITyp textär somav en-
tredjeMärkningen certifieriadkriterier.flera bestämdapå part.är av en

påståendenmarknadsföraresochproducentersTyp är omegna-
symboler.i ord ellermiljöegenskapervarans

bestämdadeklaration flerakvantifieradTyp III parametrar,är aven-
s.k.märkningpå dennatredje Exempelcertifierad ärtyppart. avenav

diagram ellervisas i formekoproñlermiljövarudeklarationer och avsom
självuppköparenellersyfie konsumentenMärkningenstabeller. är att

iacceptabelmiljöaspekter ochjämför olika äravgör om varanvarors
deklarationenredovisas påmiljöaspektermiljöhänseende. ärDe som

dvs. råvaru-livscykel,under hela dessmiljöpåverkanvanligen varans
ochdeponeringanvändning,distribution,framställning, tillverkning,

återvinning.

miljömärkning Ipånågra exempelbeskrivsden fortsattaI typtexten av
Falken,Miljöval-KRAV, Braåterfinns exemplenoch II. Inom Ityp

miljömärkningExempeloch Blomman. ärSvanen typav
varumärkenreturpilen,"Pandan" ochmärkningama "Sälen", samt som

Änglamark, Miljömärkning IIISkona.Sunda och ärFauna, typav
internationellti Sverigeutveckling. Såvälfortfarande under som

ideklarationer, blandsådanaolika fordiskuteras annatsystem
standardiseringsarbetet.

märkningenKRA V-

bildadesodlingför ekologiskKontrollföreningenFöreningen KRAV -
odling. Syñetekologiskmedorganisationer arbetarfyra1985 somav

märkningkontroll ochtillhandahålla trovärdigmed KRAV är att aven
produktionen.används förinsatsmedelekologisk produktion och de som

ekologiskanå med sinakunnaPå detta ska producentemasätt ut varor
regler förfastställagår påhitta dem. Arbetetoch konsumenterna attut
bevis förutfärdaföljs ochkontrollera regleraekologisk produktion, att

ekologiskautvecklingska stimulera tillgodkännande. Reglerna av
produktionsmetoder.

tjugotal medlemmar.förening medekonomiskKRAV idagär etten
lantbrukare,riksorganisationerMedlemmarna är representerarsom
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förädlingsföretag, distributörer, återförsäljare, konsument- ochsamt
miljörörelsen. Föreningens arbete leds styrelse.partssammansattav en
Styrelsen och föreningsstämman fastställer KRAV-reglema för
ekologisk produktion. Styrelsen vidare föreningsledningen,utser som
godkänner eller underkänner producenter vill ansluta sig till KRAV-som
kontrollen.

Reglerna för märkning utgår från föreningens definitionav varor av
ekologisk odling "långsiktigt hållbar produktion goda ochsom en av
hälsosamma livsmedel och andra jordbruksprodukter hög kvalitet.av

ekologiskaDet lantbruket miljöanpassat och djuretiskt försvarbart".är
En grundläggande regel för KRAV-märkningen konstgödsel ochär att
kemiska bekämpningsmedel inte får användas.

Styrelsen KRAV-reglema efter det de har förankrats hosantar att
medlemsorganisationema och andra centrala aktörer. Reglerna gäller
tills vidare och de ska revideras i lämplig takt och utsträckning så denatt
ekologiska produktionen utvecklas.

När reglerna fastställts kan producenter och förädlingsföretag ansöka om
få deltaga i kontrollen och använda KRAV-märket på sina produkter.att

För få delta i kontrollen utgår fast avgift, rörlig avgiftatt samten en
baserad på odlingsareal eller djursort. Efter intresseamnälan ocht.ex. en
KRAV:s första kontrollbesök kan produktionen godkännas efter vissen
karenstid, förutsatt reglerna följs och producenten lämnaratt att
fullständiga uppgifter produktionen.om

Idag drygt 2000 lantbrukare och förädlingsföretagär anslutna till
Ävenkontrollen. importörer kan ansöka få KRAV-märka sinaattom

KRAV nämligen ackrediterad kontrollorgan IFOAMärvaror. som av -
International Federation of Organic Agriculture. IFOAM detär
internationella samarbetsorganet för organisationer .inom ekologiskt
lantbruk, kontroll och forskning. Ackrediteringen innebär KRAV-att
godkända kan säljas med andra ackrediterade organisationersvaror
märken i andra länder, och vice KRAV:s regler hamioniseradeärversa.
med IFOAM:s regler för ekologisk odling.

Det varumärkesskyddade KRAV-märket finns i varianter. Dettre
vanliga KRAV-märket används för KRAV-kontrollerade livsmedels-
produkter och märket "KRAV-import" används för importerade livs-
medel. Dessutom finns märke i fonn pil, med "KRAV-ett textenav en
godkänd för ekologisk odling" används för produktionshjälpmedel.som

Marknadsföring livsmedel med hjälp miljömärken, fomiu-ellerav av
leringar produkternas miljöegenskaper, detaljreglerad vidär änom mer
andra Sedan finns1991 det nämligen EG-direktiv hursorters varor. om
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säljasfåförframställdaskalivsmedelsprodukter att somvara
reglerKRAV:sbenämningar.liknandeoch"naturenliga""ekologiska",

Föreningenregler.med dessa äriöverensstämmer settstortnu
livsmedelsproduktionkontrolleraJordbruksverketauktoriserad attav

statligt stöderhållerellermiljöargumentmarknadsförs mcd somsom
produktion.till sådanriktat

KRAV-kontrollen, inteikontrollerasproduktionsmetodemaDet är som
detförekommerföljsintereglernamisstankeprodukterna. Vid attom

resthaltsanalyser.i formundersöks,själva produktendock t.ex.att av
produktions-produktionskedjan ñånhelaomfattarkontrollKRAV:s

ochdistributionförädling,djurhållning,växtodling ellerhjälpmedel,
anställdakontrollanterKontrollen sköts ärförsäljning. avsomav

föreningen.

deninformationspridaarbetedel KRAV:sviktigEn är att egnaomav
ekologiskfrämjapå såprodukterna, förverksamheten och sättatt

produktion.

FalkenMiljövalNaturskyddsföreningens Bra -

1988sedanNaturskyddsföreningen arbetarorganisationenideellaDen
inommiljöpåverkanoch livsstilenskonsumtionensfrågor kringmed

med detpåbörjades arbetetSamtidigtMiljövänligt.projektet Handla
sker iFöreningens arbeteMiljöval.Bramiljömärkningssystemetegna

ochICA, Dagab KF.dvs.handeln,samarbete med

deväljamöjlighetenkonsumenternaSyfiet med arbetet attär att varorge
producentemastimulerasyñeEttmiljön minst.belastar ärannat attsom

miljöbelastande.mindreprodukterutveckla äratt som

hyllkantsmärkning iendastmärkningenInledningsvis bestod av
fungerar dessainfomiationsfoldrar väg-medTillsammansbutikerna.

ansökaproducenterkanSedan 1992för konsumenterna. ävenledande
påMiljöval direktmärkeföreningens Brafå användaatt varan.om

strukturinfonnellinommiljömårkningsarbetetInledningvis bedrevs en
verksamheten.förspeciell styrelsesedan 1992 ansvarar enmen

ochNaturskyddföreningenfrånStyrelsen består representanterav
irepresenteradefinns inteProducentintresseni lika delar.handeln

arbetei föreningensstyrkanNaturskyddsföreningenstyrelsen. attmenar
dagligvaruhandelnshandeln. Detmedi samarbetetistället ligger är

påtrycketstarkadetmiljöanpassadepåefterfrågan utgörvaror som
sinaproducentema att varor.anpassa
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Utgångspunkten för kriteriearbetet bedöma produktensär miljö-att
effekter under hela dess livscykel. Bedömningen dock bara miljö-avser
aspekter, inte kvalitet och funktion. Föreningen betonar vidare att man
ska efter premierasträva kreativitet ochatt nytänkande i produkt-
utvecklingen.

Kriteriearbetet fördelat såär styrelsen beslutar vilkaatt produkt-om
kriterier ska fram medan föreningen självständigttas utarbetar ochsom
fastställer kriteriema. Arbetet med utkast till kriteriergöra oftaatt görs

konsulter. Kriterieförslagen går sedan på remiss till föreningens olikaav
Även producenter möjlighetexperter. lämna sina synpunkter.attges

Föreningen utarbetat kriterier utanföräven samarbetet med handeln. Så
fallet med kriteriernaär fört.ex. och dagstidningar.persontransporter

Kriterierna fastställs slutligen föreningens generalsekreterare.av
Kriterierna skärps föreningen dettanär befogat. Våren 1995 farmsanser

25-tal kriterier för olikaett produktgrupper. Det sig främströr om
dagligvaror olika rengöringsmedel, batterier och pappersprodukter.som

Efter kriterierna fastställts fattaratt styrelsen för Bra Miljöval beslut om
kriterierna skanär börja gälla, vanligen efter halvår. Under denett

perioden samlar föreningen infonnation olika bedömersamtom varor,
vilka uppfyller kriterierna. De godkända påvaror som sättsvarorna upp

lista distribueras till handeln, där hyllkantsmärkningen sker.en som
Samma lista finns med i föreningens förteckning Bra Miljövalöver som
riktar sig till konsumenter och andra intresserade.

Producenter kan ansöka licensäven få använda miljömärket påattom
produkterna. För licensen utgår årlig avgift betalas märkten som per
produkt. Producentema betalar inte för hyllkantsmärket vilket innebär

små producenterävenatt kan få Bra Miljöval-märket vid sina varor.

Naturskyddsföreningens miljömärke skyddat varumärkeär i formett av
pilgrimsfalk och "Bra miljöval". På märkettexten ocksåen attanges

uppfyller miljökriteriema föreningen har fastställt. Hyllkants-varan som
märkningen består bara "Bra miljöval". Naturskyddsföreningentextenav

stickprovskontrollergör för analysera de märkta innehåll.att varomas
Parallellt med miljömärkningsarbetet bedriver föreningen ett
kampanjarbete inriktat på opinionsbildning och producentpåverkan för
miljöanpassning Infomtationsarbetet sker inom förav varor. ramen
projektet Handla Miljövänligt och lika viktig delär i arbeteten som
kriterieutvecklingen och miljömärkningen.
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miljömärkningen SvanenNordiska -

inomkonsumentministrama,nordiskabeslutade de1989Hösten
miljö-nordiskfrivilligenhetlig,införaMinisterrådet,Nordiska att en

ideltarSverigeochNorgeFinland, Island,produkter.märkning av
valtsamarbetetdeltagit ihittills intehar attDanmark utanarbetet.

miljömärkningssystem.inom EU:sarbeta

med Bradetsammamiljömärkningenden nordiskaSyftet med är som
minstvälja devägleda konsumentermärkningen, dvs.Miljöval- attatt

produktutvecklingtillstimuleraochprodukternamiljöbelastande att en
påfrivilligtskermärkningenEftersommiljön.tillhänsyntarsom

marknads-utnyttjafrågainitiativ detproducentemas attäreget om
ska påmiljömärkningennordiskamiljömål. Denuppnåkrafiema for att

stynnedlen.miljöpolitiskatill andrakomplementså sätt ettvara

samordningsorgan.nordisktspecielltisamordnasArbetet ett
diskussionerprincipiellaförforumfungerarSamordningsorganet ettsom

produkt-vilkabeslutarockså därmärkningen. Detrörande är omman
kriterier.fastställerkriteriearbetet,iaktuella samtärgrupper som

nationellaorganisation. Deansvarignationelltfinnsvarje landI en
marknads-och kontroll,licensieringförorganisationerna samtansvarar

arbetetbeslutatregeringen harsvenskamärkningen. Den attföring av
SISinombedrivasskamiljömärkningennordiskadenmed -

avtalVerksamheten reglerasSverige.Standardiseringen i ettgenom
Civildepartementet.dåvarandeSIS ochmellan

sköterSISavdelning inomdenMiljömärkningSIS är som
Enfor märkningssystemet.sekretariatsuppgiñema partssammansatt

påfram förslagarbetardeblandstyrelse expertgrupperannatutser som
påMiljömärkningsstyrelsenproduktgrupper.kriterier for olika utses

företräderorganisationermyndigheterradförslag från samt somen
Detmiljörörelsen.och äroch konsument-handelnproducenter,

ordförande.styrelsensregeringen utsersom

referensgruppMiljömärkningsstyrelsenharrådgivandeSom enorgan
ochmyndigheterolika företag,tjugotalfrånföreträdarebestår ettavsom

organisationer.

ländernadeltagandedebeslutarsamordningsorganetdet nordiskaInom
Kriteriearbetetfor.kriterierutarbetaskaproduktgruppervilka manom

länder.övrigasamråd medutredning inationellvanligen medinleds en
baseradenationelltantingen isedanKriteriearbetet sker expertgrupper,

samordningsorganet.sarnnordiskaieller utnämnsexpertgrupper avsom
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I deltar från handel, industri, myndigheter,experter miljö- ochgruppema
konsumentorganisationer.

Vid urvalet produktgrupper utgångspunktenär det skaav att ettvara
omfattande produktområde betydelsefullt miljöhänseendeär ochsom ur

märkningenatt ska kunna förändra marknadssituationen.man genom
Produkter bedöms relativt, i jämförelse med andra inom samma
produktgrupp. Kriterierna baseras på produktens miljöpåverkan under
hela dess livslopp, dess kvalitet ochäven funktion.samt En annan
utgångspunkt högst tredjedelär totalmarknadenatt i norden foren av
den aktuella produktgruppen, ska förväntas uppfylla kriterierna då de
fastställs.

När kriterieforslaget klart går det päär remiss till intressenter i deut
deltagande länderna. Kriterierna fastställs slutligen det nordiskaav
samordningsorganet. Kriterierna sedan giltiga, i allaär deltagande
länder, i period 2 eller 3 år. Eñer detta ska kriterierna skärpas,en om tas
bort eller förlängas med år iett taget.

I 1995 fanns kriterier för trettiotal produktområden. Ytterligaremars ett
tiotal samtidigt påett remiss och for tiotal produktgrupper pågickvar ett

förstudier inför kriteriearbetet. Kriterierna gäller främst for dagligvaror
och kontorsmaterial, rengöringsmedel ocht.ex. pappersprodukter.som

När kriterierna för produktgrupp utarbetade och fastlagdaär kanen
producenter ansöka licens få använda märket på deattom varor som
uppfyller kriterierna. För ansöka licens krävsatt ochtesterom noggrann
dokumentation från oberoende provningsinstitut. Den sökande står for
dessa kostnader.

Även producenter och företag utanför länderna kan ansöka licens, iom
första hand hos den nationella organisation for det aktuellasom ansvarar
kriteriedokumentet. Det de nationellaär godkännerorganen som
produkten och utfärdar licens. När produkt godkänd i deär etten av
deltagande länderna den automatisktär godkänd i de andra.

Företag och producenter vill använda miljömärket sinasom varor
betalar dels ansökningsavgiñ och dels årsavgift baserad på denen en

Årsavgiftmiljömärkta årsomsättning. betalas till de nationellavarans
i alla deltagande länder där ska säljas miljömärkt.organen varan

Det märke används for visa produkt uppfyller deatt attsom uppsattaen
kriterierna stiliseradär "miljömärkt". Märket,samt textenen svan, som

skyddatär varumärke,ett variantär Nordiska Rådets symbol.en av
Miljömärket kompletteras vanligen med kort förklarar itexten som
vilket avseende mindre miljöskadligär alternativen.änvaran
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Kriterierna för olika produktgrupper innehåller regler för hur produkten
testadska och hur och produktegenskaper ska dokumenteras.testvara

Det nationella miljömärkningsorganen för kontrollen attansvarar av
kriterier och andra regler följs.

miljömärkningE Uss Blomman-

EU:s för miljömärkning etablerades våren 1992system attgenom
miljömärkningsförordningen Ministerrådet. Arbetet medantogs attav
inrätta miljömärkningssystem inleddes på initiativ de europeiskaett av
konsument- och miljöministrama.

Syftet med miljömärkning med det nordiskaEU:s detsammaär som
Genom frivillig miljömärkning ska vägledasystemet. en man

konsumenter ñnna produkter med mindre påverkan miljön,påatt samt
förmå producenter utveckla miljöanpassade produkter. Ettatt mer
centralt syñe med EU:s miljömärkningssystem harmoniseraär att

miljömärkning, eftersomnationellt baserad den kan handels-vara
hindrande. Nationellt baserade tillsvidare tillåtna kanärsystem men
komma regleras på olika i den mån detta nödvändigt.sättatt anses

miljömärkningssystemEU:s i hög grad med detöverensstämmer
nordiska principermål, och procedurer. viktig skillnadEn ärsystemets

på lagstiftningdock EU:s bygger och kommissionen intaratt system att
central ställning i beslutsprocessen.en

Miljömärkningen handhas inom kommissionens generaldirektorat XI,
för miljö-, atomskydds- civilvskyddsfrågor.ochsom ansvarar
ska inrättaMedlemsländema behörigt För förvalta EU:sett attorgan

miljömärkning nationellt. Det behöriga ansökningarorganet tar emot om
få använda tilldela märketmärket, fattar beslutatt att samtom

underrättar kommissionen och de andra medlemsländerna detta.om

Sverige harI SIS-Miljömärkning fått i uppdrag regeringen attav vara
behörigt för SIS-Miljömärkning blandEU:s miljömärkning. deltarorgan

i arbetet för fram produktkriterier.annat att ta

Kriteriearbetet initieras nationella behöriga ellerdeav organen av
kommissionen. Kommissionen listar produktgrupper aktuella förärsom
kriterier, i samråd med kommitté består från derepresentanteren som av

Ävenolika behöriga rådgivande med representanterorganen. en grupp,
från industri, handeln, miljö- och konsumentorganisationer, konsulteras i
arbetet.
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De behöriga i medlemsländerna kan delta eller mindreorganen mer
aktivt vid utarbetandet kriterier. Ett behörigt lederav nya organ
kriteriearbetet för viss produktgrupp, och de andra behörigaen organen
följer arbetet i arbetsgrupp. Resultatet redovisas för kommissionenen

sedan slutgiltigt kriterieförslag. Kriterierna fastställspresenterar ettsom
slutligen regleringskommitté, består företrädare frånav en som av
medlemsländema. Kriterierna gäller fram till viss angiven tidpunkt.en
Efier detta revideras de, eller så fattar kommittén beslut förlängning.om

Hittills har inom EU:s fastställt kriterier för tiotalsystem ettman
produktgrupper. Kriterierna gäller främst dagligvaror även ettmen par
andra produktgrupper och diskmaskiner. Systemet infattartvätt-som
inte livsmedel och inte heller läkemedel eller drycker. Enligt relativt
samstämmiga bedömningar kravnivån i EU:s regler lägre i detär än
nordiska och kommer så förbli under överblickbarsystemet, att en
framtid.

Producenter kan ansöka få använda miljömärkeEU:s på sinaattom
Märket stiliserad blomma. behörigaDetärvaror. organet tar emoten

ansökningar, fattar beslut tilldela märket underrättaratt samtom
kommissionen och de andra länderna detta. De andra ländernasom
behöriga kan invända beslut licens använda märket.mot attorgan om
För licensen utgår dels fast ansökningsavgiñ och dels omsättnings-en en
beroende avgifi. Avgift betalas bara till det land där ansökan gjordes.
Hittills har endast fåtal licenser utfärdats.ett

Respektive lands behöriga för kontrollen attorgan ansvarar av
förordningens regler för märkning uppfylls.

Ãnglamark,Fauna, Sunda och Skona

Under 1990-talet har de företagen inom dagligvaruhandeln,störstatre
Dagab, KF och ICA, lanserat s.k. "miljövarumärken" eller "miljö-egna
varusortiment". Vissa produkterna ingår i sortimenten ärav som
kontrollerade och märkta något erkänt miljömärkningsorgan,av som
KRAV, Bra Miljöval eller nordiska miljömärkningen. Eftersom detta
inte alltid fallet "miljövarumärken"är exempel påär II-märkning,typ
dvs. företagens miljöargument.egna

Fauna på Dagabzs miljöprofileradeär varusortiment. Sortimentetnamnet
består produkter kontrollerats och miljömärkts fristående ochav som av
oberoende kontrollorgan, främst nordiska miljömärkningen och KRAV.
Produkter saknar miljökriterier ingår inte i "Fauna"-sortimentet.som
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Änglamark antingen uppfyllerproduktserie forKFär varor som:s
KRAV:s kriterierNaturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval eller

kriterier saknas utarbetarför ekologisk odling. produkter där sådanaFör
Även Änglanmark-sortimentet består vissakriterier.KF avegna

rengöringsprodukter.livsmedelsprodukter och

Sunda-sortimentet ingårSunda och Skona ICA:s varumärken. Iär
främst rengörings-KRAV-märkta livsmedel och i Skona-sortimentet

miljömärkningengodkänts nordiskamedel kontrollerats ochsom av
Svanen eller Naturskyddsföreningens Miljöval.Braav

"Pandan "

Världsnaturfondens Sedan mitten 1980-talet kan"Pandan" märke.är av
Världsnaturfonden få märka sinföretag ingå avtal med motatt vara,om

Märket fårviss varuintäktema går till fondens miljöarbete.delatt en av
helst.enligt Världsnaturfonden inte användas på vilka Pappervaror som

förklorfritt returñberska exempelvis och framställt 100 procentavvara
specifikakunna komma i fråga för märkning. Någraatt mer

miljökriterier inte bakom märket bedömningsgrundemaligger dock utan
"insamlingsmärke"från fall till fall. Märket således främstavgörs är ett

för miljöarbete.

"Sälen "

företaget ABEn symbol med säl introducerades Pappersgruppenaven
finns dock ingenför profilera klorfria pappersprodukter.1988, Detatt

och produkter.tredje godkänner och kontrollerar produktionpart som

Returpilar

ReturpilenReturpilar och liknande symboler finns i de flesta länder. är
någonintemationell kan helstsymbol användas utanen som av vem som

förekommerform kriterier, godkännande eller kontroll. Det attav
returpilen indikera produktens miljöegenskaper,används för att

ocksåReturpilen kanexempelvis för den tillverkadär returpapper.att av
förpackningen skaanvändas syfte visa hur ellermed att varan

i sistnämndakällsorteras eller hand för bearbetning. Speciellt dettas om
andrafallet kan såväl mindre miljöbelastande änvaran vara mer som

alternativa varor.
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6.4.2 Energisparande i bostäder

Programmet för energihushållning

Efter oljekrisema på 1970-talet inleddes för energisparande.ett program
Bostadsdepartementet, dåvarande Bostadsstyrelsen, Statens planverk och
de dåvarande länsbostadsnämndema agerade det gällde bostäder.när
Regeringen upprättade energisparplaner och bedrev sparverksamhet med
miljardbelopp i bidrag. Mycket arbetet framgångsrikt, detav var men
skapades också problem: hus med dålig inomhusmiljö och oseriösatäta
installationer I Energihushållnings-värmepumpar. rapportav en

effekter", Statens Energiverk konstaterades1984:2, detprogrammets att
svårt fastställa effektema Manatt programmet. att:var av angav

"Ingenting i vår analys talar... den grundläggande drivkraftenemot att
bakom de förändringar har de dramatiskaägtsom rum var
prisökningama på energi under perioder under 1970-talet".ett par

En del arbetet inriktades på lära befolkningenatt att attav vara sparsam:
släcka lampor och hålla låg inomhustemperatur. fungeradeDetta såatt
länge oljekrisen fortfarande aktuell. Med förbättrad ekonomi ochvar en
elöverskott vittrade spareffekten bort.snart

Energiföretag

Vattenfall genomförde under försök1989-92 i småhus350 medett
direktverkande eluppvämming. Försöket ingick i energisparkampanjen
"Uppdrag 2000" och det visade det möjligt till 10att attvar spara upp

elförbrukningen enbart ändrade Man användeprocent av genom vanor.
både information, ekonomiska incitament och återkoppling av
besparingsresultat medel. I hälften hushållen minskadeöversom av
elförbrukningen mellan och7 9 Möjligheterna kontrolleraprocent. att
elförbrukningen resultatethade betydelse förstor .
Helsingborg Energi har tillsammans med NUTEK genomfört försökett

förbättradmed information till 600 kunder i småhus. fickKunderna
energiräkningar kompletterades med infomiation statistik, både isom om
siffror och i diagram, och jämförelser med likvärdiga hus. Tendenserom
till besparingar kunde på tidigt stadium försöket.noteras ett av

Stig19 PM HedénfrånBoverketav.
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energieffektivisering i bostäderPotential till

ocheffektiviseringarmöjligapåhar gjortNUTEK prognoser
från tvåutgårenergianvändning. Mani hushållensbesparingar

iSkillnadernarespektivepå 70scenarier, prishöjningar 25med procent.
priskänslighetenfåtalsig då endast ärbesparingar procent,rör ettom

förkostnadernapådetta beroskullealltså låg. Enligt NUTEK att
ochkostnaderhushållens övrigaförhållande tillhushållsel låga i attär

ivitvaroromfattning fattar beslutbegränsadi mycketde boende om
hushållsel totaltanvändningenberäknadeNUTEKbostaden. settatt av
användning.dagensmed cirka 20skulle kunna minska procent av

energisystemetOmställning av

energi-pågående"granska deförEnergikommissionen tillsattes 1994 att
energisystemet".utvecklingomställning ochförpolitiska avprogrammen

centralaklimatfrågornakämkrañen ochAvvecklingen varav
slutbetänkandesittlämnadeKommissionenutgångspunkter för arbetet.

139 i december 1995.SOU 1995:

hushållningskampanjerochinformations-betänkandetI somanger man
visar attforskningrefererar till denåtgärder ochviktiga som
för fåinsatseråtgärder ellerkopplas till andrainfonnation bör att

bl.a.:informationåtgärderverkan. Som förslag till nänmerutöver man

miljömärkning vitvarorEnergi- och av-
genomförafastigheteroffentligaDirektiv till förvaltare attav-

återbetalningskrav"med rimligalönsammaenergisparåtgärder ärsom

Översyn iinvesteringarinverkan påfastighetstaxeringensav-
energieffektivisering

investeringar ihushållensåterbetalningstider förlångaKrediter med-
energieñelctivisering

bostäderenergiförbrukning iMätning6.4.3 av

Lagstiftning mätning ochvärme varmvattenrör avsom

bostadshusbostadsfinansiering från 1975förordningen förI attangavs
och debiteramöjligtanordning det"förses medskulle mätagör attsom
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leveranser och för varje lägenhet". Devarmvatten, mätareav gas som
installerades enligt dessa regler användes dock sällan försenare

debitering. Kraven slopades vid halvårsskiftet eftersom1979 mätning
och debitering inte längre ansågs ekonomiskt motiverat. Bestämmelserna
för statliga lån ändrades så förberedelse för sådan installation skulleatt

Sedan 1988 också kravetgöras. på förberedelser borttagnaär ur
bestämmelserna.

Enligt hyreslagen måste hyresbelopp fastställda i hyresavtal eller ivara
överenskommelse enligt hyresförhandlingslagen. Undantag från denna
regel kan för kostnaderna för bränsle, hushållselgöras ochsamt vatten
avlopp. Sedan slutet 1970-talet har hyresavtalen utvecklats motav en
"totalhyra", vilket har gjort energikostnaderna osynliga för de boende. I
bostadsrättsföreningar avgiftssättningen fri enligt bostadrättslagen såär
länge principerna i föreningens stadgar.anges

Utredningar mätning förbrukning ochvärme- varmvattenom av av

Den utredningen mätning hushållens förbrukningsenaste om av av
ochvärme- Värmemätningsutredningen Ds Bo 1983:4.vannvatten var

Ur utredningens direktiv kan läsa följande:

"...FÖr främja energihushållning i bebyggelsen det angelägetatt är att
den enskilde, ifråga energi till uppvämining och varmvattenberedningom

och möjlighet direkt påverka kostnadema."attges ansvar

Utredningen visade på avsevärda möjligheter till besparingar och på
samhällsekonomisk lönsamhet för vannvattenmätning i delstor av
bostadsbeståndet. De möjliga besparingarna ligga mellan 15 ochangavs
25 procent.

alternativEtt till vännemätning övervägdes införaattsom var en
förändrad hyresdebitering skulle skapa incitament för hyresgästernasom

energi. Kostnaderna för ochatt skulle redovisasvärme vannvattenspara
skilda från hyran fortfarande kollektivt. Utredningenmätasmen
underkände med motiveringen individen får mycketresonemanget att en
begränsad ekonomisk avkastning på sina sparinsatser besparingenom
kommer hela kollektivet till del. fördelningspolitiskaDe effektema av
individuell mätning ansågs obetydliga. Utredningenvannvattenav vara
framhöll i stället mätning öka hyresgästemas inflytandesättett attsom

sin situation.över

Utredningen föreslog "bmksvärdesbaserad bashyra", vilken skulleen
bestå dagens bruksvärde minus schablon för kostnaderna förav en
varmvattenförbrukningen. Man ansåg antal aspekter behövdeatt ett
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kundeklargöras innan lagstiftning matning övervägas,vänneavom
rättviseaspekter.bland installationsmöjlighctcr ochannat

ochframförts både förUnder årens lopp mångahar emotargument
mätning vänncförbrukningen. Min är:av syn

vänneväxling mellanden orättvisa kan uppkommaatt genomsom-
debiterasvärrneförbrukninglägenheter mindre orättvisan alliär än att

kollektivt.

i lägenhetemasdet eventuella skillnadermöjligt kompenseraäratt att-
vämieegenskaper.

bostad kanhamedicinska eller sociala skäl tillatt att vannareen-
lägenhetemasför skillnader ikompenseras på liknande sätt som

vänneegenskaper.

bedömas litenrisken för fuktskador i byggnaderna kanatt vara-
Fåtemeraturskillnad krävs.eflersom så mycket 10-15 graderssom

innebär.skulle välja låga komfortnivå så kall bostadden som en

former mätning.risken för sabotage densamma vid andraäratt som av-
högsabotage sanktionerasTillämpningsregler kan medge att genom en

Schablondebiteringersättning förschablondebitering utöver mätaren.
bostadsinnehavare ovilligalösning förkan också är attsomvara en

någon för avläsningsläppa mätaren.av

sigoch hyresgäst vid värmemätning inte skiljertvister mellan värdatt-
debitering telefonrälcningar ochformer såsomfrån tvister vid andra av

elräkningar.

i olika iMätning och länder Europa.värme varmvattenav

mednybyggda lägenheterI direktivet alla77/7l2/EEG attanges
ochfördelningcentralvärme ska förförses utrustningmed vänne-av

eñer deras respektivevarmvattenkostnadema lägcnhetsinnehavarepå
förbrukning.

begränsningarEnligt artikel koldioxid-direktivet omi i det s.k.3 av
energieffektivitetenkoldioxidutsläpp förbättring avgenom

93/76/EEG, förkortat SAVE,även att:anges

faktureringgenomföra förMedlemsstatema skall utarbeta och program
i lämpligberäknadekostnaderna för uppvärmning och varmvatten,av

omfattning på faktiska förbnikningen. Dessaunderlag den programav
tjänster...medför dessaskall det möjligt fördela kostnademagöra att

skall gällaförbrukning... Dethänsyn till varje bostadsinnehavares
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byggnader...som förses med eller hushållsvarmvatten frånvärme... en
kollektiv anläggning.

Flera europeiska länder har infört eller arbetar för införa regleratt om
mätning energiförbrukningen i bostäder.av

I Danmark har lång tradition det gäller mätningnärman en av
energiförbrukning. Förbrukningen och individuellt imäts störreav gas
delen bostadsbeståndet. Förbrukningen i allavänne mätsav av
enfamiljshus och i cirka hälften i bostäderna i flerfamiljshus. Mätningav

varmvattenförbrulmingen ovanlig. I "Betänkning obligatoriskärav om
individuell målning forbrugsposter", Boligministeriet 1286:1995,av
har individuell mätning skulle obligatorisk. Manutrett görasman om
fann mätning och skulle lönsamt bådeatt vänneav vara
samhällsekonomiskt och privatekonomiskt, såväl i nybyggnation vidsom
ombyggnad. Individuell mätning vattenförbmkningen befanns inteav
lönsamt. huvudsakligaDen anledningen till detta riskerarär mätamaatt

igen ledningsvattncts kalkhalt.sättasatt av

Utredningen resulterade i lagstiftning mätning förbrukningenom av av
el, och I nybyggnation gäller kraven från l/7vänne. 1995 och igas
befintlig bebyggelse från 31/12 1998. För gäller allvarmvatten att
nybyggnation skall förberedd för individuell mätning l/7 1995.vara
Dispensmöjligheter finns i samtliga fall. Lagstiñiiingen föreskriver att
det skall ske kompensation för lägenheter i lägen takvåningar,utsattaen
hömlägenheter m.m.. -
Lagstiftning individuell mätning har också genomförts i Tysklandom
och Schweiz. Kompensationen för lägenhetens belägenhet i förhållande
till grannlägenheter via hyran i Tyskland. I Schweizgörs används
komplexa modeller för räkna kompensationstal. Arbete föratt ut att
utforma bestämmelser individuell mätning pågår i Frankrike,ävenom
Österrike och Spanien.

6.4.4 Utredningar beskattning fönnånsbilarom av

"Reformerad inkomstbeskattning" SOU 1989:33 fastslog förmåneratt
skulle beskattas efter marknadsvärde neutralitetsprincipen. Man
avstyrkte dock förmånsvärde baserat på privat körsträcka medett
hänsyn till administrativa kostnader. Miljöavgiñsutredningen SOU
1989:83 gjorde bedömning.samma

"Beskattning bilfönnån" Ds 1993:53, Finansdepartementet föreslogav
"Värde bilförmån skall bestämmas påatt: grundval den faktiskaav av
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beslötfölja förslagetintevaldekörsträckan". Regeringen utan omatt
ikommenteradesschablonen. Dettavissa förändringar prop.av

följande1993/94:90 på sätt:

problemen.påtaladetidigaredeutsträckningviss"Fortfarande kvarstår i
ske såBeredningen börvidare.beredas attfrågor skyndsamtbörDessa

Enjanuari 1995.i kraft den lträdakunnaförslag skalleventuelltett
tillvärderasskallprincipiförmånen ettutgångspunktnaturlig är att

hanhaftskattskyldige skullekostnader dendebelopp ommotsvararsom
ochbeskattningkorrektuppnåSyftetför dem.själv är attsvarat meren

miljöeffekter."positiva

beskattningföreslog1995:64SOUklimatkommitténochTrafik en
säkerhetsegenskaper.ochbränsleförbrukningmiljöklass,grundad på

andramängdfinns detnämnda utredningarnadeUtöver enovan
fömiånsbilarbeskattningenbehandlar ettutredningar somavsom

1990:16,SOUStorstadstrafikutredningenhörTill dessamiljöproblem.
och1994:7SOUEUMiljökonsekvensutredningen av

Kommunikations-kommittén berör1994:138.SOUKlimatdelegationen
fömiånsvärdetanför1996:26 ochSOUdelbetänkandefrågan i sitt att

körsträcka.på privatgrundatbör vara
skrivnaförvarit föremålharfönnånsbilarBeskattningen rapporterav

förskrivenhörTill demstatsförvaltningen.utanför rapportäven en
inlägg ioch prof. Nils BrunssonsräkningNaturskyddsföreningens

sammanfaller:två utredningari dessaHuvudförslagendebatten. en
flertaletdetför motiveraschablonenhöjningkrañig storaattav

sin bil.förmånsbilsinnehavare ägaatt

påsiggrundaskaföreslagit fönnånsvärdetharTjänstebilsförlaget att
förschablonför bilenkostnaderfaktiskaföretagets samt en

ochsjälvbensinenbetalarFörmånsbilsinnehavarenvärdeminskning.
dåFördelenbensinkostnader. ärför attreseräkning till företagetskriver

för denellerföretagetförvarkennågra incitamentdet inte finns som
i tjänstenKörningtjänstekömingen.överdrivafönnånsbilinnehar atten

ochskatthellerdämied inteochfönnånsvärdetinte påverkaskulle
sociala avgifter.

förslagenKonsekvenser6.5 av

fomiuleratambitiöstmycketkonsumentpolitikenMiljömålet i är av
jagstrategiereller deåtgärdernagenerellaVarken deRiksdagen. tre som

regionalpolitiskekonomisk,sigutvärderaföreslagit gårhar att urvare
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eller jämställdhetsaspekt. De konsekvenser jag kan diskutera gäller
därför de förslag exempel på konkretaär åtgärder.som

Jag har på ställe i utredningenannat tagit det faktum attupp
Konsumentverket har belagts med kraftiga sparkrav för de kommande
verksarnhetsåren, och det finns risk föratt inte kanatt avsättasresurser
för något ambitiöst arbete med det miljömålet.nya

Ekonomi

Ett konkret exempel den databasenär jaggröna föreslår ska inrättas.
Kostnaderna för sådan varierar givetvis med ambitionsnivån. Deten
danska initiativet kostar 3 miljoner kr år har ambitionsnivåsom per en

jämförbar medär medelstor konsumentvägledningsom i Sverige.en
Naturskyddsföreningens förslag betydligtär ambitiöst och beräknasmer
kosta miljoner8 kronor år. Det bör dock de har räknatnämnasper att
med verksamheten ska samfinansieras.att

Förslagen gäller fönnånsbilar och fastighetsskatt möjligasom är att
finansiera inom respektive exempelvissystem, de belastarattgenom som
miljön får finansiera de lättnader medges för miljöanpassning.mer som
Kostnader för förslaget individuell mätning kan hållasom nere om
mätning krävs i samband med nybyggnation, eller mätning kanom
finansieras via de så kallade ROT-bidragen.

denI så kallade sysselsättningspropositionen, 1995/96:22, finns program
för omställning till hållbar utveckling. Förslaget innehåller femårigtett

med investeringsbidrag för miljöförbättrandeprogram effekter bl.a. inom
avfalls- och va-området.

Regionalpolitik jämställdhetoch

Det svårt finnaär några regionalpolitiskaatt konsekvenser bland de
exempel på åtgärder jag föreslagit. I den mån det finns några så detär
positivt för landsbygden. Den databasen kangröna underlätta för
konsumenter i glesbygd få tillgång till information.att Förslaget attom
utvärdera småskaliga avloppssystem kan på sikt leda till fler hushåll iatt
landsbygd kan finna lösningar för sina avlopp.att rena

87 de har fönnånsbilarprocent är män.av som
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miljömåletförAndra viktiga frågor7

frågordet finnsnämnde jaginledande kapitletsamband med detI att
och verkaråterkommervisserligen utreds andraredan men somavsom

konsumentpolitiken skaifor miljömåletsärskild betydelse attvara av
ingajagdemhär pekauppnås. har valt görJag ettatt menpar av

någrakanavsnittpå heltäckande. Dettaanspråk att somsesvara
med andraberöringspunkterbeskrivna exempel ämnetsnärmare

områden.

jag vill visa hurfrågorjag dessaAnledningen till år atttaratt upp
med andrahar beröringspunkterhandlingsplanstrategiema i min

sakområden.

målkonfliktersamhälleliga7.1

klyfta miljömedvetenhet på detmellanfinnsmångaFör enossav
agerandebeteende. Vårt faktiskaoch miljömcdvctetintellektuella planet

detDet finns orsaker tillintentioner. mångaofia frånskiljer sig våra att
någrauppföljning och redovisning har jag berörtså, i kapitletär om

miljöanpassat.möjliga anledningar till konsumenterna inteatt meragerar
finnshandlingarfaktiskaMotsvarande ochglapp mellan intentioner även

på samhållsnivå.

tänkamålkonflikter. kanManorsak tillEn uteblivna åtgärder kan vara
krav påstå i strid medsig kraven god miljö kan komma attatt enen
acceptablasocialtupplevsrimlig levnadsstandard och vad somsom

samhällsforhållanden.

Tillpolitikområde.Ibland återfinns målkonfliktema inom samma
ökadmyndigheteransvarigaexempel förespråkar regeringen och en

priserna. Menkonkurrensen förväntaslivsmedelsimport eftersom pressa
belastningmed sig ökadvilket förökad import betyder transportermer

tveksammaproduktionsmetoderpå miljön. kanDessutom är ursom
alltidinteekonomiskt lönsammamiljöhånseende Det är sammagynnas.
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sak det ekologiskt önskvärda. Målet livsmedelsprisemaattsom pressa
står därför i konflikt med miljömålet i konsumentpolitiken.

Det händer också politiska beslut underlättar miljöskadligtatt ett
beteende samtidigt stynnedel införs försöker dämpa de negativasom som
miljöeñektema beteende. Ett exempel riksdagen nyligenär attav samma
beslutat bygga flera trafikleder, därefter fattades beslut höjningstrax om

bensinskattema.av

Målkonflikter, både verkliga och upplevda, konsumenterna integör att
känner sig motiverade ändra beteende. Individer i samhälle medatt ett
många motsättningar och målkonflikter försöker dämpa känslan av
otillfredsställelse, vanligt inlärd hjälplöshet. Detsättett äratt reagera

upplever obehagligt och motsägelsefullt förhåller sig passivman man
inför. Om det däremot finns samstämmighet i det samlade budskapeten
stärks den enskildes intentioner till goda miljöhandlingar och därmed
ökar sannolikheten för individen också genomför sina intentioner. Seatt
vidare Lindén 1994, "Märmiskor och miljö

inteDet möjligt undanröja målkonfliktema, jagär deatt attmen anser
ska lyftas fram och debatteras Detta kan åstadkommas exempelvismer.

statliga utredningar analyserar miljöaspektema förslagen.attgenom av

7.2 ansvarsfälla iEtt trafiken

har iJag kapitlet aktörer berört hur bristande miljöpolitiska åtgärderom
kan förklaras begreppet "ansvarsfällan". Situationen uppstår dåav
allmänheten förväntar sig beslutsfattarna ska för miljönatt ta ansvar
samtidigt politikerna sig behöva frånstöd medborgarnasägersom mer
för kunna bedriva offensiv miljöpolitik. Medborgama ochatt en
politikema varandra.väntar ut

Jag har funnit belägg för verklig ansvarsfälla i studie genomförden en
"ÖkadSvenska Lokaltrafikföreningen kollektivtrafik eller ökadav

bilism" KFB 1994:22. originellaDet med undersökningenrapport är
såväl politiker medborgare har fått siguttala vad deatt som om anser

inställningvarandras i trafikpolitiska frågor.om

Det visar sig både medborgare och politiker kritiska bilismen.att är mot
bådaDe missbedömer varandras inställning. Politikernagrovtgrupperna

medborgarna bilvänliga vad de egentligentror Påatt är än är.mer
motsvarande medborgarna politikerna bilorienterade.sätt tror äratt mer
Den ömsesidiga felbedömningen särskilt tydlig det gällerär när
inställning till kollektivtrafikens möjligheter.
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Övriga begränsningarundersökningen gälldefrågor ställdes i avsom
cykelökad satsningbiltrafiken och parkcringsmöjligheter i centrum,

ioch gångtrafik fler gågatorsamt centrum.

fall politiskamiljöpolitiskt dilemma blir iResultatet dylikt värstaettav
önskar.politikerna egentligenmedborgarna ellerbeslut varkensom

Skatteväxling7.3

och konsumenterekonomiska stynnedel producenterSyftet med är att
verksamheter ellermiljön vid olikaför skador uppstår påska betala som

miljönmiljöbelastande. Eftersommindreekonomiskt att ageragynnas av
byggerutanför alla lösningarhar pris så hamnar miljövärdeninte ett som

långsiktigadåsälja. Staten måstepå möjligheten köpa och sättaatt upp
luft,handskas med värdenoch spelregler för hur skamål som renman

och biologisk mångfald.rent vatten

systematiskt införs påskatterskatteväxling skulle innebäraEn att
minska skattSamtidigt skapas möjlighetmiljöskadliga verksamheter. att

skatteväxlingskommittén möjlighetenutrederpå arbete. detta skrivs,När
möjligtskattesystemet för detytterligare miljöanpassa är attattatt se om

sysselsättningen.för miljön och förförbättra förutsättningarna både

högre prisskatteväxling det skaparviktigaste skälet förDet är att etten
god tillgångarbetskraften, harändliga samtidigtpå somresurser som

förväntasskatteväxlingbilligare. effektpå, kan bli En är att geannan
Sverigesnärvarande arbetar 83arbetstillfällen. För procent avmer

skatteväxling infördes.skullebefolkning inom branscher som gynnas om
saker påintressant lämnaockså det blirMan kan attanta att mer

hushålla medpå ökar motivationen förreparation, så sätt att resurserna.

Somblir dyrthöga pris på arbete detDagens gör attatt reparera.
mellanstadielärareexempel kan jag år 1995 attnämna tvungenatt var en

anställahan hon villetimmar för varje timme ellerarbeta tre en
skatteväxling.Naturskyddsföreningenshantverkare. 0392rapport om

lösa några demening bidra tillskatteväxling kan enligt minEn att av
på kommunalmed miljöfrågorproblem utpekats de arbetarsom av som

tågstationerinte klara sig bilnivå. Ofia kan konsumentema utan om
uppleverutvecklad. Mångakollektivtrafiken dåligtläggs ned eller är

företagensålåta bilen stå längeockså de omotiveradeär attatt som
på långtradare.transporterar
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7.4 Producentansvaret

Kretsloppsdelegationen utformar strategier för hur arbetet med en
kretsloppsanpassad samhällsutveckling ska bedrivas. Kretslopps-
samhället syfiar till ökad resurshushållning och minskad miljöbelastning.

När producentansvaret införs, irmebär det omställning förstornu en
samhället.

De importerar tillverkar och säljer viss ska enligtsom en vara
grundtanken med producentansvar incitament utvecklaett attges mer
miljöanpassade produkter de för sina produkteratt targenom ansvara
också de förbrukade. Systemet förväntasnär leda till mindreär och färre
förpackningar.

harDet emellertid uppstått del praktiska problem, bl.a. gällandeen
insamling material och producentemas samspel medsorteratav
kommunerna. Flera intressenter har också uppmärksammat detta. För att
råda bot på situationen har Naturvårdsverket i sin nr 4518rapport
föreslagit obligatoriskt samråd mellan producenter och kommuner.

I realiteten det den enskilde skaär och hålla reda påsortera ettsom
flertal olika materialslag. Trots detta insamlingssystemenär som nu
byggs för återanvändning och återvinning skapadeupp utan att
konsumenterna hafi något inflytande.

Resultatet har blivit i många fall kräverett system attsom
konsumenterna har bil. Utan bil får långagå sträckor, cykla eller taman
bussen för lämna avfall, vilket innebär svårigheter föratt sorteratom

äldre, handikappade och småbamsfamiljer.t.ex

viktigtDet den fortsatta utvecklingen iär högre kan fånga ochatt taupp
tillvara konsumenternas intresse och engagemang.

7.5 Arbete, fritid och miljöpåverkan

I debatten ibland kortare arbetstid och/ellernämns flexibel arbetstidmer
medel för minska miljöbelastningen.ett Man den friaattsom antar att

tiden belastar miljön mindre arbetstiden, det möjligtän t.ex. attvore
minska arbetsresandet med bil. fritidMer också förutsättningantas ge

kompensera eventuell inkomstminskning med minskadatt totalen
konsumtion. Vi skulle få tid till och laga istället föröver att attreparera
köpa Vi skulle också få tid odla i köksträdgård och fyllanytt. att egen
frysen med långkok och hembakt istället för köpa halvfärdigaatt
produkter.
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Men det också tänkbart effektenär fritid blir denatt motsatta; attmerav
miljöstömingama från konsumenterna ökar. Mycket det vårägnarav
fritid åt synnerligen miljöbelastande.är Nöjesresor sker med flygsom
eller bil, och turism ochi fjäll skärgårdmotorsporter bara någraär
exempel. Ett möjligt antagande distansarbete väljerannat är göratt att

byta lägenheten i staden hus påatt landet. Därför behöverstörremot ett
längre och kommer dessutom konsumera och iresa att vännemer

vår bostad.större

För kunna uttala sig huruvidaatt kortare och/eller flexibel arbetstidom
har miljöeffekter behöver veta:gynnsamma

vad konsumenterna väljer med den tiden,göraatt extra-
hur mycket de alternativa aktiviteterna belastar miljön,-
hur mycket de sammanlagda alternativa sysselsättningama belastar-

miljön i förhållande till lönearbetet.

Tidsanvändningsstudier ledär vad minskadett vägen att veta
arbetstid för miljön, förutsatt det finnsgör uppskattaatt sätt att
miljöbelastningen för olika aktiviteter.

Det intressant kort beröra hur friaär den tiden används idag. Omatt
utgår från befintlig statistik så kan slutsatsen bli det iatt stor
utsträckning blir kvinnorna får bidra till vardagslivetssom
miljöanpassning. Kvinnor använder nämligen i utsträckningstörre än

sin fria tid till icke organiserade aktivitetermän till för helaärsom gagn
familjen. Kvinnors fria tid kan betraktas antalettsom summan av pauser
mellan olika plikter, medan i högre grad sigmän åt organiseradeägnar
aktiviteter kräver planering fritiden. Se Fritid i Förändring,som
SOU 1996:3, tid otid"och 79 från SCBsamt rapport

Som jag tidigare påpekat inteemellertid hur människor skullevet
prioritera förhållandet mellan fritid ändrades.arbete och Detom vore
värdefullt det kunde undersökas exempelvisnärmare,om av
arbetstidskommittén.

7.6 Forskning och utvecklingsarbete

I stycket innan har jag diskuterat arbetstidens möjliga effekter på
hushållens miljöbelastning. Under utredningsarbetet har jag ofta slagits

hur efterfrågan kunskapstor det gäller hushållens påverkanär närav
på miljön.
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Vi behöver vilka stynnedel förlämpadeveta är mest attmer om som
förändra denna påverkan. Miljömålet i konsumentpolitiken motiverar
därför ökad satsning på forskning och kunskapsutveckling.en
Utredningen konsumentforskning har också föreslagit kraftigom en
ökning anslag till forskning vår vardag.av om

Naturvårdsverket har identifierat antal temaområden deett anser vara
viktiga forskningsresurser på. Se Forskning ochatt satsa mer
utveckling för bättre miljö 4515-8. Många dem haren av
beröringspunkter med de kunskapsbrister jag ibl.a. kapitletnoterat om
redovising:

kunskap hushållens- om resvanor,

kunskap lämpliga och verkningsfulla styrmedel,- om

kunskap konsumentbeteende och attitydförändringar.- om

Jag förutsätter konsumentbeteende i detta avseende åsyftar den vidareatt
tolkningen konsumenter innefattar vårt boende, vårt resande ochav som
hur hemma konsumenter råvaror i hemproduktionen.agerar som av

Inom transportområdet vill jag exempel det behövsnämna attsom mer
kunskap effektema kraftigt utbyggd kollektivtrafik. Kanskeom enav
väljer bosätta längre från våra arbetsplatser.ännuatt oss

Konsumenternas skilda livsformer eller livsstilar kan också förväntas
ställa krav på och utrustning i bostaden, i utemiljön, påutrymmenya
service och läge. Detta motiverar kunskap vår boendemiljö.mer om

Bostadsvaneundersökningar syftar till krympa avståndet mellan deatt
planerar och de brukar bostäderna. kanDe utgöraävensom som en

tillgrund förändring bostädernas utfomining och utfonnad kanrättav
den bli användbar vid konsumentvägledning eller miljödeklaration av
bostäder.

Exempel på frågor kan relateras till miljömålet sopsorterings-ärsom
och komposteringsmöjligheter eller hur möjligheterna till utevistelse och
odling kringskurits trafikfrämjande åtgärder.av
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Bilagor8

Kommittédirektiv och8.1 Konsumenterna-
miljön

regeringssammanträdeBeslut vid den 23 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall utreda frågan miljömålet ihurom
uppnåskonsumentpolitiken skall och lägga fram förslag till en

åtgärdsinriktad handlingsplan.

Bakgrund

Regeringen kommer proposition förslaginom kort fram medläggaatt en
till riktlinjer för den framtida konsumentpolitiken. Regeringen i detavser
sammanhanget målen också skallföreslå de konsumentpolitiskaatt att
innefatta miljömål. Sådana konsumtions- och produktionsmönsterett
måste utvecklas miljön tillminskar påfrestningarna på och bidrar ensom
långsiktigt hållbar utveckling.

Produktions- och konsumtionsmönstren måste förändras utifrån
vetskapen jordens ändliga. Kommande generationer haräratt resurser

till få människornagod miljö. Det handlar i hög gradrätt att atten om
utveckla sådana litekonsumtionsmönster belastar miljön såsom som

16-08685
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möjligt och efterfrågan på marknaden leder till deatt attm.m. varor som
produceras belastar miljön så litet möjligt.som

Det därför viktigt skapar förutsättningar för och stimulerarär att man en
utveckling långsiktigt hållbara produktions- och konsumtionsmönster.av
I det sammanhanget det inte minst viktigt konsumenterna blirär att
medvetna betydelsen handla i dubbel bemärkelseattom av - -
miljöanpassat sådant handlande kan komma i strid medtrots att ett
kortsiktiga intressen.

Regeringen har nyligen i skrivelse till riksdagen 1994/95:l20en
redovisat inriktningen miljöpolitiskadet arbetet. betonasDär attav en
politik för hållbar utveckling måste utgå ifrån människans villkor och
ekosystemets långsiktiga bärighet i Sverige och i världen.-
Regeringen pekar i skrivelsen hållbart samhälle inte baraatt ärett en
nödvändighet också möjlighet och utmaning. En god livsmiljöutan en en

del välfärden. aktiv miljöpolitikEn kan bidraär till ekologiskten av en
hållbar tillväxt och till skapa arbeten ökar välfärden ochatt nya som

sysselsättningen. Visionen Sverige i början sekeltryggar är nästaatt av
föregångare för det uppdraget ekologisktär hållbart samhälle.ettnya -

En viktig utgångspunkt för det fortsatta miljöarbetet det allt tydligareär
sambandet mellan konsumtion, produktion och miljöpåverkan.
Miljöproblemen globala och beror i högre grad tidigare på deär än
enskilda märmiskornas dagliga livsföring.

Information miljöfrågor bidrar till öka medvetenhetenattom om
sambandet mellan konsumtion, produktion och miljö. Infonnation och
utbildning där miljödimensionen förs efterfrågas allt mer av
allmänheten och vidareinformatörer i skolor, bibliotek, kommunensav
förvaltningar och i organisationer. mångaI kommuner finns det s.k.
miljöinfonnatörer uppgift informera konsumenterär attvars om
miljöanpassade alternativ. gällerDet bl.a. frågor miljöinformationenom
till konsumenterna, energiåtgång, kemikalieanvändning, livsstilsfrågor
och risker med avfall.

Men allmän infonnation inte tillräcklig. behövs också informationDetär
miljöskadlighet för konsumenterna skall välja de alternativattom varors

skonsammast för miljön.ärsom

Ett ökat miljömedvetande hos konsumenterna ökar behovet sakligav
infonnation. För konsumenterna skall känna sig i sina valatt trygga av

och kunna åstadkomma reell förändring sitt beteende medvaror en av
hänsyn till miljön det avgörande betydelse informationenär attav om

miljöpåverkan seriös och väl underbyggd. Här den positivaär ärvarors
miljömärkningen hjälpmedel för medvetna konsumenter.ett
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Miljöargument används allt oftare i marknadsföringennumera av
produkter. ochDet kan positivt både för företagen konsumenterna.vara

iblandMen används vilseledande miljöargument. Konsumentombuds-
i de nordiska länderna har nyligen kriterier förutarbetatmännen

bedömning miljöargument i enlighet medmarknadsföringen iav
marknadsföringslagstiñningen.

marknaden skall fungera effektivt viktigtFör detatt är att
konsumenterna kan fålätt korrekt uppfattning vad företagensen om
miljöinformation och miljösymbolema handstår för. Efter som
miljöargumenten föroch antalet miljösymboler ökar riskfinns det atten
konsumenterna får allt svårare överblicka marknaden.att

Konsumentverket har under år inomökat sina insatsersenare
miljöområdet. Det viktigt detta arbete fortsätter.är att

Regeringen ñnner det denna bakgrund konkretisera hurangelägetmot att
miljömålet i konsumentpolitiken skall kunna syfte böruppnås. dettaI en
åtgärdsinriktad handlingsplan utarbetas. utredare börEn särskild
tillkallas för uppgiften.

Utredarens uppdrag

Utredaren skall föreslå åtgärdsinriktad handlingsplan för huren
miljömålet i förkonsumentpolitiken skall uppnås. dettaInom ramen

följandeuppdrag skall utredaren särskilt uppmärksamma belysaoch
frågor.

Genom ökade kunskaper de miljömässiga sinkonsekvensernaom av
konsumtion utvecklakan konsumenterna påverkas att
konsumtionsmönster minimal miljön.negativ påverkansom ger en
Genom konsumenters, konsumentorganisationers myndighetersoch

kan utvecklas.insatser också produktionsmönster inriktningmed denna
Utredaren skall belysa och finnas i dettade problem lösningar kansom
sammanhang.

Utredaren skall lyfta fram finnas förolika hinder kansom
konsumenterna minstvälja den konsumtion miljönbelastaratt sorts som
och föreslå på delösningar undanröjer hindren. Spännviddensom
problem sigkonsumenterna kan ställas inför kanDet röraär stor.som

altemativ,det inte produceras eller marknadsförs miljöanpassadeattom
påfakta och tekniker kända, planerasinte bostäder inteäratt attnya nya

sådant konsumenterna har praktiska levamöjlighetersättett attatt upp
till sina ambitioner tjänster bådeoch centralaVaror ettäretc. ursom
miljö- och konsumentperspektiv bör lyftas fram.ett
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konsumtionsmönsterDe utvecklas inte bara beroendeärsom av
konsumenternas attityder och handlande. De också i hög gradär
beroende företagen producerar och distribuerar ochav som varor
tjänster. Handlingsplanen bör därför innefatta åtgärder stimulerarsom
företagen få fram miljöanpassade produkter vilken rollatt samt
konsumentmyndighetema bör ha i detta avseende. I detta sammanhang

trovärdigheten i de olika miljömärkningssystemenär betydelse.storav

Standardiseringsarbetet förcentralt hur utfonnas. har ökatDet iär varor
betydelse den europeiska integrationen. följaktligenDet ärgenom
angeläget vikt läggs vid miljökrav det gälleratt stor när
standardiseringen på konsumentvaruområdet. Utredaren bör belysa hur
och i vilken utsträckning miljökraven beaktas i standardiserings-
verksamheten. Vid behov skall utredaren lämna förslag till hur
miljöperspektivet i standardiseringarbetet inom konsumentsektom skall
kunna förstärkas. Konsument- och miljöorganisationemas roll i detta
sammanhang bör särskilt uppmärksammas.

Regler och skall hjälpa konsumenterna ändra sinasystem attsom
konsumtionsmönster och välja de minst miljöbeiastande konsumtions-
altemativen måste effektiva. Utredaren bör belysa i vad månvara
förstärkningar i dessa avseenden behövs exempelvis för ställa störreatt
krav på företagen det gäller märkningssystem, miljödeklarationer,när
information i reklamen m.m.

Det kan finnas konflikt mellan miljöintresset och andra intressenen som
konsumenterna kortsiktigt kan ha. kanDet gälla pris, funktion ocht.ex.
tillgänglighet. Utredaren bör belysa hur denna konflikt kan sig uttryckta
och på vilket den kan reduceras.sätt

När det gäller främja konsumtions- och produktionsmönsteratt som
belastar miljön så lite möjligt samverkar många aktörer medsom
varandra, bl.a. statliga myndigheter, kommuner, frivilliga organisationer,
folkbildningen och företagen. Ett särskilt problem harsom
uppmärksammats det finns tendens infomiationen tillär att atten
konsumenterna splittras det gäller olika aspekter på ellernär en vara en
tjänst. Det kan gälla pris, kvalitet, säkerhet, energiåtgång och andra
miljösapekter. Utredaren skall därför belysa vilken roll Konsumentverket
bör ha det gäller få fram sammanhållennär infomiation tillatt en
konsumenterna vilken också omfattar miljöaspekter.

Utredaren skall dokumentera erfarenheter och lyfta fram goda exempel
från länsstyrelsemas, kommunernas och frivilliga organisationers arbete
lokalt exempelvis inom för Agenda 21.ramen
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prioriteringEn bör förslag läggs fram for främjadegöras attav som
konsumtions- och produktionsmönster så lite miljöbelastandeärsom

möjligt. Utredaren skall också hur det fortsatta arbetet skallsom ange
bedrivas praktiskt.

bör ståDet utredaren fritt och behandla frågor inteatt ta upp som
berörts i det föregående har samband med uppdraget.men som

Utredningsarbetet skall bedrivas i samråd med Konsumentverket,
Miljövårdsberedningen Jo l968:A och Kretsloppsdelegationen M
l993:A. Utredaren skall hålla kontakt med övriga berördanära
myndigheter, kommuner frivilliga organisationer.och

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23,prövaatt att
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 124,1994: att
redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.

Utredaren skall lämna förslaget till handlingsplan till regeringen senast
den aprill 1996.
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8.2 Dokumentation från utredningens
seminarium Information, miljö och livsstil

Förord

Ofia begreppet livsstil i med miljö. Utredningensambandnämns
arrangerade i november seminarium på Rosenbad för1995 attett

Överdiskutera kring infonnation, miljö ioch livsstil. deltog80 personer
seminariet. inbjudna föredragshållamaDe var:

Ann-Christin Nykvist, statssekreterare, Civildepartementet
Inledningsanförande

Ulrich Nitch, lantbruksuniversitet,professor i infonnationslära, Sveriges
Miljoinformationens utmaningar

Per-Olow Sjödén, professor i omvårdnadsforskning, Uppsala universitet
Sambanden mellan kunskap, vilja och handling

Öhrn,Ulla konsumentvägledare, Västerviks kommun
Erfarenheter från miljöarbetet Västerviks kommuni

ÖrebroGunilla Molin Gustavsson, miljöchef, kommun
Erfarenheter från miljöarbetet

Lundquist,Love copywriter
Reklamens beteendepáverkan

Bengt Graaf, miljöansvarig, Svenska Bostäder
Erfarenheter från praktiskt miljöarbete bostadsområdeni

dokumentationenI återfinns föredragen följt sammandrag denettav av
efterföljande paneldiskussionen. Dokumentationen gjordes av
frilansjournalist Laurell.My
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Inledningsanförande

Ann-Christin Nykvist, statssekreterare Civildepartementet

Från ha varit fråga fabriksutsläpp har miljöproblemen alltatt en om mer
kommit handla konsumtionsmönster och konsumtionsnivåer.att om
Många dagens miljöproblem hänger med människorsav samman
livsföring och konsumtion vilket också konstaterades under FN:s
världsmiljökonferens i Rio de Janeiro. Västvärlden måste ändra sina
produktions- och konsumtionsmönster hållbar utveckling skaom en
uppnås. Sverige har anslutit sig till detta globala åtagande, formulerat i
det handlingsprogram vid Rio-konferensen, Agenda 21.antogssom

Nytt miljömål i konsumentpolitiken

Ansvaret för miljön kan inte läggas helt och hållet på hushållen och
enskilda konsumenter. Ansvaret måste fördelas mellan olika aktörer;
politiker, myndigheter, näringsliv och konsumenter.

Givet producentansvaret ska utvecklas.är Men hushållen ochatt även
konsumenterna måste få stöd i sökandet efter livsstil ochen en
konsumtionsnivå belastar miljön så lite möjligt.som som

Konsumentpolitiken kompletterades i våras med miljömål: "Sådanaett
konsumtions- och produktionsmönster ska utvecklas minskarsom
påfrestningarna på miljön och bidrar till långsiktigt hållbaren
utveckling."

Utredning ska handlingsplange

ÅsaRegeringen har givit Domeij uppgiften fram åtgärdsinriktadatt ta en
handlingsplan för hur konsumentpolitiskadet miljömålet ska kunna
uppnås.

ñnnsDet hel del kunskap sambanden mellan produktion,en om
konsumtion och miljöpåverkan. behövsDäremot kunskap vadmer om

hindrar konsumenterna från välja livsstil med ringaattsom en
miljöbelastning. Vi behöver analysera vilka styrmedel finns ochsom
vilka lösningar effektivast bort de hinder konsumenternatar möter.som
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Många aktörer bidrar redan i dag till stimulera utvecklingatt en av
hållbara konsumtions- och produktionsmönster. konsumenterna fårMen

splittrad information de olika aspekterna på eller tjänst;en om en vara
pris, kvalitet, säkerhet, energiförbrukning och andra miljöaspekter
redovisas på olika sätt.

Vi behöver utveckla former for sammanhållen konsumentinformation.en
ska inte behöva sammanvägning vid varjeKonsumenten göra en egen

köptillfalle.

Många frågor ventileraatt

Det finns också rad viktiga frågor Vilkabehöver besvaras.en som
produkter behöver vi Vad kan avstå ifrån kan åstadkommasVad
med teknik och bättre samhällsplanering kan företagenHurny
stimuleras producera och tillhandahålla produktermiljöanpassadeatt

ska miljökravenHur beaktas i standardiseringsarbetet kanHur
konsumenternas kunskaper, attityder och handlingar påverkas

seminarium fokuserarDetta på frågor informationens räckviddrörsom
och begränsningar. för seminarietIntresset glädjande. Vi hoppasär att
dagen inlägg och diskussioner ska värdefulla bidrag till det fortsattage
utredningsarbetet.

Miljöinfonnationens utmaningar

Ulrich Nitsch, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet

marknadsorienteradeDen infonnationen vanligtvis inriktad påär
människors omedelbara och individuella Miljöinfonnationenbehov. ska
däremot hantera komplexa frågor i hög samhälletsgrad rörsom
kollektiva behov, i tidsperspektiv.långtett

Problemen komplexa enkla, osynliga synliga,är än änsnarare snarare
Ävendiffusa avgränsade och kroniska akuta.än änsnarare snarare

åtgärderna komplexa effekterna långsiktigaenkla,är än ärsnarare
omedelbara, den kollektiva dominerar denän övernyttansnarare

individuella och ofia handlar billigadet dyrbara ännyttan om snarare
åtgärder.

För förstå informationens roll måste i förstå allt, dvsatt stort settman
både människan och människan i interaktivt omgivningen.samspel med

finnsDet med andra ord inte några enkla infonnationslösningar.
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Människan ofullkomligär

Den människa utifrån dagens miljösituation ska förmås ändraattsom
livsstil är:

-möjlig och ofullkomlig
-benägen till omedelbar behovstillfredsställelse
-tycker komfort viktigare det korrektär än ärsom

benägen till självbedrägeri-är
-har operfekt varseblivning och operfekt beslutsfattande.etten

Det alltså denna ofullkomligaär mänskliga människa skamen som
förmås ändra livsstil och det långsiktiga föratt miljöeffekterta ansvaret

inte alltid och kanske inte drabbat individen påsom syns ettsom ens
påtagligt Det denna oñillkomligasätt. människaär måste vidtasom
åtgärder kanske inte någon direkt och upplevd isom nytta nuet.ens ger

Rutiner formar vår livsstil

Den operfekta människa lever i situation. Vår livsföring kräver etten
samspel mellan många faktorer. Tiden knapp, ska hinna jobba,är äta,
motionera, städa, umgås medtvätta, sköta bam,vänner, roa oss,
fortbilda läsa tidningen För klara vardagens många kravetc. attoss,
utvecklar ändamålsenliga vanor.

Miljöåtgärder kan inordnas i vardagen livsrutinemautansom att
behöver förändras relativt lätta införa. Infonnationär pläderaratt som
för sådana åtgärder kan få ganska genomslag; handlarDet dåstort om
åtgärder kan omedelbar effekt och till för individen påsom nyttage vara

billigt och enkelt Exempel påett dennasätt. åtgärd gåtyp är överattav
till oblekt eller börja köpa miljömärkta rengöringsmedel.papper

På dessa områden kan information till konsumenterna få snabbt ochett
genomslag. Det lätt förändrastort sig, det kostar inteär mycket ochatt

det för det goda med sig individen känner tillfredsställelse iatt attegen
miljövänlig konsument.vara en

Livsstilsförändringar kräver medborgaransvar

Det betydligt svårare fåär snabbt och starkt föratt ett gensvar
förändringar kräver beteende och rutiner. När det gällerett nyttsom nya
livsstilsförändringar måste människors medborgarsida aktiveras.

16-08686
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Som konsumenter i första hand individer, benägna till omedelbarär
behovstillfredsställelse. Som medborgare delär störreetten av
kollektiv. Det medborgare kan uppleva den kollektiva ochär attsom
långsiktiga väsentlig.ärnyttan

det räckerMen inte med information och utbildning. stället krävsI en
kombination olika åtgärder; information också lagstiftning ochav men
ekonomiska styrmedel. Förändringarna kan bara komma till stånd inom

samhälleligt ramverk också påverkar våra värderingar.ett som

Värderingar har betydelse för hur förhåller Men det inteärstoren oss.
lätt förändra värderingar. Med hjälp samhälleliga kanstyrmedelatt av
olika värderingar förstärkas eller aktualiseras.tonas ner,

Medborgaransvaret kan stärkas samhälleligaav ramar

Människans val och livsstil påverkas kunskaper, värderingarav m.a.o av
de möjligheter situationen erbjuder. faktorer påverkas i sinDessasamt

ramverket; dvs institutionella faktorer lagstiftning,tur av som
ekonomiska styrmedel, marknaden, utbildning mm.

Faktorer påverkar livsstilen:som

Kunskap Värderingar Möjligheter

vet/vet vill/vill kan/kan

Individ Utbildning inställning ålder,till
erfarenhet miljö, hälsanatur,

hälsa, rättvisa

Situation social värderingar, bostad, arbete,
interaktion, inkomst,normer,
tillgång till sanktioner, familje-
information belöningssyste situation

m

massmedier,institu- samhälls- infrastruktur
tionella politisk debatt opinion, lagar
faktorer kalterSutbildning,. . massmedier.

marknadkonsument-
information

Om ska nå framgång i arbetet med påverka människors livsstil iatt
miljövänlig riktning måste arbeta med samtliga i ovanståenderutor
diagram. Konsumentinfonnationen bara faktor kan påverkaär en som
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kunskaper och aktualisera olika värderingar. Den uppgiftenstora är att
till så människor verkligen orkar, har råd och möjlighet levaattse att

miljövänligt.

Regelverket kan miljöfrågorna påtagligagöra mer

Vi behöver kunskap förstärker våra värderingar och intemaliserarsom
personligt för framtiden. Lagstiftning och ekonomiskaett ansvar

styrmedel kan föra samhällets ramverk till nivå gör attner en som
miljöfrågoma påtagliga i vardagliga beslut.mer

Sammanfattningsvis kan infonnation bara leda till miljöriktigensamtren
handling det gäller enkla, synliga och omedelbaranär problem. Diflusa
problem förändring i första hand kollektiv måste läggasnyttavars ger en
i ramverk stärker medborgaridentiteten ochett solidarisktettsom
tänkande.

Frågor och svar

Kan du återföra det du till hur myndigheter och samhälle kansagt
organiseras och samverka

Miljöfrågoma inte i de politiska traditionerna eller ipassar
marknadsekonomin. Miljöfrågoma förutsätter ett nonnsystem som
sanktionerar långsiktigt tänkande och åtgärder inte någonett som ger
omedelbar nytta .
Miljöproblemen kräver ofta tvärsektoriella åtgärder. rimmarDet dålig
med myndigheternas ofta specialiserade arbetssätt.

För kunna tackla miljöproblemen måste söka fonneratt förnya
samverkan. Olika intressenter måste imötas gemensamma
diskussionsfomm. Vi måste intressera för hur ska hanteraoss mer
konflikter och försöka lära identifiera vilka intressen har påattoss
kort och lång sikt.

Vi måste del varandras intressen och ställa frågan vilkata av
grundläggande värderingar vill förverkligade i framtiden. Vilkase
grundläggande principer ska gälla Att använda de termodynamiska
grundprincipema vilket i NaturligaDet kangör stegetsom ram, man

utgångspunkt.vara en

Det måste lära gå bakom olika ståndpunkter och faktaär slutaattoss
vad eller fel. På miljöområdet går det alltidär rätt nästanom attsom
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hitta vetenskapligt stöd for olika ståndpunkter. detMen inteär
konstruktivt försöka slå varandra i huvudet med vetenskapligaatt
argument.

Du den ofullkomliga människan har behovpratar om som av
omedelbar behovstillfredsställelse. vadJag vill ställa frågan ärsom

och bra hos människor, människans kan fånågot isunt naturom
henne handla och tänka långsiktigtan mer

Den ekonomiska vetenskapen har förstärkt bilden människanav som en
konsument, starkt inriktad på omedelbar ekonomisk vinning. Jag tror
personligen människan god och människor egentligen inte kanäratt att
känna tillfredsställelse med välbefinnande sker på bekostnadett som av
andra. Jag det finns kraft i människan heter kärlek ochtror en som som
riktar sig utanför den Vi behöver börja tala attegna personen. nog om
vårt välbefinnande och vår överlevnad hänger vårpå kärlek tillytterst
andra människor och den planet lever på.

Sambanden mellan kunskap, vilja och handling

Per-Olow Sjddén, professor, Uppsala universitet

Utifrån beteendevetenskapligt perspektiv kan konstateraett attman
infonnation har begränsad räckvidd det möjligheternagällernär att
påverka människors beteende. Samtidigt det människors beteendeär som
kommer hur framtiden gestaltar sig.avgöra

För ska få uthållig utveckling måste människan leva såatt atten
jordens bevaras. Människor väljer ofta livsstil hon tyckerresurser en om.
Den uppgiften med andra ord hjälpa människor utvecklaärstora att att
och tycka resursbevarande livsstil.om en

Livsstilen formas många olika faktorerav

Hur ska då gå till väga Beteendeforskama hurhel delvet omen man
kan skapa kortsiktiga beteendeförändringar, mindre hurmen om man
åstadkommer långsiktiga beteendeförändringar.

Information bland många instrument for påverka människorsär ett att
beteende. Vi vill det finns linjärt samband mellangärna tro att ett
information och beteendeförändring enligt nedanstående modell:
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"Budskap miljövänligt Mottagande/acceptansbeteendeom av
Ökningbudskapet kunskaper Miljövänliga attityderav

Miljövänligt beteende.

Om alla till sig budskapet handla miljövänligt så skulle försttog att
miljö-vänliga attityder därefteroch miljövänliga beteenden och livsstilar

utvecklas. Så inte fallet.ärspontant

Informationsmodellen information/upplysning kunskaper attityd
beteende fungerar bara undantagsvis och då framförallt det gällernär

enkla förändringar. Modellen har sin grund i vår önskan allt skaatt
och hänga ihop. människanMen inte så enkelt konstruerad.stämma är

Det många olika faktorer påverkar vårt beteende.är som

Varför inte informationräcker det med

-Vi har starkt begränsad fömiåga information.hantera mycketatten
-Attityder motståndskrañiga förändringär mot
Allmänna attityder har lågt samband faktisktmed beteende
-Infomfationsbehovet förändras tidöver

Människor inte benägna ändra sitt beteende förändringen kännsär att om
besvärlig eller ineffektiv, de har kunskap motiverar för-även om som en
ändring. heller ändrarInte människor på sitt beteende mångagärna om
andra traskar på i gamla banor.

kanMan hävda det fel på infonnationen den inte når fram.äratt om
Men budskap det alltid fler ointresseradeäroavsett är änsom
intresserade.

Information sannolikt de minst effektiva på-ärensamt sättenett attav
verka människors beteende. Kanske det också därför det såär är
okontroversiellt syssla med infonnation. Hade infonnationens haftatt
starka effekter på det vardagliga handlandet skulle sannolikt ha haft

omfattande lagstiftning inom detta område.en mer

påverkarInformation inte beteende

Information kan påverka både kunskaper och attityder, når intemen man
lika lätt beteendet med infonnation. Sannolikt för påverkasbeteendetatt

många andra faktorer dem känsliga för infonnation.än ärav som
Beteendeforskama förarbetar med modeller hur beteende-tre
förändringar kan komma till stånd:
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Kunskap attityd beteende

Kunskap i form insikt i sakförhållanden kan leda tillav
attitydförändringar vilket kan leda till förändrat beteende.ett

Beteende attityd kunskap

En beteendeförändring kan uppkomma triviala skäl. Detav nya
beteendet kan sedan påverka attityden vilket i sin kan leda tilltur att
människor aktivt böljar söka efter kunskap detplacerarsom nya
beteendet i sammanhang.ett

Kunskap beteende attityd

beteendeförändringEn kan också uppstå utifrån kunskap hurom man
bäst saker, dvs beteendekunskap. Kunskapen förändratgör rätt ettger
beteende vilket i sin påverkar attitydema. Attityden blir då effekttur en

beteendet förutsättning för beteendeförändring.änav snarare en en

Lokalt förändringsarbete framgångsrikt

Alla dessa måste utnyttjas vill påverka människorsvägar om man
beteenden. Ett praktiskt arbetssätt många gånger effektivt.är mest

Tell them and they ll forget
Demonstrate and they ll remember
Involve them and they ll understand

påverkarBäst människors beteende i lokalt förändringsarbeteettman
utgår från individemas situation och upplevda problem med egetsom

vardagsbeteende. lnfonnation IM ska mycket viktigt,ärgöraom man
ofia förbisett. Frågorna vad, varför och framförallt hg måstetyvärrmen

besvaras på individnivå.en

beteendepåverkanModell för

finnsDet teoretisk modell Geller al för hur människor påverkaseten
interventioner på olika nivåer. Den nivån kanöversta tav ex

massmedia. når mångaMan människor till låg kostnad.representera
chansenMen påverka dem når liten. inte nåtts påDeäratt man som

denna nivå första gång det sannolikt inte heller gång.andragören en

Den tredje, och högsta, nivå människor får feeddärnäst motsvarar en
back på sitt beteende, antingen i form bestraffning, belöning ellerav
insikt i vad beteendet har för konsekvenser. mycket viktigDetta är en
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Ska intressera energiförbrukning behövernivå. för minska vårattoss
ganska påverkas olikaomedelbart hur vår förbrukning avse

aktiviteter. Vi få bekräftelse vattenkvalitén blirbehöver också att
bättre använder miljöanpassade tvättmedel.när

med direktaDen högsta nivån består människor arbetar lokaltav som
individkontakter. Sannolikheten för nå fram hög ochdem äratt

för olika nivåerna kankostnaderna likaså. Kostnaderna insatser de
minskas fångats tidigarehjälptar personer som upp enom man av
mva.

Naturliga artificiellaoch konsekvenser

finns och artificiella konsekvenser beteende. DeDet naturliga ettav
sådantnaturliga konsekvenserna får reda på effektemaär att av

artificiellautför, vad inte komposterar. Devägert.ex. omsopoma
konsekvenserna samhälleliga belönings- ellerbestår olikaav

forbestraffningssystem. Naturliga konsekvenser har betydelse bådestor
artificiellafå igång och vidmakthålla förändring beteendet. Deatt en av

effektivast effekten ofta då de dras bort.för igångsättning upphörär men

livsstil. VardagenSamhället inte miljöanpassaduppmuntrar en
miljösynpunkt negativainnehåller positiva förstärkningar av ur

skildrar positivbeteenden. Detta kan belysas följande exempelav som
och negativ förstärkning olika transportbeteenden:av

bilåkning/Konsekvenser beteende andra transportsättav

AversivaFörstärkande

Att restid, dåligt TrafikhinderKort slipper väder,

Hcig..stalus°köra bil kostnader förHöga
Möjligheter ,valja fardvag,N Natt drivmedel. och
avresetid, ankomsttid. ounderhall

oftast fördröjdaKostnader är
Får ifredvara
Kan med mycket bagageta
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från Lång restidFrihet köra,Att ta attansvar
Lågväljaparkera, vägannat etc status

gå,färdmedel vardagsmotion färreHälsosam
valmöjlighetercykla etc

Spara Omedelbarapengar
kostnader
Trångt
Svårt medatt ta
mycket bagage

Vi fast i premierar privatbilism framför andrasitter ett system som
någonSystemet måste ändras innan kan kommatransportsätt. vart

med infonnation.

individerKonsumenter är

Vi konsumenter olika individer ochtalar Menstorom som en grupp.
brukarolika har olika beredskap förändras. Forskarnaattgrupper

definiera stadier på beteendeförändring:6 vägen mot en

individen funderat på saker på visstInnan göra sättatt ettens
När individen börjat fundera att..
Förberedelser för att..
Handling
Vidmakthållande
Avslutning

Individens eller läge i denna skala vilka åtgärderavgör somgruppens
behövs för driva vidare. befinner sig i läge och 2De latt processen som
behöver kanske framförallt allmän infonnation.

Längre behövs beteendeinriktad kunskap; hur ingengör närner manmer
vill gå med komposten På dessa nivåer kan människor också behövaut
feed back på sitt beteende.

Modellen påminner marknadsföramas begrepp "segmentering"om av
marknaden. stadierDet handlar undersöka målgruppensattom av
beteendeförändring. har för beteendepåverkan iModellen använts
hälsostudier och där givit resultat.
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beteendepåverkaneffektenFaktorer styr avsom

beteende:påverkamöjligheternaFöljande ettattstyr

målgruppen.iaktörer/antalantalmättGraden somengagemangav
resultat.engagerade, desto bättreflerJu ärsom

destoaktivastöd, mångasocialtstöd.Socialt Ju t grannar,exmer
genomslagstörre

vad,informationpraktisktbeteendekunskap. JuMängden ommerny
hur, dess bättreoch framföralltvar

sikt.effekter påkontroll desskontroll. Ju sämreYttre yttremer
människorfritt val. Juautonomi ochupplevelsekontrollInre merav

långsiktigresultat idess bättreval bytt,dekänner egetatt av
beteendeförändring.

individenmåstebeteendenmänniskors sättaspåverkamedarbetetI att
sigkännasjälvförtroende,måste kännaMänniskorsammanhang.i ett

och ting.sakerpåverkade kanoch upplevaihemma atten grupp

Frågor och svar

medmothárs,människorstrykaundvikaförskaHur attattagera
genetisktegentligenVadkonstitutionengenetiskadentanke ärpå

inbyggt

hanteraberedskapsannolikt ingenharkognitivaMänniskans attsystem
Denmiljöproblemenkaraktär är.komplexaproblem den somav

med detillställaståndvarit ihar intehistoriska människan att
tackla i dag.ska försökamiljökatastrofer som

belönings-hälsosammautvecklaförsöktharhalsoomrddetPá man
miljöområdetdetsamma páinteKan görasystem. man

feedomedelbarganskafåmänniskor behöveralldeles klartDet är att en
för miljön. Dekonsekvenserförbeteenden harback på vad deras som

sinkonsekvensernakan lättarei kökethar elmätare egenavseen
backfeedoch snabbarefår bättre änenergiförbrukning och, genomen

ocksåkvartalet. Jaggång ikommerelräkningen atttrorensom
formnågontillkoppladmiljöinfonnationbehöver direkt t.ex. avvarorna,

påverkarhurillustrerarpedagogisk formilivscykelanalys varansom
miljön.
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Erfarenheter från miljöarbetet i Västerviks kommun

Öhrn,Ulla Konsumentsekreterare Västerviks kommun

ÖhmUlla har jobbat med konsument- och miljöfrågor i Västerviks
kommun sedan 80-talets mitt. Utöver dessa frågor jobbar hon som
Överförmyndare, med infonnationsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor.
Ytterligare engagerade iär områden, kommunenstre personer samma
Agenda Zl-samordnare lokalmässigt knuten till konsumentområdet.är
Detta arbetslag jobbar politiska nämnder och har brettmot tre ett
kontaktnät många konsumenter. Totalt bor 40 människormot 000 i
Västerviks kommun, kommun med mycket vacker natur.en

Miljöarbete kräver eget engagemang

Den ska driva miljöfrågor måste ha Självettsom stort eget engagemang.
Öhrnhar Ulla varit engagerad i miljöfrågoma sedan 70-talet. Den första

officiella miljöinformationen i Västervik gick stapeln 1983. Dåav
handlade det tvättmedel och fosfater. Först 1988 miljöarbetetom tog

konsumentförteckenmed ordentlig fart. Då inleddes samarbete medett
kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd.

Aktiviteterna 1988 genomfördes på internationella konsumentdagen. Den
handlade Öhmfå Västerviksboma bli miljönärer.att Ulla ochattom
hennes kolleger ordnade utställning och genomförde flera olikaen
aktiviteter; föredrag och diskussioner med handeln. Boken Handla
miljövänligt hade då kommit i sin första upplaga. Genomslaget i pressen
blev vilket betydelsefullt för verksamhetstort, är med småen resurser.

Kontinuerligt och riktat upplysningsarbete

Sedan dess pågår kontinuerligt upplysningsarbete, riktat tillett många
olika barn föräldrar, pensionärer via skolor, bamavårds-grupper;

Öhmcentraler och pensionärsföreningar. Ulla uppskattar hon nåratt ett
tusental år med dessa aktiviteter. börjanI intepersoner per gensvaretvar
det bästa. Många ifrågasatte det med hänvisning tillansvaretegna
bristande från industrins sida och med hänvisning till denengagemang
dåliga situationen i öststatema.

Detta ledde till breddning aktivitetema. Ett samarbete meden av
Naturskyddsföreningen inleddes, genomförde tillsammansa man en
kampanj på "Dra ditt strå till stacken" höstentemat 1990. Informatörer
och handlare utbildades, informatörema och jobbade i samtligautevar
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också leverantörerna.dagligvarubutiker, direkt kunderna motmot men
producerades.Affischer, foldrar skyltmaterial till butikernaoch

förkläden och kassar.ungdomsverkstad syddeKommunens

för fåbutiker hörde sigKampanjen blev mycket lyckad och många attav
projektanstålldes iutbildning för miljöinfonnatör 6personalen. Enmer

ocksåbåde skolor, handelmånader. jobbadeDenna motmotperson men
förening och hyresgäst-intresseorganisationer villaägarestora som

förening.

Samarbete med andra kommunala enheter

lärarjobb.Efter avslutad projekttid återgick infonnatören till sitt Han
utbildningbildade då skolands miljölag jobbat vidare medett avsom

fram idéer kan jobba med miljö iandra lärare och med huratt ta om man
Öhrnskolan. har utarbetat miljökursplan För skolan. UllaDe en

efterfrågasfortsätter samtidigt jobba skolvårlden. Därmotatt
framförallt hennes kunskaper konsumtion och miljö.vardagsnära om

har tekniska kontoret också utvecklats.På år samarbete medettsenare
förvaltningTill början med visst motstånd eftersom på dennaen man

Öhrndirektinformation. harinte hade erfarenhet jobba med Ullaattav
dock lyckats effektivare gå och träffa folkvisa det änär attatt att ut

informationsbroschyrerskicka långa

Öhrnstår för det kreativa arbetet och kontakterna, tekniskaNu Ulla
kontoret praktiska insatser hålla med material och köragör utattsom
grejer till utställningar.

Många olika grupperingar i Västerviks kommun genomför numera
regelbundet olika politiska studieförbundenmiljöaktiviteter; de partierna,

samverkan medoch sist inte minst tekniska kontoret imen
mycketkonsumentkontoret. köpmannaföreningKommunens är

går på kommaengagerad i dessa aktiviteter. flesta aktiviteterDe ut att
människor och praktiskt visa hur kan sådant braärnära göra somman

för miljön.

påExempel aktiviteter

I Västervik har jobbat med föra direkt information tvättatt ut omman
och rengöringsmedlenas betydelse i reningsverken. sortering,Teman om

formkompostering, återvinning och återbruk oña aktuella. Bl iär ava
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utställningar och studiecirklar, exempelvis bland föräldragrupper på
dagis.

Kommunen har också inrättat verkstäder där hand ochtarman om
kasserade fungerande grejer. Kommunens tjänstecyklarreparerar ärmen

containerfynd.

Västerviks kommun har byggt återvinningsgårdar där folk kanupp
Öppettidemalämna sitt miljöfarliga avfall. har till människorsanpassats

behov och önskemål.

OhmsUlla erfarenhet bekvämlighet ofiaär hinder föratt är ett ett
förändrat beteende. enkätEn bland killar på gymnasiet visade mindreatt

hälften demän brukade bära sina returflaskor till butiken. Denav
ekonomiska vinningen inte tillräckligt intressant, de tyckte det förvar var
jobbigt gå tillbaka med flaskorna.att

Tävlingar och lekar skapar engagemang

I Västerviks kommun ordnar regelbundet olika tävlingar medman
miljöanknytning, tipstävlingar och teckningstävlingart system-ex om
villkor. Det ofta kvinnor vinnerär dessa tävlingar. Priserna brukarsom
vara olika miljöprodukter: komposter, sorteringsställtyper av etc.

I Västervik hjälp sk ALU-anställda förtar genomföraattman av
inventeringar och för knacka dörr och infonnera miljöfrågor.att om

De ALU-anställda har fört infonnation sopsorteringt ochex genom om
återvinningsgårdama i flera bostadsområden. Denna direkttyp av
information har goda resultat.gett

ÖhrnUlla planerar försöka nå de svåmådda ditattnu mer grupperna;
räknar hon pensionärer, invandrare och killar. I börjanunga var
budskapet inriktat på få människor förstå betydelsenatt väljaatt attav

Öhrnbra rniljöval. jobbarNu Ulla med inriktning få människorattmer
inse de måste avstå. Detatt svår uppgiftatt kräver konkretaär en som

infallsvinklar. Samarbete också viktigt i dagens budskap.är Många
äldre har svårt klara sopsortering och pappersåtervinning,att andra
måste hjälpa till.

ÖhrnUlla det viktigt mångatror eldsjälaratt är iatt engageras
miljöarbetet. De måste jobba hårt och samtidigt fungera godasom
förebilder i valet livsstil. Att förändra människors livsstil ärav ett
långsiktigt arbete, likna vid droppennärmast urholkaratt stenen.som
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inte någotsärskilt engagerade. DeintepolitikernaVästervikI är ger
motstånd.passivthellerstöd, inteaktivt än ettmermen

Frågor och svar

medjobbahar olika förutsättningarolikaduSer attatt grupper
miljöfrågor

jämna mellanrum.medtill delåterkommajag försökerJa, grupperen
beteendeutvecklajag mig görvinnläggerDessutom egetettatt somom

detsituation. Jagi olikamig hur jagfrågafolk vågar atttrorgöratt
olikanätverk ibehöver byggaochförebilderbehövs många att upp

syñar till.Agenda arbetevad vårt 21Det ärgrupper.

påverkarespektivebeteende lätt svårtVilken är atttyp av

villjobbet. Jaglångt tillMånga harbilåkandet.påverkaSvårast äratt
gymnasiet gjordepåkilleexempel. Endet här medbelysa ett som

Sedantill jobbet.folk åkteundersökte hurenkät där hanspecialarbete en
samordnas.kundevisa hurförgjorde han dataprogram attett resorna
individuellakom desåintressant. Mendet mycketAlla tyckte var
tennis, detpåminmåste jag hämtaawikelsema; På onsdagar son

skablirsamåkare. Små problemövrigapassade inte närstora man
försöka samordna arbetsresor.

miljöval har detmänniskor välja brafåuppdragetdet gällerNär attatt
fåtthar ocksålyhörda. VivaritButikerna harbetydligt lättare.varit
allaHälftenkompostering.sortering ochhär medstark på de avrespons

också fåttVi harhar vamikomposter.i kommunenvillaägare storen
jobbatstudieförbundtack aktivai Västervikbegagnatmarknad somvare

återbruk.med

Örebroi kommunmiljöarbetetfrånErfarenheter

Örebro kommunmiljöchefMolin Gustavsson,Gunilla

Örebro brettkommunmiljöarbetet iGrundläggande för är ett
förändringsprocessdelaktiga isigska kännaallaangreppsätt, somen

uthålligt samhälle.syfiar till skapaatt ett

Örebro i centralaborinnevånare 100 000har 120 000kommun varav
industrier. Dendem 10företag,finns 8 000 störrestaden. Det ärav

sysselsättningen.för 40offentliga sektorn procent avsvarar
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Örebro ligger i område vilketett transportsätt goda förutsättningarger
för etableringar. Avståndet till storstäderna Göteborg och Stockholm gör
samtidigt kommuninnevånama haratt geografisk identitet, deen egen

sin stad.värnar om

ÖrebroRedan 1985 beslöt kommunpolitikema i kommunen ska bliatt en
ekologisk kommun. Beslutet viss skepsis, bådemöttes från tjänstemänav
och allmänhet. Frågan ställdes det verkligen går stad tillgöraattom en

ekokommun. Politikerna svarade möjligtdet både och önskvärten att är
eftersom allt fler människor bosätter sig i städerna. Till skillnad från
Västervik det politikerna Örebroär driver miljöarbetet framåt isom
kommun.

Ekokommunmålet följdes med första miljövårdsprogramett 1986.upp
Detta har sedan dess reviderats åtskilliga gånger och kompletterats med
andra och planer där miljömålen förtydligas; Översiktsplanerprogram
och Denkommunalatrafikplaner exempel.är organisationen har också
utvecklats så för miljöfrågoma tydliggjorts.att ansvaret

Kommunstyrelsens miljö- ekonomi- och planutskott sköter den
strategiska ledningen kommunens miljöarbete. Samtliga nämnderav

överfönnyndamämnden harutom dessutom ansvarsområden,egna
liksom de kommunala bostads- och energibolagen. Alla enheter är
skyldiga samarbeta med varandra och skaatt årligen redovisa vad som
gjorts. Uppföljningen dokumenteras också i årligt miljöbokslut.ett
Miljö- Örebrooch hälsoskyddsnämnden i kommun har föransvar
Agenda 21-arbete, konsumentrådgivning och naturvårdsfrågor.

Representanter från samtliga politiska partier samlas regelbundet i en
särskild miljödelegation. Mötena genomförs dagordning,utan
politikernas uppgift förutsättningslöstär utveckla idéeratt hurnya om

kan uppnå miljövinster.man

Miljövårdsprogram

Miljövårdsprogramrnet innehåller mål och genomförandeplaner för
Örebromiljöarbetet i kommun. Ansvarsfördelning och genomförande-

tider preciseras i detta dokument. Naturvårdsverkets problem och
målbeskrivning för miljöarbetet på global och nationell nivå lägger
grunder för det lokala åtgärdsförslagen. Inom i alla områdenstort sett
där kommunen har möjlighet finns i dag exempel på praktiskaatt agera
tillämpningar. Alla förslag ska ekologiskt realiserbara, ekonomisktvara
möjliga och socialt acceptabla.

Några exempel på lokala miljömål:
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Andelen människor cyklar till jobbet året ska öka från till40runtsom
50 1997.procent

Elanvändningen i kommunen ska minska med på tio år.30 procent

ÖrebrototalaDen sopmängden i kommun ska minskas med 40 procent.

Användningen sol- och vindbaserad energi ska öka också inomav
tjärrvänneområdet.

Varje kommundelsnämnd har i uppdrag inrätta minst bilpool tillatt en
1997

Trafiken

ÖrebroTrafiken allvarligt miljöproblem i iliksom de flesta andraär ett
kommuner. För få flera cykla i for åka bilstället försökeratt att att man
skapa goda förutsättningar för cykelåkande.

Nätet cykelvägar har byggts till ganska hög kostnad. dag finnsIut,av
det mil kommunen,20 cykelväg i jämföra med mil40 bilväg. Detatt
finns cykelvägar i också cykelvägar leder till ñnastan men som
närströvområden. När kommer plogas och alltidsändassnön

Örebrobomacykelvägama före bilvägama. 40 cyklar redanprocent av
till jobbet.nu

ÖBOkommunalaDet bostadsbolaget erbjuder alla cyklarsom
regelbundet till jobbet gratis cykelhjälm och gratis service cykelnav
varje år. cyklar till jobbet iblandDe får kr rabatt på100som
cykelhjälmar.

Örebro invandrartätt område, få invandrarkvinnor kan cykla.är ett
Örebro kommun erbjuder invandrarkvinnoma cykelkurser och
kommunen tillhandahåller cyklar under kurserna. mycket uppskattadEn
verksamhet.

Kommunen betalar bara resersättning for tjänsteresor längreärut som
km.4 Kortare ska utföras med tjänstecykel.än resor

Många behöver bara tillgång till bil vid speciella tillfällen, fört attex
åka och hälsa på släktingar. få tillgång tillKan bil via bilpool ärman en
chansen fler avstår från och då också frånbil avstår deägastor att att en
oplanerade och onödiga bilresor dåligt eller lättja,vädergörssom pga.

Örebroså i kommun.resonerar man

ÖrebroRedan finns flera bilpooler drivs i kooperativ form.nu som
ÖBO-hushållBostäder och 35 startade bilkooperativgemensamt ett
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ÖBO1994. använder föreningens bilar tjänstebilar under vardagar,som
på kvällar och helger det privatpersoner kör föreningensär mest som
bilar.

Boende

Att bo och leva belastar på många miljön. allmännyttigaDetsätt
ÖBO, ÖrebroBostäderbostadsföretaget har definierat problemen och vill

skapa förutsättningar för förbättringar. 40 alla bor iprocent av som
Örebro ÖBO.bor hos

ÖBO på införa sopsortering i alla sina fastigheter. Isatsar att steg ett
ÖBObygger insamling.för När allt klart anlitarett nytt system ärman

miljöinfomiatörer sig i det aktuella bostadsområdet förut attsom ger
infonnera sopsorteringen. knackarDe dörr hos alla och har med sigom
källsorteringskärl gåva. informerarDe muntligtsom om
sorteringssystemet också på huratt prata annat,men passar om om man
kan el, eller ändra inköpsvanor i miljövänlig riktning.spara

Miljöinfonnatörema jobbar i område i månaders tid ochsamma sex
återkommer till varje hushåll flera gånger. Normalt uppstår kaos när
sopsorteringen inleds, med ihärdigt arbete från informatörema gårmen
det komma vidare. Den enda skriftliga infonnation delasatt ärutsom

upplysningarenklare hur olika saker ska sorteras.om
ÖBO fonnedlar också miljötips i samband med utskicket varjeav
hyresavi, åtgärd energibolaget också infört. Dessutom sätteren som
ÖBO fågelholkar for stärka miljöprofilen och skapa positivaattupp
associationer.

Energi och avfall

Örebroboma erbjuds andelar i vindkraftverk. Målsättningen är att man
med deltagande från kommunboma ska kunna bygga vindkraftverkett

Örebroåret. energi byggde det första vindkrañverket for fåatt ettom
konkret underlag för fortsatt arbete. De kunde sedan kalkylerpresentera
och skapa intresse för andelsägande. När kommunen ordnade
infomiationsmöte vindkraft i våras kom fler fick plats iänom som
lokalen. Det har gjort kunnat öka i utbyggnaden.att tempotman

Många arbetar med direkt rådgivning för få folk sitt avfall.att att sortera
När får mindre omskolas de till miljöteknikersoptransportörema göraatt
och kompostrådgivare. De har byggt komposter alla daghem harsom
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de växthus såmöjlighet odla. bostadsområdena byggerI attatt
människor ska få någonstans placera sin kompost.att

Utvärdering

försökerÖrebro effektema olika insatser,I fortlöpande utvärdera avman
statistiska centralbyrån. Resultaten redovisasbl med hjälpa av

fortlöpande går till alla hushåll.i direkttidning Deuten egen som
minskat,positiva effekterna lyñs fram, hur mycket sopmängdemat ex

hur många betraktade Gunillavillor med vindkraft Dettavanns etc.som
Molin centralt område ska utvecklas.mycketettsom som

Frågor och svar

kom det ha mångaHur ni igång, måste varit svårt så ärnär
engagerade

Örebro duktiga påJag det i finns tradition görtror att ossen som
planering. tidig insikt blandNär det gäller miljöarbetet jagtror att en
politikerna har Tjänstemännen underlättadehaft avgörande betydelse.en
till början inte förändringsarbetet, har och kravenen men programmen
på uppföljning alla ändå dragits i arbetet. grunden de flestaIgör äratt
tjänstemän också ganska lojala. Revisionsmöten viktiga, då får allaär
både ris och betydelsefullt.känner det och Detärgörattros, syns

motigt i början tycker flesta roligt.de det ärattvar men nu

Jag undrar motstånd tryckts och liggertjänstemännensom ner nu
latent

Politikerna har påkrävt samverkan. hälsade tjänstemännen1989
tekniska respektive miljö och hälsa inte på varandra. så tvingadesMen
till samarbete kring Svartån. Vi hadevattenprojekt, det gälldeett ansvar
för olika delar aktiviteterna i detta projekt. Då tvingades medprataav
varandra och vill lära känna varandra.när pratarman man

har lyckats bilpooler särskilt ställen. HurMan inte inrätta på många
jobbar kommundelsnämnd skafår förverkliga måletni varjeatt att se

Är hushålltill så bilpool Vilka väljer bilpoolen detinrättasatt en
bortinte haft bil och därför med eller det folk valtgått ärsom som

bilen bilpoolHur människor ansluta tillmotiverar ni sigatt en

Vi har tagit hjälp ekobilist fått för skrivaattav en som pengar en
handbok hur for bilpool. Vilka gårska göra att startaom man en som
med i bilpoolen i åldrar,inte, det människor allaärvet vet attmen

16-08687
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de kör mellan 300-700 mil året vilketvet mindre deatt är änom som
privatbilar. Deäger med bilpooleni sinaplanerarär de kansom resor,

inte bilen bara för de och de ocksåta att ärregnar mer
kostnadsmedvetna de bilen själv. kostar krän Det 20 milenäger attsom
köra bilen i bilpoolen.

Reklamens beteendepåverkan

Love Lundquist, Copywriter, Love Lundquist AB

Love Lundquist jobbar med reklam och marknadsföring, arbeteett som
går på hjälpa företag sälja på marknaden.ut att att varor
Reklammänniskor inga missionärer, opportunister,är medutan ettmen
personligt individer och privatpersoner.ansvar som

dagI miljöargument verksam del i försäljningenär produkter. Deten av
särskilt viktigt område för de företagär behöverett flytta fram sinasom

positioner. Många kunniga och engagerade i miljöfrågorär änunga mer
tidigare. Respekten för vad tycker och känner har ökat, miljö ärunga
alltså viktig trend.en

Eftersom reklammakama ofia trendkänsliga sinaär änmer
uppdragsgivare kan indirektde bidra till miljöanpassningen av
samhället. De kan upplysa sina uppdragsgivare hur produkt kanen
utvecklas för bli bättre anpassad för miljön.att

Miljökommunikationen måste trovärdigvara

Det finns exempel på hotell miljöprogram bygger påupprättatsom som
naturliga fyra grundvillkor. Alla gratis engångsförpackningarstegets har
slängts Hotelledningen efter hotellrummenut. strävar göraatt
återvinningsbara och ställer också miljökrav på sina underleverantörer.
T beträffande valet tvättmedel och tvätteknik.ex av

Dessa åtgärder kommuniceras med reklamens hjälp till hotellgästema.
Många väljer dessa hotell miljöskål.av

Men begreppen och miljö missbrukas också i reklamen. Det finnsnatur
behov strikta Spelregler detta område.ett stort Miljö-av

kommunikatörema har tills vidare själva etiskupprättat en egen
checklista:

Mottagarens känslaoch för miljön respekteras och missbrukasoro
inte
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i miljöfrågor utnyttjas intebrist på kunskapMottagarens

miljöegenskaper ellergäller devilseleds inte detMottagaren när
miljöfördelar presenteras.som

klarar granskningmiljöargument används sakliga ochDe är urensom
kretsloppsperspektivett

hänföra sig till flerMiljöargument används inte intryck attsom ger av
produktegenskaper dei livscykel eller till flerstadier produkts än ären

giltiga för.

förskönande ellerbudskap kommuniceras inteuttryck och6 De ärsom
överdrivet positiva till sin natur.

i syfie skapaEnstaka miljöargument används inte grönareatt en
verksamhetvad giltigt för avsändarens helaimage än ärsom

framgår innebördDå miljömärken eller miljösymboler används deras
och tydligt.status

begripliga för ochFaekuttryck och vetenskapliga9 är mottagarentermer
och styrkade faktauppgifter används aktuella lättaär attsom

det möjligtkommunikativa medel används så långt10 De ärärsom
miljöanpassade.

tillmiljökommunikatören skyldigReklam partsinlagaär är att seen men
lagstiftning följs.så de etiska reglerna och gällandeatt

Livsstilsförändring måste lagstiftningstöttas av

livsstilArbetet med försöka påverka människors handlar ytterstatt om
avstå från ivill ha och vad kan tänkavilket samhälle attoss

informationens möjligheterbekvämlighet. moralfråga ochDet är atten
och trovärdiganå fram avhängig avsändarens konsekventaär

uppträdande.

kräverplattform. Bestående förändringarLagstiftning behövs som
föregångare. Skolan måste jobba meddelaktighet. Politikerna måste vara

årliga skolmästerskap ibelöningssystem på miljöområdet, t.ex.
miljövårdsaktioner.miljökunskap och

måste finnas därMiljöproblemen inte informeras bort. Batteriholkarkan
osorteradefolk bor. Sorterade får inte blandas med sopor,sopor

soptipp. Människor måste fåinsamlade batterier får inte hamna på seen
aktiviteter tillderas leder resultat.att
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Lagbrott måste lagföras, det också trovärdighetsfråga ochär en
näringslivet behöver klara regler för gå framåt. måsteSignalemaatt vara
entydiga och rättvisa. Inför och skrotavgiñer på samtliga produkterpant

påverkar miljön. Varför finns ingen på batteriert pantsom ex

Information och kommunikation skilda saker

finnsDet skillnad mellan information kommunikation.ochstoren
Skillnaden ligger framförallt i kommunikationenatt är mottagar-
orienterad och användar-orienterad. Att nå inte detärut attsamma som
nå in eller nå fram. Nå distributionsproblem, för nå måsteärut ett att

tala så folk förstår vad Kommunikationen måste ske påsäger.man man
villkor. Detta reldambranschen.mottagarens vet

Därför kan reklamen spela viktig roll i förändringsprocessen.en
Reklamen sprider kunskap produkter. Miljöreklamen kan, rättom nya
använd, bli marknadskrafi. Kunskap etisktoch uppförande krävsen av
dem jobbar med miljökommunikation.som

De små har betydelse. globala miljöfrågomaDestegen ärstor
oöverskådliga, all information måste utgå från situation.den enskildas
Medborgare och politiker måste sitta vid bord. Annars finnssamma en

risk för får militanta utbrytargrupper. i England visarDestor att unga
med sina utomparlamentariska miljöaktioner sitt förakt samhälletsmot
miljöansvariga. De har inte genomfört sådant utlovats och de görsom
inte det dom borde göra.

Frågor och svar

Huvuddelen miljöinformationen kommersiell. Mängderärav av
företag påpekar reklami sin vad de bra miljön.förgör äratt
Dessvärre informationen ofla irrelevant vilseledande.och Därförär

samhälletjag måste kommersiellt oberoendepdatt satsaanser pengar
miljöinfonnation. riskerar reklaminformationAnnars medatt matas

leder felin pá spar.som

Om reklamen irrelevant kan inte jag för. harDeär svara som pengar
infonnerar de inte.det Reklamen arbetar intemest, görresurssvagaste

rationellamed känslomässiga. Människan inteärargument utan en
rationell robot, hon har okänt innanhav grumliga drömmarett stort av
och önskningar inte kan nås reklamens språk. Ytterstutansom
innehåller reklamen viktig moralaspekt, måste följa de etiskaen
reglerna.
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bostadsområdenifrån praktiskt miljöarbeteErfarenheter

BostäderGraaf, miljöansvarig SvenskaBengt

vilketSvenska bostäder,Graaf arbetar med miljöfrågor förBengt
hyresgäster.innebär arbete riktat 100 000motett

miljöbeteende.företagsfolket i dag hänsyn tillSvenska stor etttar
viktigtmiljöimagebostäders slutsats godSvenska ärär ettatt en

kommerMiljökraven kommer öka och detmarknadsinstrument.
myndighetskraven,fort. sig i första handsannolikt gå SB bryr inte om

lagstiftningen,i riktninghyresgästerna sigrör mensamma som
snabbare.

GraafsMiljöfrågoma information strategi, det Bengtutesluter ärsom
omöjlig infomiera framståndpunkt. Det svårt, nästanär ettatt

strategier.beteende. Svenska har jobbat med andramiljövänligt bostäder

folketGraaf har inriktat sig på svenskaden andelBengt är mestsomav
ocksåmiljöfrågoma. inte miljökämpari De baraengagerad är utan

lokaliserapålästa elitkonsumenter. de viktigasteDessa är attpersonerna
miljöarbetet. kan driva framåt.i De processen

Kompostering aktiverar miljömedvetande

komposterings-Graaf har sökt miljökämpama med hjälpBengt upp av
projekt. miljökämpe igång kompostering iska få draFör ettatt en

sig ibostadsområde kräver Svenska bostäder minst hushåll ansluter5att
månader efterbrukar hushåll ha anslut sigNormalt 50 6starten. över att

harkompostering inletts i område.ett

i miljöarbetet. DetKompostering människor på bra sättettengagerar
till komposteringen.viktig pedagogisk aspekt knutensocial ochfinns en

ska kompostera. Demed varandra debörjarHyresgästema närprata
blomrabatter på gården. Deanvänder komposten till anlägga vackraatt

igång.blir och såboende på granngårdama intresserade är processen

politiker,pågår bostadsområdena. Fåjättearbete iJust trorett utenu
människor villtill sig själva,myndigheter och företag. Många litar hellre

harmiljövänligt. Agenda 21delaktiga i sitt boendetgöraatt mervara
till utbildningeftersom fått tillgång tillfartgett pengarprocessen man

information via Agenda 21.och
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Fokus på känslor och i bostadsområdenamoral

bostadsområdenaI handlar miljöarbetet i utsträckning etik,stor om
moral och känslor. Det måste alla arbetar med miljöfrågor tasom
hänsyn till. När det gäller miljö grundas konsumenternas uppfattning om
företagen på orsaker ligger långt bortom lagar och förordningar.som
Även den rationella och miljövänliga skrotningen Shellsmestom av
oljeplattfonn sänka den så strider sådant agerandeär att ett mot
människors moraluppfatming. Alltså det fel, lika fel detär är attsom
bränna känslomässiga skäl.returpapper, av

"PVC-maffian" har lagt kraft på bevisa PVCstor att äratt ett
miljövänligt och ofarligt material. När Svenska bostäder ville
introducera detta material i planerade bostadsområden sade de tilltänkta
hyresgäster definitivt nej. De också nej till aluminiumfönster, trots attsa
bägge detta leder till fördyringar.

Större miljöintresse bland högutbildade

Miljömedvetandet ökar enligt GraafsBengt erfarenhet med utbildning
och inkomst. Detta märks hos svenska bostäder har ett segregeratsom
boende. 70 komposteringall sker i innerstaden.procent av

Intresset svalare i förorten och framförallt iär områden med mycket
invandrare. Komposteringen kan för nyinflyttad invandrare sigteen som

återgång till stenåldern; varför all världen ska svenskarna släpaen ut
sin på gården Svenska bostäder försöker lösa denna kulturkrockmat

påverka barnen, via dagis. fårBarnen i uppgift förklara forattgenom att
föräldrarna.

Bengt Graaf instämmer inte i anden villig köttetärtesen att svagt.men
Om människor får den praktiska chansen påverka sitt beteende ochatt
sin närmiljö i miljövänlig riktning så sker det också.

En torfiig närmiljö kan däremot hämma människors initiativkrafi. Bengt
Graaf exemplifierar med experiment:ett eget

Han valde gård i Vällingby där det inte fanns några miljökärnpar.ut en
Svenska bostäder gjorde till Samtidigtgräsmattan sommaräng.om
stängdes gården med grindar kan och Ingenöppnas stängas.av som
information lämnades. Men ganska efter dessa åtgärder börjadesnart
hyresgästerna höra sig. De började ifrågasätta sakemas tillstånd; deav
ville inte ha bilarna från gården, de ville sandlådan innehöllut veta om
tryckimpregnerat virke etc.
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Tillgång revirtill ökar engagemanget

skapar revir börjar människor ställa krav och vilja saker,När ettman
det Graafs familjer kommerBengt slutsats. Han Homsgatansär tror att
gå och sig för hejda trafiken motsvarande känslasättaut gatan att om

orimligtkan skapas på gårdarna längs egentligenHornsgatan. Det är att
föräldrarna barn har microgram bly literderas 50accepterar att per
blod.

Slutsats miljömedvetande till bestående attitydforändring.lederär att en

Paneldiskussion

Åsa förbestod de hållit föredrag. Domeij stodPanelen av personer som
utfrågningen.

långt går informationHur det komma medatt

Åsa hälftenJag tänker mig hushållen står för ungefärDomeij: att av
miljöeffekterdagens miljöpåverkan. Om ska halvera de somman

hushållen förorsakar, hur del kan åstadkommastor tror genomman
förbättrad huvudsakligtkunskap, dvs information och utbildning som
styrmedel

Frågan känns omöjlig besvara. behövsUlrich Nitsch: Det ettatt
växelspel mellan infonnation, mjuka stynnedel och hårda styrmedel.
Lagstiftningen information tillåtet och otillåtet,vad ärger om som
ekonomiska fomiar information.styrmedel priset också är typsom en av
Vi måste arbeta med alla medel och låta dem förstärka varandra. Ett

ibland inomplus kan bli det faktum dokumenteratsärett tre, ett som
forskningen.

Information har begränsad räckvidd. bälteslagen infördes gjordesInnan
infonnation.studie där jämförde effekten olika Entyperen man avav

fick via starkt olycksfilmer infonnationkänslomässigt laddadegrupp om
bilbälte. imed fick budskapEnnyttan presenteratannan grupp samma

form kort och saklig infonnation. dessa inforrnationsvägarIngaav av
fick majoritet använda bilbälte dagnästaatten

Mina erfarenheter från sker i bostadsområdenaGraaf vadBengt som
kanfår mig kan nå väldigt långt frivillig bas. Däremotatt tro att man

jag inte kvantifiera hur långt.
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ÖhrnUlla trodde också det går nå långt med direktfönnedladatt att
infonnation. detMen tid, frågan det finnsär ärtaren process som om
tillräckligt med tid

Per 010W Sjddén trodde inte det kommer räcka infonnation;medatt
våra vardagsbeteenden sitter fast i vardagsorsaker intenätett av som
låter sig påverkas infonnation.av

Information allmänt ökar kunskaperna vad braärsom om som
respektive dåligt för miljön kan bidra till miljöfrågoma bibehålls påatt
dagordningen. Däremot påverkas inte människors beteenden.

Information kommer folk och feed back på vad beteendennärasom ger
leder till effektivast för åstadkomma beteendeförändringar.är Menatt
det läng tid fonnedla den eftersom det måste ske i dialog medtar att
människor på lokal nivå.en

Love Lundquist framhöll det sannolikt inte räcker med infonnation.att
Infonnationen måste kompletteras med regelverk påett sättsamma som

lagstifiat kring trafiksäkerhetsfrågoma. Regelverket förtydligar vadman
samhället förväntar sig medborgarna.av

Gunilla Molin Gustavsson efterlyste hon samspel mellanäven ett
information och andra stynnedel. Framförallt fler centrala beslut som

det möjligt miljövänliga bränslengör och centralaatt styra mot mer
beslut bilåkandet mindre attraktivt.görsom

Kommunerna har måste sinmed planering till så det blirett stort attse
praktiskt möjligt for kommuninnevånama miljövänliga val.göraatt
Attityder och värderingar bygger på solidaritet måste ocksåsom
förstärkas.

Kerstin Schelerbeck, Husmodersforbundet och SamhälleHem ansåg att
det både behövs och positiv information. Agenda till21-pengarmorötter
utbildning och projekt kan bli det fart på hyresgästerna isättersom
mindre fastigheter.

Dick Tillberg, Nacka miljöteam pläderade för god kombinationen av
teori, praktik och regelverk. bådeDetta på individnivå, foretagsnivå och
myndighetsnivå. Särskilt inom området behövs bättretransporter en
kombination teori, praktik och regelverk. Dick Tillberg kallar dettaav
ekologisk professionalism, behöver ekologiskt medett styrsätt samma
verkan den ekonomiska styrningen.som

Gunilla Molin Gustavsson invände begreppet ekologiskmot
professionalism och framhöll alla måste kunna ställa sina livatt utanom

det egentligen märks. Samhället måste skapa förutsättningaratt för
denna omställning.
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samverkanStyrmedel opinionsbildning ioch

Åsa målsättning; delsdubbeltänka sig haKanDomeij: attatt enman
medoch dels arbetahushållen direktinrätta styrmedel påverkar attsom

efterfå människor längtaVi kanske ska försökaopinionsbildning ettatt
biltvingas sluta körahögre bensinpris så deatt

Örebro och SvenskaVästervikfråninstämde. ExemplenUlrich Nitsch
,funktionell. konkretaDevilken infonnationbostäder visar ärtyp somav

lyfias fram och spridas.exemplen måste

konstunentpolitikenvisa hurfrämsta uppgift blirOpinionsbildningens att
på konsumtionen;två perspektivsammanhangen. Degår i de större

kankanskei dag problemekologiska skapardet ekonomiska och det som
opinionsbildning.lösas med hjälp av

miljöfrågoma pådriverframhöll deGunilla Molin Gustavsson att som
sigopinionsbildning riktarockså måste jobba medmyndighetsnivå som
påkravsig ställaFolk måste läraverksamheten.denmot egna

framspringaförhoppningsvis skakommunen, dialogdet är ursomen
Agenda arbetet.21

prisutvecklingenBehövs kontroll över

företagenfinns riskpåpekade detGunilla Molin Gustavsson attatt en
produkterna, baramiljöanpassadepriser på depå högreatt ta utpassar

förbetalningsviljaför finnsdet ärstörreatt somvaroren
miljöanpassade.

Ãsa centralbehovfrågan det finnsställde därförDomeij av enom
prisstyming:

riskansåg det finnsNaturskyddsföreningenSimonsen,Hanne storatt en
betalningsvilja Detökadeföretagen missbrukar konsumenternasatt

förfinnsdetligger företagandets dei attutrymmenatur att utta pengar
på marknaden.ta ut

tillhandahållaförsökersvenska bostäderberättadeGraafBengt att
Denå hyresgästerna.till låga priser förmiljöanpassade produkter att

Försäljningsjälvkostnadspris.säljer miljömärkta till avvaror
politiskadäremotakrylatbensin ungdom hartill mopedburen gett
Svenskaansågpolitikernareprimander. for billig ochBensinen blev att

marknadsekonominmycketför hurbostäder då trampade gränsenöver
får manipuleras.
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inteLundquist konstaterade priserna i dag speglar deLove att sanna
kostnaderna miljöeffektema räknas in. alldelesTransporterna är tom ex
for billiga. Ulrich Nitsch och Graaf instämde.Bengt

Ger vi konsumenterna alltför ansvarett stort

Ãsa Finns det risk lägger alltförDomeij: överatt ett storten ansvar
på konsumenterna

Det ansåg Projekt Handla miljövänligt har mångaSimonsen.Hanne gett
vinster, kan släppa inte politikerna följer ochgreppetmen om upp rensar
bort det dåligt. behövs politisk attityd påDet tuffareärsom en
marknaden

.

På vårai livsmönsterk tdver ar en

Ãsa Kan kortare arbetstid leda till det blir lättareDomeij; attatt
miljövänlig livsstil eller kommer i stället använda denupprätta en

Ökade fritiden till konsumera meratt

Gunilla kvinnor kommer tid åtMolin Gustavsson ägnatror att attmer
utveckla miljövänlig livsstil, kläder, plockaodla, lagaatten genom
lingon och Männen kommer däremot konsumera i formsvamp, mer, av
golfspel och semesterresor.

Per-Olow Sjddén trodde inte på någon nettoeffekt. del människorEn
skulle sannolikt sig konsumtion utvecklarmedan andraägna ettmer

miljöanpassat beteende.mer

Ulrich Nitsch ville inte gå med på problemfomiuleringen. Vi måste
formulera målen, ska hän. Hur det blir avhängigt våraärvart
föreställningar.

Erbjuds hyresgästerna odlingslotter och medbestämmande i
trappuppgångama finns mycket faktisktmöjligheter destörre ägnaratt
sig åt detta de får tid.om mer

Publikkommentarer: Avgörande för vad människor med sin tidgör är
vad olika saker kostar. Genom pris miljön undansättaatt styr man
från de konsumtionsvanor inte dåbra för miljön. tid behöverMerärsom
inte innebära konsumtion i negativ bemärkelse.mer

Genom utveckla och värderingar får människoratt attnonner som
uppskatta icke kommersiella värden kan faran konsumtionen ökaratt om
tiden ökar awäijas.
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Är förvi rika

Åsa ställer fråganDomeij det möjligt miljöanpassa livet medär attom
de inkomstnivåer har i dag. Gunilla Molin Gustavsson har i inläggett
påpekat det vår rikedom kan konsumeraäratt gör att storasom
mängder energi och rovdriñ i andra länder.ägna oss

Tänk på minska energiförbrukningen iattom pengarna man sparar
Årstället går till långa och miljöforstörande resor det kanske så att

de resursfattigaste hushållen i själva verket de miljöanpassade;är mest
de har inte råd köpa kött, eller ha bil och de hänvisade till bo påäratt att
små Min fråga alltså det går kombinera miljövänlighetärytor. attom

rikedommed

inteLove Lundquist höga inkomster i sig skapartror att ett
resursslösande beteende. Snarare handlar det värderingar, vadom
prioriterar i livet -
Ulrich Nitsch inne på linje; det beror på vad kan uppfattaår samma

omgivningens utbud. Ser själva enbart konsumenter ärav oss som
målet konsumera så mycket möjligt. Värderar ting,andraatt som som

ha tid med våra bam, så behöver inte rikedom innebäraatt att ettvara
hot miljön.mot

Lars Jonsson, Konsumentverket, påpekade konsumentpolitiken i vissatt
utsträckning piskat på konsumtionshysterin. egentligen liggerMen
bristerna kanske i konkurrenspolitiken, det där det skulle behövasär ett
miljömål. Konsumentens fulla valfrihet har blivit helig ko.en

Konsumentpolitikens ursprungliga syfte hjälpa hushållen hushållaattvar
med knappa Det kanske dags återknyta till denär attresurser.
målsättningen.

Hanne framhöllSimonsen det kanske inte rikedomen i sigatt är som
skapar problem, den ojämlika fördelningen rikedom. Denutan snarare av
fattiga världen hotas miljökatastrofer orsakas fattigdom ochav som av
rovdrifi. I-världens miljöproblem orsakas överkonsumtion.av

Dialog viktigtoch närhet för attitydförändringar

Gunilla Molin Gustavsson aktualiserade behovet skapa dialogattav
mellan politiker och medborgare, fråga flera andra i publikenen som
nappade på. Ira Sundberg, Nätverket "Psykologer för miljön" utvecklade
frågeställningen. Dialogen mycket viktig, inte minst för människorär att

i dialog.växer en
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Åtgärdsñrslag

Åsa avslutarDomeij med be panelen föreslå näraliggande exempel påatt
vad handlingsprogrammet för nå miljömålen i konsumentpolitiken skaatt
innehålla.

Öhrn:Ulla Tvångsutbildning politiker, det behövs politiskt förstödav
miljöarbetet och konsumenterna kan på detta förvandlas tillsätt
medborgare.

Per-Olow Sjödén: Vi måste utveckla metoder enkelt illustrerarsom
vilka miljökonsekvenser den eller andra eller det ellerena varan ena
andra beteendet förorsakar.

ViLove Lundquist. måste sluta betrakta konsumenter ochoss som
återupprätta den flerdimensionella människan. Satsa påmer pengar
biblioteken. Se till så människor kan fortsätta drömma Vårtatt
efiennäle får inte bli: köperJag alltså finns jag-

konkretBengt Graaf skulle jag vilja jobba invandrarfrågor,medmer
jag behöver för utbilda miljötolkar kan jobba medattpengar som
Agenda 2 l -arbete i våra invandrartäta bostadsområden.

Ulrich minNitsch: 5 meditation varje kring frågorna Vilka ärmorgon
vi, hur den här planeten beskaffad, vad livet levaär gör värt att

Gunilla Molin Gustavsson: Försök räkna vilket livsutrymmeut som
finns för och mycketHur kan konsumera och skavar en av oss.

solidariska Så vill jag ska använda min förebildattvara mamma som
för den verkliga människan. Min kunde konsten hushålla.attmamma

Långt mellan attityd och handling

En ganska lång diskussion diskrepansen mellan attityder ochom
handling sig. Många ungdomar de tyckerutspann sägert.ex. att

förtroendemiljöfrågoma intressanta och de har för enfråge-är stort
organisationer Greenpeace och Amnesty. förtroendetMen försom
politiker mycket lågt. Ungdomarna följer dock inte sittär upp

med handling. Det ansågs viktigt politikerna jobbar förattengagemang
minska förtroendegapet och sig själva.att upprätta

En till förklaring diskrepansen mellan attityder och handlingansats av
kanske svenskar lärt vad förväntas besvararär att näross svara
enkäter. Förtroendet för politiker lågt allmänt ändå litar påär sett, att
myndigheter och politiker ska fixa miljöproblemen. går inte ihop.Detta
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"Gapet" mellan attityd och handling sannolikt bero på attityderkan att
undersöker allmän karaktär. sällan relateratBeteendetär är näraman av

till folks allmänna inställning. attitydundersökningamaDe allmänna
jobbar med kartläggning på fel nivå vill kunna sia omom man
människors faktiska förändringsbenägenhet.
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Översikt8.3 infonnationsmaterialöver

Exempel på inforrnationsbroschyrer och materialannat som
organisationer, kommuner tillhandahåller. Oversikten inga anspråkgör
på heltäckande.att vara

Energirådgivare hos kommunala energibolag

Exempelvis Uppsala Energi "Vad Kwh", "Det vänliga ljuset"är en nya

NUTEK/Konsumentverket

Sparboken för Dig i lägenhet-

Byggforskningsrådet

BFR "Energiråd"utger

"Information Vedeldning" 6om nr

"Information vattenbesparing" 9om nr

Kemikalieinspektionen

"Rent- inte på bekostnad miljön" tips hushållskemikaliermen av om
"Hitta bland lagar förordningar,rätt broschyrerrapporter, mm- om
kemikalier"

ICA

ICA har miljöpolicy. Varje enskild ICA-handlare vad butikenen avgör
skall med. handlareDe leverutrustas till miljöpolicyn kan blisom upp
miljödiplomerade. Ett kriterium de har informationsmaterialär tillatt
kunderna placerade på strategiskt riktiga platser i butiken.

LÄR DIG MER OM Förpackningar och miljön
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LÄR OM och miljönDIG MER Maten

LÄR komposteringOM Kretslopp ochDIG MER

LÄR Tvättmedel och miljönDIG MER OM

Konsum

för intresseradeñnnsför det materialVarje butik har somansvar
från Gröna Konsumserie material"Tjäna på veta"kunder. äratt en

Miljövänligare hemma

Miljö/ Spara

Miljö/ Matkvalitet

FritidsodlingMiljö

Miljö/ Vardagskemikalier

Miljö/ Förpackningar

OBS stormarknader

Handbok i komposteringnyttigt nöje""Kompostera

förCare med kriterierklädmärket Cottonhar tagit framBW
framtiden.miljöanpassningen och mål for

Jordens vänner

multinationellapekari fickformatMudimums-guiden, guide utsomen
etiska skäl.miljömässiga ochundvikaföretag konsumenten börsom av

solidaritetstänkande.ideologi påJordens grundar sigvänners även ett

Naturskyddsföreningen

Handla miljövänligt, Holm och Thunberg

ochdig miljövänligt, Svensson, Westberg KarlssonKlä

Thunbergmiljövänliga kontoret, ochDet Holm

ÅströmÖgon,Gröna
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Fältbiologerna

Handboken för miljöhjältar, Alarikunga

Zapp konsten miljöanpassa din skola, Gustavssonatt-

Konsumentverket

läromedel för skolan:

Hetslopp eller kretslopp", Fredrik Holm flm

"Klä reklamen m0tbilder"av genom-
"Det rationella paradiset", Delin

Framtiden börjar idag film konsumtion i globalt miljöperspektivettom
med diskussionshätte KonsuMera Mindre.

"Köpta drömmar" lärobok i samhällskunskap.

Naturvårdsverket

I verkets rapportserie finns varken livsstil konsumtioneller som
ämnesområde. Trots det finns det i den utgivningen titlar medstora nära
anknytning till hushållets miljöbelastning:

"Bort med sopberget"

"Lokal kompostering i flerfamiljshus"

"Nya ekonomi, energi och miljö på lokal nivå"grepp om

Övrigt

"Ekologi börjar hemma" Archie Duncanssonav

"Miljösmart, idématerial kompostering mm", SMU-Scoutom

Gröna konsumentguiden, Julia Hailes John Elkington
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Källor

skrivelserRegeringens

undermiljrmrbetetmiljö året.1995/96: 120 Vår -
svenskaför detinriktningmål ochKonsumenlpolitiken EU1995/96: 181 i -

arbetet.

Afiljrbn,1994/95: 120 vårt gemensamma ansvar.

konsumenrverksamheten.lokala1990/91 143 Den:

Propositioner

livsmiljö.god1990/91 En:90

konsumentpolitik.Aktiv1994/95: 140

samhällsutveckling.kretsloppsanpassadförRiktlinjer1992/93: 180 en

marknadsféringslag.1994/95: 123 Ny

Sysselssdttningspropositionen1995/96 222:

1987/88: bil. 10.100

bil1988/89: 100 1.

bil.1994/95: 100 14.

Regleringsbrev
1995/96.JordbruksdepartementetochMiljö-NäringsgC1V11-.Statsliggaren

utredningaroffentligaStatens

tid.Konsumentpolitiken14 iSOU 1994: en ny
2000-talet.införhandlingsplansvenskefteruppgift RioSOU 104 Vår1992: -
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SOU 1996: Forskning10 för vardag.vår

SOU 1994: Lokala128 Agenda 21 vägledning.en-
SOU 1983:56 Naturresursers utnyttjande och hävd.

SOU 1995:31 vidareutvecklarEtt miljöklassystem E U.inom

SOU 1995:64 Klimatförändringar trafikpolitiken.i

SOU 1989:33 Reformerad inkomstbeskattning.

SOU Miljdavgiftsutredningen.1989:83

SOU 1994:7 Miljökonsekvensutredningen E U.av

SOU 1996:3 Fritid förändring.i

SOU 1992:43 Kretslopp basen för hållbar stadsutveckling.-
SOU 1993: 19 Kommunerna och miljöarbetet.

SOU Upphandling1996:23 miljofråga.en-
SOU 1995:64 Klimatförändringar trafikpolitiken.i

SOU 1995:139 Energikommissionens betänkande.

SOU 1990: Storstadstrafikutredningen.16

SOU Kommunikationskommittiénsl996:26 delbetänkande.

SOU 1994:138 Klimatdelegationens betänkande.

Departementsserien

Ds 1995:32 Svensk konsumentpolitik U-perspektivEi

Ds faror.1992:58 Varor som

Ds Bo Värmemätningsutredningen.1983:4

förordningarLagar,

Konsumentverkets instruktioner SFS 1995:868

Marknadsföringslagen SFS 1995:450

Bilavgasförordningen SFS 1991 1481:

Högskolelagen SFS ändrad 8171992:1434, 1994:267; 1995:96,
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Konsumentverket

1995/96:statistiska fakta, 17.konsumentverksamhet 1995Kommunernas rapport-
ihop konsument- och miljösamarbete kommunerna, 1995.Det hänger i-

konsumentverksamhet 1994/95:20.Fakta kommunal l 994, rapportom

årsbokkonsumtion och miljö Konsumentverkets 1994.Tema
,

ungdomjöreningar,konsument- konsumentprojekt 1995.Ung i

från undersökning svenskaoch miljön resultatKonsumenten en av-
konsumenters miljömedvetenhet, 1994/95:6.rapport

1993/94:11.Allmänhetens inställning till TV-reklam, rapport

årsredovisningKonsumentverkets 1994/95.

Naturvårdsverket

MiljöNaturvårdsverkets aktionsprogram 93,miljöanpassat samhälle,Ett rapport
4234.

Bifl hushållens miljöval, 4542.och bil rapportom-
Samhällssektorernas för miljön, 1995-12-12.PMansvar

miljö, 4515-8.Forskning och utveckling för bättre rapporten

riksdagmiljöarbetet beslutadeNationella -förteckning mål förmiljömål över av
och 4398.regering, rapport

miljö, 4514-8Forskning och utveckling för bättre rapport

Boverket

Värmemätningsutredningen

Boverket, Stig Hedén.PM

Eleffektivitet i byggnader, 1995.

Kommunförbundet

1995.enkätundersökningenredovisningAgenda Sveriges kommuner-21 i av

Årsredovisning och budget 1996.verksamhetsplan1994 samt
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Statskontoret

Projektstöd till ideella alltorganisationer från fostran barn till skutstöd,av-
1995: 12.

Standardiseringen och konsekvenserstaten standardiseringensav- nya
organisation, 1994: 13.

Svanen och Blomman miljömärkningens Sverige,organisation i 1995: 121.-
Brev daterat 1995-10-04 från SIS till Statskontoret i samband med Statskontorets
undersökning miljömärkning.av

Nordiska Ministerrådet

Kartläggning konsumentpolitiskt arbete frivilligaiav organisationer Nordiske
,Seminar Arbejdsrappn 1993:529.og

Miljöargument marknadsföringi vägledning från de nordiska-
konsumentombudsmännen, TemaNord 1994:562.

Miljöaspekter den nordiska konsumentpolitiken,i avsiktsförklaring från de
nordiska konsumentministrama 1996-01-26.

Statistiska centralbyrån
Naturmiljön sipror,i 1993.

Fastigheter och boende siffror,i 1995.

I tid och otid undersökning kvinnors och tidsanvändningen mänsom-
1990/1991, 79.rapport nr

Organisationer

Towards Sustainable Europe. Studie Friends of the Earth Jordens Vännerav
1995.

Nationella hinder för Lokala Agenda 21- och åtgärder behövs för attsom
undanröja dessa, Naturskyddsföreningens 96/9308.rapport
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