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Till Regeringen

den januari MiljövårdsberedningenGenom beslut 26 1995 regeringen Jogav
1968:A tilläggsdirektiv 1995:22 iuppdrag sig integreraägnaatt attgenom
miljöarbeteti samhällets olika sektorer. Beredningen har löpande uppdragsom

under hela mandatperioden utreda, formulera och föreslå konkreta åtgärderatt
för hållbar samhällsutveckling. detta ingår bland verka förnå Iatt annat atten

frågan miljöansvar och miljöhänsyn kan integreras i samhällssektoremaatt om
föreslå hur regeringens styrningoch sektorsmyndigheterna kan utvecklas.att av

Miljövårdsberedningens ledamöter har utgjorts riksdagsman Bergqvist,Janav
Åsaordförande, generaldirektör Rolf Armerberg, statskonsulent Domeij, biolog

Stefan Edman, museichef Désirée Edmar, vice riksbankschef Heikensten,Lars
generaldirektör Maria Norrfalk, rektor Thomas Rosswall, kommunalråd Elvy
Söderström, högskolerektor Christina Ullenius och miljörevisor Marja Widell.

bilaga i betänkandetI 4 finns praktisk vägledning, Miljöarbete i statligaen
myndigheter. ska tryckasDen fristående skrift för hjälpaäven attsom en myn-
dighetema de krav regeringen bör ställa dem.på Vägled-att möta anser
ningen det möjligt för regeringskansliet och myndigheterna talagör att samma
språk och använda begrepp.gemensamma

Från Miljövårdsberedningens kansli har deltagit kanslichef Lars-Erik Liljelund
sekreterarna i utredningen Kristina Bovin fram till 96-03-15 ochsamt expert

därefter avdelningsdirektör Peter Sömgård, förordnades 96-01-expertsom som
08. Peter Sönrgård har också skrivit den praktiska vägledningen.

Till arbetet med vägledningen har varit knuten referensgrupp i vilken med-en
verkat kansliråd Johan Appelberg, miljöchef Gurmar Granqvist, departements-
råd Nordström, generaldirektörBengt Maria Norrfalk, revisionsdirektör Lage
Olofsson miljörevisoroch Marja Widell.

Miljövårdsberedningen överlämnar härmed sitt betänkande integreringom av
miljöarbete inom statsförvaltningen. Betänkandet delbetänkandeär ett som svar
på det löpande uppdrag beredningen har enligt ovan.

Stockholm juni 1996

Jan Bergqvist

/Lars-Erik Liljelund
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Utredningens huvudsakliga innehåll

I betänkandet redovisar lvliljövårdsberedningen förslag till åtgärder och samlad
strategi för integrera miljöhänsyn inomatt regeringskansliet och statsförvalt-
ningen till bli naturlig delatt verksamhet. Staten och dessstatens myndig-en av
heter har betydelse för driva påstor utvecklingen på miljöområdetatt och för
samhällssektoremas miljöarbete.

Vi lämnar i betänkandet förslag till hur regeringen bör tydliggöra och konkreti-
myndigheternas miljöarbete och hur det bör följas hursera myndig-samtupp

heterna konkret måste tillgå för inordna miljöarbetetväga sin verksamhet.att
Vi föreslår också strategi för hur regeringskansliet ska dennaen attprocess
fortgå framdeles. Förslagenäven innebär också aktivt ska arbeta föratt staten

skapa marknad för miljöanpassadeatt produkter stärka miljö-en attgenom en
anpassad offentlig upphandling. En sådan får viktig pådrivande effekt påen
industrin.
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Sammanfattning

Varje statlig myndighet bör ha generellt miljöansvar enligt verksförord-ett
ningens inskrivet i sin instnrktion. Regeringen bör regleringsbreven7 § genom
för samtliga departementsområden tydliggöra innehållet i detta och fast-ansvar
ställa miljöpolicy för alla statligagenerell myndigheter med övergripandeen
riktlinjer för deras miljöarbete.

budgetåret bör myndigheter pilotmyndigheter1997 några inom varje de-För
partementsomrâde via regleringsbreven uppdrag rniljöutred-i att göra en
ning, fastställa miljöpolicy fram plan för fortsätta integrerasamt ta atten en
miljöarbetet utifrån sin policy.

Pilotmyndighetema inom varje departementsområde bör regleringsbre-genom
för få i uppdrag redovisa de miljöanpassat sin upphandling,1997 attven om

vilka svårigheter de då på och förslag till lösningar. Naturvårdsverketstött ge
bör i sitt regleringsbrev för 1997 få i uppdrag tillsammans med Nämndenatt,
för offentlig upphandling och Kemikalieinspektionen, utbilda berörda statliga
myndigheters och regeringskansliets upphandlare under 1998 görasamt att en
första utvärdering hur den offentliga upphandlingen har miljöanpassats.av

Regeringen bör basis erfarenheterna föreslå riksdagenpå överväga attav en
ändring i lagen 1992:1528 offentlig upphandling bemyndigarom som rege-
ringen föreskriva regler för hur miljöhänsyn ska vidnärmare tasatt om upp-
handlingen.

underregeringskansliet bör skapas interdepartemental arbetsgrupp led-Inom en
till erfarenheterna från pilot-ning Stadsrådsberedningen. skaDen ta varaav

integ-myndighetema hålla ihop, utveckla och fullfölja statsförvaltningenssamt
rering miljöarbetet.av

för drivaVarje departement måste aktivt åtgärda, ochta ett eget attansvar
i berörda delar regeringskans-följa miljöarbetet samverkan med andra avupp

och miljöanpassaliet. Regeringskansliet föregå med exempelmåste gott t.ex.
sin upphandling.
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Statliga myndigheter bör i sin årsredovisning till regeringen redovisa resultatet
miljöarbete och Riksrevisionsverket RRV bör granska denna redovis-sittav

myndighetens miljöarbete. Utformningen sådan redovisning börochning av en
Därför nämnda pilotmyndighetemafram successivt. bör de fåväxa ävenovan

i redovisa miljöarbetet i årsredovisningarna i samråduppdrag med RRV. Påatt
basis erfarenheterna bör regeringen ändra i förordningen års-1993:134av om
redovisning och anslagsframställan.

Riksrevisionsverket bör via regleringsbreven för 1997 få i uppdrag börjaatt
bygga sin kompetens för bedriva miljörevision och samarbeta medatt attupp
pilotmyndighetema hur resultat från miljöarbete bör årsredo-redovisas iom
visningama.

Sektorsmyndigheter saknar krav sektorsrapport miljö-på attsom avge en om
fåarbetet bör sådant krav via regleringsbreven med 1997.ett start

Regeringen bör utfonna miljödirektiv kommittéer och utredningarett som ger
i uppdrag och beskriva konsekvenserna för miljön sina förslag.att väga av

Inledning

Miljöarbetet har varit framgångsrikt på många områden, punktutsläpp harstörre
åtgärdats och miljösituationen har förbättrats på hållmånga i Sverige. Det åter-

mycketstår ändå för minska belastningen miljönpå till nivåergöraatt att som
långsiktigt hållbara.är

Miljöproblemen har ändrat karaktär. Från början de främst orsakadevar av
punktkällor. lokalaDet problem kunde åtgärdas med krav påstörre var som

reningsulrusming och processändringar. källorna tillNu utsläppen ochmångaär
mindre, och produkter och allt betydelsefulla källor till sprid-utgörvaror mer
ning förorenande ämnen.av

Orsakerna till miljöproblemen i utsträckning invävda i samhällsstniktu-är stor
vilket ställer krav på åtgärdsstrategier och styrmedel. Genomgripanderen, nya

förändringar kommer krävas för genomföra miljöanpassning helaatt att en av
samhället. Miljöhänsyn behöver komma mycket tidigare i alla beslutspro-
cesser.
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Detta har fått genomslag i internationella och har vidSverigesynsätt organ
konferensFN:s miljö och utveckling i Rio de Janeiro ställt sig bakom1992om

Agenda långsiktig21, handlingsplan med mål och riktlinjer för hållbar ut-en en
veckling. Rio-deklarationens fjärde princip säger

"För uppnå hållbar utveckling måste skyddet miljönatt utgöraen av
integrerad del utvecklingsprocessen och inte betraktas någoten av som

isolerat därifrån."

hållbarEn samhällsutvecklingen måste baseras effektiv och rniljöanpas-på en
sad användning alla såväl mänskliga och ekono-naturresurserav resurser, som
miska innebär hänsynDet till miljön ekonomiska och socialaatt samtresurser.
faktorer måste integreras i alla verksamheter. Medlemsländema i harOECD
rekommenderat arbete med inriktning och femte rniljöhand-EU:sett samma
lingsprogram har integrering miljöansvar i alla verksamheter grund-av som
tanke.

Av regeringsförklaringen från den 22 1996 framgår under rubrikenmars
miljön skall bli tydlig och långsiktig prioritering att,en

Hotet miljön hot livet självt. ambitionRegeringensärmot ett mot är
Sverige skall pådrivande internationell kraft före-ochatt ettvara en

gångsland i skapa hållbart samhälle. ekologiskasträvan Deatt ett
kraven tillkan leda språng i tillväxten. krävs aktivaDetnästa stora
medborgare, också tydlig politik, främja ökatför krets-att ettmen en
loppstänkande.

Regeringen framhåller i sin proposition Ekonomisk1995/96:150 vårproposi-
tion med forslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, trtgiñstak, ändrade
anslag för budgetåret 1995/96, mm. att

Miljöpolitiken spelar central i ökad sysselsätt-roll strategi fören en
ning.....Det i samspeletmellan miljöpolitik ochalltmer ambitiösär en

berettnäringsliv till omvandling, Sverige kan förnyaärett som som
redan etableradenäringar och finna framgångsrika verksamheter,nya
vilka arbetstillfällenger nya



Samhällssektorernas miljöansvar innebördoch dess

grundläggandeDen innebörden samhällssektoremas miljöansvar är attav sam-
hällets alla aktörer i form företag, enskilda, organisationer, politiskaav gruppe-
ringar, myndigheter och hushåll ska verka för bättre miljö och bidra till atten
de nationella miljömålen nås. aktörerDessa eller verksamheter, för sig ellervar

fullgör vissa funktioner i samhället. Olika samhällssektorer kansom grupp,
samspela och överlappa varandra. En och aktör kan således ingå i flerasamma
olika samhällssektorer samtidigt.

Utifrån denna princip innebär detta för miljön går miljö-ett utöveransvar som
lagstiñningens krav. innebärDet försöka från början föratt göra rätt att man

ellersjälv andra ska slippa på åtgärda problemen de blivit fak-satsa att när ett
tum.

Innebörden i begreppen samhällssektor och och sektorsmyndighet kan upp-
fattas olika eftersom begreppen inte entydigt definierade. Miljövårdsbered-är
ningen bristen på entydig definition inte får bli hinder för ändåatt ett attmenar

de principer och den grundläggande viljeyttring riksdagenomsätta ochsom
regeringen utryck för. Det angeläget till det operativagett är att attsnarare se
arbetet kommer igång.snarast

Riksdagen slog tidigt fast samhällssektoremas generella miljöansvar. miljö-I
propositionen 87/88 hänsynen till miljön mäste allanämns att genomsyra sam-
hällssektorer. propositionenI En god livsmiljö 1990/91 :90 står vidare sek-att

för miljön och för vårdentoremas innebärnaturresurser ettansvar av ansvar
for såväl näringsidkare myndigheter driver verksamheter attsom som anpassa
sig till de fastlagda miljömålen.

Regeringen i sin skrivelse till riksdagen 1994/95:säger 120 rniljöpolitikenatt
förutsätter miljöansvar integreras i olika sektorer i samhället inom föratt ramen

helhetssyn på miljöproblemen. Regeringen pekar också på de statligaen myn-
digheternas och det angeläget beskrivningar miljökonsek-att är attansvar av

systematiskt kommer in i tidigt skede i beslutsprocessen.ettvenser

Av den tidigare nämnda ekonomiska vârpropositionen 1995/95:150, sidan 94
framgår insatsema för miljöanpassat näringsliv bör fortsätta.att ett Före-mer

miljöanpassning kan bidra till ökad tillväxt ochtagens sysselsättning. viktigEn
uppgift driva på miljöarbetet inom olika sektorer. Sektorsansvaretär foratt
miljöfrågorna öka.måste
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miljön sinmyndigheterna påverkar inte baraoch de statligaStaten egengenom
i samhälletindirekt andra aktörerverksamhet också attattutan ageragenom

regler och bidrag ellermiljön följdkan påverkapâ sätt t.ex.ett som en avsom
tjänster.upphandlingen ochvarorgenom av

myndigheten utifrån sin roll,sektorsansvar innebär i korthetmyndighetsEtt att
verksamheterverkar för olikabefogenheter, mål och aktivtsina attresurser,

syñe eller likartad verk-medaktörer eller aktöreroch gemensamtgrupper av
skerminskar sin miljöbelastning.samhet inom samhällssektom Det attgenom

organisationer ochföretag,driva miljöarbetet bland de aktörerbl.a. påatt en-
dem,samhällsområde och arbetainom myndighetensskilda verkar närasom

underlag ochframforsknings- och utvecklingsprojektinitiera samt att tagenom
Regeringen sek-styrmedel för miljöarbetet inom sektorn.föreslå mål och ger

deras för miljön.särskilda uppdrag avseendetorsmyndighetema ansvar

och näringslivetsektorsmyndighetemasmellan de statligaGränserna t.ex.
sektorsmyndig-innebär intetydlig. Sektorsansvaretändå hållasmåste t.ex. att

aktörerna inom sektorn.överföra kostnadsansvarfritt kan påheterna ett

sektorsansvarinstruktioner tilldelats särskiltmyndigheter har i sinaantalEtt ett
Sjöfarts-Luftfartsverket,trafikverken Banverket,miljön. de fyraför Dessa år

de areella näringamacentrala myndigheterna forVägverket deverket och samt
har miljö-Skogsstyrelsen.Jordbruksverket och NUTEKFiskeriverket, ett

instruktionenligt sinFörsvarsmakten skainom sitt verksamhetsområde.ansvar
under fredstid.miljöaspekten på sin verksamhetinväga

för miljönsamhällssektoremasNaturvårdsverket i skriftenhar ut-ansvar
sektorsansvaret.ochinnebörden samhällssektoremasvecklat ansvarav

verksamhetMiljöhänsyn internationellt i offentlig

medarbetepågårenskilda länder såväl inom EUoch i fleraInom EU utomsom
anspråk påoffentliga verksamheten.den Utanmiljöanpassa göraattatt en

arbete.exempel sådanttäckande redovisning lämnar några på



Allmänt

inommiljöledningssystem offentligEU-länder planerar pilotförsök medNågra
miljöstyming miljö-för frivillig ochBakgrundenverksamhet. EU:sär system

Irlandmyndigeter,länder Spanien centralaAktuellarevision EMAS. är-
Storbritannien har gjort detFinland lokala miljömyndigheter.ochkommuner

officiellt kom-registrera sig enligt EMASkommunermöjligt för ettatt genom
munanpassat system.

of Environment, DOE harmiljödepanementet DepartementbrittiskaDet an-
riktlinjerpolicy Policynhousekeeping statement.tagit green utgör ävenett

myndigheter. Miljöarbetet ska för-hos alla offentliga ochför miljöarbetet organ
upphand-samhällsområden ochbättras fortlöpande åtgärder flerapågenom

miljörevisionbedrivamiljöanpassad.lingen ska Departementet attavservara
miljöledningsstandarden BS 7750.certifierat den brittiskablioch mot

april 1996 efterlysa ansök-EU-kommissionen i månad underavsåg attmars
för frivilligpilotprojekt analoga med kraven i EUsningar EMAS systemom

idrottmiljörevision bl.a. inom offentlig förvaltning, kultur ochmiljöledning och
utbildningsväsende. Avsikten få fram erfarenheter för eventuelltär attattsamt

i med denkunna utvidga till samhällsområden sambandEMAS översyn avnya
ska ske 1998.systemet som

Medlemsländema iarbete med inriktning. OECDInom OECD pågår ett samma
rekommendation bör integrera miljöhänsynhar antagit regeringamaatten om

i statliga förvaltningen det gäller driften verksamheten ochden t.ex. när av upp-
handlingen.

genomförs projekt för kommuner.med EMASI Norge

Operations" med in-Kanada pågår projekt "Greening of GovernmentI attett
föra miljöledningssystem. finnas strategi för bidra till hållbarskaDär atten en

eller överträffar de kravutveckling. Strategin ska leda till klararatt man som
genomför miljöledningssystem.miljölagstiñningen ställer utvecklar och ettsamt

från Miljödeparte-material Environment Canada,Av motsvararsom
integreringen fokuserar dementet/Naturvårdsverket i Sverige, framgår att

intema förhållandena energibesparing, fastighetsskötsel, upphandling,t.ex. re-
utsläpp-från och avfallshantering.ning vännepannor,egna resorav



10

Miljörevision

land,Institutions, SAI i varjeAuditnationella revisionsorganen SupremeDe
internationellRiksrevisionsverket, isamarbetardär Sveriges SAI är sam-en

ochstandarderbl.a.INTOSAI arbetar frammanslutning gemensammasom
behandlades frågan miljöre-metoder för revisionsarbetet. I september 1995 om

fortlö-resulterade i INTOSAIkonferens i Kairo. Konferensenvision vid atten
miljörevision. INTOSAIVägledningar förfram praktiskapande kommer taatt

bedriva milj örevision,mandatmedlemmar utifrån sinarekommenderade sina att
och offentliggöramiljökostnader och miljöskulderidentifiera samt rapportera

och redo-samlamedfrämja myndigheternas arbetedem. bör ocksåSAIs att
revi-lämpligtoch detmiljökostnader och rniljönyttavisa information när ärom

information.dera denna

upphandlingOffentlig

offentliga upphandlingen.med miljöanpassa denarbetar ocksåländerFlera att
exempel.följernågraHär

cirkulär miljö-medenergiministerietMiljö- och gåttDanmark harI ettut om
riktar sigfebruari 1995. Detstatliga inköp nr. 26vid 7och energihänsyn av
verksam-statskontrolleradeinstitutioner och statsägda ellerstatligatill samtliga

ochinköpmiljökrav vidska ställainnebär dessaochheter bolag att varorav
leveransbetingelserkvalitet,krav ställs på pris,tjänster, på sättsamma som

Myndigheternamiljkraven iin LovAvsikten är att ta omm.m..
miljöanpass-hurhandlingsplan förcirkuläret utarbetaenligtoch bolagen ska en

hand-Endokumenteras.och hur detta löpande skaska skeinköpenningen av
haroffentligainköpspolitik i detmiljöanpassadoch getts ut.bok för energi-

för vissaindkøbGode rådDanmark hariMiljöstyrelsen grönneutgett om
vamgmpper.

guideantagitDOEbrittiska miljödepartemenetetdetStorbritannien harI en
policy förinnehållerSelling DOE. Denupphandlingmiljöanpassadför to en

leverantörerna.ställa krav påriktlinjer förupphandling ochmiljöanpassad att
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Tyskland har antagit den s.k. kretsloppsliushållningslagen för undvikande, åter-
vinning och omhändertaganda avfall. Enligt den ska myndigheterna för-påav
bundsnivå vid sin upphandling kontrollera sådana produkter kan användasom

har lång livslängd och reparationsvänliga, âtervinningsbara eller gårär attsom
återanvända, Vid jämförelse med andra liknande produkter bör de leda till alst-
ring mindre avfall eller mindre störande avfall eller framställas avfall.av ur

Tysklands naturvårdsverk Umweltbundesamt UBA arbetar med miljömärk-
ning miljöpåverkanoch från produkter och handboken Miljövänliggett ut upp-
handling, ofta hänvisar till kriterierna för det tyska rniljömärket, Blåsom
ängeln. förbundsnivåPå liar myndigheternas uppköpare arbetsgrupp.en

I Schweiz finns regler miljöhänsyn i förordningen for byggväsendet. Arbetetom
miljökriteriermed i flera kantoner.pågår Bland har Bernannat gett ut en rap-

miljöanpassad upphandling kontorsmaterial avseende fler 200port änom av
produkter.

I USA har det amerikanska naturvårdsverket Enviromnental Protection Agency
EPA ålagts riktlinjer för underlätta miljöanpassadsättaatt enattsamman
offentlig upphandling. Presidenten har utfärdat förordningar enligt vilka varje
federal myndighet ska utarbeta mål för eliminera och reducera uppköpatt av
särskilt miljöfarliga produkter. ska helst väljaDe produkter återvunnetav
material.

Integrering miljöhänsyn inom statsförvaltningen idagav

Miljöpolitiken syftar till skydda människors hälsa, bevara den biologiskaatt
mångfalden, hushålla med de kanså utnyttjas lång-uttaget naturresurser attav
siktigt skydda och knlturlandskap prop 1990/9190.samt natur-

vilkaFör precisera resultat vill inom olikauppnå områden haratt man rege-
ringen riksdagen fastlagt nationellaoch miljömål. Regeringen föreslår i proposi-
tioner medel för nå dessa. Myndighetema sedan ihar uppgift genomföraatt att
de beslut riksdagen och regeringen har fattat. statliga myndigheternasDesom
uppgifter föroch deras verksamhet läggs fast i verksförordningen,ramarna
deras instruktioner ioch regleringsbreven.
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Verksförordningen 1995: 1322 fordrar7 § myndighetens chef ska bedrivaatt
verksamheten författningsenligt och effektivt. Chefen ska då bl.a.

beakta de krav ställs på verksamheten med hänsyn till total-som
försvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken"

Ovanstående krav väl med riksdagens beslut samhällssek-stämmeranser om
generella miljöansvar och myndigheterna ska sin del detta.toremas att ta av

gällerKravet regeringen föreskriver detta i myndighetens instruktion ellernår
i förordning.någon annan

Varje år får myndigheterna regleringsbrev vadi vilket regeringen talarett om
myndigheten ska uppnå. Regleringsbreven innehåller uppgifter vilka ekono-om
miska medel myndigheten får använda och till vad. regeringenHär lårrmarsom
också uppdrag myndigheten ska redovisa tillbaka inom tid.utsattsom
Uppdragen kan ha miljöinriktning, har materielverk har hañ iFörsvaretst ex
uppdrag fram miljöpolicy för sin verksamhet och redovisa den till denatt ta en

och1 1996 Statens Lantmäteriverk ska till den oktober utforma1 1996mars
miljöredovisning och miljöprogram och bedöma miljöpåverkan från sinetten

verksamhet sina beslut.och

Regeringen har, tidigare tilldelat vissa myndigheter särskiltsagts, ettsom
miljönfor det generella miljöansvaret, kallat sektorsansvar.såutöver ettansvar

då inskrivet i myndighetens instniktion. exempelDetta Ett Väg-är äransvar
verkets instruktion 1992:1467 enligt vilket myndigheten sinasom en av
huvuduppgiñer ska främja rniljöan-miljöanpassat vägtrafiksystem ochett en
passad fordonstrafik.

Ska det bli kraft i och resultat från för miljön såväl i detsektorsansvaret som
generella rniljöansvar varje miljöhänsynenmyndighet har, måstesom genom-

myndigheternas dagliga verksamhet naturligt och självklartpå sätt,ettsyra
miljöarbetet integreras i verksamhet.måste deras

l Verksförordningen 1995:1322 börjadegälla den januari tidigare1996.1 Den
verksförordningen juni bådaförord-1987: 100 upphör gälla den 30 1996.I1 att

finns beaktamiljöpolitiken.ningarna bestämmelser i verksamhetenattom



Dagsläget för miljäczrbetet dc statliga myndigheternainom

Miljövårdsberedningen har bl.a. i 1995:22 föreslåuppdrag Dir konkretaatt
åtgärder för hållbarnå samhällsutveckling. Beredningen ska verka föratt atten
integrera miljöansvar och miljöhänsyn i samhällssektorema och lämna förslag

hur regeringenspå styrning sektorsmyndigheternas miljöansvar kan utveck-av
las. Som underlag till detta uppdrag tick i uppdragStatskontoretett göraatt en
förstudie utvecklingen miljöledning inom statsförvaltningen. Stats-om av
kontoret redovisade denna förstudie oktoberi 1995. baserar sig påDen 15
intervjuer i sju statliga myndigheter två länsstyrelser och fem centrala sektors-
myndigheter.

Enligt Statskontoret det lämpligt myndigheterna i analogi med närings-attvore
livet inför miljöledningssystem. jämteDetta väl förändringstryck frånett awägt
statsmaktemas sida skulle enligt Statskontoret livblåsa i tillämpningen av
Verksförordningens krav på myndigheterna i sin verksamhet beaktaskaatt
miljöpolitiken. Detta krav lämnar idag för olika tolkningar. underlagetAvöppet
framgår också positionerna i miljöarbetet bör flyttas fram successivtatt genom

utveckling regleringsbreven och ibland också myndigheternas instruk-en av av
tioner.

Utöver Statskontorets har Miljövårdsberedningen gått till statliga53rapport ut
myndigheter inom samtliga departementsområden med enkät deras hän-en om
synstagande till miljön. Nitton myndigheter sig ha miljöansvar,ansåg ett men

varierande skäl. Verksförordningens krav miljöpolitilcenpå beakta hän-attav
visar enbart mindre mängd myndigheter till detta krav giltigt förtrots att ären
de flesta de tillfrågats. Se bilagaav som

Vissa myndigheter har påbörjat strukturerat miljöarbete och tagit fram miljett ö-
policy, miljömål och handlingsprogram Försvarsmakten, Livsmedelsverkett.ex.
och Riksrevisionsverket. till harNågra nyligen och tillsatt arbetsgrupperstartat
med uppgift förbereda sådant arbete. harMerparten däremot inteatt ett ännu
startat.

Några myndigheter har i regleringsbreven fått i uppdrag fram miljö-att ta en
policy och miljöprogram för genomföra miljöpolicyn. Exempel dettapåett att

Fortifikationsverket och Försvarets inaterielverk.är
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Luftfartsverket har beslutat införa miljöledningssystem och har dessutom in-ett
lett samarbete med Naturvårdsverket för utvecklingen miljö-bl.a. följaett att av
ledningssystemet och hur sådant kan konkretisera innehållet i Luñ-pröva ett
fartsverkets sektorsansvar för miljön inomoch hos andra aktörer sektom.

enkätDen myndigheternas miljöarbete Miljövårdsberedningen har säntom som
till myndigheter visar de miljöaktiva53 myndigheterna i minoritet seut att är

bilaga flesta har inte inlettDe något miljöarbete alls. Vid jämförelse meden
andra delar samhället industrin, kommuner landsting medocht.ex ävenav men
enskilda människor bedömer delar den statliga förvaltningen haratt stora av
halkat efter i utvecklingen.

enkätsvaren framgår myndigheternaAv har behov hjälp och stöd i olikaatt av
former för klara integrering organiseradmiljöarbetet. Gradenatt av en av av
ledning och styrning för miljöfrågoma vanligtvisvarierar och den är svagt
utvecklad. Myndigheternas kompetens på miljöområdet behöver stärkas.

Vi bakgrund regleringsbrevenovanstående regeringen via bl.a.mot attanser av
behöver tydliggöra och markera det generella miljöansvaret och innehållet i det
eftersom detta alldeles för förslagenkrav och otydligt idag se längreär vagt
ñam.

statliga upphandlingenDen

myndigheterna konsumenter och tjänster.De svenska Upp-är stora av varor
handlings- miljöutredningen Upphandlingoch värderar i betänkandet en-

miljardermiljöfråga" SOU 1996:23 den offentliga upphandlingen till 280ca
inköps-kronor statliga för drygt miljarder.den 100 Den storavarav svarar

utnyttjad, upphandlamamängden tyngd miljökraven och medvetetger ger,
möjligheter miljöhänsyn och därmedspela roll pådrivare ökadatt moten som
främja näringsliv konkurrenskrañigt också internationellt.ärett som

offentligoffentliga upphandlingen reglerad i lagen 1992:1528Den är om upp-
det anbudhandling. Enligt kap ska upphandlande enhet har22 1 § anta somen

fördelaktigalägst anbudspris det anbud det ekonomiskt medeller är mestsom
funktion,hänsyn till samtliga omständigheter pris, driftkostnader, miljö-såsom

specificerapåverkan Vid offertförfrågningar ska myndigheterna de kravm.m..
eller tjänst.kommer ligga till grund för deras val produkt Det saknasattsom av

bemyndiganden i möjliggör för regeringen förtydliga för myndig-lagen attsom
miljöpåverkan.heterna sin upphandling ska hänsyn tillhur de vid ta
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Riksrevisionsverket organiserar den statliga inköpssamordningen. Den går ut
på vissa funktionsansvarigaatt myndigheter upphandling fn.storgenom egen
l4 för upphandlingen inom särskilt område. Andraansvarar ett myndigheter
kan för del nyttja den upphandling och de avtalegen dessa myndighetersom
tecknar. Riksrevisionsverket RRV 1996: 15 myndigheterna bör nyttjaattanger
avtalssarnordningen inte lösning förrnånligareom villkor.en annan ger
Nämnden för offentlig upphandling i sitt remisssvar på Upphandlingsuppger,
och miljöutredningen, de avtal de funktionsansvarigaatt myndigheternasorn
tecknar den huvudsakligautgör delen den statliga upphandlingen.av

Upphandlings- och miljöutredningen kartlade de produktgrupper densom
offentliga upphandlingen både den statliga och kommunala bör prioritera på
grund deras miljöpåverkan.stora Dessa finns inom byggsektorn,av avser
energi till uppvärmning, elektroniska produkter, livsmedel, ochtransporter
kemikalier.

Andra viktiga iakttagelser i betänkandet myndigheternasär upphandlareatt be-
höver få starkare ställning bl.a. myndigheternasen miljöpolicy. Derasgenom

behöver höjasstatus också ökad kompetens, både avseende hurgenom miljö-
krav ställs och hur de utvärderas.

Situationen densamma inomär regeringskansliet. Behov finns ökad kompe-av
och kunskaptens på området. Varje departement myndighetutgör ochen egen

upphandlingen sker på flera ställen inom regeringskansliet, på departementen
och på regeringskansliets förvaltningskontor, för viss centralsom svarar upp-handling. Likaså sköter varje kommitté sin upphandling. harUDegen en egen
upphandlingsenhet. När Förvaltningskontoret handlar faxar, kopiatorer ochupp

de med miljöaspektentar kravpapper på ska uppfyllaatt all-genom varorna
vedertagna miljökrav.mänt Samtliga upphandlande enheter anlitar ochen

resebyrå.samma

Tidigare propositioner har framhållit vikten ställa miljökrav vid offentligattav
upphandling bl.a. propositionen offentlig upphandling 1992/93:88 ochom
kretsloppspropositionen 1992/93: 180.

Administration, inklusive och energianvändning, kan förstå mindreresor en
eller andelstörre myndighets totala miljöpåverkan beroende på vilkenav en
slags verksamhet dominerar. Till den administrativa verksamhetensom räknas
upphandling kontorsmaterial och utrustning, energianvändning,av transporter,
hotell, städning företagMånga och myndigheter har redan tagit initiativmm. för

miljöanpassa sinatt kontorsverksamhet.
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Både nationellt och internationellt pågår verksamhet kring frågor miljöan-om
passning och miljömärkning produkter. lvliljöinfonnation olika produkterav om
kan underlätta miljöanpassad upphandling. Exempel på verksamheten detär
internationella standardiseringsorganets ISOs arbete med standarder för livs-
cykelanalyser, miljömärkning olika slag för miljöhänsyn vidsamt produkt-av
standardisering. Inom Norden finns Svanen-märkningen.

I Sverige initierade Naturvårdsverket hösten 1994 projekt miljövanidek-ett om
larationer i samarbete med Industriförbundet. En sådan deklaration kan mycket
kort beskrivas redogörelse för produkts miljöegenskapersom en helaöveren
dess livscykel. IVL har fortsättning dettapå föreslagit projektsom en ett om
utveckling miljövarudeklarationer/ekoproñlmärkning.av Naturvårdsverkets
forskningsnärrmd har principgodkänt delñnansiera projektetatt näringslivetom
bidrar till finansieringen. Centrum for Produktrelaterad Miljöanalys CPM vid
Chalmers tekniska högskola ska enligt sin verksamhetsplan för 1996-1997 ta
initiativ inom område, också här med finansiering från näringslivet.samma

Återrapportering och rapporteringannan

Naturvårdsverket följer effekterna det samlade miljöarbetet. Iav rapporten
Miljötillståndet i Sverige Naturvårdsverket bild det aktuella miljö-ger en av
tillståndet. Naturvårdsverket har dessutom regeringens uppdrag årligenatt
redovisa resultatet miljöarbetet i landet i förhållande till de nationella miljö-av
målen, både sådana riksdagen har beslutat och de regeringen harsom som an-
tagit. I Hur har det gåttrapporten redovisar verket årligen de åtgärder som
myndigheterna i landet har vidtagit i relation till nationella10 miljömålca av
de drygt 150 finns.som

De fyra trañkverken lämnar särskild miljörapport sitt och sektorns miljö-en om
arbete. framgår den myndighetens och andra aktörers miljöarbeteegna
inom sektom. Rapporten underlag förutgör regeringens uppföljning och pröv-
ning verksamheten. Trafikverken har regeringsbeslutav krav på siggenom att
lämna Övrigasådana sektorsrapporter. sektorsmyndigheter saknar motsvarande
krav.
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tilldeladeinformerar årsredovisning hur denMyndigheterna i sin använtom
det budgetåret.medel och beskriver samtidigt verksamheten under gångna

årsredovisning och anslagsframställan skaEnligt förordningen 1993:134 om
i verksamhets-årsredovisningen verksamhet, ska indeladallavse som vara

sig regeringensför vilka det ska finnas mål. mål ska grunda påDessagrenar
samhällssektom. Myn-riksdagens övergripande mål för verksamheten ochoch

förhållandenvidare skyldiga informera regeringen sandradighetema är att om
Miljövårdsberedningens enkätbetydelse för verksamheten.väsentlig Avav

sittresultatenframgår enbart minoritet myndigheterna redovisaratt aven av
miljöarbete.

får från sitt departe-Varje myndighet återrapporterar de miljöuppdrag desom
ment.

beskriver miljötill-Regeringen lämnar skrivelse till riksdagenvarje år somen
Sverige.ståndet i

effektivare statsförvaltningens miljöarbeteEn styrning av

verksförord-statlig myndighet bör ha rniljöansvar enligtVarje generelltett
ningens inskrivet i sin instruktion.7 §

Regeringen främst regleringsbreven inom samtliga depar-bör ochgenom
tementsområden tydliggöra innehållet generella miljöansvaret enligti det
verksförordningen.

för alla statliga myndig-Regeringen bör fastställa generell miljöpolicyen
heter med de övergripande riktlinjerna för deras miljöarbete.

inom varjemyndigheter pilotmyndigheterFör budgetåret 1997 bör några
miljöut-departementsområde via regleringsbreven få i uppdrag att göra en

miljöpolicy för den fortsattaredning och fastställa fram plansamt taen en
Miljövårdsberedningensintegreringen miljöarbetet utifrån policyn. väg-av

ledning miljöarbete bör ligga tillintegrering i statliga myndigheteravom
myndigheterna fullföljagrund för hur ska sina uppdrag.
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itillfrån pilotmyndigheter börpraktiska erfarenheterna dessaDe tas vara
statligaresterandeskede då motsvarande krav riktas deett motsenare

myndigheterna.

vidGeneraldirektörema för samtliga berörda myndigheter bör ett gemen-
ochmil jöansvarinformation samhällssektoremasseminarium fåsamt om

semina-förbakgrunden uppdragen. Statsrådsberedningen börtill ansvara
riet.

områdenrespektiveaktivt inom sinaVarje departement måste ta ett ansvar
övrigasamverkan medför driva och följa miljöarbetet iåtgärda, påatt upp

regeringskansliet.berörda delar av

fåska departementetAnställda inom regeringskansliet från det ut-egna
miljö-departementsomrâdetsmiljöansvar ochbildning departementetsom

dagliga arbetet.ipåverkan detta konkret måste dethur tassamt ansvar

be-statsförvaltningenmiljöarbetet inom helaMiljövårdsberedningen attmenar
nivå lik-övergripandeorganiseras bättre, bådehöver systematiseras och på en

miljö-Miljöfrågor ochstatliga myndigheterna.departementen och i depåsom
regeringskanslietdet dagliga arbetet inomhänsyn bli naturlig delmåste aven

ekonomiska hänsyn.i dagoch myndigheterna, på sätt tarsamma som man
departementsområdesittför detta inomVarje enskilt skadepartement ansvara

och arbetaverksamhetsinoch samtliga myndigheter behöverstatliga överse
för miljöanpassa den.att

inte påhär beskriverenligt den modellIntegrering miljöhänsyn ersätterav
miljöarbete. Mångastyrning myndigheternasregeringens övriganågot sätt av

fordrarochväxthuseffektensin karaktärmiljöfrågor tvärsektoriella till t.ex.är
sed-regeringen påadministrativa nivåer. måstealla Hårdärför samordning på

ordningi särskilddirektiv och myndigheternavanligt t.ex.sätt styra genomge
regleringsbrev.

myndigheternabehövlig föristället lägga basfråganDet attärär att en somom
ochkunskaperde får. ska förfogaska kunna utföra de uppdrag De över en

de kravochgenomföra uppdragenklararorganisation mötaatt sam-avsom
myndighet kunnaskaställer.hällsutvecklingen i Dessutom egettastort ennu

sittmiljöfrågor inomuppmärksamma viktigakunnaoch vid behov t.ex.ansvar
behövaförst skaregeringen eller berört departementansvarsområde attutan

precisera alla detaljer.behövaupptäcka dem eller
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Regeringen sade i sin regeringsförklaring 1994 miljöprogram bör utarbetasatt
för alla samhällssektorer och statliga myndigheter och företag böratt genom-
föra miljörevisioner. För kunna miljörevision måste det ñrmasatt någotgöra en

revidera organiserat och systematiserat miljöarbete.att Vi lämnarmot, ett här
förslag på sådant.ett

Regeringens ansvar

Regeringens styrning de statliga myndigheternas miljöarbete ska sylta till attav
stärka och effektivisera detta. Viktiga delar då klargöra uppdrag ochär att

prioritera mellan olika områden eftersom miljöproblemen oñastansvar, är tvär-
sektoriella, tilldela medel ändamålsenlig uppföljning och âterrappor-samt en
tering. Regeringen bör fastställa riktlinjerna för de statliga myndigheternas
miljöarbete och formulera miljöpolicy för detta se nedan. skaDen ut-en vara
gångspunkten för hela statsförvaltningens bedriva miljöarbetet, intesätt att men

styming det.ersätta annan av

En regeringens miljöpolicy för statliga myndigheter bygger på regeringen iatt
myndighetsinstrulctionema riktar generellt miljöansvar och via reglerings-ett
breven tydliggör det och de statliga myndigheterna i uppdrag integreraattger
miljöhänsyn i sin verksamhet.

Ett första bör regeringen, hänvisning tillsteg verksförord-att 7 §vara genom
ningen 1995:1322, skriver det generella miljöansvaret i samtliga myndig-
heters instruktioner i den mån detta inte blivit gjort. Varje departementännu
bör undersöka så har skett eftersom verksförordningen gäller enbart i denom
utsträckning regeringen föreskrivit det i myndighets instruktion eller i någonen

förordning.annan

Regeringen bör sedan myndigheterna i uppdrag undersöka sin miljöpå-attge
verkan, utforma miljöpolicy fram plan för integrera miljöarbetesamt ta atten en
i den vanliga verksamheten. Myndigheterna ska få i uppdrag redovisaäven att

de ställer miljökrav vid upphandlingen tjänster.och skaDe ocksåom av varor
återrapportera resultaten från sitt miljöarbete till regeringen.
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begrän-från integrering miljöhänsynEftersom erfarenheterna inom ärstaten av
för övriga godasade bör myndigheter få bananågra utgöraattväg genom
kan spridas. Uppdragetexempel och erfarenheter, sedanskapa göraatt ensom

integre-fram miljöpolicy och plan för den fortsattamiljöutredning, ta en en
dåregleringsbreven för budgetåret 1997 nâgraringen bör därför medstarta

uppdrag förslagsvisvarje departementsomrâde får detta 3-5myndigheter inom
pilotmyn-myndigheter blir därmedberoende departementets storlek.på Dessa

tillsammans med de myndigheter redandigheter inom statsförvaltningen som
organiserat nriljöarbete.motsvarande uppdrag eller självmant igångfått satt ett

medmöjligt och mellan myndigheter olikaUppdragen bör spridas brettså som
inriktning och innehåll i verksamheterna.på

inordnaregeringsuppdragen ochstödja myndigheterna utföraFör attattatt
Miljövårdsberedningen tagit frammiljöarbete i den nonnala verksamheten har

statliga myndigheter vägledningvägledande skriñ Miljöarbete i omenen -
modell4. kort sammanfattningintegrering miljöhänsyn bilaga En av enav

bör kunna hänvisasådan integrering finns nedan sidan Uppdragenfor på 25.en
till beredningens vägledning.

uppdragVia regleringsbrev och erfarenheter skapats börårs när sammasenare
från pilotmyn-statliga myndigheter. praktiska erfarenheternatill övriga Deges

integrationövri myndighetersdighetema ska då till för underlättatas att gavara
miljöarbete.av

regeringen sektorsansvaret för miljö-proposition l995/96:l50I nämner att
sektorsmyn-utveckla de befintligafrågorna bör öka. angelägetDet är att

betänkan-djupet. återkomma med särskiltdighetemas på Vi att ettansvar avser
eventuellt föreslåoch däride behandlar frågan öka sektorsansvaretattsorn om

krav på miljö-regeringen i flera myndighetsinstruktioner skriva in särskildaatt
till fler myndigheter.hänsyn och bredda sektorsansvaret

Regeringensmiljöpolicy för statliga myndigheter

myndig-miljöpolicy myndigheter syftar tillregeringens för statligaEn att ge
utformning miljö-hetema riktlinjer för deras hantering miljöfrågoma och avav

policys.
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ochmyndigheterstatligamiljöpolicy förfastställerregeringenföreslårVi att en
följande lydelse.med

statsförvaltningensnaturlig delskall ingåtill miljönHänsyn avsom en- myndigheternasstatligaverksamhet.i all Deinordnadocharbete vara
förbättras.fortlöpandeskalloch miljöhänsynmiljöarbete

till ochmedverkaarbeteskall i sittmyndigheternaRegeringskansliet och- uppfylla deoch förinternationella miljöarbetetpådrivande i det attvara
miljö-nationellaoch degodkäntriksdagensintemationella åtaganden som

målen.
ochmiljöarbetesitt utfördaredovisa sin miljöpolicy,skallMyndigheterna-

från det.resultat

miljöarbetestatsförvaltningenslydelse skaföreslagnaovanståendeUtifrån
bli allt bättre.fortlöpandenaturligt ochverksamheten på sättettgenomsyra

miljölednings-internationellabefintligaöverensstämmelse mediDetta är
församhället EUsdelarinom andratillämpas systemt.exsystem avsom

och ISO 14001.miljörevision EMASochfrivillig miljöstyrning

och i detbestämtmiljömål riksdagensgrund i deMiljöarbetet ska ha somen
i Sverige ochbetydelse för miljönvilketinternationella miljöarbetet, är storav

regeringsförklaringen.med vad iöverensstämmelsei sagtssom

redo-och derasmiljöpolicysblir myndigheternasoffentlighetsprincipenGenom
i miljöarbetetöppenhetför allmänheten. Entillgängliga ocksåvisningar menar

med de kravvälangelägenhet.demokratisk Synsättetvi överensstämmerär en
EMAS-förordning.finns i EUsöppenhetpå som

Regeringskansliets ansvar

ochförsurningensin karaktärtvärsektoriella tillmiljöproblemMånga t.ex.är
ställer krav påproblem. Dettaliksom lösningarna på dessaväxthuseffekten

olika departements-mellan desamordna sitt miljöarbeteregeringskansliet att
fungerandevälgrundläggande för kunna begäraområdena. Detta attär sam-en

departementsområdena. Inommellanmyndigheterna inom ochordning från
sek-särskiltmedfinns dessutom myndigheterdepartementsonrråden ettnågra

pådrivande i för-ochmed uppgift samlandemiljön ochför atttorsansvar vara
inte statliga.till de aktörerhållande ärsom



linjeansvaret starkarerakaGenerellt påverkan det ärsett att genommenar
från Miljö-viktig, sidoordnad påverkansåhorisontell, t.ex.änän omgenom

myndighets-Naturvårdsverket påregeringskansliet ellerinomdepartementet
nivå.

miljöhänsynde uppdrag integreringRegeringskansliet bör visa att somavom
viktiga. Berördafå via regleringsbrevenpilotmyndighetema kommer äratt

få informationseminariumdärför vidgeneraldirektörer bör ett gemensamt om
och integre-framtidenlångsiktiga åtaganden införuppdragen innebär attatt en

miljö,strategi förregeringens långsiktigadelring miljöhänsyn är av enenav
utveckling väl-uthållig1995/961150 ochsysselsättning proptillväxt, aven

ochbetonasamtliga departementsområden. Förgällerfärdssatnhållet och att
Statsrådsbered-ledningen börkommer från högstatydliggöra detta budskapatt

vidhuvudbudskapetför inbjudan ochningen, inte Miljödepartementet, svara
del.medverka istatsministern någonseminariet. möjligt börOm

dedet departementmyndigheterna frånsåledes viktigtdetSammantaget attär
fördirektiv och signalerriktlinjer,och konsekventatydligaunderordnade fårär

följs påresultaten systematisktmiljöarbete och sättsitt att somsammaupp,
utförda miljö-detvid behov påskaekonomin det. Departementengör reagera

arbetet.

möjlig-såväl kompetensmiljön förutsätteransvarstagande föraktivtEtt som
kompetens börredovisar.myndigheterna Dennade resultathandheter att ta om

medochutveckling denmed myndigheternassuccessivt och i taktframväxa av
departementsområdevarjemiljöpåverkan inomsamladebilden den växeratt av

miljöutredningar.fram via myndigheternas

departementsom-detnyanställd bör få utbildningVarje anställd och egnaom
grund för ak-nriljöansvaret ochdetmiljön,rådets påverkan på attges enegna

och med-tydliggöra det departementetsdettativt För attta ansvaregnaansvar.
kunskap till sinadennaförmedlapå handdepartementvetenhet bör varje egen

anställda.
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Här ocksåingår föregå med exempelatt eftersomgott integrering miljö-en av
hänsyn i högsta grad lednings- och attitydfrågaär i förhållande till myndig-en
hetema. förutsättningEn för miljöhänsyn ska bli delatt den dagliga verk-en av
samheten inom myndigheterna varje departementär att uppmärksammar miljö-
frågan sin verksamhetsamt över med avseende på dess miljöpåverkanser egen
och Ham och genomförtar for själva integreraett miljöhänsynatt i denprogram
dagliga verksamheten. Regeringskansliet måste skapa rutiner för miljöarbetet
i smått källsorteringstort och bedömningt.ex. miljökonsekvensersom av av
olika förslag.

MiljövårdsberedningensAv enkät till myndigheterna framgår de flestaatt myn-
digheter inte har ellerännu de alldelesstartat i börjanatt är sitt miljöarbeteav
och behöver råd och stöd under arbetets gång. Regeringskansliet i sin helhet
måste därför aktivt följa och stödja myndigheterna. Varje departement måste
skaffa sig klar bild den miljöpåverkanöver det departementsomrâdeten egna

orsak tillär tydliggöra vad villsamt myndigheternaatt ska och sedanman göra
följa detta.upp

Myndigheternas miljöarbete

Alla statliga myndigheter har grundläggande miljöansvarett för sin verksamhet,
myndigheterna mycket olika bådeär vadmen gäller storlek och verk-typ av

samhet. Det går ändå indela den miljöpåverkanatt deras verksamhet ger upp-hov till i kategorier.tre

internaDen och den administrativa verksamheten påverkar miljön, d.v.s. drift
lokaler, förbrukning kontorsmaterial ochav energi, alstringav avfall,av resor

och upphandling.

Vissa myndigheter kan direkt påverka miljön utsläppt.ex. de hargenom omdriftsg och anläggningsverksarnhet eller tjänstefordon. Exempel Luftfartsver-är
kets flygplatser, Vägverkets anläggning och underhåll Banverketsvägar,av
impregneringsanläggningar, polisens bilar och laboratoriema vid universiteten.
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riktlinjer, bidragföreskriñer,beslutföljdmiljöpåverkanIndirekt är omaven

avståellersamhälletaktörer iolikapåverkar attsådana ageraattgenomm.m.
be-denoftamiljöpåverkan kan mestSådanvisstpåfrån varasätt.ettatt agera

skattereglersskolan,irniljöutbildninguppståkantydelsefulla och t.ex.genom
olikaellerarbetsmarknadsstödet attiingårmiljöfråganutformning, genomom
ökarenergiåtgångenellertransportbehovensåutformasoch reglerkrav att

m.1n..

påver-verksamhetenhuvudinriktning påochstorlekmyndigheterAlla oavsett
insla-övrigtadministrationen. Ioch ärverksamhetsin internamiljönkar genom

påverkan.indirektochdirektmindreellerstörreget av

ochregeringensutifråndeinnebärmiljöansvargenerella attMyndigheternas
negativasinminskarmiljöansvarsamhällssektoremasbeslutriksdagens om
myndig-integrerade imiljöaspekter skaföroch arbetarmiljöpåverkan att vara

ochbeslutsfattandetplaneringen,inaturligtpåordinarie arbete sätthetens ett
konsekvensernabeaktaalltidskaMyndigheternaverksamheten.löpandeden

till så-förslagolikalämnarbeslut ellerfattarregler,utfärdardemiljönför när
derasgällerdetbåde egetmiljöaspektertill närhänsynsåledesskadana. De ta

andra.utåtriktatarbetegäller det motdet ärocharbeteinterna när som

välmyndighet harbetydelsenationellhar det attsammanhang envissaI stor en
kommermiljöhänsynsåuppbyggd kompetensoch attorganisationfungerande

övergripandemed allsambandidettaExempel påplaneringen. äri atttidigt
genomförajärnvägenseller storrmätriksvägnätinfrastrukturplanering t.ex.av
planerings-och iMKBmiljökonsekvensbeskrivningarstrategiskas.k. senare

krav.lagstiftningensmedenlighetisedvanliga MKBskeden även

miljönförföreskrivet ettsärskiltdessutommyndigheten ettHar ansvar -
befogenheteroch sinarollsinutifrånligger i detta attsektorsansvar ansvar- deninomaktörernainnebär förvad rniljöansvaret egnatydliggöraoch resurser

fulltdetdemförunderlättaoch tadriva på attsamlande,sektorn attsamt vara
förinitiativ attaktörerna,ochinformera taskekanDet att engageraut. genom

projektinitieralösningar,miljöanpassadeutveckla mm..mer

demiljöansvargenerelltharsåväl demyndigheter,statliga ett somAlla som
miljömyndighet,ellermiljönförsektorsansvarsärskilt ettmed ansvar somett

varandra.medsamverkaochsamarbetamåste
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miljöarbetetIntegrering av

lämpligtorganiserat ochdet blir påMiljöarbetet går underlätta sättatt omom
riktlinjertydliga och mål,överblick det hamyndigheten får god atten av genom

redovisning.uppföljning ochansvarsförhållanden och rutiner förklargjorda

föreslå förbätt-hitta och lösa problemblir därmed också lättareDet samtatt
Återrapporteringen underlättas.till regeringen Enoch åtgärder.ringar ex-nya

ochallmänheten andramiljöredovisning visa förockså sättär ett atttem sam-
for kontinuerligtoch har strategisitt miljöansvarhällsaktörer attatt staten tar en

regeringens besluti linje med riksdagens ochsitt miljöarbete,förbättra attom
erfarenhetsmässigt lederdettamiljöansvar. fördelmåstealla En är attta annan

myndig-kostnader föroch därmed minskadeelfektivare resursanvändningtill
heten.

miljöfrå-brettlandsting och företag har tagitkommuner,Många ett omgrepp
mål, åtgärderproblemställningar,och inlett arbetet med systematiseraattgoma

miljöledningssystem.införaoch följa miljöarbetet. har skettDet attgenomupp
miljö-instrument organiseraSystematisk miljöledning användbart för attär ett

inomarbetet, offentlig sektor.även

och integre-innehållet i miljöarbetetinföra miljöledning därAtt är en process
ringen det- inte i sig ska i fokus.ståsystemetav -

delar:grundmodell för miljöledning består följande sjuEn av

ledningens åtagande ochHögsta engagemang
internationella och erfarenheter från olika delarGenom både nationella av sam-

miljöarbetehället förutsättning för lyckas med integreraatt att attvet man en
Myndighetens högstainstruktioner organisationen tydliga.och krav påär äratt

ledning ha sig för genomföra integrering och detta måstebestämtmåste att en
visas fortlöpande i såväl konkret handling.konsekvent och ord som

Miljöutredning hur miljönpåverkar vi-
kan omfattautredning verksamhetens effekter miljön. UtredningenEn påav

liksom direktmiljöeffektema administrativa verksamhetenfrån den interna och
följd beslutindirekta miljöeffekter tillmiljöpåverkan via utsläpp ochetc. av

samverka med andrafattats. Genom utredningen kan behovenäven attsom av
internationella insatser.uppmärksammas liksom behoven av
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miljö-isin rollochmiljöpåverkansinkunskaperhaMyndigheten måste seom

byggerverksamhetenfrånmiljöeffekternakartlägga manGenomarbetet. att
detunderlättarmyndigheten. Dettainommiljöñågomakringkompetensenupp

prioriteringarochmiljöhänsyn rättgöraintegrera attmedarbetetfortsatta att
förförutsättning attmiljöutredningenfrån ärKunskapernaawägningar.och en

interntsåvälmiljöpolicyn, externt.förklaraochmotiverakunna som

arbetaskahurMiljöpolicy vi- principerfast deslåinriktningen,övergripandedenpekaMiljöpolicyn ska ut
miljöarbetet. Etttillinställningmyndighetenstydliggöraochgällaskasom

betraktamiljöarbetetförbättrakontinuerligt attär nor-somkrav påinternt att
berörs,intressenstatligaväsentligasammanhang, omnärmalt. vissaI t.ex.

ellerinriktningverksamhetenselleruppståkommakostnader kan att omstora
förankrasbehövamiljöpolicynförstadenkanpåverkas,prioriteringarviktiga

regeringen.hos

uppnåskavadverksamheten viMiljömål för - övergri-myndighetenformulerarmiljöpolicynochmiljöutredningenUtifrån
uppfyllaGenomverksamheten. attförmiljömålinternadetaljeradeochpande

påkravetdetmyndighetenkonkretiserarmåldärefter egnaochmålen sätta nya
förbättringar.kontinuerliga

detgenomförhur viHandlingsprogram - miljömålen.uppnåförgenomföra attochutarbeta ettskaMyndigheten program
ochfördelningenarbetsmetoder resurseråtgärder, samt ansvarbeskrivs avDär

miljömålen.nåfor att

fördelningochIntegrering ansvarav
fördelas.skainnefattardettabefogenheteroch demiljöansvaretgenerellaDet
för kom-utbildningsplanerbehövsverksamheteniintegrerasmiljöfrågomaSka

dokumenteras.ochfastbehöva läggaskanRutinerpetensutveckling.

lyckatshur harUtvärdering/uppföljning vi- bedömaska kunnamyndighetenförutvärderasregelbundet attskaMiljöarbetet
effektivtgenomförs påmiljömålen ettföljs ochmiljöpolicyntilllederdet attom

på.dettaflera göraMiljörevision sätt attettärsätt. av
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Kunskap :miljöfrågor förutsättning för miljöhänsyn ska i allaär att tasom en
verksamheten. handlardelar Det höja den generella miljömedveten-attav om

heten hos de anställda för de ska hur deras arbete miljpåverkaratt veta eget ön.
Därför måste all personal inom myndigheten få basutbildning myndig-en om
hetens miljöpåverkan och hur och ska miljöhänsyn i sitt arbete.tavar en egna

detta kanUtöver riktade utbildningar behövas för vissa nyckelgrupper t.ex.
upphandlare.

Myndighetens ledning måste regelbundet följa och utvärdera miljöarbetetupp
med avseende miljöpolicynpå miljörevisioner. Flera myndighetert.ex. genom

Banverket, Vägverket och skogsorganisationen omfattast.ex. redan idag av
krav intemrevisionpå enligt förordningen 1995:686 intemrevision vidom
statliga myndigheter mfl.. sådanEn revision ska rutiner ochsystem,avse orga-
nisation den ekonomiska redovisningen, revisionen får omfattasamt ävenmen
andra uppdrag.

Resultaten från miljöarbetet bör myndigheterna i sin årsredovisningpresentera
och Riksrevisionsverket bör granska miljöarbetet, i likhet med de granskaratt
den ekonomiska redovisningen och övrig förvaltning se sidan33.

Miljöanpassad statlig upphandling tjänsterochav varor

varje departementsområdeFör bör några myndigheter reglerings-genom
breven för 1997 få i uppdrag redovisa de miljöanpassat sinatt om upp-
handling och tjänster. Det bör myndigheter fått iav varor vara samma som
uppdrag integrera miljöarbete i sin verksamhet Quilotmyndighetema.att

Även regeringskansliet måste miljöanpassa sin upphandling.
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framNaturvårdsverketMiljövårdsberedningenbeställningPå tar enav
börRegeringenupphandling.miljöanpassad statligvägledning för en

uppdragNaturvårdsverket iför 1997regleringsbrevetviaöverväga att ge
kunska-ökaeller pågrund utbildavägledningenmed sättannatatt som

Prio-område.upphandlare på dettastatliga myndigheternasdehosperna
redovisa debegärt skaregeringenmyndigheterdebörritet omsomges

statligaingår i denmyndigheterdeupphandlingen,miljöanpassat som
upphandlande enheter. Iregeringskanslietsinköpssamordningen åtsamt

hurutvärderingförstaunder 1998bör ingåuppdraget göraatt upp-aven
i samverkangenomförasbörUppdragetmiljöanpassats.handlingen har

Kemikalieinspektionen.upphandling ochoffentligNänmden förmed

1992:ändring i lagenföreslå riksdagenRegeringen bör överväga att en
utfärdaregeringenbemyndigaroffentlig upphandling att1528 somom
skahur miljöhänsynkanvilkautifrån tas.bestämmelser, närmare anges

liksomutvärderingNaturvårdsverketsinväntaförslag börsådantEtt ovan
erfaren-bygga påmyndigheterna ochstatligafrån deerfarenheterna även

landsting.ochkommunersynpunkter frånochheter

miljö-Upphandlingbetänkandehar imiljöutredningenUpphandlings- och en
ochhöjasupphandlamas måsteföreslagitbl.a.SOU 1996:23fråga statusatt

förslag.i dettaMiljövårdsberedningen instämmerförbättras.kunskaperderas

upphand-vidnyttjasska14001 och EMASockså hur ISOBetänkandet nämner
14001ISObl.a. bero pådagslägetmöjligt idet intelingen. attAtt är uppges

Vi vill härEMAS-registrerat.företagsvensktgodkänd ochinte äratt ettär
systematiken i miljö-förutsättningarna ochreglererartill dessalägga systematt

kan variera,nationella lagkraven,ambitionsnivån det.inte på Dearbetet, som
miljöarbetet.förabsolutnivåenda kravet pådetutgör en

miljöarbete.integreratingå imiljöanpassad upphandling börEn ett

aktivt bidramyndigheternakanupphandlingenmiljökrav vidställaGenom att
samtidigtochoch tjänstermiljöanpassadeutvecklingtill varorav meren

Regeringenverksamheten.miljöeffekterna från dennegativaminska de egna
2000,arbetslösheten till århalveraVissa åtgärder förskriveri proposition att

1995/96:222,finansiering mm. prop1995/96,budgetåretändrade anslag för
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bl.a. enhetliga miljökrav fårGenom för upphandlingenatt ange pro-
incitamentducentema miljöanpassade och tjänster,att styra mot varor

sikt kan bidravilket på till svenska företags exportrnöjligheteratt
ökar.

Eftersom verksamhet och allaall produkter påverkar miljön bör miljökraven
successivt all upphandling, från och produktområden med kändavse varu-
miljöpåverkan till alla tjänster traditionellt inte förknippats medtyper av som
sådan påverkan finansiella tjänster. Vissa områden bör komma i förstat.ex.
hand. Välinfonnerade konsumenter, bland vilka statsförvaltningen och annan
offentlig förvaltning ingår, kan pådrivande kraft i miljöarbetet.utgöra storen
Upphandlama statligapå de myndigheterna har viktig roll eko-även renten av
nomiska skäl.

Inom regeringskansliet måste Förvaltningskontoret och övriga upphandlande
enheter, på myndigheterna, miljöanpassa sin upphandling, alltsättsamma som
från kontorsmaterial och utrustning, och till städningvärme m.m..

Upphandlings- och miljöutredningen SOU 1996:23 konstaterade olikaatt
källor och inte sällan motsägelsefulla uppgifter vadpresenterar ärnya om som

betrakta miljöanpassat; det kan myndigheter, leverantörer,att som vara
branschorganisationer, miljöorganisationer, fack- och dagspress. innebärDetta
svårigheter för upphandlama i situation där kunskaper och erfarenheteren
saknas.

Naturvårdsverket har i 4508 Offentlig upphandling med miljö-rapporten
hänsyn uppmärksammat behovet höja upphandlamas kunskaper. Rap-attav

redogör för vad bör tänka vid offentligpå upphandlingporten även man av
kemikalier, och trycksaker, träprodulcter, metaller, plastprodukter,papper- tex-
tilvaror, byggnadsmaterial, elektronik och elektriska produkter, fordon, däck,
arbetsfordon och arbetsredskap, fordonsvård och underhåll, energi, sjukvårds-
artiklar, batterier, förpackningar livsmedel. informativRapportensamt ärav

skriveninte utifrån upphandlamas vardagssituation de statligapå myndig-men
heterna och således inte användaranpassad.

Miljövårdêbêredningens enkät visar de statliga myndigheterna allmäntatt rent
efterlyser och praktiskt användbar information ochkonkret kunskap. Upphand-
lings- miljöutredningen efterlyser adekvataoch arbetsverktyg i hän-att sätta
dema upphandlama.på
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myndig-hoskunskapernahöjaförnationelltsaknas idag attDet ett program
praktiskbeställtdärförharMiljövårdsberedningenupphandlare. enheternas
statligadenförNaturvårdsverketfrånvägledning attanvändaranpassadoch

upphand-statligasig tillriktaskaVägledningenmiljöanpassad.upphandlingen
och kontorsmas-produkterelektronik/elektroniskaomfattaoch kommerlare att

konferenser,ochhotellochkemikalier, transporter,batterier,kiner, resor egna
ochandrasekundärt kanenergikonsumtion. varorochmöbler samtpapper

1996 ochoktoberden l tasklarskaVägledningenfråga.ikommatjänster vara
Kemikalieinspek-ochupphandlingoñentliförNämndenmedsamarbetefram i g

UOHCU.

lagenmöjligheterdemöjligt på omlångtska såVägledningen ta somvara
be-vardagssituation ochupphandlamasfrånutgåochupphandlingoffentlig ger

hjälp.ochstödhov av

denskabeställningenEnligt ta upp,

stärkas. DetbehöverrollUpphandlamasmiljöarbetet:roll iUpphandlamas
på-och kanbetydelse nyttastorgörade har somframgåska därför storatt

också harsådanochproduktutvecklingmiljöanpassad attdrivare för enen
och tillväxt.industriutvecklingbetydelse för

upphandlingförregelverkenkortfattatAvsnittet ska presenteragällerVad
miljö-producentansvar,ochLKPbestämmelserrelevantaoch andra t.ex.

och14000ISOinnebördoch derasstandarder t.ex.mårkningssystem,
försiktighetsprincipen.miljöarbetetförprinciperviktiga t.ex.EMAS,

hur läm-möjligtochställaskanhur kravframgåskaman Det omHur gör
inomsamarbetetocksåbörAvsnittet myn-bedömas. taskaanbudnade upp

upphandlingsfrågor.idigheten

framgåskaoch det attlivscykelperspektivfrånskeskaUpphandlingen ett
börocksåinköp,förkostnaderna avsehänsynen,ekonomiska utöverde

omhändertagande.ochdriftförkostnaderna

livslängd,långkankvalitetskraven t.ex. re-ochfunktions-generella avseDe
återan-kemikalier etc,energi,användningminimal vatten,surseñektivitet av

miljöfar-och frånvaroavfallsalstringbegränsadåtervinning, avellervändning
komponenter.liga
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viktigtDet Naturvårdsverket, tillsammans med Nämnden för offentligär att
upphandling och Kemikalieinspektionen, fullföljer arbetet med vägledningen
med genomföra riktad utbildning upphandlare vid viktiga statligaatt en av myn-
digheter och vid regeringskansliets forvaltningskontor och övriga upphandlande
enheter. den offentligaHur upphandlingen utvecklas bör utvärderas sedan väg-
ledningen och kunskaper forts och hunnit bli tillämpade. Vägledningen måsteut
ständigt förnyas och hållas aktuell.

Vad kan göraregeringen

Regeringen saknar konstitutionell tala for myndigheterna hur de skarätt att om
tillämpa lagstiñningen regeringsformen 11 kap. saknas7 Det dessutom ett
bemyndigande i lagen 1992:1528 offentlig upphandling det möj-görom som
ligt för regeringen reglera omständigheterna kring miljöanpassadnärmareatt en
upphandling. inteDet heller möjligt använda regleringsbrevenär påatt ett
sådant myndigheterna kan uppfatta dem styrning lagtillämp-sätt att som en av
ningen i viss riktning eller i visst hänseende.etten

Det blir därmed viktigt regeringen aktivt följer lagtillärnpningenextra att upp
för kunna bedöma det behöver vidtas åtgärder olika slagatt dett.ex.om av om
behöver tillägg eller ändringar i lagen offentlig upphandling igöras mil-om en
jöanpassad riktning. Regeringen bör sålunda via regleringsbreven för 1997 ge

antal myndigheter i uppdrag redovisa de miljöanpassatett sinatt om upp-
handling, vilka krav då har ställts för olika varor/tjänster hursamt storsom
andel den totala upphandlingen miljöanpassad. bör ocksåDe redo-ärav som
visa det finns problem eller hinder för detta och förslag hurpå proble-om ge

kan övervinnas.men

Eftersom regleringsbreven inte går använda för offentligaatt styraatt statens
upphandling bör regeringen föreslå riksdagen ändring lagenöverväga att en
1994:1528 offentlig upphandling. Regeringen, eller den myndighetom rege-
ringen möjlighetbör få utfärda bestämmelser tydliggör hur miljö-utser, att som
påverkan ska i förfrågningsunderlaget. Exempel på vad kan behövaanges som
förtydligas upphandlandeden enheten vid prövningen anbudetär ska be-att av
akta hushållning med energi och andra livslängd, möjligheterresurser, varans
till återanvändning eller återvinning och till reparationer.
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utfär-myndighetdenfalli såbörupphandling somoffentligför varaNärrmden

ochNaturvårdsverketmedsamarbeteibestämmelser, närasådanadar men
itjänsterochvissaupphandlingenEftersomKemikalieinspektionen, varorav

andramiljösynpunkt änfrånintressantaupphandlingenoffentliga ärden mer
förslagvilämnar3bilaga ettdessa. Ijustriktaskunnabestämmelserna motbör

bemyndigande.utformningmöjlig etttill av

myndig-frånåterrapporteringenavvaktabörriksdagentillförslagsådantEtt
eventuell lag-införtillsynpunkterviktiga tasså enenligt varaattheterna ovan helapåverkamöjligtdet attskullebemyndigande göraEftersomändring. ett

regeringenbörenbartinteochupphandling statens,sektomsoffentligaden
ochLandstingsförbundetfrånerfarenheteroch ävensynpunkterinhämta

till EUssigförhållaskulleförändringsådankommunförbundet. HurSvenska en
undersökasmåste närmare.regler

reglerings-viaregeringenbörområdetkompetensutvecklingenstödjaFör att
NämndenmedsamverkaniuppdragiNaturvårdsverket att1997förbreven ge vägledningenmedochKemikalieinspektionenochupphandlingoffentligför
upphand-statligadehoskunskapemahöjaeller påutbilda sättgrund annatsom offentligadenhurutvärdering upp-första1998under avoch göralama att en

miljöanpassats.harhandlingen

redovisauppdragifått attmyndighetertill desigriktabörUtbildningen som
deniingår stat-myndigheterdetillupphandling,sin sommiljöanpassatdeom enheter.upphandlanderegeringskanslietstillochinköpssamordningenliga

förstårinköpssamordningi eningårmyndigheter statensdeEftersom som
myndigheterdessa sär-påupphandlamaupphandling ärdelväsentlig statensav

viktiga.skilt



Återrapportering redovisningoch annan

resul-regeringen redovisatillårsredovisningmyndigheter bör i sinStatliga
miljöarbete.sitttatet av

deframslutligt utformas börredovisning ska attsådanHur växa genomen
får iregleringsbreven för 1997pilotmyndighetema inämndatidigare även

Myndigheterna böri årsredovisningarna.miljöarbetetredovisauppdrag att
redovisningen.förRiksrevisionsverket angående formernasamråda med

förord-skede ändra iibör regeringenerfarenheternabasisPå ett senareav
allaanslagsframställan såårsredovisning och1993:134ningen attom

redovisar miljöarbetet.myndigheterstatliga

avseendeårlig sektorsrapportintesektorsmyndigheterDe som avger en
regleringsbreven för 1997.krav viabör få sådantmiljöarbetet ett

miljö-revidera statliga myndigheternasdeRiksrevisionsverket bör även
uppdrag byggabör få iför 1997 RRVVia regleringsbrevetarbete. att upp

pilotmyndighetemamedoch samarbetaerforderlig för dettakompetens att
redovisningen miljö-innehåll ilämplig form för ochutvecklaför att aven

årsredovisningen.iarbetet

Dir 1996:4i uppdragfick den januari 1996Redovisningskommittén 18 ut-att
miljöanknutenlämna vissi sin årsredovisningföretag bör åläggasreda attom
kostnaderoch deredogörelse för de förpliktelserinformation, såsom somen

miljön och beskriv-denuppkommit företagets påverkan påtill följd yttre enav
dennavidtagit med anledning påver-företaget harde åtgärderning avav som

privata företagoktober 1996. Allt flerUppdraget slutredovisas den 31kan. ska
miljöinfonnation i sina årsredovis-tillhandahållavikten frivilligthar insett attav

konkurrenskraft ochbetydelse föreftersom öñrågoma får alltningar milj större
affärsutveckling.

miljöbokslut.kommuner arbetar med kommunalaFlera
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harSamtidigtmiljön.påverkarverksamheterderasochmyndigheterStatliga

Viframtid.för vårochtillväxten menarförbetydelseökandemiljöfaktorn en redovis-vadjämställasverksamhet skaprivat avserochoffentligdärför att
denfrånmiljöpåverkantillorsakernaIbland kanmiljön.påpåverkanningen av informationAllsektom.offentligadeninombeslutfrånhärrörasektornprivata

viktigsärskilt atteffekterliknandeoch är upp-andraframkommakan omsom
märksarnma.

miljö-sittmyndigheterfåredovisarkonstateratMiljövårdsberedningenSom
resul-ochmiljöarbetemyndigheternasÅterrapporteringen17.sidanarbete av

priorite-försvårarbild.splittrad Dettastarktidaguppvisardetfrån entaten
andraochmiljöarbetesamladeuppföljningaroch statensavvägningarringar, av

frånineffektivtdet ävenriskerar göramiljön attpåverkar samtinsatser som återverkningarmiljöarbeteibristerfårsin statenskostnadssynpunkt. I tur
miljöarbeteaktörersandrapåverkareftersomsamhället statendelarandra av ellerkommunerindustri,riktade en-transfereringar motellerreglert.ex. genom isamhällsutvecklingen stort.därmedpåverkarbristerSådanaskilda.

regleraranslagsframställanochårsredovisning1993:134Förordningen om
verksamhetallskaRedovisningen somårsredovisningar. avsemyndigheternas

detvilkaförverksamhetsgrenarindelad iskavilkenbedriver,myndigheten vara
förmålenövergripandedesig pågrundaskaVerksamhetsmål. Dessafinnasska

beslu-riksdagenellerregeringenvilkasamhällssektomförellerverksamheten
resultatrnått.ochmätmetoderfastställasska detVerksamhetsmålvarjeFörtat.

förhållanden ärandraregeringen sominformeraålagd omMyndigheten attär
Riksrevi-verksamheten.prövningregeringensförbetydelseväsentlig avav

årsredovisningen.kopiafåskasionsverket aven

regeringentillmyndigheternaåterrapportering frånintegreradVi att enmenar miljö-statsförvaltningensföljaska kunnaregeringenförgrundläggande attär såmåsterapporteringsådanEnresultat.önskattilllederdetocharbete se om delenkeltska gå tauppgifterna attförutfonnadenhetligt attmöjligtlångt vara
kontrollera.ellerställa sammanav,

myndig-åtgärdervilkaredogörelseinnehålladärförÅrsredovisningen avbör en
miljö-frånresultatetbeskrivninghandfast avåretundervidtagit samtheten en inyckeltal fmnspåFörslagnyckeltal.formiresultatrnåtteller t.ex.arbetet av

4.bilagavägledningen
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regeringensammanställa myndigheternas redovisningar skulleGenom att en
bättre helhetsbild hur statsförvaltningen sköter miljöarbetet. kanDenav ge

effektiviseringar och för förslagunderlag för och prioriteringar i miljöarbetet
departement internt kunnatill vidare åtgärder. Varje skulle härigenom också

vikten miljöarbetet regeringen få bättre underlagtydliggöra och skulle kunnaav
för politiska avvägningar och samverkan departements- och myndighets-över
granser.

de flesta myndigheter miljöarbete inte särskild VerksamhetsgrenFör utgör en
lydelsen i förordningen 1993: och anslagsfram-utifrån 134 årsredovisningom

ställan. Därmed framstår kravet miljöredovisning också otydligt och vipå som
det måste preciseras.attanser

Miljövårdsberedningen miljöfråganEnligt går det normalt inte betraktaatt som
Verksamhetsgren och den bör heller inte betraktas på detta Detsätt.en egen

medför andra sidan myndigheterna anledning eller krav sigå inte har påatt att
utifrån förordningen redovisa sitt miljöarbete i årsredovisningen. Myndig-
heterna har heller inte hatt anledning miljöfrågan förhållandeatt ettse som av
väsentlig betydelse för verksamheten eftersom denna fråga inte alltid har
väsentlig betydelse för myndigheten själv.

Miljövårdsberedningen detEnligt ñnns emellertid inte tillräckligt med praktiska
erfarenheter från redovisning miljöarbetet och från lämpligavad ären av som

former för fåoch ändamålsenliga den. Därför bör praktiska erfarenheter växa
myndigheter myndigheterfram får före i utvecklingen.några Deattgenom

har sektorsansvar för miljön och inte årlig sektors-särskiltettsom avger en
föravseende miljöarbetet bör få sådant krav via regleringsbrevenettrapport

1997
.

Miljövårdsberedningen förstått förändra förord-har arbete medpågåratt ett att
förutsätterningen 1993:134 årsredovisning och anslagsframställan. Vi attom

framtida årsredovisningar integrerad delmiljöfrågan i behandlas som en av
verksamhetsredovisningen eftersom integrering ekonomi miljö i linjeoch ärav

rekommendationer nationella utvecklingen inommed internationella och den
andra samhällsområden.
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viadepartementsområdevarjeinomregeringen reg-föreslagittidigareVi har att

miljö-pilotrnyndigheter göraattnågrakravställer1997 enförleringsbreven
imiljöarbetetinordnaförplanochmiljöpolicy attframutredning, enta en

lik-fåtttidigaremed demtillsammansmyndigheter,verksamheten. Dessa som
pilotmyndigheter ävenmiljöpolicy, börharredanelleruppdragnande varaen

regle-årsredovisningarna. Iviaåterrapporteringsystematiskgällerdetnär en sittfrånresultatenredovisalämpligtpåuppdrag sättingåbör attringsbreven ett
börDeårsredovisningar. ut-följandedäreftersåvälimiljöarbete nästa som

Riksrevisionsverket.medsamrådiredovisningenveckla

rollRiksrevisionsverkets

förord-instruktionverketsframgåruppgiñerRRVRiksrevisionsverkets av
myndigheternasstatligadeieffektivitetengranskaskaRRV1988:80.ning

granskaocksåskaVerketbidragsgivningen.iåtagandenochverksamhet samt
hurochtillförlitlighetdessavseendebl.a.årsredovisningarmyndigheternas

bland flerauppgift ut-är attsärskildredovisats. Enräkenskapemarättvisande
förmöjliggörmandatetbefintligaårsredovisningen. Detförformernaveckla

intedäremotharmiljörevision. DettabedrivaRiksrevisionsverket externatt
det.föroch kompetenskunskapertradition,saknarverketeftersomgenomförts

harINTOSAIsammanslutninginternationellarevisionsorganensnationellaDe
rollaktivfårrevisionsorganenstatligadebetydelsen enuppmärksammat attav

10.sidansemiljöområdetpå

samhäl-förbetydelseharmiljöområdet storMiljövårdsberedningen attmenar
därmedochsysselsättningekonomiema,modernadeitillväxtenutveckling,lets
iregeringenframhåller ävenframtid. Detta prop.välfardssamhälletsförockå

denriktlinjer förtillförslagmedvårpropositionEkonomisk1501995/96:
mm.1995/96,budgetåretföranslagändradeutgiñstak,politiken,ekonomiska

Statligtutveckling.i dennarollviktigsidorna har94. Statenoch29 en
iandra aktörerpåpositivtinverkaregler kanochbeslutstatligaochagerande

menligtocksåfalliutvecklingen, sämstaockså pådärmedochsamhället men
densamma.kostnadsdtivande påoch
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anknytning till aktivt miljö-Parallellt näraliggande ekonomiskfinns ettmeren
minska sina kost-hushållning medarbete. Myndigheterna kan genom resurser

avfallshante-resursförbnikning ochnader energi-, material- ochfort.ex. annan
miljöeffektema sinaring. inte i tid uppmärksamma påOm myndigheterna är av

miljö-miljökostnader och dolda öka, vilket kan ökaåtgärder kan åtgärdsbehov
behöva granskas lik-skulden. Effekterna riktade medel för miljöåtgärder kanav

myndighetema sitt miljöområdet och hur dehur de olika påtar sam-som ansvar
verkar.

direktiven redovisningskommittén framgår,tillAv

för trovärdig redovisning miljöanknuten infor-förutsättningEn en av
mation givetvis den blir föremål for revision. finnsDetär att externen

revisionen.anledning formerna för och omfattningenövervägaatt av
revisorernassärskild fråga härvid vilka krav bör ställasEn är som

sakkunskap dagens revisorer tillgodose dessa krav.och hur kan

Frågan revisorernas kompetens bör bakgrund detäven motom avses
med miljökontrollanter skall byggas inom EMAS-system som upp

systemet"

Miljövårdsberedningen ovanstående bör överföras depåatt synsätt ävenanser
myndigheternasstatliga redovisning sitt miljöarbete.av

bakgrund vadMot vi Riksrevisionsverket ska till-sagts attav som ovan menar
delas uppgiñen rniljörevision granska myndigheternas miljö-att externgenom
arbete liknandepå de granskar övrig förvaltning och ekonomi. Genomsätt som

årsredovisningeni småningomså skriva krav redovisa miljöarbetetpåatt att
blir naturligtdet granskning miljödelen i årsredovisningen.göraatt ävenen av

Eftersom Riksrevisonsverket idag inte förförfogar kompetens sådantöver ett
de viauppdrag bör regleringsbrevet för i uppdrag utveckla den och1997 att

förutsättningarnaklargöra för sådant uppdrag. utveckling kompetensEnett av
miljökunskaperkan i allmänhet, också kunskaper miljölagstiñ-avse men om

miljörevision,ning, miljöledningssystem, möjligheter nyttja kompetens ochatt
andrakunnande myndigheter bör ske parallellt medDetta arbete attm.m..

de tidigare pilotmyndighetemanänmda integrerar sitt miljöarbete och provar
årsredovisning.redovisa sin Riksrevisionsverket och berörda myndig-detta iatt

heter hitta lämpligabör för former för redovisningen.samarbeta att
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Naturvårdsverkets arbeteskillnademapeka påhär viktigtDet motär att som
miljöarbetet isamladeutvärdering detsakgranskning ochinnefattar sam-aven

effektivi-påroll blirmiljön. Riksrevisionsverketseifektema ihället och att se
miljgenomförande sittochförvaltningi de enskilda myndigheternas ö-teten av

detutvärderaredovisas, intehur resultatet sammantagetarbete på attsamt om
vilketlångtgående resultat,tillräckligtmiljösynpunkt önskvärt ellerfrånår ett

uppgift.Naturvårdsverketsär

kontinuitetFortsättning och

Statsrådsberedningenunder ledninginterdepartemental arbetsgruppEn av
fullföljautveckla ochihop,regeringskansliet för hållabör skapas inom att

miljöarbetet.integreringenden statliga av

föraktivtvarje departementföreslårMiljövårdsberedningen etttaratt ansvar
varje depar-inomverksamhetenden statligamiljöpåverkanåtgärda denatt som

stegvis strategi förföreslår ocksåtill. Vi attupphovtementsornråde enger
ökarvilken kompetensenstatsförvaltningeninommiljöarbetetintegrera genom

tillfram Detkommeroch erfarenheterkunskaperi takt med de tas vara.att som
och organisationberedskapfinnsregeringskanslietviktigt det inomdåär att en

för klara detta.att

tilldepartementsområde kan kommamyndighet inomErfarenheter ñån etten
inomerfarenheterkanPå ettmyndighet inomhos sättannat.ettnytta sammaen

miljöarbete,utförtinformationoch nyttjapåfråndepartement, att ta omvara
ambitions-risk förfinns ocksåandra departement. Dettill inom attnyttavara

departementsom-olikaolika mellan deoavsiktligt kan blii miljöarbetetnivån
rådena.

interdepartementalregeringskansliet skapasdet inomföreslår därförVi att en
erfa-tillochbearbetasamla in,till uppgiñska ha taarbetsgrupp. Den att vara

ambitionsnivåerlämpligaarbete, samtpilotmyndighetemasrenheterna från sätta
såväl inomintegreringsprocessenden fortsattadriva påsamordna och rege-

resultaten frånhurErfarenhetermyndigheterna.ringskansliet gentemot omsom
börårsredovisningarnaviaeller följsmiljöarbetemyndigheternas mäts upp

myndigheternahurbevakabör ocksåArbetsgruppenuppmärksamhet.ägnas
upphandlingregeringskanslietsochregleringsbrevenifullföljer uppdragen att

regeländringar.behövligainitieralämplig tidpunktvidmiljöanpassas samt att
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ligger också hitta lämpliga tidpunkter föratt i denatt ta nästa steg process
redogjort försom ovan.

För inom regeringskansliet förankringatt så högsta ledningsnivånäraen som
möjligt och kunna driva på miljöarbetet via linjeansvaret bör arbetsgruppen
ledas Statsrâdsberedningen. Därigenom går det också undvikaav att ett synsätt
där Miljödepartementet framstår ansvarigt för allt miljöarbete det inärsom
själva verket regeringens och regeringskanslietsär ett detta arbeteansvar om
ska integrera på naturligtatt ett sätt.

Det måste också fortlöpande till kampanjer olika slag för synliggöra ochattav
driva på miljöarbetet inom statsförvaltningen. kanHär Kronoma blandt.ex.
Verken"-kampanjen2 uppslag. Andra uppslag återkommandeett semina-ärvara
rier för information till eller utbyte kunskaper och erfarenheter mellanav myn-
digheters chefer eller nyckelpersoner miljösamordnare eller upphandlare.t.ex.

Den interdepartementala arbetsgruppen bör kunna initiera sådana seminarier/
kampanjer eller föreslå regeringen uppdra lämpliga myndigheteratt att
genomföra dem. Seminarier eller infonnationsträñar vänder sig tillsom myn-
digheternas ledning och chefer bör däremot själv initiativ till ochtagruppen
genomföra.

För Miljödepartementet förändras inte uppgifterna efter införande interde-av en
paitemental arbetsgrupp enligt Miljödepartementet roll blir fort-ävenovan. att
sättningsvis samordna och driva på miljöarbetet helhet, det blirsom men ar-
betsgruppens uppgift samordna och driva på integreringenatt miljöhänsynav
inom statsförvaltningen.

Regeringenlanseradekampanjen990 för fungerandeväl statligamyndigheterattutse och redatavarfördessafungeradepå väl.Slutrapportenöverlämnades kampanjen1992.I ingick tävlingen ombästaårsredovisning Statskontoretpublicerade.som
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miljöhänsynKommittédirektiv om

miljödirektivkommittéedirektivsärskildautformabörRegeringen som--
miljö-de skaanvisningarutredningar vägaoch attkommittéer omger

för miljökonsekvensernabeskrivautredning ochsinhälsoaspekter ioch
fram.de läggerförslagdeoch hälsa av

och redo-bedömermodell för hurinnehållabörMiljödirektivet manen
motiveringsärskildpå när ettkravhälsoeffektermiljö- ochvisar ettsamt

miljö ellereffekter pånegativapåtagligainnebärakanförslagframlagt
hälsa.

underlag förframutredare förochkommittéer att tatillsätter rege-Regeringen
vilkaregeringenutredningsdirektivenbeslut.riksdagens Iochringens anger

anvisningarsärskildadessutomfinnsbehandlas. Detskafrågeställningar som
EU-aspek-behandlaskautredarenfordrarutredare. Deochkommittéer attfor

där-saknasförslaget. Detkonsekvenserekonomiskaregionalpolitik och avter,
konsekven-beskrivaochmilj öaspektemabehandlaanvisningar attemot om

miljödirektiv.hälsa,miljö ochför ettserna

själv-ochnaturligmedbör finnasförslagetMiljöaspekter som enmenarav
helaunderbeaktasochutredningsarbetetitidigtsamhällsaspekt redanklar

uppmärksammatidigtutredningenfördet lättareblir att omarbetet. På så sätt
miljö-beñnligaförvärraellerskapariskerarförslag attkommande att nyaett
ikostnadertilllederocksådettaminskar ochdessaeller sam-problem omom

gångutredningsarbetets äntill underlättareeffekterNegativa rättahället. attär
det.slutskedeti av

gälla förskamiljöhänsyndirektivutfärdadärförRegeringen bör ett somom
utredare.ochkommittéersamtliga

ochmiljö-bedömerför hurmodelldet finnasdirektiv börsådantI manett en
slutgiltiga för-i deteffekterredovisa dessakrav påhälsoeffekter, attettsamt

ingåfår bör momentkommittéeselqeterare ettutbildning somdenslaget. I som
skamiljöbedömninghur göras.exempelochförklarar enger

proposi-regeringensmed ifinnasocksåmiljöeffekter börRedovisningen av
riksdagen.tilltioner
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bilagaI länmarl därför förslag på modell för belysaett och beskrivaatten
miljö- och hälsoeffektema utredningsförslag eller propositioner.av

Utöver redovisning mjljökonsekvensema bör förslagsställaren bedömaen av
förslaget riskerar negativt låsa inriktningen på miljöarbetetatt eller hindraom

någon miljöanpassa sin verksamhet.att Dessutom bör denne redovisa någraom
medvetna överväganden eller försök gjorts för förslag stimuleraratt ett som
utvecklingen i för miljön positiv inriktning. Om förslaget medför påtagligten
negativa effekter på miljön ska det finnas särskild motivering till varför för-en
slaget ändå läggs fram.
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förslagframlagdaKonsekvenser av

samtligatilldirektivregeringens1995:22 gällerutredningsdirektivetEnligt
ochåtagandenoffentliga attutredaresärskilda prövaoch attkommittéer om

konsekvenser.jämställdhetspolitiskaredovisa

kostnadermedförainledningsviskanmiljöhänsynintegreraförförslagVåra att
ochsystematiskigångfåifrämstbestårKostnaderna att enmyndigheterna.för

Riksrevisionsverket attförochmyndigheternapåmiljöledningdokumenterad
börkostnaderdessamiljörevision. Vi attförförutsättningarna menarbygga upp uppgifter.normalamyndighetsrespektiveförinomkunna ramarnarymmas

organiseratmedvetetocheffektivareunderstrykassamtidigt ettatt merbörDet
verksamhetenförutgiñemaminskakaninommiljöarbetegenomfört statenoch

förbruk-minskaddettaExempel på ärresurshushållning.bättreföljd avsom en minskadeutrustning,livslängd påökadoch av-slitagematerial, lägrening av resande.minskatochspillminskatenergiåtgång,lägrefallsmängder,

med-miljöarbete,integreratföljdkan, etthelhetsamhälletFör avensomsom statligaföljdtillmiljförkonsekvenserna ön nyaavökaförvägivetenheten om
motåtgärderdyrabehovetkanDärigenomåtgärder.andra avellerbidragregler,

iaktörerandrafrånellerstatsförvaltningen sam-delarandrafrånefterhandi av
successivtkanmiljömyndighetemapåArbetsbelastningenminska.hället

minska.komma att

kanmiljöarbete,integreratiingårupphandling, ettstatligmiljöanpassadEn som
avsättningsmöjligheterökadetillledaproduktutveckling,industrinsstimulera

förbättradtillförlängningeniochproduktermiljöanpassadeindustrinför av
sysselsättning.ökadochkonkurrenskraft

ök-dennamiljöskuld attsamhälletspåeffektpositiv genomÅtgärderna har en
minskar.ningstakten

jämställd-förkonsekvenserfår någrainteläggerhärviförslagdeVi attmenar
heten.

följande.anföravivillförslagutifrån våramiljökonsekvensemabeträifarVad
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miljöanpassadEn offentlig upphandling ökar tillgången på kretsloppsanpassade
och minskar avfallsmängdema driver på utvecklingen.att statenvaror genom

Det stimulerar också framväxten miljöanpassat beteende hosett andraav mer
aktörer i samhället. Integrering miljöhänsyn i myndigheternas verksamhetav
minskar deras åtgång på och energi minskar deras avfallsmängdersamtresurser
och utsläppen från statlig verksamhet. Förslagen den långsiktiga inrikt-styr
ningen på miljöarbetet på positivt följerHärav våra förslag fårett sätt. posi-att
tiva effekter på miljön.
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lBILAGA

beslutsförslagmiljökonsekvenserbedömaförModell att av

bedömning försla-sammanvägdiKonsekvensbeslcrivningen ska resultera aven
påtagligtförslagetnedanstående. Innebärmiljökonsekvenser baserat på attgets

särskild motivering tillska det finnasmiljöeffekter kan uppstånegativa en
ändå läggs fram.varför förslaget

förslaget kanredovisaockså ingåbedömningen börsammanvägdadenI att om
detsin verksamhet,miljöanpassahinder för någonkomma attutgöraatt om

med-någrainriktningen miljöarbetetlångsiktigt låsa påriskerar samtatt om
förslagfå frami fall gjorts föröverväganden eller försök så ettattvetna som

positivt håll.från miljösynpunktutvecklingenkan stimulera ett mer

bedömningen miljökonsekvenser,Utgångspunkter för av

transporter
minskaeller flyg kan kommatill sjöss, med tågpå attväg,transporternaom-

eller öka
minska eller ökakommaenergiförbnikiringen för kan atttransporterom-

utsläpp och bullerpåverkan på-

energi undantaget transporter
minska eller ökaenergi kan kommaförbrukningen attavom-

olja, kärn-olika energikällor el,i fall fördelas påförändringen såhur gas,-
olika slagkraft, fasta bränslen av

utsläpppåverkan på-

avfallprodukter och
återvinningkretsloppsanpassning återanvändning eller avav varaom en-

kemikalier kan kommaoch produkter frånavgiñningmaterial, attav varor
missgynnasellergynnas

eller ökaavfall kan komma minskamängdema alstrat attom-
avfall, kämavfallmiljöfarligt avfall, konventionelltvilka avfallstyper som-

påverkaskan komma att

genetiskt materialmångfald flora, fauna, naturligtbiologisk
försämrasförbättras ellerskyddet den biologiska mångfaldenom av-
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marknyttjande
områdenandraellerriksintressenmarkområden,oexploateradetidigareom- påverkaselleranspråkikan kommamiljönförbetydelse att tasav

mångfaldbiologiskmarknyttjande,energi,undantagetnaturresurser
mahnt.ex.förnyelsebarainte ärförbrukningen naturresurser somavom- eller ökaminskakommanaturgrus kanoch att

energiochejbullerochövriga utsläpp transporter
kanochluñmark,till vattenmiljöpåverkande ämnenutsläppen avom-

ökaellerminskakomma att
ökaellerminskakan kommasamhälletibullret attom-

hälsamänniskors
hälsamänniskorsförinnebärapåtagligt kanovanståendenågot menavom-
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BILAGA 2

Sammanfattning frånresultatet enkät statsförvaltningensav om
hänsynstagande till miljön

Ca 40 % de uppfattar de har miljöansvar. Orsakerna ochsvarat att ettav som
bakgrundema till denna uppfattning varierar. Verksförordningens krav på att
myndigheten i sin verksamhet ska beakta miljöpolitiken hänvisar enbart en
mindre mängd myndigheter till, alla de tillfrågade myndig-trots att nästan av
heterna enligt sina instruktioner antingen ska tillämpa detta lcrav eller har ett
särskilt miljöansvar uttryckt Få myndigheter har och doku-annat sätt. utrett

hur deras verksamhet påverkar miljön.menterat

Ungefär 1/4 de de har ledningssystem fångarsvarat att ettav som uppger som
miljöfrågoma. bakgrundMot bl.a. Övriga frågorpå i enkäten börupp av svaren

utfallet tolkas försiktighet.med de saknarAv sådant återfinnsett systemsom
både de sig ha och de saknar miljöansvar.ettsom anser som

minoritetEn redovisar resultaten sitt miljöarbete. Bland de detgör ärav som
redogörelse i årsredovisningen något vanligare andra Inget enskiltän sätt.en

redovisningssätt dominerar.

Myndigheterna har behov hjälp och stöd i olika former för klaraattav av en
integrering miljöarbetet och det finns behov kompetensutveckling påav av
miljöområdet.

myndigheter uppfattarInga regelverket några hinder för derasatt utgör egna
miljöarbete. bakgrundMot minoritet inte sin miljöpå-att ämm utrettav en
verkan, de flesta saknar ledningssystem miljöfrågorför och myndig-att ett att
heterna sig behöva ökade kunskaper kan inga säkra slutsatser drassäger om
den faktiska förekomsten sådana hinder.av
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3BILAGA

upphandlingoffentlig1992:1528i lagenändring omtillFörslag

bestämmelserAllmännakap.1

22 §

anbudsprislägstharanbuddetantingenskallenhet somupphandlande antaEn
tillhänsyn samt-medfördelaktigaekonomisktdet mestanbuddeteller ärsom miljöpåverkanfunktion,driftkostnader, m.m.pris,såsomomständigheterliga

upphandlingi angeellerförfrågningsunderlaget omi annonsenskallEnheten
möj-skallOmständighetemabetydelse. omtillmäterdenomständighetervilka

först.viktigastedenmedangelägenhetsgrad,efterligt anges bestämmelsermeddelafårregeringenmyndighet utserdenellerRegeringen
fårDessa ävenskallmiljöpåverkan avseföromständigheterna aggähurom

bvszgentreprenad.ellertiänstviss vara.

i 2-5tröskelvärden angesde somunderstigerUpphandlingkap. som6
kap., m.m.

12§

anbudsprislägstharanbuddetantingenskallenhet somupphandlande antaEn
tillhänsynmed samt-fördelaktigaekonomisktdet mestanbuddet äreller som miljöpåverkanfunktion,driftkostnader, m.m.pris,såsomomständigheterliga

upphandlingi iannonseneller angeförfrågringsunderlaget omiskallEnheten
möj-skallOmständighetemabetydelse. omtillmäterdenomständighetervilka

först.viktigastedenmedangelägenhetsgrad,efterligt anges bestämmelsermeddelafårregeringenmyndighet utserdenellerRegeringen
fårDessa ävenskallmiliöpåverkan avseföromständigheterna anges.hurom

bveaentreprenad.ellertiänstviss vara, haranbuddetskallenhetupphandlande anta somfalletdetFöreligger att en
lågt,orimligtdenanbudförkasta varaenheten anseranbudspris, får somlägst
till-fåttinteochanbudetlågatill detförklaringbegärtenhetensedanförstdock

skriftligt.begärasskallFörklaringenfredsställande svar.
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Förord

välfärdssamhälletsFör framtid det viktigt skydda miljön.är All verksamhetatt
i samhället påverkar miljön och därmed också den och samhällets eko-egna
nomi och alla delaktiga i miljöarbetet,är myndigheter och organisationer så-
väl enskilda märmiskor. Frågan hur medvetet detta sigär uttryck.som tar

Miljöproblem i samhälletuppstår brister i användningen våragenom av resur-
Här finns också ekonomisk anknytning. Miljöarbete handlar i grundenser. en
samhällets långsiktiga välståndsutveckling och dess förutsättningar ochom är

fråga hushålla med våra bådeatt mämiiskor, miljö ochen om resurser pengar- -för denna utveckling ska bli hållbar.att Staten har och måsteett gåstort ansvar
i takt denmed allmänna samhällsutvecklingen. Näringsliv och kommuner har
redan påbörjat arbete med integrera miljöfrâgomaett tillatt naturlig delen av
verksamheten och välinfonnerade konsumenter inkluderad kanstaten utgöra- -krañ i miljöarbetet.storen

Åtgärder punktutsläpp och andra relativtmot avgränsbara problem skyd-samt
det våra naturområden har länge dominerat miljöarbetet. Vi har framgångs-av
rikt lyckats minska miljöproblemen på många dessa områden. Framöverav
kommer miljöarbetet handla åtgärda problematt orsakadeatt mångamer om av
källor och där spridningen diffus samtidigtär många blir drabbade.som
Miljöfrågoma invävda i samhällsstrukturenär och i samhällsutvecklingen, de
griper i varandra i komplext samspel. Detta fordrarett strategi ochen annan

tidigare för kommaangreppssätt än dem.att

Riksdagen och regeringen har slagit fast principen samhällssektoremasom
miljöansvar. Alla aktörer från myndigheter till enskilda inom samhälls-en- -sektor eller samhällsområde har enligtett denna princip för und-ett attansvar
vika miljöproblem och för lösa de redan existerande.att Detta förutsätternya

det i allt beslutsfattandeatt och i all planering sker sammanvägning miljö-en av
hänsyn och ekonomiska hänsyn. Myndigheterna måste inordna miljöansvar och
miljöhänsyn naturlig och självklar del den övriga verksamheten.som en av
Dessa hänsyn ska miljöeffekterna från såväl myndighetens utåtriktadeavse
verksamhet den interna.som egna
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fastlagt. gårformellt för miljön Dettavissa myndigheter sektoransvarFör är ett
innebärför miljöngrundläggande miljöansvaret. sektoransvardet Ett attutöver

riktlinjermiljömål ochi linje med nationellt fastlagdafå till stånd utvecklingen
utifrån den roll, defölja, påverka och driva andra aktöreratt resursergenom

mil-har. Eftersommöjligheter dessa myndigheteroch de befogenheter och som
itvärsektoriella behöver detta oña sketill sin karaktärjöproblemen är samver-

samhället.statliga myndigheter och aktörer ikan med andra

Miljövårdsberedningen



Inledning
Sarnhällssektoremas generella miljöansvar innebär samhällets alla aktöreratt
från organisationer och företag till enskilda människor inklusive myndighe-

har för minskaterna sinett negativa påverkanatt på miljön och föransvar att
medverka till hållbar utveckling.en

Källorna till miljöproblemen i allt högre grad integreradeär i samhällsstruktu-
Detta ställer krav och genomgripande förändringar kommerren. krävasnya att

för genomföra miljöanpassningatt hela samhället. Miljöhänsynen måsteav
komma mycket tidigare i alla beslutsprocesser. Oerhört många beslut med
miljöhänsyn måste fattas väldigt många aktörer på alla nivåer i samhället.av
Nya lösningar, inte alltid kan skönjas idag, måste skapas.som

En förändring innebär ovanstående integår lagstyra. Iställetsom att måste varje
aktör i samhället utveckla kompetens på miljöområdet för kunnaen egen att

på och kunna fatta frånrätt sätt samhällssynpunkt välagera awägda beslut i
vilka miljöhänsyn får betydelse. Eftersomstor så många miljöfrågor till sin
karaktär tvärsektoriella blirär samverkan med andra mycket viktig. De statliga
myndigheterna och statsförvaltningen helhet har här särskiltettsom ansvar

den påverkan dessa utövar upphandling,genom t.ex. regler och andragenom
beslut.

Regeringen och Riksdagen har ställt sig bakom principen hållbar utveck-om en
ling prop 1993/94:1 1 Denna princip har sin grund i Rio-deklarationen ommiljö och utveckling från juni 1992.



utvecklingHållbar

rättvistpå sådant denmåste sätt attfulgöras ettutvecklingtillRätten
avvecklingbehovgenerationerskommandenuvarande ochtillgodoser av

och

miljönmåste skyddet utgörahållbar utvecklinguppnåFör att enaven
någotbetraktasoch inteutvecklingsprooessendelintegrerad somav

därifrån.isolerat

Rio-deklarationenUr

framgår1996från den 22regeringsförklaringen attAv mars

interna-pådrivandeskallSverigeambitionRegeringens är att vara en
hållbartskapaföregångsland iochtionell krañ strävan ettattett sam-

till-språng ileda tillekologiska kraven kanhälle. De nästa stora
växten."

miljöarbetetsamhällehållbartförutsättning for attsagtsEn ett ovan,som
statligaenbart demyndigheter inteAlla statligaall verksamhet.iintegreras -

bi-utsträckning demiljön i denförsittrniljömyndighetema måste ta ansvar-
lösning.och desspåverka problemenoch kantilldrar

miljöansvar.generellasarnhällssektoremasdärför tidigt fastslogRiksdagen
l987/88z85 stårrniljöpropositioneniRedan

hushållningansvarsfullskallsamhällssektorerAlla genomsyrasav en
och naturresursema.miljö-ochmed omsorg om

principenochåterkommer1990/91:90miljöproposition synsättI omsamma
då fast.slogssektorsmyndighetemas ansvar

statligaderegeringen också påpekarriksdagen l994/95:l20skrivelse tillsinI
miljökon-beskrivningarangelägetdetochmyndigheternas attäratt avansvar

myndighetenochskede i beslutsprocesseni tidigtkommer attsekvenser ett
miljörevision.internbedriver
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propositionen 1995/96: åtgärder för bredda och utvecklal 25 använd-I attom
informationsteknikningen återkommer igen. Synsättet medtemasammaav

samhällssektoremas generella miljöansvar sålunda politiskt väl förank-utgör en
rad och viktig inriktning på den svenska miljöpolitiken.

instruktionerEnligt sina lång rad statliga myndigheter skyldigaär atten

beakta de krav ställs verksamheten hänsyn till totalför-som av
regionalpolitiken och miljöpolitikensvaret,

Härtill vissa statliga myndigheterkan ha särskilt för miljön fastlagtett ansvar
i sin instruktion sektoransvar.ett-

Som följd ovanstående miljöfråganmåste därför bli naturlig och själv-aven en
klar del myndigheternas verksamhet på ekonominäven sätt ärav samma som
det. blir möjligt leda och organisera miljöarbetetDetta på målin-att ettgenom
riktat, systematiskt och strukturerat både vad den utåtriktade och densätt avser
intema verksamheten. Myndighetens ledning initieramåste och fullfölja detta
arbete. Ledningens roll beskrivs sidanpå 18.

skritt riktar sig i fortsättningenDenna till den eller de på statlig myndig-som en
het ska arbeta med ledningenspå uppdrag genomföra ovanstående. Denatt ger
dem vägledning hur de ska gå till och den består allmänt beskri-vägaom av en

grundtextvande med hänvisningar till bilagor i vilka konkreta förslag, tipsmer
och konkret information finns. Regeringen kan via regleringsbrev eller på annat

ha ställt krav myndighetenpå integrera miljöarbetet i verksamheten.sätt att

l Gäller hänvisningtill verksförordningen instruktionensker i eller någoniom en annan
förordning.





ll

måstearför miljöarbetet integreratvara

Synsättet integrera miljöansvar i all verksamhet har fåttatt genomslag inter-
nationellt bl.a. vid konferensFNs miljö- och utveckling i Rio de Janeiro. Enom
hållbar samhällsutveckling måste basera sig på effektiv och miljöanpassaden
användning alla såväl mänskliga och ekonomi-naturresurserav resurser, som
ska OECDInom pågår arbete med inriktning och femteEUsresurser. samma
handlingsprogram för miljö har integrering miljöansvar i alla verksamheterav

grundtanke.som

Statliga verk och myndigheter påverkar miljön administrativa organisa-som
tioner inköp, resursförbrukning, avfallshantering,genom resor m.m..

beslutDe varje verk och myndighet fattar kan härutöver påverka miljön in-
direkt någon aktör börjaratt på visst ellergenom ettannan avsett sättagera
förhindras det resultat utfärdadeatt göra regler, bidragssystemettsom av
eller myndighetsbeslut. Utredningsförslag får konsekvenser för miljöutveck-
lingen såväl för berörda aktörers kostnader.som

Vissa myndigheter och verk har produktion och verksamhet påver-en som
kar miljön utsläpp, råvaruförbrukning,även bullergenom m.m.

Genom i strukturerade former inordna miljöarbetetatt på naturligt i denett sätt
nonnala verksamheten, vilket också kallas miljöledning, kan myndigheten

behövliga miljöhänsyn och efterlevata riksdagens och regeringens krav
och intentioner,
förekomma miljöproblemen istället för efterkomma dem,att
aktivt arbeta för förverkliga sin miljöpolicy och sinaatt miljömål,
fortlöpande förbättra sitt miljöarbete och fortlöpande bli effektivare på
miljöområdet
prioritera och arbeta kostnadseffektivträtt

När leda myndigheten på innefattarsättet miljöledning finnsatt modell fören
hur miljöfrågoma blikan integrerade inordnade i övrig verksamhet. Modellen
ska stöd för integrationen och får inte bli forrnkravett i sig.ettvara
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myndigheternahjälpatill ochintroduktionskriftdennamedSyftet är att enge
klaramyndighet skavarjeminiminivâtill denmiljöarbetesittbygga somatt upp

beakta.då börmyndighetvadsamt enav

gårmiljöledningssystemvilja inrätta attkan härutövermyndigheterVissa som
verk-fåönskarmyndighetermiljöledningsstandard. Dencertifiera mot somen

härbetydligttilllevamiljöcertiñerad, måste änsamheten angessommerupp
dokumentstyming.ochdokumentationkontrollåtgärder,rutiner,avseendet.ex.

bilaga 13.finns idettainformationsamtidigt. Merökar dåKostnadema om

miljöarbeteför integreragrundmodellEn att

miljö-Regeringens
för statligapolicy

myndigheter

lg-

ledningensHögsta
engagemang

Miljöutredning
våra miljö-finnsvarV problem

Miljöpolicy

iarbetaskavihur

MiljömålFörbättrande
uppnåvad skaåtgärder

t //$/ X.//7 offentliRegelbunden
miljöredovisningellerUppföljning y Handlingsprogrammiljörevision L

tilldethur skadethur blev

i Organisationoch
4j__fördelningav ansvar

befogenheteroch
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myndighetensintegrering högstamedförutsättning for lyckas ärEn attatt en
konsekvent ochvisasgenomföra den, vilket måstesig forbestämtledning att

handling.fortlöpande i såväl 0rd som

miljöproblemenbidragen tillvilka deMiljöutredningen på egnasvarger
mil-och regeringensmiljöutrcdningenresultaten frånlogisk följdSom avaven

uppriktlinjema för detdrarmiljöpolicy utformasska internjöpolicy somen
operativkonkretiseras och blisedanMiljöpolicyn skamiljöarbetet. genomegna

vissa situationerför dem.handlingsprogram nå Imiljömål ochinterna attett
sidanfastställa miljöpolicyn se 31.behövaregeringenkan

miljö-följatydliga. Ledningen måsteskaoch befogenheterAnsvar göras upp
finns ochpolicyi relation till denreda hur det har gåttforarbetet att ta som

resulterademiljömål dennade interna

fortskridermiljöarbetetinfonnation hurbör fåRegeringen och allmänheten om
resultaten från det.och om

steg-tör-steg-för-fårmodellen inteviktig påpekahärDet ettattär att ses som
avslutat.föregåendevid först detvilket detfarande i ärnärmomentet tarena

och kompe-utbildningparallellt. ingårlöper T.ex.själva verket fleraI moment
redan underdennai organisationssteget,tensutveckling startarmen process

miljö-och förankringenmiljöutredningen vid framtagandetmed ocharbetet av
policyn.
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h ad innebär det integrera miljöarbeteatt

Frågor myndigheten ska kunna besvarasom

Nedanstående frågor ska myndigheten kunna på,svara

Ö genomtänkt,Har målmedvetet och systematiskt miljöarbeteett bådesom
och andra kan beteckna integrerat i den ordinarie verksamhetensom

Ö Klarar redovisa hur systematiskt bedriver miljöarbetetatt och vilkaav
resultat når

Ö allHar personal personligt miljöansvar och utför de miljöarbetetett som en
naturlig del det ordinarie arbetetav

Begrepp

miljösamordnareEn har till uppgiftär integrera miljö-atten person som
arbetet i den dagliga verksamheten samordna och eventuelltsamt att genom-
föra uppföljningen det.av

påKännetecken integrerat miljöarbeteett

kunnaFör betrakta myndighets miljöarbete integreratatt måste det ingåen som
i den ordinarie verksamheten naturlig och självklar del besluts-oavsettsom en
eller handläggningsnivå. innebärDet att,

myndigheten medveten hur den påverkar miljönär och kan behovutanom-
utredningar och vid förfrågan redogöra för dettaextra och for hur denav

bedriver miljöarbetet visa resultaten från detsamt

miljöfrågan nonnalt ingår linjeansvaret inte särskilda skäl talar det,motom-
myndigheten eller dess verksamhet litent.ex. att så det i praktikenär att är
talasvårt linje. Detta förutsättning för förhindraatt är atten ettom en syn-

där för miljöfrågoma betraktassätt någon armans bordansvaret som
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utföra sinoch behöver förpersonal har den kunskapchefer och attvar en-
de ålagdaoch det miljöansvardel miljöarbetet ärta somav

del övrig kompe-miljökompetens ingårutveckling personalens som en avav-
tensutveckling

miljö-organisatorisk enhet hargäller alla och ingen särskildmiljöansvaret-
särskilda område. kan däremot hautpekat sitt Någon ettansvaret sam-som

miljö-bör här med hur titlarmanhållande Myndigheten somansvar. se upp
lätt tanken tillmiljöansvarig eller miljöenhet används. Sådana lederchef, att

organisatoriskellerförlagt hos viss utpekadallt miljöansvar är personen
och inte berör någon annanenhet

och själv-miljöarbetet sker naturligoch genomförandeplanering som enav-
arbetetdel det ordinarieklar av

långsiktig internt styrmedelochEn ettprocess

ochlångsiktigt åtagandeövrig verksamhetmiljöarbete iintegreraAtt är ett en
stöd ochmyndighetsledningensorganisationen. bygger påinom Denprocess

ansvarskämiande. ska sedan återspeg-medvetenhet, kunskap och Dettadesspå
och hurInsikten detoch inom myndigheten.las hos ansvaretom egnavar en
och detbetydelsefull. kompetensinsatsen bidrar till helheten Denden äregna

myndigheten börmiljöfrågan ofta kan finnas inomför ut-engagemang som
och utvecklas.rymme

led-ochförutsättningarnai ständig förändring måsteMed omvärld ärsomen
synliggöras.upprätthållas ochmiljöarbetet fortlöpandeintresse förningens

följaplanera ochgenomtänkt systematiskt leda,på ochGenom sättettatt upp
såoch förbättra miljöarbetetkan myndighetens ledningmiljöarbetet attstyra

försäkra sigoch fattade beslut genomförs. ocksåmiljöpolicyn Det är ett sätt att
normaltledning härefterlevnad den. Myndighetensfortsatt avseravom en

myndighetensvissa avseenden kanverkschefen jfr 3 verksförordningen. I§
verksförordningen.finns, omfattas begreppet jfr 13sådan §styrelse, avom

detaljer ska gåintegration i allagenerella lösningar hur dennafinns inga påDet
verk-för aktuelladenVarje myndighet måste finna sitttill. sätt anpassateget
finnsgnuidmodellsig denbör systematiken baseras påsamheten. Däremot som

i de följande.med förklaringarpresenterad i föregående kapitel
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Systematiken i arbetet, den struktur myndigheten bygger och den ord-som upp
ning och reda då skapas kan få positiva effekter på andra områdenävensom
inom myndigheten på arbetsmiljöarbetet eller effektiviseringt.ex ochgenom
besparingar.

påExempel möjligheter till samordning, besparingar effektivise-och
ringar

minskad förbrukning materiel och förbrukningsmaterial innebär för-- av
lägre kostnader också mindreutom mängder avfall och därmed också

färre lyft för berörd personal,

dubbelsidig kopiering minskar slöseri med och0 portopapper, sparar
minskar avfallsmängdema,

elektronisk och fax kan minskapost pappersåtgången öka tillgäng-- samt
ligheten och servicen,

ökad livslängd på maskinell utrustning till följd skötselrutiner och- av
för följa rutinerna minskaratt slitaget, ökar livslängden ochansvar mins-

behovkar nyanskaffning vilket medför lägre kostnader,av

minskade utsläpp följd tydliga rutiner och medför0 bättresom en av ansvar
resursanvändning och mindre spill, vilket leder till minskade kostnader för
råvaruinköp, reningsåtgärder och avfallshantering,

minskat resande till förmån för andra hålla kontakter0 sätt ochatt möten
t.ex. ökad användning IT minskar resekostnadema och inne-genom av
bär effektivare och fraintidsanpassad kommunikation Den offentliga för-
valtningen ska föredöme IT-användareett och alla offentligavara som

bör utnyttja IT:s möjligheter prop l995/96:l25,organ

minskad kemikaliehantering och samordnade rutiner för inköp° kemika-av
lier leda tillkan färre risker för den miljön, i arbetsmiljön ochyttre till

kostnader,lägre

minskad energiförbrukning belysningsvakter, skärmsläckare° t.ex.genom
eller automatisk avstängning maskinell utrustning leder tillannan lägreav
el-kostnader,
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följdmiljön tillkonsekvenserna förmedvetenhet i förväg reg-av nyaom-
andra delarmotåtgärder frånminska behovet dyraeller bidrag kanler av

statsförvaltningen eller samhället i övrigt.av

samhäl-delarerfarenheterna från andraflerfaldigas ochExemplen kan avovan
inne-ambitiöst miljöarbetegenomtänkt ochindustrin, visarlet, främst att ett

glädjeresursanvändning, tilleffektiviseringar och bättremöjligheter tillhåller
ekonomi.och dessför den organisationenfor miljön ocksåinte bara utan egna

genomtänkt delmiljöarbetet blirleda påförutsättningEn sättetär att att aven
miljösamordnarenledningen ochMyndighetensordinarie ledningsarbetet.det
inte leverblir verksamhetmiljöarbetettill egetbör ettattgemensamt somense

ordinarie verksamheten.eller utanpå denliv vid sidan om

viktigStarten är

Ledningens roll

miljömål, organi-övergripandemiljöpolicy,beslutarledningenDet är omsom
detmiljöarbetet,medlen förfördelarbefogenheteroch samt menansvarserar

underlagen förochfram policynmed och arbetarorganisationenviktigt ärär att
och visarmiljöarbetetföljerledningen attbesluten. ocksåDet är uppsom

detErfarenheterna visardagslända".intelångsiktig ochåtagandet attär en
miljö-integrationför lyckosamavgörandeledningsansvaret ärtassätt aven

arbetet.

miljöfrågoma måstemedsystematiskt och struktureratarbetaInitiativet till att
i såväldettatydliggöraledning. Ledningen måstemyndighetensfrånkomma

fråganbeslutsamhet isinfortsättningsvis visaochhandling måste t.ex.0rd som
chefs-upprätthålls pååterfinns ochbeslutsamhettillatt att sammasegenom

till bristerLedningen skaorganisationen.ibeslutsnivåer längre attoch sener
blirförutsättningar för såden skapartill samtidigtmiljöarbetet atti rättas som

fallet.

ochsamverkarolika policysledningsuppgifrocksåDet avgöraattär omomen
iförändringarbehovuppmärksammarelevantafortfarandede samt attär av

förändras.verksamhetenmiljöarbetetorganiseraochsättet styraatt om
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Erfarenhetsmässigt kan tiden för införa och organisera miljöarbete beräk-att ett
till minst år och oftast längre, beroende på omständigheterna. där-Detett ärnas

för lämpligt ledningen miljösamordnare för det dagliga arbetet.att utser en
samordnaren bör väl insatt i myndighetens ordinarie arbete och organisa-vara
tion och förstå syñet med och vikten integrera miljöarbetet. viktigtEttattav
plus denne också förstår vikten hantera medär att rättom person av processen
integrationen för skapa och motivera personal.att engagemang

Miljösamordnarens första uppgift blir fram projektplan, led-att ta en som
ningen beslutar Vad kan ingå i denna framgår bilagaom. som av

Förankra och förklara

skapaFör och förståelse inom organisationen måste övrigaatt ett engagemang
chefer och personalen få information den planerade integrationen och bliom
motiverade på tidigt stadium. Information detta och hur ochett om om var en
berörs, muntlig, i samband med projektplanen klar kangärna lämp-att är vara
ligt.

Myndighetens ledning måste därför tidigt tydliggöra varför det viktigt in-är att
ordna och för miljöfrågoma meddela ochta samtansvar vars ens egna ansvar
för sin del miljöarbetet.av

Miljösamordnaren bör infonnera hur miljöarbetet ska inordnas i övrigtom
arbete och hur personalen kommer bli berörd. Ofta kan det finnas latentatt ett
intresse för miljöfrågor hos personalen eller delar den. Många gånger kanav
personal också ha påtalat miljöfrågan i tidigare skeden ha nått fram-utan att
gång. Uppmärksamma i så fall och hos vilka så deras intresse fåratt ut-var
vecklas och komma till användning.engagemanget

viktig delEn förankringen och för integreringen ska lyckas långtsåatt år attav
möjligt nyttja den personalen. Enbart detta inte möjligt eller förnär är attegna
få hjälp börmed hjälp anlitas.externprocessen

tveksamheter och tvivelTa kan finnas och komma till utryck i formsom av
frågor och invändningar allvarpå och bemöt dem saldigt.

Myndighetens ledning och chefer har viktig uppgift spela för moti-att atten
de anställda. kanDet ske förklara myndighetens roll it.ex. attvera genom

miljöarbetet och värderingarde ligger till grund för dess miljöarbete.som
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devikten nåtillförstå ochpersonal måste attAll att accepterauppmuntras av
verksför-för sig. Jfr 8och §verka för, tillsammansde skamiljömål varsom

1322.ordningen 1995:

tillkan motiveramålde anställda uppnåruppmärksamhetPositiv sattanär
förändringarföreslåpersonalen tillförbättringar.fortsatta Uppmuntra attgärna

miljöresultat.till bättreledakan ettsom

det finnsBygg på som

samtidigt tydligtintegreradblimiljöarbetet på skaledaSättet att ur-menen
personalen skainnebärövriga verksamheten. Dettadel denskiljbar attav
självklar delsystematisktochmiljöarbetet målmedvetetgenomföra avsom en

strukturgenomtänktåterfinnasamtidigt det ska lättverksamheten att ensom
miljöarbetetintegrationtill.beskriver det hela går Enhuroch ordning avsom

antingen på detkan finnas,rutiner redanochdärför bygga påbör system som
områden.andramiljöområdet eller påarbetsområdet eller påvanliga

sedan tidigare,utsträckningsker i vissmiljöarbetekan det såIbland attvara
intesynliggjort och hellerinteoch därmedinte dokumenterat sattdetta ärmen

i system.

arbets-internkontrollsystem förhaoch verk skyldigamyndigheterAlla är att ett
utfär-Arbetarskyddsstyrelsen harArbetsmiljölagen kap 2a3miljöfrågoma

intemkon-utfommingen1992:6allmänna råd AFSföreskrifter ochdat avom
trollen.

verk-organisationen och på hurställer krav påVerksförordningen 1995:1322
undertillämplig myndigheterpåbedrivas. Förordningensamheten ska är rege-

iellermyndighetens instruktionföreskriven iomfattningi denringen ärsom
medkan integrerasmiljöledningssystemkravförordning. Denågon ettsom

bilagaframgår lav

intem-9952686förordningen lomfattas kraven imyndigheterflertalEtt omav
rutinerrevision skamyndigheter mfl..statliga Dennarevision vid system,avse
andrafårredovisningenden ekonomiskaorganisationoch ävensamt avsemen

uppdrag.

enligt någonkvalitetssäkringsystemfrivilligt etableratmyndigheter harVissa ett
skäl ha sådant.9000-serien eller behöver någotstandard i ISO ettav
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Det meningsfullt tidigt jämföraär de grundelement,att den sidanpå 10som
redovisade modellen för leda miljöarbetet bör innehålla,att med vad redansom
finns, för vad gåratt samordna, vad saknas heltatt och vadse som som som
kan behöva modifieras. Samtidigt det lämpligt kartläggaär personalens kim-att
skaper miljöfrågor i allmänhet och myndighetens miljöarbete iom egna syrmer-
het. Detta gäller då det finns miljöbeslutäven ledningen eñersomtagna av

beslut inte likvärdigttagna med kända ochär efterlevda beslut, vilket kan vara
fallet rutinerna inom myndigheten brister. Därefter kan nödvändiga komp-om
letteringar göras.

Kunskaper nyckelfaktoren-

Förståelse och insikt grundläggande förär skapa ochatt vilja hosengagemang
såväl personalen hos ledningen. För detta behövs kunskaper miljösitua-som om
tionen och dess orsaker, principen sarnhällssektoremas miljöansvar ochom om
dess bakgrund den myndighetens bidragsamt till och för miljö-om egna ansvar
problemen. Därför måste myndigheten fästa vikt vid höja kimskaps-stor att
nivån i miljöfrågor. Detta bör komma tidigt i och så miljöut-snartprocessen
redningen gjord.är

Så långt det praktiskt och ekonomisktär möjligt bör all personal få vissa
basktmskaper, därutöver bör myndighetengemensamma hurmen överväga ut-

bildningen ska riktas för nå möjligaatt effekt.största Observera det likaatt är
viktigt utbilda myndighetens ledningatt utbilda personalen ochatt dettasom att
bör ske parallellt. I fall kan det bli allt svårareannat tala språk.att samma

Förslag till basutbildning

För få förståelse och motivationatt bör all personal under halv dag fåt.ex. en
kunskap om

l den myndighetens miljöpåverkan och orsakerna till denegna baserat på
resultaten från den miljöutredningenegna

2 hur myndigheten måste arbeta och vad det innebär för ochvar en
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uteslu-tillräcklig i de myndigheteromfattning börOvanstående somvara
material-upphandling,administrationen resor,påverkar miljöntande genom

möjligt.och jordnärautbildningen konkretsåförbrukning m.m.. Gör som
upphand-miljöanpassadsärskilda kunskaperUpphandlare kan behöva om

ling.

grundkan dennamiljöpåverkanochBeroende omfattningen påpå typen av
Sådannyckelgrupper.riktatgenerellt ellerbyggas antingenbehöva på mot

påbyggnad kan t.ex. avse

världen och i Sverigemiljösituationen i3
behöveroch vadvad gjort4 görasär som nusom

ochprincipenochinriktningmiljöpolitikens och miljöarbetets5 ensvarsom
och dess bakgrundansvar

och arbeterollmiljömyndighetemaskrav ochmiljölagstiñningens6

beroende påomfattandeefterhand och olikautbildningenGenomför perso-
miljösamordnarenpersonalmöjligt bördetnalgrupp. Så långt t.ex.är egen

nyckelper-lämpligaredetIbland kanhålla i utbildningen.kunna att gevara
sin skadessa iutbildning fördjupareeller nyckelgmpper turattensoner

vidare.kunna föra kunskaper

miljöutbildning kanska få vissdelar deneller enbartHuruvida all personal av
alla får något.viktigtmyndigheter, detmellan olikavariera är attmen

miljö-informationmiljöutbildning behövstillbaspaketutfonnaFör ettatt om
kemika-och förNaturvårdsverketfinns pådess orsaker. Dennasituationen och

informationharLänsstyrelsernaKemikalieinspektionen.lieområdet hosäven
denkommunernaorsaker ochmiljösituationen och dessden regionala omom
ochstrålningradioaktivinformationStrålskyddsinstitut harlokala. Statens om

miljö-medsamverkakunnamyndighetenutbildningen börstrålning. Iannan
myndigheterna.

höja kun-kunnaunderlag förviktigtmiljöutredningenResultatet från attär ett
förståelseskapaoch förmiljöproblementilldet bidragetskaperna attom egna

med-personalen dessutomkapitel. Ommiljöarbetet sefortsattaför det nästa
värde.kunskapshöjandedetta i sigmiljöutredningen hariverkar ettgöraatt
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Gör miljöutredningen

Frågor myndigheten ska kunna besvarasom

Ö Kan for själva och for omvärlden redovisa huross påverkar miljön och
i vilken omfattning det och hargör underlag för förklara och moti-att

miljöpolicyvårvera

E Påverkar miljön huvudsakligen vår intema verksamhet/administra-genom
tion, direkta utsläpp till omgivningen ellergenom indirekt regler,genom
riktlinjer, beslut och bidrag/transfereringar och känner vi till orsakerna till
denna fördelning

Ö Har särskilt ansvar/sektoransvarett för miljön enligt instruktionvår eller
grundläggande miljöansvarett enligt vår instruktion och verksförordningen

eller andra uppdrag på miljöområdet fullföljaatt

Begrepp

En miljöutredning kartläggningär och utvärdering myndighetensen miljö-av
påverkan och dess orsaker omvärldens kravsamt och förväntningarav på
myndigheten i detta avseende.

Den särskilt viktig ochär grundläggande för lyckosam fortsatt integreringen
miljöarbetet och för lägga fast inriktningenav att på detta arbete församt att

internt och kunna informeraexternt och motivera det.om

Varför och hur

För hur och i vilken riktningatt veta myndigheten ska utveckla sitt miljöarbete
och med avseende på vad måste det ñmias underlag vilket framgårett hurav
myndigheten påverkar miljön idag. En miljöutredningen de vikti-utgör en av

grunderna for formuleragaste denatt miljöpolicyn. finnsHär också under-egna
laget för förklara och motivera innehålletatt i den.
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Miljöutredningen ska beskriva vilken miljöpåverkan verksamheten isom
huvudsak upphov till relatera till hotde miljövårt.ex. att motger genom som
finns. skaDet gå få fram bild hur myndigheten idag medverkar tillatt atten av
hoten blir mindre eller det förekommer verksamhet eller beslut bidrarom som
till de bliratt större.

Myndigheten bör långtså möjligt utföra miljöutredningen med personalegen
i mån tillgänglig kompetens. kan iblandDet nödvändigt och för-av egen vara
delaktigt anlita någon utomstående, verksamheten medatt ögon.som ser nya

Innehåll och slutsatser

Myndigheternas verksamhet kan utifrån sin miljöpåverkan delas i katego-tre
ner. För primärt miljöutredningen bör myndighetenatt därför redanavgränsa
inledningsvis ställning till verksamheten utifrån följande beskrivningar.ta tre

I Ivliliöpåverkan följd den intema verksamheten/administrationensom en av

Här hur myndigheten påverkar miljön sitt interna arbete ochavses genom
sin kontorsverksamhet i form upphandling, resande, materiel,- material,-av
och energiförbrukning, underhåll kontorsutnistning och lokaler, alstringav
och hantering avfallav m.m..

Viktiga sakområden data- och informationsteknik, kontorsutrustningär t.ex.
och utrustning och dess skötsel apparater, inredning och förbruk-annan
ningsvaror, mängd, resmål, transportmedel, övernattning, förläggningresor

kurser/utbildningar, fastighetsförvaltning och lokaler. Jämför vadav som
i andra7 § stycket, 1 och pkt verksförordningen.4sägs

Genomgången bör också andra aktörer myndigheten har avtal elleravse som
samarbete med och deras miljöarbete resebyrårer och banker.t.ex.

Alla myndigheter påverkar miljön via den interna verksamheten. Den måste
alltid finnas med i miljöutredningen. Fortsätt utifrån bilaga för fullfölja3 att
denna del. finnsDär exempel nyckeltalpå för myndighetens miljöpå-även
verkan sitt interna arbete och kontorsverksamheten.genom
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JH Direkt miliöpåverkande verksamhet

Här och i fallså hur myndighetens verksan1het/anlägg-avses om egen
ningar påverkar miljön i form direkta utsläpp, buller, ingrepp iav naturen

Jämför vad i 7 § förstasägs stycket verksförordningen.m.m.. som

Merparten myndigheter förorsakarstatens inte någon direktav miljöpåver-
kan utifrån kategori II. För de flesta bör denna del därför kunna utgå.

Exempel på myndigheter i denna kategori Vägverket harär anlägg-som
ningar för vägproduktion och vägrunderhåll; Rikspolisstyrelsen harsom
polisfordon eller universitet med laboratorier.

IIII Indirekt miliöpåverkande verksamhet

Här och i så fall hur myndigheten indirektavses påverkarom eller kan
tänkas påverka miljön den tvingar elleratt påverkar andra aktörer/genom
verksamheter i samhället och internationellt agera/utföras på visstatt ett

desätt reglert.ex. myndigheten utfärdar. Sådan miljöpåverkangenom kan
den betydelsefulla.mestvara

Analysen bör omfatta genomgång den indirekta miljöpåverkan frånen av
sådana befintliga regler föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och bi-
drag bedöms relevanta i sammanhanget liksom hursom miljöfrågan be-
aktas i de utbildningar myndigheten Jämför vadsom sägsarrangerar. som
i 7 § andra stycket 3 och 4 pkt och 27 första§ stycket pkt2 verksförord-
ningen.

Miljöutredningen kartläggning reglemas/bidragens ochavser andraen av
åtgärders miljöeffekter, inte ifrågasätta dem ochatt heller inte i miljöut-att
redningen bedöma de ska ändras. Myndigheten bör läggaom ner omsorg
på lämpligtpåatt dennasätt delenavgränsa miljöutredningen.av

Börja med översiktlig och ingåendeatt analyserutan identifiera de regler/
bidrag uppenbart eller kanär miljöpåverkande.m.m. som Eftermestvara

första sortering det lämpligtär ställning tillen att ta något väsentligt ärom
missat eller de viktigaste finns med. De viktigaste sådanaom regler/bi-är
drag/åtgärder medför negativa miljöeffekterstora ochm.m. isom någon
omfattning påverkar något miljöhoten.av
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regler/riktlinjer/bi-sådanadärefter listaändamålsenligtkanDet attvara
omöjligellerotillräcklig, svårbedömningöversiktligdär ärdrag m.m. en
behöv-därföranalyseromfattande ärfördjupade elleroch därgöraatt mer

myndig-skedeifall skei så t.ex.kananalyser ettliga. Dessa omsenare
uppdragimyndighetenregeringenellersåsjälv bestämmerheten gerom

dem.att göra

bör kunnamiljöpåverkanindirektamyndighetsBeskrivningen avseav en
utgångspunktemabakgrunddenkaraktärenden mothur t.ex.ut avser

miljöhotentillrelaterabeskrivningenmöjligt kandetOmi bilaga 12. är
miljöpåverkanaktörernasstorleken påintebehöverbilaga 2. Däremot

svårig-ochkostnadermedförenatkandetta störreeftersom varauppges
ökaaktörerandrafårbidrag attellerförslagregel,Om ettheter. ettt.ex. en
sigdetaktörervilken rördetenergiförbrukning räcker typsin att avange
Ärdärav.följermiljöproblemvilketenergioch vilken samt somtyp avom

elleruppskattametodenkelmedellerenkeltmöjligt pådet sättatt ett en
inte.ske,bör dettaproblemethurberäkna ärstort annars

andraideltagandemyndighetensomfattaocksåbörGenomgången orga-
eller iinom EUkommittéerellerstandardiseringsorganennisationer t.ex.

och hur dekommittéer,ochstyrelsermyndigheters represen-andra egna
miljöproblemså mångatanke påMedmiljöfrågan.då beaktar atttantema

samhällssektorerolikai flerasin orsakd.v.s. hartvärsektoriella, sam-är
ochmyndighetervilka andramedidentiñeramyndighetenbörtidigt, organ

möjligaåtgärdemadebehövlig för störstasamverkan attär egnagesom en
effekt.

miljö-indirekthatänkaskanverksamhetmedmyndigheterExempel på ensom
Riksskatteverket.ochSkolverketArbetsmarknadsverket,påverkan är

tyngdsärskild pålägga attsektørmyndigheterna måsteochLänsstyrelserna
andradriva påförroller arbetarrespektiveutifrånhur de attkartlägga sina
dem. Irespektivesektortrgränserna inommiljöansvar,aktörer översittatt ta

där-gällermiljönför.vektoranisvarmedmyndighetermiljöutredning/iär etten
särskiltför att

miljöarbeteochÖ miljöpåverkansamladesektornskartlägga

miljömålbefintligatillmiljöpåverkanÖ sektornsrelateramöjligtlångtså
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Ö värdera medlen för ochstyrning påverkan

Det kan lämpligt sektormyndigheten samråderatt medvara Naturvårdsverket
inför och under arbetet med miljöutredningen.

länsstyrelsernasFör miljöutredning gäller särskilt att

Ö kartlägga den regionala miljöpåverkan och det regionala miljöarbetet

Ö långt möjligtså relatera den regionala miljöpåverkan till befintliga miljö-
mål

Ö värdera medlen för och påverkanstyrning och mil/öfráganom genom-
det sektorsövergripande regionala arbetet.syrar

Ovanstående punkter ingår delvis i STRAM-arbetet Strategi för regional
nnljö.

Av bilagoma 2 och 3 framgår vad miljöutredningnärmare kan innehålla ochen
vilka utgångspunkter den kan ha.

Begränsa omfattningen

Ambitionsnivån på miljöutredning kan snabbt och lätt bli omfattande.en Där-
för måste myndigheten själv för på lämpligtta att ett denansvar sätt avgränsa
och dessöverväga skagränser Hur utredningennoga sättas.var avgränsadär
ska emellertid redovisat och motiverat i utredningen.vara

Miljöutredningen ska relevant för verksamhetens och inriktning såvara aJt att
kostnaderna for den hållsatt göra Om det inom myndigheten saknasnere. t.ex.
producerande anläggningar eller tjänstebilar kan analys myndighetensen av
direkta miljöpåverkan utsläpp normalt utgå. Om myndighetengenom t.ex. ger

regler riktade aktörerut enskilda,mot andra myndigheter eller organisa-
tioner eller aktörer uppenbart har liten betydelse från miljösynpunktsom kan

analys den indirekta miljöpåverkan utgå.en av

Koncentrera arbetet på de områden där myndigheten påverkar miljön.mest



28

miljökravviktigastevärldensuppdateraochSammanställ om

samhälls-principenutifrånmiljön går,tillhänsynstagandeMyndighetens om
miljöpolitiken,beakta ut-verksamheti sinoch kravet påsektoremas attansvar

innebärmiljöansvaret attoch regler. Deti lagarsyriligortsvad egnaöver som
omgiv-bildentill denförhållandei sammantagnahandpå avrättageraegen

och krav.behovningens

och kravförväntningarvilkaanalyseraeller låtaanalyserabörMyndigheten
framtid.överblickbarinomkan tänkaselleromvärlden har ensom

verk-sinbedrivermyndighetensig, demiljön iomfattar härOmvärlden som
före-och dessallmänhetenmyndigheter,andrauppdragsgivama,samhet mot,

framtidapersonalen. Kommerden t.ex.förglömma,inteträdare attsamt egna
miljöfrå-sköterarbetsgivaredenanställning hosföredraarbetskraft att som

betydelsedettasaknardem ellermissköterdenframför hos somgoma

bör på-verksamhetmyndighetensmiljön ipåverkarvadKartläggningar somav
miljöpåverkanpågående sådanäldre,innefatta såvälochfortlöpandegå som

säkerhetsfrågor.ochhälsoinkluderakanpotentiellt finns. Den ävensom

i lag-kravenfrånmiljöarbetet utgåförsjälvklar basskaMyndigheten som en
liknandemiljörättsliga och andrasammanställa vilkaoch ska därförstiftningen

förfinnasbördem. Rutinerdelarellerverksamheten påställs påkrav avsom
utförda.blirförändrade kravjoursammanställningen sååhålla attatt

reglerings-miljölagstiftningen,instruktion,myndighetensikan finnasKraven
MiljölagarlagpärmNaturvårdsverketupphandlingsregler utbrev, etc. enger

miljölagstiñningen.viktigastemed den



29

Anta miljöpolicyen

Frågor myndigheten ska kunna besvarasom

Följande frågor ska myndigheten kunna på,svara

Ö Kan på tydligt och enkeltett klart för såvälsätt vårgöra personalegen
för omvärlden utifrån vilka principer sköter vårt miljöarbetesom

Ö Är de principer följer relevanta för hur vår verksamhet påverkar miljön

Begrepp

Regeringens miljöpolicy för statliga myndigheter syftar till statsförvalt-att ge
ningen riktlinjer för hanteringen miljöfrågoma och myndigheternasav ut-
formning miljöpolicys.av

En miljöpolicy skriftligt uttalande frånär ett myndighetens ledning om myn-
dighetens avsikter och principer för det övergripande miljöarbetet, vilken ger

för myndighetens agerande och för hur övergripanderamama och detaljerade
miljömål ska sättas.

Regeringens miljöpolicy för statliga myndigheter

Som exempel följer nedan detett förslag till sådan miljöpolicy miljövårds-som
beredningen lämnade till regeringen i juni 1996 SOU 1996:112:

Hänsyn till miljön ska ingå naturlig del statsförvaltningens arbetesom en- av
och inordnad i all verksamhet. De statliga myndigheternas miljöarbetevara
och miljöhänsyn ska fortlöpande förbättras.

Regeringskansliet och myndigheterna ska i sitt miljöarbete medverka till-
och pådrivande för de internationella åtagandenatt riksdagenvara som
godkänt och de nationella miljömålen Lippfylls.
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redo-skaresultatetmiljöarbete ochmiljöpolicy, utfördaMyndigheternas-
visas.

för-avvisaRegeringen kan kommaovanstående forslag.Observera attäratt ett
Myndig-utforma det påellerdet det utfonnatslaget, sätt.ett annatäranta som

sådanAvsaknadgäller.kontrollera vadpå handheten måste av ensomegen
rniljöansvar.grundläggandemyndighetensförändrar däremot intepolicy

Varför

de principerinriktning,långsiktigaska slå fast denMyndighetens miljöpolicy
ochmiljöarbetegälla för myndighetensförhållningssätt skaoch det egnasom

miljöpolicynDärigenommålen ska ettgrunden för hur utgörsättas.utgöra
omrâdet.personalens insatser påför verksamhetens ochrättesnöre

sittsynliggörkommunicerar ochledningenmiljöpolicynbl.a.Det är somgenom
miljöarbetet.miljöbudskap och sin påsyn

andrabland allakvalitetsaspektviktigtill miljön betraktagårHänsyn att som en
verksamhet.myndighetenspå

Utformning

omstatliga myndigheterregeringens miljöpolicy förMiljöpolicyn ska följa en
och på denresultaten miljöutredningenfinns. bör byggasådan påDen om-av

gjort.världsanalys myndigheten själv harsom

tilllättlästkortfattad ochtydlig och kommunicerbarUtforma den så den äratt
grundtjänautanför myndigheten och kansåväl personalen externt som ensom

verksamhet. Denmyndigheten och dessför allt miljöarbete relevant förärsom
kortsiktig.inte alltför detaljerad ellerska däremot vara

vadåterspeglabalanserat skaviktigt krav den påEtt sättär att ettannat som
framkommit miljöutredningen.i

miljöpolicy. kravbetrakta obligatoriska i DessaVissa krav är att avsersom en
förbättra miljöarbetetfölja regeringens miljöpolicy och fortlöpande attsamtatt

miljöpolicy börbilaga framgår vadåterkommande policyn. 4Av taöver ense
beakta.vad kan lämpligtoch attsom varaupp
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Myndigheter med sektoransvar för miljönett måste miljöpolicyi sin särskilt
beakta

Ö myndighetens pådrivande, stödjande och uppföljande roll sektorn.inom

Länsstyrelserna måste miljöpolicyi sin särskilt beakta

Ö länsstyrelsens sektorsövergripande, stödjande, koordinerande, pådrivan-
de och uppföljande roll länetinom uppgiften miljömyndighetsamt som
enligt speciallagstiftning

bilagaI finns5 riktlinjer och viktiga principer kan till hjälp vidsom ut-vara
formningen nriljöpolicy.av en

Myndigheter sedan tidigare har miljöpolicy och arbetar eftersom denna bören
fortsätta denpå redan inslagna En förutsättningvägen. den inte avvikerär att
från vad regeringen eller riksdagen slagit fast eller bygger på bristfällig elleren

utförd analys hur myndigheten påverkar miljön. Myndigheten börav regel-
bundet sin miljöpolicyöver och eventuellt omarbeta dense i samband medt.ex.

miljöarbetet,översyn bör ske med jämnaen mellanrum jfrav sidan 52.som

F örankring

För vissa myndigheter kan miljöutredningen ha visat myndighetens miljöpå-att
verkan har betydelse istor samhället eller har betydelse påstor Närannat sätt.
detta återspeglas i nriljöpolicyn kan genomförandet den få återverkningar påav
viktiga delar verksamheten och de awägningar behöverav framöver.görassom
Myndigheten bör då förankra rniljöpolicyn hos regeringen innan den fastställs.
Som exempel har regeringen lagt fast Försvarsmaktens miljöpolicy.

En miljöpolicy meningsfull enbartär den känd hos deär ska följa denom som
och den konkret tillämpas. Det ställer krav ledningenpåom förvissa sigatt om

kunskapen och innebördenatt rniljöpolicyn blir känd interntom och detav att
finns genomtänkt fortsättning på miljöarbetet miljöpolicynen blivit utfor-när
mad och i samband med den förs interntatt så välut externt.som

Det viktigt nriljöbudskapär försatt i såväl ord handlingsarmna ut oavsettsom
från vilken ansvarsnivâ det sker.
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vidpersonalen redandenmyndighetenangelägetDet är att egnaengagerar
öka kun-bidrar tillmiljöpolicyn.utfonmiingen Detmiljöutredningen och attav

följden.sedan blirmiljöarbeteför detskaperna och förståelsen som

TIPS
Försvarsmaktens miljöpolicy-

forskningsanstalts miljöpolicyFörsvarets-
Livsmedelsverkets miljöpolicy-
Naturvårdsverkets miljöpolicy-

miljöpolicyNUTEKs-
miljöpolicyRiksrevisionsverkets-



33

Sättmiljömål och skriv handlingsprogramett

Frågor myndigheten ska kunna besvarasom

Följande frågor ska myndigheten kunna på,svara

Ö Har mål för miljöarbetet fastställda utifrånär riktlinjerna i vår miljö-som
policy och tydliga och kända förär berörd personalsom

Ö Avser målen de viktigaste miljöaspektema

Ö Kan vi visa för själva och andra vårt miljöarbete fortlöpandeattoss blir
bättre

Ö Finns det för genomföraett målenattprogram

Ö Är målen realistiska och genomförbara i relation till ochavsatta resurser
andra förutsättningar i programmet

Begrepp

Fortlöpande förbättring stärker miljöarbetet och integ-avser en process som
reringen det i verksamheten så myndighetens miljöarbeteatt förbättrasav i
enlighet med riktlinjerna i miljöpolicyn.

Ett övergripande miljömål utgår från miljöpolicyn. Myndigheten detsätter
själv för nå det och det mätbartatt så lång dettaär praktiskt möjligt.är

Ett detaljerat miljömål operativt och mätbartär så långt detta praktisktär
möjligt. Det tillämpbart förär antingen hela myndigheten eller för delen av
den. Det utgår från de övergripande miljömålen och måste ochsättas upp-
fyllas för dessa ska gå nå.att att

Handlingsprogrammet visar hur målen ska nås, vem/vilka försom ansvarar
detta och med vilka medel.
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Allmänt

Grunden för formulera övergripande och detaljerade miljömål kunskapenatt är
vilka miljöaspekter viktigast och vad verk-på myndigheten ochär sättom som

samheten dessa aspekter påverkar miljön. Kunskapen finns i miljöutred-genom
ningen.

övergripandeDe och detaljerade miljömålen ligga miljö-måste i linje med den
policy beslutad. Handlingsprogrammet lämpligen delärsom som en av myn--
dighetens verksamhetsplan tydliggör ska vad målenför någöra attvem som-
och med vilka medel.

Myndighetens chefer måste till de anställda väl förtrogna med målenatt ärse
för verksamheten.

Vad viktigastär

Identifiera de miljöaspekter viktigast de framkommit underärsom av som
miljöutredningen bilaga 6 eftersom det intese går fokusera alltpåatt sam-
tidigt.

"Viktigaste miljöaspekter" sådana myndigheten ellermåste åtgärdaär som nu
fortlöpande for tillämplig lagstiftning och regeringens riksdagens beslutochatt
ska följas och sådana positiv miljöeffekt i det miljö-fortsattastörstsom ger
arbetet.

Målformulering

Genom mål, uppfylla och följa dessa och därefter mål kanatt sätta sättupp nya
myndigheten fortlöpande förbättra miljöarbetet och resultaten det.från

Det målen, tillsammans med handlingsprogramär för genomförandetettgenom
dem, miljöpolicyn blir möjlig uppfylla och den blir konkret.attav som som

Målen och hur de genomförs viktiga för också uppföljningen miljö-är att av
arbetet ska bli konkret och konstruktiv.
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Övergripande miljömål inriktningen på miljöarbetet i enlighet med miljö-anger
policyn och de ska uppfyllas på lite längre sikt. De normalt hela verksam-avser
heten och myndighetens ledning fastställer dem. behöver inte,De bör såmen
långt möjligt, möjliga följa d.v.s. mätbara och tidssatta. Deatt över-vara upp,
gripande miljömålen betydelsefulla för resursplaneringen lite sikt.är på Ett
exempel övergripandepå miljömål kan vi ska minska miljöpå-ett vårattvara
verkan från och vi ska inom två haår ökat vår andel med tågresor av resorna
med %.x

Detaljerade miljömål ska konkreta, mätbara, tidssatta och det skavara vara
möjligt konstatera de nådda. De praktiserbar nerbrytningatt är utgörom en av
de övergripande miljömålen och myndigheten genomför dem med kortareen
tidshorisont. Olika delar myndigheten kan ha olika sådana här miljömål. Deav
kan behöver inte fastställda myndighetens ledning. exempelEtt påmen vara av

detaljerat miljömål kan våra på A-enheten skaett 199y-yy-yy tillvara resor
% ske med och ingatåg inom ska längre ske med bil eller vårortenz resor

totala årliga ressträcka på B-enheten ska 199y-yy-yy % mindre i förhål-vara z
lande till l99x-xx-xx. Utformningen det sistnämnda detaljerade målet förut-av

kännedom ressträckan vid basåret.sätter om

Utveckla och formulera så lång möjligt nyckeltal och använd dem i formule-
ringen miljömålen. Därigenom blir det lättare och följa miljö-att mätaav upp
arbetet och konstatera det fortlöpande blir bättre sidatt 49 och bilagomaom
2 och 3.

viktigtDet i samband med fonnuleringen miljömål ocksåär att avsättaav resur-
och arbetstid hos berörd personal i övrigt förutsättningar för nåsaint attser ge

dem. Målen ska möjliga nå agerande, för myndighetenatt egetvara genom
såväl för individen.som

realistiskEn resurssättning förutsättning for de övergripande och detal-är atten
jerade miljömålen ska bli och upplevas meningsfulla och för personalenattsom
ska kärma tilltro till ledningen och intentionerna i miljöpolicyn.

del myndigheterEn har miljöpolicy redan fastslagen och innefat-ären som som
såväl mål handlingsprogram. Utifråntar vadett på sidansagtssom som ovan

31, och så länge regeringen inte andra direktiv, kan miljöarbetet fortsättager
på den inslagna tills dessvägen det ändå behöver ske.störreatt översynen av
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Handlingsprogrammet

handlingsprogramAv myndighetens verksamhetsplan, bör framgå vilkaett t.ex.
medarbetare ska vad i samarbete med för myndigheten skagöra attsom vem

miljömålen.nå måste också framgåHär hur, med vilka metoder och vilkamed
det ska ske.resurser

Handlingsprogrammet och dess genomförande viktigt led i miljöarbetetär ett
för fullfölja kravet i regeringens miljöpolicy för statliga myndigheter såvälatt

kravet i den miljöpolicyn fortlöpande förbättringar nliljö-som egna om av
arbetet.

Handlingsprogrammet måste ligga i linje med och från de interna miljö-utgå
målen. Den måste realistisk i förhållande till de mål är uppsatta.vara som
Ambitiösa mål inte realiserbara minskar förtroendet för miljöarbetet ochärsom
viljan hos personalen del det.att ta av
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Fördela skapa rutiner, utveckla personalenansvar,

Frågor myndigheten påska kunnasom svara

Följande frågor ska myndigheten kunna på,svara

Ö fördelatHar och befogenheter så ska kunna sköta vårt miljö-attansvar
arbete rationellt och kan vi motivera detta vid eventuell granskningextemen

detav

Ö till vilkaKärmer kunskapsluckor finns bland personal ochvår arbetarsom
planmässigt för åtgärda dessaatt

Ö Är vår upphandling långtså möjligt miljöanpassad i enlighet med vad som
följer lagen 1992:1528 offentlig upphandlingav om

Ö de rutiner behövligaHar för kunna sköta vårt normala miljö-är attsom
arbete och, det behövs, för kunna särskilda händel-att rätt närom reagera

inträffarser

Ö vi,Kan behov arbetsinsatser och fortlöpande doku-utan störreav genom
mentation miljöarbetet, klargöra för älva och andra hur det bedrivs,av oss
vilka resultat når och vilka ansvariga för vadärsom

Begrepp

Miljöledning den del myndighetens övergripande ledningär innefat-av som
organisatorisk utfomming, planering, åtgärder, rutiner, tillväga-tar ansvar,

gångssätt, och för utveckla, införa, nå, ochatt omprövaprocesser resurser
upprätthålla miljöpolicyn.



Allmänt

miljöarbeteintegrerat miljöledning införa i Utforma detEtt går att etapper.- -
utifrån kunskapen de ochkrav miljön ställer verksamheten de för-om som
väntningar firms. ledningen ställer till förfogande påverkarDesom resurser som
integreringsprocessen.

de grunderpå redan finns för leda och utveckla myndighetensBygg attsom
verksamhet.

för miljöfrågornaAnsvaret bör framgå myndighetens arbetsordning.t.ex.av

Engagera och motivera personalen

Myndighetens ledning och chefer har viktig uppgift i fortlöpande moti-atten
de anställda. tidigare förankring 19 ochSe vad sidansagts ut-vera som om

bildning sidan 21.

All personal ska förstå vikten de miljömålen och kan fortlöpandenåattav egna
behöva få till det, tillsammans eller för sig. Jfr 8 §uppmuntran att göra var
verksförordningen 1995: 1322.

Positiv uppmärksamhet personalen uppnår mål kan motivera till fort-när satta
förbättringar. till ledaUppmuntran personalen föreslå förbättringar kansatta att

till bättre miljöresultat och effekt detta till lägre kostnader.ett som en av

bilaga framgårAv vad myndigheten7 särskilt bör beakta.

Tydliggör och roll, och befogenhetervars ens ansvar

och behöverVar sin roll i det samlade miljöarbetet. förEtten se ansvar en
funktion, aktivitet eller åtgärd behöver personligt riktat för upplevasattvara

tydligt. Ska det finnas befogenheter dettamåsteansvaret att ta görsom som
möjligt. Befogenhetema kan fatta beslut eller förfogarätten att överavse resur-

i proportion till omfattningen på ansvaret.ser

Tydliga roller, och befogenheter viktiga förutsättningar för fåär att ettansvar
integrerat miljöarbete fungera.att
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myndigheterPå många ska det finnas arbetsordning vilken bl.a. rätten atten av
fatta beslut ska framgå. Hur för miljöfrågoma fördelat liksomansvaret är

för miljöbeslut bör kunna slås fast i den.ansvaret

Beakta lagen 1976:58 medbestämmande i arbetslivet och det finns be-om om
stämmelser i kollektivavtal kan komma i fråga.som

Resurser

resursinsatsenDen består i igångstörsta systematisk och dokumen-att en
miljöledningterad och upprätthålla den. Det därför lämpligtatt myndig-är att

heten i god tid planerar för hur ska och någonstora avsättas utserresurser som
för genomförandet. Denna måste få relevantatt kunskap föransvara person

uppgiften. vadSe på sidan 19 miljösamordnare.sagtssom om

Eftersom det införagår det systematiska miljöarbetet tid kanatt töljdakt-över
ligen också fördelas tid.överresurserna

Det här viktigt de initiala insatserna möjligheterär att minska åt-attse som
gången minskapå kostnaderna jfr sidan 17, utveckla personalen ochresurser,
minska miljöbelastningen och inte dem enbart utgifter i nuläget.se som

Ska systematiskt och strukturerat miljöarbete fungeraett praktisk och inte
vid skrivbordsprodulct eller vid ledningsbeslutstanna det viktigtären att perso-

nalen får möjlighet medverka i med bygga det, däravatt attprocessen upp
resursåtgången i initialskedet. Tid behövs också för intern utbildning och infor-
mation.

Identifiera kompetens- och kunskapsbehov

Myndigheten bör fortlöpande identifiera sådana behov kunskaper och kom-av
behövs för miljömålen skapetens nå. Kompetensutvecklingatt attsom är en

i sig ska genomtänkt och planerad jfr 8 verksförord-§process som vara
ningen.
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administration ochsinmiljönuteslutande påverkarMyndigheter genomsom
ochminskarhur depersonalen kunskaperbörkontorsverksamhet sorte-omge

Myndigheterenergimiljöanpassade upphandlingar,avfallet, gör m.m.spararrar
personalberördutbildaregelgivningsin måstepåverkar miljön t.ex.genomsom
och hurreglereller revideradearbetet medmiljöfrågan ide ska beaktai hur nya

Personalför miljön.konsekvensernaockså ska utredainför beslutende som
kunskapfåmiljön måstemed direkt påverkan påvid anläggningararbetar t.ex.

blir effektivt fråndetsköta sitt arbete såoptimalt skahur de på attsättettom
för miljönblirvilka konsekvensernamiljösynpunkt ochproduktions- ochbåde

nödvändig miljöhänsyn.de inteverksamhetenoch tarom

kompetensut-fortbildning ochvid nyanställning,kompetensbehovenBeakta
arbetsuppgifter.genomföra olikafår uppdragpersonal iveckling och attnär

grundkunskap och,visstidigare fåbör utifrån vadAll personal sagts, ensom
ocharbete ska bli kompetentspecialkunskap för derasbehövs,det attom
mil-påverkapåverkar eller kanhur deras arbeteeffektivt utfört. Kunskap om

detför förståelsenviktig, inte minstdet inte utförsjön rätt är egnaavom
ansvaret.

iarbetarkonsultereller inhyrd personal ellertill tillfälligt anställdSe att som
färdigheter förochuppvisa får erforderliga kunskaperorganisationen kan eller

med myndig-miljöansvarigt och i enlighetutföra sitt arbetekunna på sättettatt
konsulter ochförsärskilt introduktionsprogrammiljöpolicy.hetens Ett entre-

kan behövas för detta ändamål.prenörer

bilagautbildningsprogram för personalen. SeUpprätta

rutinerInterna

varierar försådanaanvisningar för arbetets gång. BehovetMed rutiner avavses
miljöarbetet.olika imoment

finnas förverksamhet, behövakan,Dokumenterade rutiner beroende på typ av
kontorsutrustning ochreningsanläggningar, upphandling, skötselt.ex. annanav

kommunikation elleravfallshantering intem ochteknisk utrustning, externsamt
för korrigerande åtgärder.
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Ska det möjligt och samordna viktigaatt styra i miljöarbetetvara moment
måste de rutiner och har följa tydliga och lätt tillgängliga.attsom var en vara
Dokumentation rutinerna samtidigt förutsättningär för brister i förfa-av atten
ringsätt eller i samordningen eller begångna felgrepp ska spåra ochatt upp
korrigera.

Rutinema kan, beroende finnas antingen personligttyp, tillgängliga eller för-
lätt åtkomligt denpå organisatoriska enhet och tillhör.varas som var en

Tillfällig personal och måste vetskapentreprenörer vilka rutiner finnsav som
och de ska sig efter, de tillgängligarätta kunskapärsom hur desamtvar om
berörs dem jfr. vad introduktionsprogram.sagtsav Ett kansom ovan om sätt

sammanställa vilka Ärrutineratt och krav de ska beakta. detvara fråga om
eller konsulter kan detentreprenörer lämpligt de med underskrift in-attvara en

de tagit del och konnnertygar att följa kraven.attav

Upphandling

Under år har miljöproblemen allt förskjutits från punktutsläppsenare mer t.ex.
fabriksskorstenar och avloppsledningar till och produkter.varor

Den offentliga sektom köper årligen och tjänster för totalt 280 miljar-varor ca
der svenska kronor köper för drygt 100 miljarder.staten Genomvarav att ta
miljöhänsyn vid upphandlingen sänder viktiga signaler tillstaten producenter
och industri miljöanpassa sina produkteratt och sin produktion. Utöver positiva
effekter på miljön kan sådan upphandling också få positiva återverkningaren
på industrins konkurrenskraft. Regeringen skriver i proposition Vissa åt-om
gärder för halvera arbetslösheten tillatt år 2000, ändrade anslag för budgetåret
1995/96, finansiering mm. Prop 1995/962222,

Genom bl.a. enhetliga miljökravatt för upphandlingen fårange pro-
ducentema incitament miljöanpassadeatt ochstyra tjänster,mot varor
vilket på sikt kan bidra till svenska företags exportmöjligheteratt
ökar.

Kretsloppspropositionen 1992/93: l 80 miljökrav bör ställas i ökadattanger
utsträckning vid offentlig upphandling.
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roll har kartlagtsmiljöpåverkan ochupphandling, dessoffentliga sektomsDen
miljöfråga.Upphandlingl996:23betänkandet SOUanalyserats ioch en-

ställa ochmöjligamiljökravvilkahar också attärHär angetts typer somsomav
ställa.inte går att

upphand-Vidmiljöarbete.integreratingår imiljöanpassad upphandlingEn ett
miljöpolicy.beakta sinmyndighetenlingen måste antagna

betydelsemiljömässigsåväl ekonomiskharinköpamas arbeteEftersom som
starktillräckligtställningorganisatoriskaderasmyndigheten tillbör ärattse

tillräckliga.och deras kunskaper äratt

miljöanpassadhurinstruktionerhandböcker ochlång radfinnsDet om enen
miljöan-betraktavadbeskrivningarupphandling till ochgår är att somsomom

ocholika aktörersåväl i Sverigefinns utgivnaSådana sompassat. organ,av
miljöanpassadvägledningarbetar påNaturvårdsverketinternationellt. omen

skaupphandlare.statliga Denoch anpassad förriktad direkt tillupphandling
i oktober 1996.klarvara

offentlig1992:1528reglerad i lagenoffentliga upphandlingenDen är upp-om
Bestämmelser finnsmiljöhänsyn.möjligthandling. detLagen vägagör att

ingripande1994:615och i lagenl 993220också i konkurrenslagen motom
gällermyndigheterupphandling. vissaoffentlig Förotillbörligt beteende vid

GATT-överenskom-tillämpningförordningen 1980:849dessutom avom
upphandling.statligmelsen om

ellertjänsterhyra eller hyrköpaköpa, leasa,Upphandling innebär att varor,
byggentreprenader.

ske enligt EUsupphandlingenvisst tröskelvärde måstevärdet överstigerNär ett
offentlig upphandling.regler vid

inköpssamordningen.nyttja statligalångt möjligt denMyndigheten bör så

miljömedvetenverka förupphandling ska blandför offentligNämnden annat en
upphand-offentligförtelefon till Nämndenupphandling. Adress ochoffentlig

bilagaling finns i 15.
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Intern och kommunikationextern

Myndigheten bör ha rutiner för internt hantera, spridaatt och kanalisera info-
måtton miljöarbetet, såväl uppåt och neråt horisontelltom i organisationensom
och externt.

Vissa myndigheter måste i samverkan med andra myndigheter fram underlagta
för miljöstatistik för tillgodose såvälatt nationella internationella behovsom
lag 1992:889 den officiella statistiken. För få jämnom ochatt goden
kvalitet bör detta arbete ske enligt dokumenterade rutiner.

Det kan finnas behov delge viktig informationatt på ordnatav såett sätt att rätt
får infonnationrätt vid oförutseddapersoner händelsert.ex. i verksamheten

eller då myndigheten berörs någon händelse betydelseextem från miljö-av av
synpunkt.

För upprätthålla motivationatt och bör resultat och goda exempelengagemang
samlas och systematiskt spridas inom myndigheten liksom nyheter för-om
ändringar och åtgärder i det miljöarbetet.egna

Allmänhetens till fri tillgångrätt till information tillståndet i miljön, miljö-om
arbetet och dess resultat viktig ochär EU-krav direktiv 90/313/EEG.ett
Myndighetens miljöpolicy, redovisningarna det miljöarbetet och resul-av egna

från det allmännatatet handlingarär normalt omfattas offentlighets-som av
principen.

Å terrapportering

Myndigheten ska, i de fonner och i den omfattning regeringen kräver åter-som
rapportering, informera nuläget i miljöarbetet och det samlade resultatetom om

Återrapporteringenunder året från det. ska ske på det bestämt försätt ärsom
varje myndighet. Om regeringen inte formulerat några särskilda krav i regle-
ringsbrev eller andra beslut bör grundläggande infonnation finnas med i bi-enlaga till årsredovisningen.

Mer omfattande rapportering och infonnation i speciella hänseenden bör läm-
i Myndigheterseparata rapporter. med sektoransvarnas bör lämna särskilda

miljörapporter miljöarbetet inom sektorn under året. Informationom till rege-
ring och departement bör ske i fonner beslutade i förväg ellerärsom ärsom
särskilt överenskomna.
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kanrapporteringårsredovisning ochvadframgårbilaga 10Av avseannanen
och innehålla.

Konsekvensutredningar

råd ska denoch allmännaföreskrifterreglermyndigheten beslutarInnan om
konsekvenserandrakostnadsmässiga ochreglemasoch dokumenterautreda
effektema påbl.a.andra konsekvenserverksförordningen. Med27§ avses

påpåverkar miljönreglernabelysakonsekvensutredningen skaochmiljön om
omfattning.fall hur och i vilkenoch i sånågot sätt

komplexa enligtutförliga ellerbetraktaKonsekvensutredningar är att somsom
ochtill riksdagenskunna relateraterminologi, börRiksrevisionsverkets rege-
se RRVsmotverkar dessabidrar till ellermiljömål och reglemaringens om

konsekvensutredning".skrift § 14

behovdet uppstårviktiga beakta,kanAndra konsekvenser, äratt omvarasom
statsförvaltningendelarmiljöelfektema inom andravidta åtgärderatt mot avav

fallkan i vissasådana miljöåtgärderKostnadema föreller samhället. stora.vara

sådana förslagmiljönkonsekvenserna förMyndigheten redovisabör även av
andra liknandeoch iregeringsuppdragförs fram i utredningar, påsvarsom

sådan.kan ingå ifinns förslag på vadsarmnanhang. bilaga 12I som en

konsekvensutredningar RRVskriftRiksrevisionsverket har gett ut en om
1995:18.

Dokumentation och dokumentkontroll

miljö-med miljöfråganmyndigheten arbetarDokumentationen beskriver hur
Exempel påfrån miljöarbetet.och resultatledningen liksom utförande

bilagafinns ioch hur denna hanterasdokumentation

blir också lät-Miljöarbetetmiljöarbetet.detGenom dokumenten går att styra
be-Vadockså förbättra.och förändra och därmedrevidera äratttare att som

verkligen ellerhur detplaner jämföra medslutat och tänkt mål och går äratt
förutsättningar gåroch dessoch brister i miljöarbetetblev resultat. Misstag

helheten.hållatill och det gårspåra och överatt etträttaatt greppupp
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Dokumentationen ska funktionell och lätthanterlig och får inte bli själv-vara ett
ändamål. Myndigheter med omfattande miljöpåverkan kan behövaen en mer
omfattande dokumentation de påverkar miljönän enbart sinsom genom
administration.

Myndigheten bör ha rutiner för identifiera, registrera, underhållaatt och gallra
dokumenten. Någon kan behöva ha i uppgift sköta detta. Så långt detatt är
möjligt bör befintliga dokument nyttjas eller bör hänvisning ske till dessa t.ex.
manualer, instruktioner, befattningsbeskrivningar och liknande redan finnssom
för ändamål.annat

Genom på tidigt stadium bedömaatt omfattningenett och detaljeringsgraden
hos rutinbeskrivningama går det undvika för dokumentmängd.att Ut-storen
nyttja datamedia.gäma

Nödlägesberedskap

Vissa myndigheter kan behöva identifiera tänkbara olyckor och nödlägessitua-
tioner för kunna ha beredskapatt något händer. fallatt I så behö-en agera om

det också finnas rutiner för hur myndigheten ska ochver haragera vem som
i sådan situation detansvaret inträffar.nären

Rutinema ska syfta till förhindra eller mildraatt påverkan på miljön och bör
med jämna mellanrum.övas börDe dokumenterade.vara
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Uppföljningenär mycket viktig

Frågor myndigheten ska kunna påsom svara

Ö Visar myndighetens ledning den miljöpolicynatt och miljömålenegna är
viktiga rutinmässigt följa huratt miljöarbetet bedrivs,genom upp

Ö Har vi uppföljning miljöarbetet funktionell för denen är verksamhetav som
bedriver,

Ö Ger myndighetens ledning den ska genomföra uppföljningen det stödsom
och de direktiv denne behöver.

Begrepp

Uppföljning miljöarbetet innebär samla och värderaatt beläggav för hur
myndigheten arbetar i förhållande till miljöpolicy, miljömål och miljöpro-

redovisning detta församt myndighetens ledning.gram av

Miljörevision miljöledningen innebär systematisk och dokumenteradav en
för objektivt bestyrka, samlaatt och värderaprocess belägg för om myn-dighetens leda miljöarbetetsätt att på i överensstämmelseär med de kriterier

myndigheten bestämt för miljörevisionen,som redovisning resultatensamt av
från denna till myndighetens ledning.process

Allmänt

För de statligamerparten myndigheterna det ändamålsenligtav är mest att
löpande följa miljöarbetet enkla rutiner. Det gällerupp mindregenom t.ex.
myndigheter eller myndigheter enbart påverkar miljön sin admini-som genom
stration. Miljösamordnarens uppföljning och rapportering till ledningen kan då

tillräcklig.vara

Intem miljörevision ledningens instrumentär för följa och utvärderaatt hurupp
det integrerade och systematiska miljöarbetet miljöledningen fungerar.- -
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åtgärdervilkafatta beslutledningenförunderlagMiljörevisionen att omger
den fast-utifrånmiljöarbetetbrister ikorrigeraförbehöver attsättassom

miljöpolicyn.slagna

verksamhetmyndighetenslämpligt ärmiljörevisionUppföljning närärgenom
direkt på-anläggningarellerverksamhetenomfattande eller dåellerkomplex

bullerutsläpp,miljönverkar etc.genom

indirektaföljaförmindre lämpatmiljörevisionintern attDäremot är upp
fortlöpande ochuppföljning bör skeSådanföreskriñer.miljöeffekter t.ex.av

denoch hurfasta påmiljörevisionen bör görs.ta omsnarare

länsstyr-miljön liksom hosförfonnellt sektoransvarmedmyndigheterHos ett
lämplig formvadfall till fallbedömning ske frånkanelsema är ensomaven

uppföljningen.för

vidintemrevision1995:686omfattas förordningenMyndigheter omavsom
redanvidare på de rutinerkunna byggam.fl. börstatliga myndigheter som

gäller.

Varför

bli bättreskabehövlig miljöarbetetuppföljningen förGenerellt attsett är
därefteroch åt-blir upptäcktaproblem i organisationenhinder ochattgenom

uppföljningenmiljöarbetet. Genomför hålla liv igärdade. behövs ocksåDen att
menade.allvarligt och långsiktigt Detfattatde beslut devisar ledningen äratt

sig detintresserad och bryinför personalen visa sigockså ett sätt attär omav
läggsutförs och detarbete ner.engagemang somsom

fönnedla dennapositivt ochuppföljningenviktigt och användapåDet är att se
kan under-till ledningen.vid behov Deni organisationen, ochinställning även
risken förledningen och minskaanställda ochkommunikationen mellanlätta

kontrollfunktion.ledningensinte enbartdärförhemmablindhet. Den utgör
miljöarbetetföljervarför ledningenfå infonnationPersonalen måste uppom

genomförs.miljörevisioneller varför
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Att följa miljörevisionutanupp

Uppföljningen bör återkomma fortlöpande och vid varje tillfälle avgränsadvara
till vissa sakfrågor. Den kan fasta depå interna miljömålenta och dessa nåsom
och miljöarbetet blir bättre nyckeltalent.ex. visarom detta.att Finnsgenom
detaljerade miljömål beslutade andra ledningenär börän avstämningsom av en
ske dessa ligger i linje med miljöpolicyn och med de övergripandeom miljö-
målen.

Om myndigheten har konsekvenserna förutrett miljön innan beslut reglerom
fattas eller inför utredningsförslag kan belysas i uppföljning.en

Det kan också behöva ske genomgång rutinerna for upphandling,en t.ex.av om
avfallshantering, materialförbrukning, skötsel utrustningresor, följs.av m.m.

Ledningen måste redovisat de interna miljömålen ochuppnås miljö-om om
policyn följs orsakema till eventuella bristersamt i detta hänseende. För andra

brister kan dettyper tillräckligt informera ansvarigav chef lägreatt påvara
nivå.

Miljörevisorn och miljörevisionen

myndigheterDe har för avsikt följa sitt miljöarbete medatt miljörevi-som upp
sion bör beakta vissa grundkrav.

Intern miljörevision ledningens instrument förär följa och utvärderaatt upp
miljöarbetet och hur det integrerade och systematiska miljöarbetet miljöled--ningen fungerar. Miljörevisom arbetar därför på ledningens uppdrag och- en
förutsättning för miljörevisionen ska lyckasatt revisorn har ledningensär att
fulla förstöd kunna arbeta för revisionen.att dåFörst bliratt verkningsfull och

på allvar. Ett sådanttas stöd består dels i del de faktaatt rätt ochatt ta av
träffa den personal behövs och dels i ledningen resultatet frånattsom tar
miljörevisionen på allvar det leder till åtgärder.attgenom

En intern miljörevisor på uppdrag från ledningen och ska kompetentagerar vara
och oberoende den eller det blir reviderat för kunna objektivav attsom vara
och opartisk i sin utvärdering. Miljörevisom bör förutom miljökunskap ha kun-
skaper i miljörevision, miljöledning och tillräcklig kunskap myndighetensom
verksamhet. För revision vissa verksamheter kan kunskapskraven ibland be-av
höva omfattande.vara
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ledningen ocksåkanförledningenverksamhetrevidera denUtöver att ansvarar
ledningsfunk-sinsjälva utförhur degranskamiljörevisomuppdrabehöva att

uppfattas.hur dention och

miljörevisio-medverka igenomföra ellerintemiljösamordirare börEventuella
skadenneanläggning/ verksamheteller denmyndighetenden somegnanen av

ifunktioningårsamordningenEftersommiljöarbetet inom,samordna som en
betrakta partsamordnarenmiljöreviderasmiljöarbete skadet är att somsom

målet.i

samrådiomfattningoch uppdragetssyftetslå fastska tydliggöra ochLedningen
miljörevisonr.med

inhyrdmedellermiljörevisionema medde intemaMyndigheten kan utföra egen
miljöre-med bytamöjlighetenlämpligtkanpersonal. attDet övervägaattvara

hålla kostna-i syftemyndigheterstatligalämpligavisionstjänster med andra att
dema nere.

ochgenomförandeplanering,deMiljörevisionerr innefattar momententre rap-
börmiljörevisionenför hurmallar010 -l2ISO-standardema 14portering. utgör

myndig-Handlarmiljörevisor.bör ställasoch vilka kravgenomföras ensom
miljörevisorerCertifieringstandardenia följas.tjänsten bör gente-heten avupp

framtiden.bli aktuell ikanfinns inte,standarderdessa ännumot men

för rniljöre-antagit etiska reglerharSverige MISMiljörevisorer iFöreningen
visorer.

Revisionsplan

miljörevi-myndigheten Imiljörevisionuppföljningen skerNär enangergenom
vadrniljöreviderad och avseendebliskavilken verksamhet samtsionsplan som

blidärmed inteverksamheten behöverAlla delarhur det ska ske.ochnär av
år.under loppetbli detvarje börreviderade gång treett paravmen

innehålla.börmiljörevisionsplanvadframgår i korthetbilaga 9Av en

intemrevisionsför-enligtintemrevisionskyldighet bedrivaMyndigheter med att
fastställaförordningens krav påjämföra med1995:686 kanordningen att en

revisionsplan.



Att styra

Utveckla förbättraoch

Riksdagens har slagit fast samhällssektoremas miljöansvar. Detta ansvar
sträcker sig längre utföra precisän vadatt myndigheten blivit ålagd.

Kraven på initiativen till förbättrat ansvarstagande för miljön ska således inte
behöva komma utifrån eller påpekas från regeringen. Detta myndighetenger en
möjlighet utveckla verksamhetenatt på hand och detaljreglering.utanegen

Myndighetens miljöpolicy ska bl.a. därför innehålla internt krav på fortlö-ett
pande förbättringar se bilaga 4, vilket hömpelare förutgör väl ftmge-etten
rande miljöarbete. Korrigeringar brister för utveckla miljöarbetetatt ochav
uppföljningar detsamma från myndighetens ledning betydelsefulla.av är

Rätta till

Brister och felaktigheter blivit uppdagade Åtgärdernamåste till.som rättas kan
avhjälpande eller korrigerandevara av natur.

Vissa åtgärder det bästa möjligaatt göra situationavser avhjälpandeav en -åtgärder. Det sådanaär måste vidtas akut i visst uppkommet lägesom ett för
lösa problem föratt tillfället.ett

En korrigerande åtgärd till för förändraär något till detatt bättre med av-seende på framtiden. Den långsiktigär och vidtas för inte detmer att upprepa
hänt eller blivit uppmärksammat.som Korrigeringen kan innehåll it.ex.avseutbildning eller ändring rutiner. Den medför dokumentationenatt deav delarav

miljöledningssystemet berörs måsteav revideras.som

fel ellerNär bristett uppdagas eller något inträffaren medför konsekven-som
för miljöarbetet måste myndigheten kartläggaser händelseförloppet och redata

på orsaken dettill hela.
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Därefter bör åt-åtgärd skakorrigerandeelleravhjälpande snarast.sättasEn
denelleråtgärddet ska gåföljas för sattesgärden rättavgöraattatt omupp

kompletteras.ellerbehöver förändras

Följ upp

fort-särskilttilldelatsövrigaledningen ochviktigt ettDet är att ansvarsom
börRutinersittoch utifrånmiljöarbetet,följerlöpande ansvar.var enupp
tilloch åtgärderhändelserrapporteringoch för internför dettafinnas av

verksamhetsplan.myndighetensfast ikan slåsRutinemaansvarig t.ex.person.

bestå gåledning utför skamyndighetensuppföljningi attEtt moment avsom
har nåtts.mål Detmiljörevisionen och ärresultatet frånigenom uppsattaom

med vidmiljöledningssystemet hängeruppmärksammaviktigtockså attatt
i verksamheten.förändringar

information ochnyckeltal för miljöarbetetutvecklatmyndigheten ärHar enom
värdefull.dessa förändrasvärdering hurav

Se helhetenöver

sitt miljö-helaövergripandemyndighetenmellanrum börMed några års överse
för led-kan behövasomvärldsanalysdet.och inriktningen Enarbete attny

policyn fort-uttryckt viaden inslagnaningen ska kunna vägenavgöra om
sådanändras på något Enaktuell eller den behöverfarande sätt.år om-om

miljö-inledandeingående deninte likavärldsanalys behöver nonnalt somvara
genomarbetad.denna varitutredningen, om

inklusivemiljöledningssystemetinnebärmiljöpolicynförändringEn ävenattav
behövermål och handlingsprogram över.ses



BILAGA 1

INNEHÅLL I PROJEKTPLAN

Det kan lämpligt bildaatt Den kan beståvara styrgrupp.en representanterav
för berörda delar myndighetens organisation. förEn arbetet lämpligav personkan leda Ibland det myndighetensär chef dennagruppen. t.ex.ärsom person
i mindre myndigheter eller någon från ledningen.annan

Styrgruppens övergripande uppgift initiera miljöledningsarbetet,är att motivera
personal och följa arbetet.att upp

Nedanstående punkter visar på några vikti och frågeställningarmomentga somkan ingå i projektplan. Projektplanen bör inte detaljreglerande.en Uppräk-vara
ningen nedan inte anspråkgör på komplett.att vara

Målet med projektet.

Ska hasystemet utformning eller ska miljöarbeteten upplagtegen enligtvara
standardt.ex. med eller efterföljande certifieringutanen Ska eventuellen cer-

tifiering hela eller delar verksamhetenavse av

Aktiviteter

Bestämma hur dokumentationen ska utföras och läggas så den blirattupp
användbar för det framtida miljöledningsarbetet.

Kartlägga nuläget inventera vilka beståndsdelaratt heltgenom eller delvissom
redan finns och kan ingå i eller del i miljöledningssystemutgörasom etten
Vilka underlag finns redan framtagna, vilket miljöarbete utförs redan och vilka
rutiner firma och vilken dokumentation finns detta. Klart till närav

Göra miljöutredning. Hur omfattande behöveren den vara Behövs extern
hjälp Kostnader Klart till vilken tidpunkt

Bestämma vilka miljöaspekter viktigast deär identifierade.ärsom av som



miljöpolicy.tillförslagUpprätta
I
0.S.V.

Organisation

uppgift.ochsammansättningStyrgruppens

luppgift.ochsamordnarensProjektledarens namn

vadförbehövliga ochpersoneroch är ansvararVilka pengar vemresurser

genomförandet.förTidplan



BILAGA 2

MILJÖUTREDNING

Syftet med utredningen framgår på sidan 23.

Ta redan i inledningen arbetet med rniljöutredningen ställning till nyckel-av om
tal se sidorna och59 64 ska användas och det primära underlaget förom
dessa då ska ingå i miljöutredningen.

Relatera verksamheten till miljöhoten

Syftet med den svenska miljöpolitiken skydda människorsär hälsa,att bevara
den biologiska mångfalden, främja långsiktigt god hushållning meden natur-

skydda och kulturlandskapsamt natur- propresurser 1990/91 :90.

För uppnå detta har riksdagenatt och regeringen angivit både övergripande och
preciserade nationella miljömål utifrån vilka detmer går formulera nedan-att

stående miljöhot bygger på Naturvårdsverkets miljöhot.som tretton

Naturvårdsverket sammanställer och uppdaterar regelbundet riksdagens och
regeringens miljömål i relation till de första miljöhotentretton miljö-samt
målens status.

När miljöpåverkan sker direkt, exempelvis hos Luftfartsverket och Banverket,
bör myndigheten redovisa under vilka miljöhot denna påverkan faller.som
Miljöpåverkan sker administrationen eller indirektasom oftagenom är ärsom
svårare in under miljöhotatt sortera eller relatera till de nationella miljömålen.

Ett exempel utsläpp från fossileldadeär att energianläggningar eller från
tjänstebilar faller under miljöhoten och fem.ett, tre

Myndigheter med verksamhet direkt påverkar miljön bör dessutom be-som
skriva omfattningen i absoluta mått storlek på utsläppen,t.ex. antal körda mil
eller antal och reslängd med olika slag transportmedel.resor av
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Klimatpåverkande gaser
klarasde kansåklimatförändringarna attbegränsa genomMålet är att

klimatpåverkandeutsläppeninnebäranpassning. Det gasernaturlig att av
begränsas.trafik måsteochförbrärmingfrån t.ex.

ozonskiktetUttunning av
skyddandedetuttunningenföljdtillökarUV-strålningFarlig ozon-avav

Därföråterställas.på siktozonskiktetupphör kanutsläppenskiktet. Om
upphöra.ochawecklasozonnedbrytandeanvändningen ämnenmåste av

mark ochFörsurning vattenav
måste be-markochförsurningtilllederLuftföroreningar vattenavsom

kraftigt.minskatill luft börammoniakutsläppochSvavel-, kvävegränsas.

oxidanter/marknäraotokemiskaF ozon
hotintenivåertill utgörmarknära etthalternabegränsaFör somatt ozonav

organi-flyktigautsläppenhälsa, krävamänniskorsoch att avmot naturen
kraftigt.minskaskväveoxiderochska ämnen

bullerluftföroreningar ochTätorternas
begrän-måsteenergianläggningarindustri ochtrafik,frånLuftföroreningar

utsläppenbl.a.innebärförbättras. Detkanluftkvaliteten attså avattsas
minska.måstecancerfrarnkallande ämnen

Övergödning markochvattenav
livs-ibevarasvattenområden skaochi havs-förekommandeNaturligt arter
tillnäringsämnenmåste utsläppenDärförbestånd.balanseradekraftiga av

Östersjön, minska.bl.a.haven,

Påverkan metallergenom
måstemetallermiljöfarligaochhälso-användningenFlödena och av

upphöra helt.böroch blykadmiumkvicksilver,Användningenminska. av

miljögifterPåverkan organiskaav
lösningsmedel, måsteklorerademiljögifter,organiskaUtsläppen t.ex.av

upphöra.ellerminskakraftigt

organismerfrämmandespridningintroduktion ochOacceptabel av
Infö-uppstår.miljöeffekternegativaså ingatillämpasBiotekniken ska att

skeskaorganismermodifieradegenetisktellerfrämmanderandet arterav
kontroll.betryggandeunderochrestriktivitetmed stor
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10 Brister nyttjandeti mark och produktions-vatten och försörj-av som
ningsresurs
Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras och skogens

och kulturmiljövärden skyddas. jordbruksmarkennatur- får inte förorenas
eller behandlas så, naturliga, viktiga markprocesseratt blir allvarligt störda.

11 För miljön negativ exploatering mark och för bebyggelse,vattenav
anläggningar infrastrukturoch
Samhällsbyggandet ska ske så miljöproblem förebyggs elleratt begränsas.

samhällsplaneringenI ska hänsyn till kretslopp ochtas långsik-naturens en
tigt god resurshushållning främjas.

Anspråk12 särskilt områdenvärdefullamot
Målet bevara särskilt värdefulla mark-att och vattenområden och deras
flora och fauna inrätta nationalparker. Skyddetatt urskogar, våt-genom av
marker och vissa odlingslandskap ska prioriteras.

13 Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter
Allt vi använder hamnar förr eller i avfall. Dess mängdnaturensenare som
och innehåll hälso- och miljöfarliga ska minimeras. förstaämnen handIav
ska avfallet återanvändas, i andra hand återviimas. När detta inte möjligtär
ska mycket hårda miljökrav ställas på omhändertagandet.

14 Brister i skyddet motjoniserande och icke-joniserande strålning

Arbeta fyrai steg

1 Välj aktivitet, produkt eller tjänst inom verksamheten eller vissen typen av
sådan.

Den valda aktiviteten, produkten eller tjänsten bör tillräckligt omfat-vara
tande/vanlig för det ska meningsfullt undersökaatt den och lämpligtattvara
avgränsad.

2 Analysera miljöaspektema förknippade med den aktiviteten,är produk-som
eller tjänsten. Identieraten så många miljöaspekter det möjligt.ärsom
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lniljöpåverkanAnalysera3

aktuellabådemöjligt,miljöpåverkanexempel påmångaIdentifiera så som
varje iden-medförknippanegativa vilka gårpositiva ochpotentiella,och att

ellernationellalokala/regionala,dessaochmiljöaspekttifierad äroavsett om
globala.

EXEMPEL

Miljöpåverkan/öaspektMiljAktivitet, produkt,
miljöhottjänst

hanteringvidolyckorfelaktigutebliven ellermiljöfarligthantering av
omhändertagande,for ochoch risksorteringkonventionelltoch av-

ochavfalletförorenatfelmärkningfall
nyttjandeförsvårar av

forbmkningonödigdet,
hotnaturresurserav

13

nationelllokal,

iozonskiktetpåverkarorganisktanvändningavfettning av
bi-atmosfären 2,hotlösningsmedel

bildningtilldrar av
ska-ochmarknära ozon

ochpå grödador män-
niskor 4hot

globallokal,

klimatetpåverkanpå energi-konsekvenserhastighetregler om
försurningutsläpp C02, hot 1,åtgång, avvägar av

buller ochoch mark hotkolväten NO, vatten
människor och3, stör

54 ochdjurliv hoten

globalnationell,lokal,



59

energiåtgång, utsläpp påverkan på ozonskiktetresor av
kolvätenC02, och NOX, i atmosfären och på kli-

buller hoten l 2,ochmatet
försurning mark ochav

hot 3,vatten stör
människor hot 5

lokal, nationell och glo-
bal

kopiering förbrukning alstring avfall hotav papper av papper, av
förbrukning tonerkas- 13av
Setter

lokalt och nationellt

4 Bedöm vilken miljöpåverkan allvarligastärsom

hänsyn tillTa hur allvarlig den sannolikhet för det ska inträifa, hurär, att
länge påverkan kvarstår.

sedanTa också hänsyn till potentiell risk för komma i konflikt med lag-att
krav, kostnader, andra nröjligheter förbättra miljöpåverkan, krav/önske-att
mål från intressentema regeringen.t.ex.

LÄSVÄRT

Det militära försvaret och miljön. Försvarsmakten november 1995.-
ISBN 91-972385-3-8

Nyckeltal

Exempel på nyckeltal, myndigheten själv kan välja bland, finns i nedan-som
stående tabell. De den direkta miljöpåverkan. Ska dessa gå användaattavser
med basår referens bör det i miljöutredningen ingåett fram data försom att ta
detta basår.
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påExempel nyckeltal

nergitörbrukninE g

i kWh / årenergiförbrukning t.ex.

uppvärmning, produktion,ändamål och är t.ex.energiförbrukning per
kylning, transporter

flytandeolja och andraenergiförbrukning energislag och t.ex. typer avper
bränslen, el, fjärrvärmeandra fastabränslen, kol och typer gas,av

produktionsmängd och årenergiförbrukning per

energi total årligenergiårligt förbrukad förnyelsebar grön%-andel av
energiförbrukning

ochförbrukning exkl. energi råvarorAnnan insatsvarorav

råvaror/ årtotala mängden

årlig produktionsmängdspillet läckaget.det totala årliga eller Detsamma per

årligttotala mängdenfömyelsebara råvaror%-andel årligt förbrukade av
förbrukade råvaror

produktionenförekommande kemiska produkter iantal

listorKemikalieinspektionensårligt förbrukade kemiska påmängd ämnen

årligt materialmaterial total mängd%-andel årligt återvunnet använtav

Produkt

produkten totaltåtervinningsbarhet % av

faktisk återvinning,återanvändningsgrad %återvinningsgrad eller
återanvändning

nyttjandeenergiförbrukning vid



61

Utslägg

totala utsläpp år olika till mark, och luñ och detsammaämnen vattenper av
utslaget årligpå produktionsmängd

totala utsläppet klimatpåverkande växthusgaserämnen GWPmättav som
global Warming potential. Utslaget på olika relativa effekt i 100ämnens ett
årigt perspektiv utsläppet kgl C02 l GWP kg kväve-7motsvaras av av
oxider NOX 7 GWP 1l kg CH4 l l GWP och 270 kgmetanav av,lustgas N20 270 GWP. iSe övrigt Naturvårdsverkets 4104, Hurrapport
ska Sverige må år 2020.

Avfall och restgrodukter

Total årlig mängd alstrat avfall och restprodukter i vikt eller volym %-samt
andel till

återvinning respektive återanvändning
energiutvinning
förbränning energiutvinningutan
kompostering
deponi
miljöfarligt avfall

%-andel avfall sorterad avfallsmängd / total mängd alstrat avfallsorterat
under året

Total årlig mängd alstrat avfall fördelat på plast, glas, metall,papper, papp,
trä m.m.
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BILAGA 3

MILJÖUTREDNING MILJÖPÅVERKAN FRÅNAV ADMINISTRA-
TIONEN

Tjänsteresor och andra resor

resandet miljöanpassat valetär transporterav
används hotell med miljöprofil

det möjligt med tele-är eller videomötenatt ersätta resor
finns det möjligheter till distansarbete för undvika pendlingsresoratt

det möjligt undvika bilär och möjligt cykla elleratt åka kollektivtom
går det förlägga kurser till medföratt det totala resandet tillorter attsom
kursen blir lägre idagän

Inköp och förbrukning

År upphandlingen miljöanpassad och finns det rutiner för detta
Har upphandlama relevant kunskap för sådan upphandling

Exempel i övrigt,

Möbler/inredning: går det återanvända nyköpenKan minska högreatt Kan
kvalitet längre hållbarhet och materialet miljöanpassad kvalitéärge av

Kontorsmaterial: går det minska konsumtionen och återanvändaatt mer
material

Datorer och kontorsutrustningIT,- och energieffektiv finnsutrustningannan
skärmsläckare och avstängningsautomatik vilka batterier använder viarman

Lokaler: finns för lågenergilamportermostater och belysnings-rätt temperatur,
vakter energisnåla och CFC-ñia vitvarorsamt Hur beaktas miljöfrågoma vid
ombyggnader och byte lokalerav

Finns det skötselrutiner för ökad livslängd på utrustningen Serverar kaffe
i koppar eller engångsmuggar i personalutrymmen
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installationochinköpenergiåtgärderolikamedkan t.ex. avEnergi: spara
ljusvakter.

Avfallet

källsorteringenökakanutsträckningi vilken
restriktivochkopieringdubbelsidigminskakopieringenkan mergenom

utsträckningianvändasoch kansådan störrerepro
användsinte längreutrutningsådanmedhur gör som

pappersin-minskaomfattning och kantillräckligioch faxnyttjar e-post
meddelan-anslagstavla för internaelektroniskhaformationen att engenom

och reglerden
engångsartiklarundvikakan

LÄSVÄRT
Naturvårdsverketsmiljöhänsyn. rapportmedupphandlingOffentlig

4508.
Kommunförbundet,Västernorrland.upphandling iMiljöanpassad

Västernorrland, 1994.
Miljövårdsberedningens rapportdepartementet.miljövänligaDet

1994:8.

Nyckeltal

nedanståendeivälja finnskanmyndighetennyckeltal,Exempel på av,som
användamiljöpåverkan. Ska dessa gåadministrativa attdentabell. De avser

frammiljöutredningenlämpligt idetreferens kan tamed basår attett varasom
framfåkan ocksåför dessaoch datanNyckeltalen växabasår.från dettadata

hand.efter
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Exempel på nyckeltal

Tiänsteresor

årsarbete.mil/ siffraresta En för varje trañkslag flyg, vägtrafik, båt, tåg.
Siffemoggrannheten bör rimligvara

tåg/mil medresta total tärdsträcka.

andel kollektivtrafik Vägsträcka med buss och tåg/ total vägsträcka på
land 100x

årsarbete.reskostnad /

In g

total upphandlingskostnad år./

%-andel miljöanpassad upphandling. Medelvärde på kostnad för miljöan-
passade inköp / medelvärde på kostnad for totala inköp 100x

%-andel kontrakterat miljösamarbete. Antal miljökontrakt / total antalet
kontrakt 100x

Energiørbrukning och förbrukningannan

papperskonsumtion år.totalt/

papperskonsumtion årsarbete./

energiförbrukning kostnader år.för /

%-andel fömyelsebar energi. Mängd förbrukad förnyelsebar grön
energi/ total energiförbrukning X 100

menergiförbrukning/ arbetsyta.

energiförbrukning årsarbete./

kostnader engångsartiklarför årsarbete./
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allAv

m3.ivolym kgavfallsvikt

m3 årsarbete./iavfallsvikt volym kg

m3/avfall i kgkällsoneratochMängd alstratavfall.källsorterat%-andel
1113i kg 100avfalltotalmängd alstrat x

Personal

genomgått miljöutbildninganställdaantalet%-andel somav

myndighetensmednöjdaäranställdaantalet%-andel somav
miljöarbete
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BILAGA 4

MILJÖPOLICY

Beakta följande vid utfominingen de första punkterna betraktatre är att som
obligatoriska;

regeringens miljöpolicy för statliga myndigheter om sådan finns
fortlöpande förbättringar miljöarbetetav
miljöpolicyn återkommandeska överses
miljöanpassad upphandling
behov samverkan med andra berörda och myndigheterav attorgan genom
involvera och kommunicera ned berörda intressenter i verksamheten
myndighetens uppgiñ, visioner, viktiga grundvärderingar
behov skilja på vad långsiktigtatt och kortsiktigtärav som
behov hävda miljöhänsyn i internationellaatt eller andra foraav
krav från och kommunicerbarhet med de kan ha intresse miljö-ettsom av
policyn
koordinering med myndighetens övriga policybeslut
kostnad-, nyttoaspekter

Utöver följa regeringens miljöpolicy,att fortlöpande förbättra miljöarbetet och
återkommande miljöpolicynöver kan policyn myndighetense ta att t.ex.upp
ska

minimera all påtaglig miljöpåverkan inordna miljöarbetet i pla-attgenom
neringen och i övrigt arbete, inkl. upphandlingen
förebyggande förorening och negativ miljöpåverkanav av
särskilda regionala eller lokala förhållanden
utreda och redovisa hur regler och förslag myndigheten utarbetar på-som
verkar miljön

i utveckla metoder och lämpliga indikatorer för utvärdera miljöarbetetatt
och resulatet detav
införliva livscykeltänkande
utforma produkter/tjänster så deras påverkan på miljön blir minimalatt vid
såväl produktion/planering, användning/utförande och slutligt omhänder-
tagande
förhindra föroreningar, minska avfallsmängder och förbrukningen av resur-

material, energi och förbinda sigvatten, så långt möjligt återvinnaser att
och återanvända istället för kastaatt
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negativ påver-minskaoch förhindra ellerflora och faunafriluftsliv,gynna
kan på den

kunskaperutveckla personalensutbilda och
bistå andramiljöområdet ochkunskaper pådela med sig av nya

ochinternationella foraalla nationella ochmiljöhänsynen idriva samman-
medverkar imyndighetenhang som

miljöledningssys-ska hauppdragstagareunderleverantörer ochkräva ettatt
myndig-medarbetar i enlighetska kunna visa dealternativt de attatttem

hetens policy
vidi miljöpolicyngäller kravmiljölagstittningefterleva tillämplig som

jöledningsstandardermilcertifiering mot
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BILAGA 5

PÅ FÖR MILJÖARBETEEXEMPEL RIKTLINJER

Rio-deklarationen miljö och utvecklingom

Förenta Nationemas konferens Iniljö och utveckling,om
i Rio de Janeiro frånmöttes den till3 den 14 juni 1992,som

bekräftar Deklarationen från Förenta Nationemas konferenssom denom
mänskliga miljön

i Stockholm denantagen 16juni 1972 och eftersträvar bygga vidare påattsom
den,

med målet etablera ochatt rättvis gemenskap skapaen ny attgenom nya
samarbetsformer

mellan samhällets viktigastestater, sektorer och emellan folk,
verkar för internationella överenskommelser hos detsom globala utveck-

lings- och miljösystemet,
erkänner jordens, vårt hem, odelbarhet och ömsesidigasom beroende till-

kännager hänned:

Princip I
I hållbarsträvan utvecklingmot står människan i haren Hon tillcentrum. rätt

hälsosamt och riktett liv i samklang med naturen.

Princip 2
Statema har, i överensstämmelse med Förenta Nationemas stadga och folkrät-

principer, dentens rättighetensuveräna utnyttja sina naturtillgångaratt iegna
enlighet med sin miljö- och Iitvecklingspolitik och för tillseegen ansvaret att

verksamheter inomatt deras jurisdiktion eller kontroll inte förorsakaregen
skada på andra länders miljö eller på områden utanför nationell jurisdiktion.

Princip 3
Rätten till utveckling måste fullgöras på sådant den rättvist tillgodo-ett sätt att

nuvarande och kommande generationers behovser utveckling och miljö.av

Princip 4
För uppnå hållbar utvecklingatt måste skyddet miljön integre-en utgöraav en
rad del utvecklingsprocessen och inte betraktas något isolerat därifrån.av som



70

5Princip
be-tillgodosebättreoch förlevnadsvillkor attiskillnademaminskasyfteI att

folkochallabefolkning måste staterjordens samar-majoritetenhoshoven av
förutsättningvilketfattigdomen, äruppgiñenangelägna utrotai den att enbeta

utveckling.hållbarför en

6Princip
prio-särskildmåsteoch behovförhållandenspeciellaUtvecklingsländemas ges

miljödeoch ärutvecklade ländernade minstgällervadsynnerhet varsilitet,
börutvecklingsområdetochmiljö-åtgärderInternationellasårbar.mest

behov.ochintressenalla ländersbeaktaockså

7Princip
skyddabevara,samförstånd förglobalt attandaisamarbetaskaStatema aven
harStaterna ettekosystem.jordenshosokränkbarhethälsa ochåterställaoch

bi-olikaderasgrundpåutformatolikadethärför, är avgemensamt menansvar
sitterkännerländernautvecklademiljöförstöringen. Deglobaladentilldrag

med hänsynutvecklinghållbarsträvandenaintemationella moti de enansvar ochförmiljönglobaladensamhällenderas utsätterpåfrestningartill de som
förfogarde över.finansiellaochteknologiskadetanke påmed somresurser

8Princip
männi-allaförlivskvalitetoch högreutvecklinghållbaruppnåFör att enen

konsum-ochproduktions-ohållbaraundanröjaochbegränsaskor, bör statema
befolkningspolitik.lämpligfrämjaochtionsmönster en

9Princip
förinhemsk kompetensuppbyggandetstärkaförsamarbetabörStaterna att av

förståelsevetenskapligförbättraskekanutveckling. Detta atthållbar genom
främjaochkunnandetekniskt attochvetenskapligtutbyte genomavgenom

ochinklusiveteknik,överföringspridning ochanpassning,utveckling, nyav
teknik.nyskapande



Princip 10
Miljöfrågor hanteras bäst alla berörda medborgare deltarnär på lämplig nivå.
På det nationella planet varje individ ha skälig tillgång till den miljöinfonna-sa
tion finns hos offentliga inklusive infonnation farliga materialsom organ, om
och verksamheter i deras samhällen och de ska möjlighet delta i besluts-attges

Staterna ska underhålla och folkligt medvetande och del-processen. uppmuntra
tagande till information finns lättatt åtkomlig.att Tillgång till effek-genom se
tiva juridiska och administrativa procedurer inklusive rättsmedel för upprättelse
och gottgörelse ska erbjudas.

Princip 11
Stater ska effektiva miljölagar. Miljönorrner,anta mål och prioriteringar ska
spegla de miljö- och utvecklingssammanhang där de ska tillämpas. Normer som
tillämpas i vissa länder kan olämpliga i andra, särskilt i utvecklingsländer,vara
och leda till oförsvarliga sociala och ekonomiska kostnader.

Princip 12
Stater bör samarbeta för främja internationellt ekonomisktatt ett öppet system

kan bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i alla ländersom för att
på bättreså kunna hanterasätt problemen med miljöförstöringen. Handelspoliti-
ska åtgärder vidtas till skydd för miljön får inte medföra godtycklig ellersom
otillbörlig diskriminering eller dold begränsning den internationella han-en av
deln. Ensidiga åtgärder för komma till med miljöhotatt utanför det irnpor-rätta
terande landets jurisdiktionsområde bör undvikas. Miljöåtgärder syftar tillsom

bemästra gränsöverskridandeatt eller globala miljöproblem bör, så långt möj-
ligt, grundas internationellapå överenskommelser.

Princip 13
Stater ska utveckla sin nationella lagstiftning vad och ersättningavser ansvar
till offer för föroreningar och andra miljöskador. Stater ska också samarbeta
snabbt och beslutsamt for utveckla och utvidga folkrättensatt regler om ansvar
och ersättning för miljöskador orsakats verksamheter inom derassom egetav
jurisdiktionsområde eller områden under deras kontroll till gälla föratt även
sådana skador på områden utanför deras ansvar.

Princip 14
Stater bör samarbeta effektivt for motverka eller förhindra verksamheteratt att
och medför allvarlig miljöförstöringämnen eller skadliga försom är män-som
niskors hälsa inte förflyttas till andra stater.
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15Princip
möjligtlångttillämpas såförsiktighetsprincipenskaskydda miljönsyfteI att

hotföreliggerdethärtill. Ommöjlighetertillmed hänsynoch staternastagen
vetenskaplig be-avsaknadenfår inteskada,oåterkalleligallvarlig eller avom

föråtgärderkostnadseffektivaskjutaursäkt föranvändasvisning att uppsom
miljöförstöring.förhindraatt

16Princip
miljökost-intemaliseringfrämjaefterbörmyndigheterNationella attsträva av

förore-beaktandestyrmedel, medekonomiska attanvändandetnader och avav
härvid-skaföroreningarna. Hänsynförkostnadernabäraprincip, skainaren,
sådantske påtillämpningen skaochintressenallmännastill detocksålag tas

och investe-handelninternationellai denstörningarmedfördet intesätt att
ringarna.

17Princip
för så-instrumentnationelltanvändasskaMiljökonsekvensutredningar ettsom

skadlig inverkanbetydandehakanverksamheterföreslagnadana antas ensom
myndighet.nationellbehörigbeslutoch krävermiljönpå avsom

18Princip
andraochnaturkatastroferandraomedelbart underrättaskaStater stater om

i dessa Detskada miljönplötslig påorsakakan stater.nödsituationer antassom
drabbadebiståförsittska statensamfundetinternationella attytterstagöra

19Princip
kan kommatillinfonnationoch lämnatid underrättaska i god staterStater som

effektergränsöverskridandebetydandekan haverksamheterdrabbasatt somav
för-andatidigt skede isamråda med dessaoch skamiljön ettpå stater aven

troende.

20Princip
utveckling.miljövård ochgälleravgörande roll i frågorspelarKvinnor somen

uppnåbetydelse fördärfördeltagande attfullvärdiga störstaär enDeras av
utveckling.hållbar

21Princip
förmobiliserasskavärlden attidealism och modskaparkrañ,Ungdomars över

och säkrautvecklinghållbari syfte uppnåkamratskapglobaltskapa attett en
för alla.bättre framtiden



Princip 22
Urbefollcningar och deras samhällen, liksom andra lokalsamhällen, har viktigen
roll i miljövård och utveckling på grund deras kunskaper och traditionellaav
sedvanor. Stater bör erkärma och vederbörligen stödja deras identitet, kultur
och intressen och det möjligt för demgöra delta i arbetet medatt uppnåatt en
hållbar utveckling.

Princip 23
Miljö och tillhör folk,naturresurser lever under förtryck, dominanssom som
och ockupation, ska skyddas.

Princip 24
krig i sig destruktivt för hållbarär utveckling. Stater måste därför respek-en

folkrättens regler till skyddtera för miljön vid väpnad konflikt och samarbeta,
så bedöms nödvändigt, för utveckla dessa regler.om att

Princip 25
Fred, utveckling och miljöskydd beroende varandra ochär odelbara.av

Princip 26
Stater ska lösa sina rniljötvister fredligt och med användande lämpliga medelav
härför enlighet med Förenta Nationemas stadga.

Princip 27
Stater och folk ska samarbeta i förtroende och i anda delaktighet för atten av
uppfylla principerna i denna deklaration och för utveckla folkrättens regleratt
vad hållbar utveckling.avser en

Miljöpolitikens principer

Ett antal viktiga principer ligger till grund för den moderna miljövården. Några
dem övergripande och kanär uppfattas allmänna. Andra syftar tillav attsom

precisera förorenamas Nedan följer sju viktiga principer.ansvar.

l Principen hållbar utveclding.om
officiellEn sammanfattning vad begreppet innebär går få frånattav

punktema 3 och 4 i Rio-deklarationen.



74

Kretsloppsprincipen.
samhälletinommaterialflödenaharsamhällekretsloppsanpassatI ett

kantillsamhälletfrånflödenagrad naturenhögslutits i såochminskats att;
miljöstör-oacceptablaorsakakretsloppennaturligatill de attutanläggas

materialförnyelsebaraickesikt;mycket långpåningar, uttagenäven av
till-generationer;kommandetillförkraftigtbegränsats att resurserspara

mänskliga behovtillfredsställer att ut-utanochbiomassapågången vatten
tillrinningen.respektivetillväxtenmaterial överstigerdessatagen av

belastning.Kritisk
vid lång-uppståringa skadorvilkenunder ävenbelastningsnivåhögstaDen

expositionvarig

Försiktighetsprincipen.
Prin-Rio-deklarationen.ipunkt 15framgårordalydelsenofficiellaDen av

intehellerosäkerhet.vetenskaplig Detunder ärbesluthandlarcipen om
skuldorganisationspåvisaska utanmiljösammanhangiandra orga-ensom

oskuld.bevisa sinskasjälvnisationen som

Substitutionsprincipen.
miljö-riktmärke för EUsochlagstiftningnationelliförekommer är ettDen

produkterochhälsofarligaochmiljö-Andemeningen ämnenarbete. är att
före-andraöverföras påkan ocksåPrincipenmindre farliga.ska bytas mot

tekniskateelser system.t.ex.

teknik.möjligaBästa
stadietavanceradeocheffektivastedetbetecknakan mestTermen sägas

tillverkningsmetodema.ochverksamhetstyputvecklingengällervad enav
till syfteharlämplighet ochtekniks praktiska attviss givenDen anger en

påverkan påochutsläppgenerellt minskamöjligt,och, dettahindra ärnär
inter-olikamellanvarierakandefinitionenexaktahelhet.miljön Densom

regelverk.ochkonventioner EUsnationella

betalningsansvar.Förorenarens
i punktingårmiljöpolitiken. Denmodernai denhörnstenPrincipen är en

artikel l30r.i RomtraldatetsinförlivadEGRio-deklarationen och16 i är av
miljön.förorenardensubventionerförhindraMotivet är att somav

omfattasnäringsgrenarAllafördelas effektivt.skaKostnadsansvaret
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8 Samhällssektorernas miljöansvar
Detta fastlagt riksdagen.är Det moralisktansvar är samhälls-ettav mer

formelltän ett går påansvar och måsteut attansvar som ta egetvar en
miljöansvar med sikte på långsiktigt hållbar utveckling. Ansvaret gälleren
också aktörer med syfte eller likartadgrupper verksamhet.gemensamtav
Tillsammans och för sig har de för hur milj öbelastningenett för-var ansvar
ändras.

LÄSVÄRT
Miljöpolitikens principer SOU 1994:133. Miljövårdsberedningen.- -
Samhällssektorernas för miljön. Naturvårdsverket.ansvar-
Integrering miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen SOUav- -1996: 112. Miljövårdsberedningen.
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BILAGA 6

HANDLINGSPLAN

Följande frågor kan till hjälp myndighetennär ska komma framvara till vilka
miljöaspekter viktigast deär identifieradesom ärav som

l åstadkommer eller bidrar myndigheten till någon miljöpåverkan på-ärsom
tagligt skadlig

2 åstadkommer eller bidrar myndigheten till någon miljöpåverkan som ger
upphov till irreversibla skador
vilken miljöpåverkan åstadkommer myndigheten faller under miljöhotsom

lokal, regional, nationell eller global karaktärav
fordrar lokaliseringen myndigheten eller dess verksamheter någraav spe-
ciella hänsyn
kan det uppstå någon allvarlig miljöpåverkan till följd olyckor, misstagav
eller brister i rutiner
finns det rutiner för bedöma miljöpåverkanatt från projekt, åtgärdernya
eller verksamhetny

x motverkar myndigheten på något riksdagens och regeringenssätt miljömål
myndigheten passivär på något område eller i något hänseende där den

borde aktiv utifrån sektoransvaret och det grundläggandevara miljöansva-
i Verksförordningenret beakta de kravatt ställs utifrån miljöpoli-om som

tiken
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BILAGA 7

LEDNINGENS UPPMUNTRAN

Ställ följande frågor till självaer

1 harHur den högsta ledningen underbyggt och kommuniceratupprättat,
miljöpolicyn och dess efterlevnad i organisationen

2 Till vilken grad förstår, och delar de anställdaaccepterar de miljövärden
myndigheten vill verka försom

3 vilkenI omfattning bidrar de ömsesidiga värderingarna till motiveraatt per-
sonal utföra arbete till föratt miljöngagn

4 Hur uppmärksammar myndigheten anställda de når sina målnär
5 Finns det eller behöver skapa personliga incitament eller andra incita-

för få fram miljöanpassatment att beteendeett

UTBILDNINGSPROGRAM

I bör ingåprogrammet

förteckning vilka behöveröver utbildningen som
vilka kunskapsbehov och har och hur de ska tillfreds-samt närsom var en
ställas

tydliggörande hur de vidtagnaett åtgärderna in i organisationensav passar
samlade behov

lista vilka kurser elleröver åtgärder genomförtsen som
kort värdering de kunskaper erhållitsen av som

denI gällande verksamhetsplanen för året kan ingå förteckning överen vem
bör utbildas/ avseende vad ochtränas hur.som

Frågor ställa till sig självatt i sin helhetnär ska läggasprogrammet upp

l identifierarHur vilka miljökunskaper behövssom
2 Hur klarlägger kunskapsbehoven i varje enskilt fall
3 Hur dokumenterar kunskapsutvecklingen





BILAGA 8

DOKUMENTATION

finnsDet styrande dokument och redovisande dokument. Nedan följer några
exempel.

Styrande Redovisande

lagar, regler och motsv.

miljöutredning

miljöpolicy miljöredovisning och motsvarande

miljömål

handlingsprogram verksamhets-t.ex.
planen

miljörevisionsrapporter eller andra
arbetsordning uppföljandeoch befattningsbe- rapporter
skrivningar

beskrivningar rutiner och aktivi-av
teter

uppgifter från kontroller och mät-
ningar

upphandlingsavtal bedömning leverantörerav
utbildningsplaner och andra planer resultat från kompetensutvecklingen
och personalprogram av
rutiner för ledningens översyn protokoll från ledningens översyn

överDet bör finnas register alla dokument.ett Omfattningen dokumenta-på
tionen och rutinerna for sköta den bör stå i proportionatt till myndighetens stor-
lek och behoven dokumentation. Viss grunddokumentation kommer ingenav
myndighet från hålla reda på miljöpolicyn,t.ex. att miljöutredningen, var upp-
handlingsavtalen finns, arbetsordningen, verksamhetsplanen, årsredovisningen

vilkaoch regler gäller för verksamheten.som
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i formidentitetdokument harvarjedesto krav pådokumentflerJu attstörre en
Även framgådåbörutgåvanssifferkod.beteckning eller nummert.ex. enenav

framgåUppgiñema börinnehåll.tillförändrasdokumentet kaneftersom av
de går spåra.registret så attatt

rutinbeskriv-dokument,förändrarellermyndigheten t.ex.När ettupprättar en
ändamåls-rutinensför bedömagodkänna detochgranskaning, bör någon att

för-detmed hurrutinenbeskrivningdokumentetsenlighet och stämmeravom
ochsärskild platsdet signeras påbörgodkännsdokumentethåller sig i sak. När

registreras.sedan

tillochdemberördokumentationtill denalltid ha tillgångPersonalen bör som
krävaledningmyndighetensför attsvårtaktuella. attDetdokument ärärsom

berördainte säkerställerledningeneñerlevasbeslut ska attdess personerom
distribuerarutiner förfinnsdärför till dettill besluten. Se attockså känner att

utgåvasäkerställadet gåroch såtill rättdokument attattatträtträtt personer
äldre kasseras.tillgänglig och attär

det börkrav påbehov ellerfinns detogiltiga dokument,Avlägsna alla avmen
arkiveras.ska deeller
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BILAGA 9

MILJÖREVISIONSPLAN

En plan för miljörevisionen bör innehålla uppgifter om,

vilken verksamhet/anläggning ska mil jöreviderassom-
omfattningen på miljörevisionema-
hur oña miljörevisionen ska ske frekvens-
hur miljörevisionema ska utföras, hänvisning tillt.ex. standardgenom-
miljörevisoms och förutsättningar för miljörevisionenansvar-

ska ha från miljörevisionenrapportenvem som-

En viktig grundfråga för miljörevisionen miljöledningenär ändamålsen-ärom
ligt uppbyggd, upprätthålls och följs och den med myndighetensstämmerom
miljöpolicy och miljöprogram miljölagstiñningen eñerlevs.samt om

Frekvensen bör inte överstiga år. Den beror på verksamhetenstre komplexitet
och grad miljöpåverkan, hur länge hur moget miljöledningssystemetav funnits
är och på resultatet från föregående miljörevision.
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BILAGA 10

ÅTERRAPPORTERING ÅRSREDOVISNINGI OCH ANNAN REDO-
VISNING

Utforma återrapporteringen kort och begripligt så allmänheten kan för-ävenatt
stå den och så det lätt går få överblick.att att en

Exempel på innehåll kan finnas med i årsredovisningen är,som

sammanfattning det samlade miljöarbete myndigheten utförten av som
under föråret uppfylla riksdagens och regeringens miljömål,att

redovisning eventuella nyckeltal för miljöarbetet och hur dessaen ut-av
vecklats tid,över

sammanfattning vilka regler myndigheten utfärdat och vilka be-en av som
slut fattats där konsekvenser för miljön uppstått och vilka kon-dessasom
sekvenser i korthet

ekonomiska uppgifter hur del den totala upphandlingenstorom av som
varit miljöanpassad eller innefattat miljökrav,

- besparingar från miljöarbetet respektive särskilt uppkomna kostnader för
det.

Om myndigheten åtgärder behövliga från regeringens sida böratt äranser myn-
digheten pâ sedvanligt redovisa och motivera detta tillsammanssätt separat
med nödvändigt underlag.

Myndigheter har formellt sektoransvar för miljön bör vadett utöversom som
gäller för årsredovisningen beakta följande rapporteringsbehov

Ö behöver uppmärksammas detregeringen saknas ellerpå styrmedelom om
de befintliga behöver/förändras

Sådan information inklusive bakgrund och bör myndighetenmotiveringar
redovisa separat.



se

Ö utvecklatsmiljöarbetesektorns miljöpåverkan ochhur har

kandetsärskild årlig miljörapport,bör lämnasInformationen i menen
särskildaårsredovisningen,finnas kort beröra frågan imotiv att omex.

händelser betydelse inträffat.av

Ö inträffatvikteller händelserhar särskilda ut-tagitsnågra initiativ ex.av
till forskning.förda stödåtgärder eller initiativ

samladedetoch utvärderaNaturvårdsverket har till uppgift bl. följaatt a. upp
Naturvårdsverketsamråda medmiljöarbetet. därför lämpligtDet ut-är att om

års-ingårformning innehåll sådan årlig miljörapportering ioch intesomav
redovisningen.

beaktaårsredovisningengäller förLänsstyrelserna bör vadutöver som
följande rapporteringsbehov

Ö ellerstyrmedelbehöver uppmärksammas det saknaspåregeringen omom
befintliga behöver förändras

länsstyrelsenbörbakgrund ochSådan information inklusive motiveringar
redo visa separat

Ö miljö-regionalahur tillståndet förändrats och hur har dethar miljöni
utvecklatsmiljöarbetearbetet och länsstyrelsens sektorsövergripande

fnnasdet kanInformationen särskild årligbör lämnas i rapport menen
hän-särskildakort beröra frågan årsredovisningen,imotiv att omex.

betydelsedelser inträffat.av

Ö intråfat,eller händelser vikthar särskildanågra initiativ tagits ex.av
särskilda utvecklingsprojekt.

allaför regeringen börOavsett hur miljöarbetet och resultatet redovisas myn-
resultatdigheters infonnation sitt nliljöarbete och dessmiljöpolicy och varaom

lätt tillgängligt för allmänheten.
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BILAGA

ARBETSMILJÖLAGEN, VERKSFÖRORDNINGEN, ISO 9000 M.M.

Nedanstående krav i miljöledningssystem har motsvarighetett i verksförord-en
ningen 1995:1322 VF och i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS
1992:6 intemkontroll IKF. finnsDet också likhet med bestånds-om en
delarna i kvalitetssäkringssystem ISO 9001.ett

Det framgår myndighetens instruktion eller i särskild förordning verks-av om
förordningen tillämplig på myndigheten.är

Likhetema mellan det möjligt samordna dem.systemen gör Samtidigt detatt är
viktigt observera det finns viktiga skillnaderatt mellanatt Verksför-systemen,
ordningen och föreskriftema bindande medan miljölednings-är och kvalitets-
säkringssystemen liivilliga, inte regeringenär beslutat annorlunda. Syftenaom
skiljer sig kvalitetssäkringåt, tillfredsställa marknadens kravt.ex påattavser
produkter och tjänster med inte nödvändigtvis hög kvaliteträtt medan miljö-
ledning säkra överensstämmelseatt med policy, miljölagstiñning ochavser ett
miljöarbete fortlöpande förbättras.som

Motsvarande krav,MILJOLEDN1NG
VF IKF ISO 9001

Miljöutredning Fortlöpande
undersökning,
11 §

Miljöpolicy Arbetsmiljöpoli Kvalitetspolicy
och arbets- och kvalitets-cyOvergripande miljömål Verksamhetsm lniljömåL 5 § mål, 411

och detaljerade miljö- ål, 8 §
mål

Miljöprogram Handlingsplan, Kvalitetspro-
7 § gram

Organisation miljö- Arbetsord- Planering, led- Organisation,av
arbetet ning, 18 § ning och 4.1.2upp-

foljning, 8 § och
14 §
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UtbildningKunskaper ochpersonal KunskaperUtbildning avav
personal, 4.18introduktion,och kompe- 9

ochtensutveckling § 10 §
§

Inköp/leverantöInköp/leverantörsbe-
rsbedömning,dömning

och 4.6.34.6.2

KorrigerandeKorrigerandeKorrigerande åtgärder Korrigerande
åtgärder, 4.13åtgärder,åtgärder, § §7 7

4.14och

Miljörevisionsplan Revisionsplan,
13 §

Kvalitetsrevi-Arbetsmiljörevi-Miljörevision revi-Intem
ochsion, 4.1.3sion, sion, 14 §13 §

4.17

Dokumenta-Dokumentation Dokumentation,
tion, 4.2, 4.516 §
och 4.16

Årsredovis-Offentlig miljöredovis-
ning och9 13ning
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BILAGA 12

FÖR BEDÖMA MILJÖKONSEKVENSERMoDELL ATT AV BE-
SLUTSFORSLAG

Konsekvensbeskrivningen ska resultera i bedömning försla-sammanvägden av
miljökonsekvenser baserat på nedanstående. Innebär förslaget påtagligtgets att

negativa miljöeffekter kan uppstå ska det filmas motivering till varför för-en
slaget ändá läggs fram.

I den sammanvägda bedömningen bör kanockså ingå redovisa förslagetatt om
komma hinder för någon miljöanpassa sin verksamhet, det ris-att utgöra att om
kerar långsiktigt inriktningenlåsa miljöarbetet medvetnanågraatt samt om
överväganden eller försök i så fall gjorts för få förslag kan sti-framatt ett som
mulera utvecklingen från miljösynpunkt positivt håll.ett mer

Utgångspunkter för bedömningen miljökonsekvenser,av

transporter
på till sjöss, flyg kanmed tåg eller kommaväg,transporterna attom-

minska eller öka
energiförbrukningen för minska eller ökakan kommatransporter attom-

påverkan och bullerpå utsläpp-

energi undantaget transporter
förbrukningen energi kan minskakomma eller ökaattom av-

hur förändringen fall fördelasi så olika energikällor el, olja, käm-gas,-
krañ, fasta bränslen olika slagav
påverkan utsläpppå-

produkter och avfall
kretsloppsanpassning återanvändning återvinningellerom en av vara av-

material, avgiñning kemikalieroch produkter från kan komma attav varor
eller missgynnasgymias

mängdema avfallalstrat kan komma minska eller ökaattom-
vilka avfallstyper miljöfarligt avfall, konventionellt avfall, kämavfall som-
kan komma påverkasatt

biologisk mångfald fauna,flora, naturligt genetiskt material
skyddet den biologiska mångfalden förbättras eller försämrasom av-
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marknyttjande
områdenandraellerriksintressenmarkområden,oexploateradetidigareom- påverkaselleranspråkikommaför miljön kanbetydelse att tasav

mångfaldbiologiskmarknyttjande,energi,undantagetnaturresurser
malmförnyelsebara t.ex.inteförbrukningen ärnaturresurser somavom-

ökaminska ellerkan kommaoch naturgrus att

och energibullerövriga ochutsläpp transporter
kanochlufttill mark,miljöpåverkande vattenutsläppen ämnenavom-

ökaminska ellerkomma att
eller ökaminskakan kommabullret i samhället attom-

människors hälsa
hälsamänniskorsförpåtagligt kan innebäraovanståendenågot menavom-
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BILAGA 13

STANDARDER,EMAS, ACKREDITERING OCH CERTIFIERING

Befintliga standarder och andra miljöledningssystem

internationella standardiseringsorganisationenDen ISO har utarbetat förslag
till internationella standarder för miljöledning. kommer betecknasDessa att
ISO och14001 lSO 14004. Standardema hjälpmedel byggaför införa,utgör att

behållaoch integrerat miljöarbete i verksamheten. ISO-standardemaett ärupp
tillämpbara i alla organisationer och verksamhet.typer oavsettav

miljöledning ingår miljörevisionI har förslag till standar-ISOett moment.som
der för miljörevision. kommer betecknasDessa lSO -l2.14 010även att

Ovan nämnda standarder beräknas klara hos All-1996 och går köpaattvara
standardiseringsgruppen STG adress och telefon i bil 15.märma -

kommerISO också fram standarder för miljömärkning, utvärderingatt ta av
resultatet miljöarbetet, livscykelanalyser, miljö-och begrepptenner samtav
hänsyn vid produktstandardisering.

förordningenI EEG 1836/93 frivillig miljörevisionmiljöledning och harom
EU reglerat bl.a. hur miljöledning kan byggas idag till-Förordningen ärupp.
lämplig tillverkningsindustri,på energi- och avfallsanläggningar samtgruvor,
avloppsreningsverk, kan användas mall vid uppbyggnaden miljö-men som av
ledning. Förordningen köpa Kommerskollegium och telefongår hos adressatt -

bilaga 15.se

Ackreditering och certifiering

Ackreditera innebär i korthet skriftligt styrka befogenhet föreller kompetensatt
utföra viss uppgift eller tjänst. Certifiering betyder sammanfattningiatt atten

skriftligt intyga produkt, medeller tjänst ställdaatt överensstämmeren process
krav.

myndighet kan bliEn certifierad certifie-lSO 14 001 ackrediteratmot ettav
ringsorgan och får då certifikat uppfylld. Certi-intyg på standardenett att är
ñeringen kan verksamheten helheti dess eller vissa delar den.avse av
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införtrovärdigtmiljöarbetemyndigheten sittCertifiering for göraär sätt attett
allmänhet, kunder och andra.

deteftersomtrovärdighetcertifieringensAckreditering stärka ärär sätt attett
certifiering.möjligt helst genomförafor att envem som

klarbörmiljöledningssystemcertifiera sittmyndighet väljerDen att varasom
ochdetaljutformningresursinsatser,detta ställer långt krav påöver att större -av

myndig-skrift. de falldennaomfattning vad framgår Ipå änsystemet avsom
sig imyndigheten förstheten certifiering behövlig bör sättaärattanser en

långsiktigt med syftetvad fordras, kortsiktigt såväl nyttanvägaatt avsom som
byggermyndighetencertifiering kostnadema for densamma. Attmot enuppen

certifierad,för den blirfungerande miljöledning viktigare än systemetär att
certifiering.det särskilda skäl motiverarkan finnasmen som en

myndighetsvenskStyrelsen för teknisk ackreditering SWEDAC är somen
kandem. Organetbl.a. ackrediterar certifieringsorgan och bedriver tillsyn över

tillsynackrediterat land, ska då under SWEDACsi stå närett annatvara men
ochackrediteradeblidet verkar Sverige. Sverige kan endast företagi I

ifinnsSWEDACvilka dessa Adressen tillSWEDAC kan infonnera om
bilaga 15.
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BILAGA 14
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BILAGA 15

ADRESSER OCH TELEFONNUMMER

Organisation Adress Telefon Telefax E-post

Arbctarskydds- 17184SOLNA 08-7309000 08-730 @ni0h.se1967
styrelsen

Kemikalie- Box 1384 08-7305700 08-7357698 @kemi.se
inspektionen 171 SOLLEN-27

TUNA
Kommerskolle- Box 1209 08-7910505 08-2149 20 einfo@euro.ko
gium,Europa- 11 STHLM182 mmersseinfo

Miljörevisoreri c/0Industriförbundct 08-78381 13 08-6623595
Sverige Box5501

11485STHLM
Naturvårdsverket Blekholmsterassen36 08-6981000 08-2029 natur@enviro25

10648 STHLM n.se
NUTEK 11786STHLM 08-6819100 08-1968 26 @nutek.se
Nämndenför Box2012 08-4544440 08-7917281
offentlig 10311STHLMupp-
handling

Riksrevisions- Box45070 08-6904000 08-69041 00 riksrevisionsv
verket 10430STHLM erket@rrv.swe

au.postnet.se
SIS Box6455 08-6103000 08-3420 10
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STG 11289STHLM 08-136250 08-6186128
StatensStrål- 171 STHLM16 08-7297100
skyddsinstitut

SWEDAC Box878 033-177700 033-101392 @swedac.se
BORÅS50115

AB Svenska Box70396 08-7006250 08-7006201
Miljöstymings- 10724 STHLM
rådet



I cbcxnzf



offentliga utredningar 1996Statens

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolanhurgårdet i trafikpolitiken Bilagor.K.U. 26.Ny kurs +nya -iSamverkansmönstersvenskforsknings- strategi livslångtlärande.27 En för kurLskapslyftoch. .finansiering.U. U.
iw Fritid förändring. forskningspolitiska Nordeni 28.Det landskapet. Om ochfördelning fritidsresurser.C. 1990-talet.U.kön av

internaVem vad EUzs spelreglerinfor 29.Forskningbestämmer ochPengar.U.. regeringskonferensen1996. kap.UD. 30.Borgenärsbrotten llöversynaven-V Politikområdenunderlupp.Frågor första Fi.EU:s brottsbalken.om
regeringskonferensen1996. Attityder lagstiftningi samverkanpelareinför UD. 3 och.9 EU. statstjänstemäns bilagedel.Ettår Svenska C.med +

i EU. UD. människor. braerfarenheter arbetet 32.Mössoch Exempelav
vitalt EU:sutrikes- lT-användning ungdomar.SB.intresse. och blandbarnochAv

säkerhetspolitikinförregeringskonferensen.UD. myndighetsroll K..Banverkets m.m.
expertbilaga.Batteriema fråga. arbetsmarknadspolitikladdad M. 34,Aktiv A.+en- trafikledningOmjärnvägens KriminalunderrättelseregisterK. 35.m.m.

Forskningför vårvardag.C. DNA-register.Ju.
Ålders- behörighetskravEU-mopeden. och för 36. i Malmö.U.Högskola. trehjuliga familjeår.två- motorfordon.K. Sverigesmedverkani FN:soch 37.

Kommuner landsting betalnings-och med 38.Nationalstadsparker.M.
svårigheter.Fi. 1995.39. frånklimatdelegationenRapport

djurskyddstillsyn.Offentlig Jo. Klimatrelateradforskning.M.
Budgetlagregeringensbefogenheter Elektroniskdokumenthantering.Ju.på 40.-finansmaktens Fi.område. .Statensmaritimaverksamhet.Fö.
Unionför både och Politiska,rättsliga Demokrati Omfolkvaldaparlamentöst väst. 42. ochöppenhet.
ochekonomiskaaspekter EU:ssjätte offentlighetioch EU.UD.av
utvidgning.UD. i EU.Spelregleroch43,Jämställdheten
Förankring rättigheter. verklighetsbilder.och Omfolkomröstningar, UD.

Översynutträdesrätt.medborgarskapochmänskliga skatteflyktslagen.44. av
rättigheterEU. Fi.UD. Reformeratförhandsbesked.
Bättre väginfomiatik. Ju.trafikmed K. Presumtionsregelni expropriationslagen.45.
Totalförsvarspliktigam95. jobb/studier EnskildaFörslag 46. K.vägar.om
efter bostadsbidrag.dagpenning, Cirkelsamhället.Studiecirklarsbetydelserförmuck, 47.
försäkringar.Fö. individochlokalsamhälle.U.

19.SverigeEUochframtiden. Sustainable UrbanizingEU96-k0mmitténs 48.Shaping Homesin an
bedömningarinför regeringskonferenscn Habitatll. N.1996, SwedishNational forWorld. Repon
UD. 49.Reglerför handelmedel. N.

20.Samordnadrollfördelninginomtekniskforskning. 50. plats Ju,Förbud allmänmot m.m.vapen
U arbetslöshetsförsäk-Grundläggande i51. drag enny

2 Reformochförändring.Organisation ring alternativochförslag.och A.-. detaljplan.vid universitet l M.verksamhet ochhögskolorclicr 52 Precisering handelsändamåletav.1993 universitets-ochhögskolereform. sjöar vattendrag.M.års U. 53.Kalkning ochav
22.inflytande riktigt Om S.elevers till Kooperativamöjligheteri storstadsområden.rätt 54.

inflytandedelaktighetoch framtiden mångfalden.U. 55.Sverige, och A.ansvar.
2b.Kartläggningochanalys denoffentliga egenföretagande.sektorns .På A.vägav mot

ochtjänsterupphandling med i Sverige.55.Vägar A.avvaror
miljöpåverkan.N. 56 Hälften kvinnorochmänvorenog om-.24.FrånMaastrichttill Turin. Bakgrund övrigaoch 90-taletsarbetsmarknad.A.
EU-länders inför i EU-tiänst.Fi.förslagochdebatt Pensionssamordning57. for svenskar
regeringskonferensen1996.UD. Finansieringen civila Fö.det försvaret.av.25.Frånmassmediatill multimedia-television.digitaliserasvensk Ku.att



1996utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Kameraövervakning.Ju.88.59 Europapolitikenskunskapsgrund.. småochdehögskolanoch89.SamverkanmellanEnprincipdiskussionutifrån
företagen.N.medelstoraUD.EU96-kommitténserfarenheter.

studiestöd.U.Sammanhálletmiljöreglcr 90.60.Miljö jordbruk. EU:s ochoch Om
framtidaomfattningochprivatavårdensDenutvidgningenseffekter dengemensamma . nationelladeersättningsfonnerEnöversynjordbrukspolitiken.UD. av- S.sjukgymnaster.för ochintegration läkare6l Olika olika Omflexibelländer takt. taxorna- miljöarbetet.M.iförhållandet små i EU. .lToch mellan ochstora stater

yrkestraftklagstiftning.K.NyUD. . K.teleadresskatalog.Nationell62.EU,konsumenternaochtnaten ..BotniabananK.verklighet,Förväntningaroch Jo.- besparing..Strukturförândringochi arbetslivet.63.Medicinskaundersökningar A.
Översyn förändringargenomfördauppföljningEn64.FörsäkringskassanSverige avav- ledningsorganisation,Fö.försvarsmaktensadministration. inomsocialförsäkringens S.

försvarsfastigheterEffektivare65.Administrationen jordbrukspolitikEU:sav . reform.Fö.Utvärderingi Sverige.Jo. aven
Utvärderingförsvaret98.Vem66.Utvärderapersonval.Ju. avstyr

Fö.LEMO-reformen.effekternai entreprenader.67 Medborgerliginsyn kommunala av. fråninlärning.ErfarenheterAvvecklingmed99.Fi.Några personal.Fö.avvecklingLEMO-refonnensFi.68 folkbokföringsfrågor. av
DelA.skattebetalningar.100. förbilaga. Ett69.Kompetens kapital N.och nytt+ systern

B.skattebetalningar.DelförEtt70.Samverkan näringslivet.N.mellanhögskolanoch nyttsystem
författningskommentarerFörfattningsförslag.delaktigheti Sveriges7I. Lokaldemokrati städeroch

bilagor.Fi,ochochlandsbygd.ln.
KASAMSteknik platsval.10 .Kärnavfall ochRättspsykiatrisktforskningsrcgister.72. - M.95.FUD-Programyttrande SKBsSwedish Activities. över73. NuclearRegulatory

föräldrar.U.Teckenspråksutbildrtingför102.TUFFVolumel M.AnAssessment. -- samordnadMiljöbalken.EnskärptochSwedish Activities. 103.74. NuclearRegulatory
utveckling.miljölagstiftningför hållbarVolume2 Descriptions.M. en-i U. Del l och2. M.75.Värden folkhögskolevärlden.

C.elmarknaden.104.Konsumentskydd76.EU:sregeringskonferensprocedureraktörer,- universitettillfrämjadonationerfonnalia.Sammanfattning seminariumi 105.Attettav
högskolor.U.april 1996. ochUD.

till Malmö.Sverige frånKiruna106.i EUoch77.Utländskaförsäkringsgivaremedverksamhet - regionalaSammanfattningfyra mötenSverige.Fi, av
ansvarsfördelning 1995-96.UD.Organisation,78.Elberedskapen,

möjligheterkonsekvenser,107.Unionfinansiering. gränseroch N. utan - iseminarium.Översyn SammanfattningFi. problem.revisionsreglerna. ettavav
1995.UD.novemberViktigtmeddelande.. miljön.C.och108.KonsumenternaRadio Kris Krig.Ku.ochTV i och

delbetänkandetill ParadisFi. 109.Franåkerlotter.Skyddför i sparkasseverksamhct. ettsparande -universitetsfastigheterUtredningenfrånspårtrafikensEn sjö-översyn luft- och m.m.omav. tomträttsupplåtelserangåendeöverlåtelserochtillsynsmyndighetenK. av
högskolefastigheter.Fi.vissa83.Allmäntpensionssparande.

framtidenochlT110. SvensktkulturnätInför84.Ekobrottsforskrting.Ju. ett -
inomkulturomrádet.Ku.85.EgonJönsson kartläggning lokalaav sam-en- Åldersgränserförövergång.verkansprojekt rehabiliteringsotnrñdet.S. lll. Bevakadinom ungaupp
till C86. civilaförsvaret 30år.Utveckladsamordninginomdet

statligainommiljöhänsyn denIntegreringKartläggning, 112.ochfredsräddningstjänsten. av
M.förvaltningen.förslag.Fö.övervägandenoch

.Tredimensionellfastighetsindelning.87 Ju.



Statens offentliga utredningar 1996

Systematisk förteckning

Statsrådsb eredningen EU Sverigeoch fránKirunatill Malmö.-SammanfattningfyraMöss regionalamötenochmanniskor. avExempelpábra 1995-96.106lT-användningblandbarnochungdomar.32 Union gränser konsekvenser,möjligheter,utan -Justitiedepartementet problem.Sammanfattning seminariumiettav
1995.november 107Kriminalunderrättelseregister

DNA-register.35 FörsvarsdepartementetElektroniskdokumenthantering.40
Totalförsvarspliktigani95.FörslagPresumtionsregeln jobb/studieriexpropriationslagcn.45 om
eftermuck,bostadsbidrag,Förbud dagpenning.allmänplats 50motvapen m.m. försäkringar.18Utvärderatpersonval.66
Statensmaritimaverksamhet.41Ekobrottsforskning,84
Finansieringen detcivilaförsvaret,58Tredimensionellfastighetsindelning. av87 UtveckladsamordninginomdetcivilaKameraövervakning. försvaret88
ochfredsräddningstjänsten.Kartläggning,

Utrikesdepartementet övervägandenochförslag.86
Strukturförändringochbesparing.Vembestämmervad EU:sinternaspelreglerinför Enuppföljning genomfördaförändringaravregerirtgskonferensen1996.4 inomförsvarsmaktensledningsorganisation.96Politikomrádenunderlupp,Frågor EU:sförstaom Effektivareförsvarsfastigheterpelareinförregeringskonferensen1996,5 Utvärdering reform.97Ett avår enEU.med Svenskastatstjänstemäns Vem försvaretUtvärderingstyrerfarenheter avarbeteti EU.6av effekterna LEMO-reformen.98avAv vitaltintresse.EU:sutrikes-och Avvecklingmedinlärning.Erfarenheterfránsäkerhetspolitikinför regeringskonferensen.7 LEMO-refomiensavveckling 99personal.Unionför avbådeöstoch Politiska,väst, rättsliga

ochekonomiskaaspekter EU:ssjätteav Socialdepartementetutvidgning.15
SverigesmedverkanFörankring i FN:sfamiljear.37ochrättigheter.Omfolkomröstningar, Kooperativamöjligheteriutträdesrätt, storstadsomráden.54medborgarskapochmänskliga ÖversynFörsäkringskassanSverigerättigheteri EU.16 av-SocialförsäkringensSverige, administration,64EUochframtiden.EU96-kotnniitténs
Rattspsykiatrisktforskningsregistcr.bedömningar 72inför rcgcringskonfcrenscn1996.19 Allmäntpensionssparande.Från 83Maastrichttill Turin,Bakgrundochövriga EgonJönssonEU-länders kartläggning lokalaförslag enochdebattinfor av-samverkansprojektinomrehabiliteringsomradet.regeringskonferensen 851996,24
DenprivataDemokrati vårdensomfattningochframtidaochöppenhet.Omfolkvaldaparlament ersättningsformerEnochoffentlighet översyn nationelladei EU.42 av-förJämställdheten läkareochsjukgymnaster.taxorna 91i EU.Spelregleroch

verklighetsbilder.43
Europapolitikenskunskapsgrund. KommunikationsdepartementetEnprincipdiskussionutifrân
EU 96-kommitténs Omjärnvägenstrañkledningerfarenheter. 959 m.m.Älders-Miljö EU-mopeden.ochjordbruk.OmEU:s ochbehörighetskravförmiljöregleroch
utvidgningens tvá-ochtrehjuligaeffekter motorfordon.pá lldengemensammajordbrukspolitiken. Bättretrafik60 medväginformatik.17
Olika Nyländer kursi trañkpolitikenolika Bilagor.takt.Om 26flexibelintegration +- Banverketsochförhållandet myndighetsrollmellan 33ochsmå istora EU. m.m.stater61 Enskilda 46vägar.
EU:s Enöversynregeringskonferens luft-sjö-ochspártraftkensprocedurer,aktörer, av-formalia. tillsynsmyndigheter.Sammanfattning 82seminariumiavett:Mil 1996. Ny yrkestrañklagstiftning.76 93



1996utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

universitetdonationertillfrämjaNationell 94 Attteleadresskatalog.
105högskolor.ochBotniabanan,95

JordbruksdepartementetFinansdepartementet
13djurskyddstillsytt.Offentliglandstingmedbetalnings-Kommuneroch

EU, ochkonsumenternasvárigheter.12 maten
62verklighet.FörväntningarochbefogenheterBudgetlag regeringens pa -- jordbrukspolitikEU:sAdministrationenñnansntakteits 14område. av

Sverige.65iBorgenärsbrotten kap.översynen av-30brottsbalken. ArbetsmarknadsdepartementetÖversyn skatteflyktslagen.av
34expertbilaga.44Refonneratförhandsbesked. arbetsmarknadspolitikAktiv +

arbetslöshetsförsäkringi EU-tjänst.57Pensionssamordningför svenskar iGrundläggandedrag enny
67Medborgerliginsyni kommunalaentreprenader. förs1ag.51alternativoch

5568 mångfalden.Någrafolkbokföringsfrágor. framtidenochSverige,
55försäkringsgivare iUtländska medverksamhet egenföretagande.Pavagmot

Sverige.77 55Vägarin i Sverige.
Översyn 79 ochmänrevisionsreglerna. kvinnorHälftenav vorenog otnA81SPCXIKHSSCVCIKSQHIHCI. 56Skyddför sparandei arbetsmarknad.90-talets

63arbetslivet.skattebetalningar.DelA. undersökningariEtt för Medicinskanyttsystern
skattebetalningar.DelB.Ett förnyttsystem KulturdepartementetförfattningskommentarerFörfattningsförslag,

bilagor.100och multimediamassmediatillFran -till Paradis delbetänkandeFrån:lkerlotter 25television.ett digitaliserasvenskatt-universitetsfastigheterfrånUtredningen Viktigt meddelande.m.m.om
överlátelserochtomträltsuptvlalelserangáende 80Krig.TV i Krisochav Radiooch

högskolefastigheter.109vissa framtidenochlTSvensktkulturnätInförett
110kulturomrádet.inomUtbildningsdepartementet

Näringsdepartementetdet lDen gymnasieskolanhurgzlrnya - forskningslinansieiing.iSamverkansmönstersvensk offentligasektornsanalys denKartläggningoch av
21 medtjänsterochupphandlingavvarortekniskforskningSamordnadrollfördelninginom 23miljöpåverkan.
1201 UrbanizinginHomesShapingSustainable an

Organisation verksamhet ll. 48Reform förändring. ochoch HabitatforNationalReportSwedishWorld.
1993viduniversitet efter årsochhögskolor 49el.handelmedReglerför

21universitets- högskolereforin.och 69kapital bilaga.Kompetensoch +
till 70riktigt Omeleversinflytandepá rätt näringslivet.högskolanochmellanSamverkan- 22 ochinflytande,delaktighetoch ansvarsfördelningOrganisation,ansvar. Elberedskapen.

27livslångtlärande.Enstrategiför kunskapslyftoch 78finansiering.
i NordenforskningspolitiskalandskapetDet ochpa smådeochmellanhögskolanSamverkan

281990-talet. 89medelstoraföretagen.
29ForskningochPengar.

Civildepartementet36Högskolai Malmö.
Studiecirklars förCirkelsamhället. betydelser förändring.Fritid i

individ 47ochlokalsamhälle. 3fritidsresurser.fördelningOm ochkön avi 75Värden folkhögskolevärlden. 10vardag.Forskningför var
Sammanhállet 90studiestöd. lagstiftningi samverkanAttityderoch102Teckenspráksutbildningföräldrar,TUFF för 31bilagedel.- +

104elmarknaden.Kortsumentskydd
108miljön.ochKonsumenterna



Statens offentliga utredningar 1996

Systematisk förteckning

ÅldersgränserBevakadövergång. för tillungaupp30år. lll
Inrikesdepartementet
Lokaldemokratiochdelaktigheti SverigesSliidcroch
landsbygd.71
Miljödepartementet
Batterierna laddadfråga.8en-Nationalstadsparken38
Rapportfrånklimatdelegationen1995.
Klimatrelateradforskning.39
Precisering handelsändamálcti detaljplan.52av
Kalkning sjöarochvattendrag53av
SwedishNuclearRegulatoryActivities.
Volumel An Assessment.73-SwedishNuclearRcgulatoryActivities.
Volume2 Descriptions.74-IT i miljöarbetet.92
Kärnavfall teknikochplatsval.KASAMs-yttrande SKBsöver FUD-Program95. 101
Miljöbalken.Enskärptochsamordnad
miljölagstiftningför hållbarutveckling.enDel l och 103
Integrering miljöhänsyninomdenstatligaav
förvaltningen.l l2







FRITZES
STOCKHOLMPOSTADRESS:10647

TELEFON:FAX: 08-69008-20 919050 21,

-38-2032443ISBN 91
ISSN 0375-25OX


