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1 Sammanfattning
föreliggandeI utredning redovisas hur den informationstekniken kannya

användas för stärka miljöarbetet. Vidare redovisasatt antal åtgärderett som
syftar till förbättra utbyte och förmedlingatt data och informationav om
miljön. Internet förväntas rollspela viktig och flera åtgärderna syñaren av
till miljöinformation tillgänglig viaatt göra Internet.

Miljövárdsberedningen ñck i juni i1995 uppdrag regeringen utredaattav
"Informationsteknik i miljöarbetet". Uppdraget och dess genomförande re-
dovisas i kapitel Utredningsdirektiven bifogas bilaga 10.1.som

En strategisk diskussion hur infonnationstelcnik kan användas i miljöar-om
betet redovisas i kapitel Den inriktas främst på frågor tillgänglighetom
och kvalitet hos data och information nriljön. Strategin bygger på detattom
finns väl fungerande produktion data och information miljön. Enen av om
förutsättning för utökat utbyte data ska fungeraatt ett enhetliga be-ärav

för beskriva miljön och metoder för kvalitetsdeklareraatt miljöda-attgrepp
Miljöarbetet har inga unika behovta. tekniska lösningar ellerav nya ny

lagstiñtting. Dagens tekniska utveckling och de förändringar rättsord-av
ningen har aktualiserats bör tillräckliga for miljöarbetets behov. Desom vara

hindren för ökad användningstörsta data och information miljön ären av om
istället oklara och ibland höga priser på miljödata, svårigheter finnasamt att
relevanta miljödata och nriljöinformation.

översiktligEn beskrivning tillgången till och behoven digitala data ochav av
miljöninformation i kapitel Det i många fall enklareär göraom attges

miljöinfonnation tillgänglig miljödata tillgängliga, iän mångaatt göra men
sammanhang kan data och information miljön hanteras likartatpå ettom

Termen miljöinformation får därför iblandsätt. beskriva både data och in-
formation miljön. En teknisk bakgrund med tonvikten på iInternetom ges
kapitel Några exempel hurpå infonnationstelcnik används för förmedlaatt
miljöinformation redovisas i kapitel Kopplingen mellan informationstek-
nik och miljöarbetet diskuteras i kapitel

bild hurEn informationstekniken kan ha förändrat miljöarbetet fram till årav
2001 i kapitel Ambitionen beskriva situation möjligär attges är.en som

uppnå med den teknik finns idag.att Organisatoriska frågor kommer attsom
avgörande för utvecklingen leder fram till den skisserade bilden el-vara om

ler inte. Kompetensutveckling och stöd till goda exempel kommer också att
ha betydelse för utvecldingen.stor

Skapandet Svenska miljönåtet" den viktigaste åtgärden föreslås iärav som
kapitel Miljönätet tänkt projekt, 1,5 2 år, med måletär ett över attsom -
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svensk miljö-till effektivt redskap för söka och förmedlaInternetgöra ett att

information. det enkeltMiljönätet föreslås omfatta antal tjänster görett som
finna miljöinforrnation. grundläggande data och infor-Vidare föreslåsatt att

mation miljön blir gratis tillgängliga. Myndigheter inom miljöområdetom
föreslås få i grundläggande myndig-uppdrag på publicera allInternetatt att
hetsinformation. Multimediaprodukter bedöms bli viktiga för in-kunna att
formera miljö.vårom

Elektronisk dokumenthantering, elektronisk elek-ökad användning post,av
troniska konferenser och informationsteknik kan lägre miljöbe-annan ge
lastning motsvarande funktioner hanteras med äldre teknik. Förän attom
fullt utnyttja teknikens möjligheter delvis organisationsformermåste ut-nya
vecklas.

bildandet Svenska miljönätet behövsFör engângsanslag påettav samman-
lagt miljoner kronor. Finansiering bör ske omdisponeringar inom7 genom
miljödepartementets budget. bör i driftNätet 1988.senastvara
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2 Uppdraget och dess genomförande
Regeringen i juni 1995 lvliljövårdsberedningen i uppdrag utredaattgav
Informationsteknik i miljöarbetet", bilaga Utredningen11.1. integörse an-
språk på redovisa heltäckande strategi för hur alla informa-att typeren av
tionsteknik ska användas i miljöarbetet. Arbetet har koncentrerats till följan-
de delar utredningsuppdraget:av

förslag hur informationsutbyte och informationsfömiedling till0 om gagn
för miljön bäst ska utvecklas
förslag till utveckling konferenssystem för dialog och debatt rör0 av som
miljö och miljöpolitik
förslag hur utnyttjande, tillgänglighet och utbyte miljödata kan0 om av
förbättras samordnas och effektiviseras.attgenom

Eifektema utnyttjandet inom miljöområdetIT samhället ipå ochstortav av
miljöarbetetpå beskrivs översiktligt i denna utredning. Miljövårdsbered-

ningen genomför i samarbete med IT-kommissionen projekt syftarett som
till redovisning goda exempel IT-användningpå miljöpers-sett etten av ur
pektiv. kommerDetta i skritt tillsammans medatt presenteras en gemensam

kommissionen.IT

Arbetet har löpande diskuterats med följande referensgrupp:

Åsa Domeij och Elvy Söderström, Miljövårdsberedningen0
OlssonRune och Marcela Petkov, Miljödepartementet0

Erik LiljelundLars och Månsson, MiljövårdsberedningensTommy kansli0
Wilhelm Dietrichson, Naturvårdsverket0

Materialet har hemsidapå httpz//wwwenvironse/presenterats en egen
itima/itimahun på Internet via Naturvårdsverkets och viaWWW-server
Miljödialogen Svenska Kommunförbundet Direkt. Totalt har infonna-samt
tionen lästs 3000 gånger och huvudtexten har lästs fram till400 gångerca ca
den .31 1996. Utredningen har underhand länmats för synpunkter tillmars
sekretariaten för IT-kommissionen, IT-utredningen och den s.k. REGGIT-

Under december 1995 genomfördes enkel skriftlig förenkät attgruppen. en
kartlägga hur olika aktörer inom miljöområdet använder digitala data och
information. Texten konferenssystem i avsnitt bygger dokument5.2 påom

publicerats på Intemet Jakob Palme vid Institutionen för ochData-som av
Systemvetenskap, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högsko-
lan. olikaTexten sökträd i avsnitt 9.1 bygger delvis projektpå kallatettom
Kunskapskuben leds Christer Paulsson vid lVIiljö- och hälsoskydd,som av

Universitet.Umeå
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miljöarbetetinformationsteknik användas ikanHur3
verksamheter.skilda Dagensfler inomMiljöarbetet alltengagerar personer

initiativ för bättreaktörerallt olikamiljöpolitik bygger på att tar enegnamer
medsker i arbetetsituationsina kunskaper och sin såsomutifrånmiljö nu

informationoch vårtillgång till bra dataAgenda ökadlokala 21. En om
effektivt miljöarbete.förutsättning förmiljö ettär en

bearbetahjälpmedel för fram,Informationsteknik IT kraftfullt att taär ett
snabbamiljö. årensoch information vår Deoch sprida data ut-senasteom

tekniskahar skapatveckling tekniken för datornät, främst Internet, nyaav
moderna miljöarbe-information detförutsättningar för förmedla denatt som

behöver.tet

stärkakan användas förutredning föreslå hur ITSyftet med denna attär att
informationförutsättningen data ochmiljöarbetet. Strategin bygger på att om

verksam-forskning, miljöövervakning ochmiljön produceras annangenom
förmedling sådaninnehåller förslag hur utbyte ochhet. Utredningen på av

miljöinformation bäst ska kunna utvecklas.

Ökad miljön kantill data och informationtillgång och användning omav
vidareutbildningtill ökad krmskap. Tillsammans med bra grund- ochleda en

underbyggda och därmedinom miljöområdet skapas förutsättningar för väl
felaktig infor-bättre beslut. finns dock risk utbudet ökarDet ävenatten av

mation. idag tidskrävande.firma information god kvalitet svårt ochAtt ärav
i framtiden möjlighet enkeltarbetar med miljöfrågor fåDe måste attsom

välja kvalitetsdeklarerad miljöinformation. Sådana hjälpmedel kan dock
aldrig bli kunskaper kommer alltid krävasstöd och godaän ett attmer egna

bedömaför informationen relevant.att ärom

tekniska utvecklingen datakommunikation och då främst harInternetDen av
gjort det möjligt till med liten miljöpåverkan förmedlalåga kostnader ochatt

ochmängder data och information till växande målgrupp. Internetstora en
teknik dock inte allmänt tillgänglig. Kostnader och utbild-är ännuarman ny

ningsbehov barriär för vissa Bland dem yrkesmässigtutgör en grupper. som
arbetar med miljövård dock tekniken redan idag allmänt tillgänglig. Kom-är
petensutveckling dock nödvändig för ska kunnaär större använ-att grupper

teknikens möjligheter. Regeringen har i proposition l995/96:l25da den nya
antal åtgärder för bredda och utveckla användningen in-redovisat ett att av

formationsteknik.

kompetensutveckling ellerMiljöarbetet ställer inga unika krav på teknik,
lagstiftning inom IT-området Strategin bör därför fokusera på kvalitén och

kommer troligentillgängligheten till data och information miljön. Internetom
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utvecklas till dominerande för infonnationstörmedling.att ett Strate-systern

gin har därför mål öka tillgängligheten och höja kvaliténett på denattsom
miljöinfonnation publiceras på nätet.som

förutsättningEn för ökat datautbyte det finns enhetliga datamodel-ett är att
ler termer och definitioner för beskriva verkligheten inom miljöområdet.att
De datamodeller används idag måste vidareutvecklas och tillsom anpassas
kommande europeiska standarder.

Huvuddelen alla miljödata produceras offentligt finansierade,ärav som men
prissättning och tillgänglighet varierar. Klara regler för prissättning enligt
marginalkostnadsprincipen och skyldighet för dataägarna leverera dataatten
via behövsInternet för undvika suboptimering och dubbelarbete inomatt
miljöarbetet.

Samma principer bör också gälla för offentligt producerad miljöinfonnation.

Marginalkostnadema för distribuera data i fullt utbyggda nätverk bliratt
sannolikt lågaså de administrativa kostnaderna för betalning blir högreatt

disnibutionskosmadema. Detta motiverarän nolltaxa for leveransen av
standardprodukter via datornät.

Den kostnaden vid användningstörsta Internet arbetstiden för sökaär attav
relevant infonnation. Genom skapa Svenska miljönätet med katalogeratt
och andra Sökverktyg blir det enkelt finna data och information denatt om
svenska miljön. Miljönätet vänder sig inledningsvis främst till dem ak-som
tivt arbetar med miljöfrågor i oifentliga, privata och ideella organisationer.

delarDe inriktade på allmänhet och skolungdom kommer successivtärsom
byggas Miljönätet kan byggas till innehålla informationatt ut. även ut att om

miljö och hälsoskydd miljöanpassad upphandling. Utbyggnadstaktensamt
inom områden bestäms i första hand i vilken takt myndigheter ochnya av
andra inom dessa områden relevant information tillgänglig via Internet.gör

Multimediatelmiken pedagogiska möjligheter idag mestger nya som an-
vänds för dataspel. Tekniken har dock förutsättningar informera ochstora att
påverka, inte minst människor, miljö.vår driva sådanFör påattyngre om en
utveckling behövs stöd för skapa utbud rniljöpedagogiskaett att ett av pro-
dukter.

Strategin vad gäller tekniska och rättsliga frågor bör följa utveck-attvara
lingen och stödja exempel på goda och nydanande tillämpningar inom nriljö-
arbetet. Tillämpningar innebär minskad miljöbelastning bör ha hög-som en

prioritet. Miljövârden bör föregångare det gäller använda iITsta när attvara
den verksamheten för bättre miljö. Miljödepartementet och de cent-egna en
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särskilt används positivtala myndigheterna har för ITett attansvar som en

miljöarbetet.kraft i
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Digitala4 data och information miljön idagom
Ambitionen med detta kapitel översiktlig bakgrund till de förslagär att ge en

länmas informationsteknikenDen kan självfallet bara stärkasom senare. nya
miljöarbetet de grundläggande behoven data och information högom av av
kvalitet tillgodosedda. Tiden och utredningsdirektiven harär inte medgivit

heltäckande studie behoven och tillgången till data och informationen av om
miljön.

För få lättläst får miljöinformation iblandatt beskrivatext termenen mer
både data och information milj ön.om

Översiktlig14. beskrivning behovenav
Under 90-talet har miljöarbetet förändrats och antalet aktörer har ökat från

cenualiserat myndighetsarbete och några få starka ideella krañer tillett ett
antal aktörer där företag och konsumenter spelar allt viktigarestort roll.en

Agenda 21-arbetet har inneburit breddning miljöengagemanget hosen av
allmänhet och företag med inriktning på frågor ligger månganäraen som
människors vardag.

Flera faktorer leder till ökat informationsutbyte:ett

Decentraliseringen innebär många beslut och arbetsuppgifter för centralaatto
myndigheter Naturvårdsverket har förts till regionala och lo-t.ex. översom
kala nivåer. Motsvarande omfördelning har också skett från länsstyrelserna
till kommunema. Detta medför miljövårdsarbetet fördelatshar flerpåatt
aktörer. Länsstyrelsemas arbete information,med uppföljning och utvärde-
ring blir viktiga hjälpmedel för genomföra den statliga politiken i lä-att ute

Agenda 21-arbetet innebär miljöñågoma till föreningar,förs ändaatt utnen.
skolor och bostadsområden viktigoch har givit främst kommunerna rollen

infonnationsförmedlare.som

Intemationaliseringen medför miljöinfor-anpassning miljödata och0 en av
mation efter internationella standarder och krav.

Sektorsintegreringen medför, liknandepå decentraliseringen,sätto ettsom
ökat behov sambearbeta information från olika källor.attav

Miljöarbetet inom näringslivet har till viss del övergått från myndighets-en
styrd verksamhet till marknadsorienterat arbete med krav infor-ett påstora
mationsfönnedling.
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miljöarbetet har förskjutits från framtagande tekniska lösning-Innehållet i av

minska lokala utsläpp till miljöövervakning storskaliga föränd-för attar av
helhetssynringar produkters livscykler. Samtidigt lo-på mångaoch en som

kala miljöproblem har lösts har de storskaliga problemen ökat och skapat ett
samarbetebehov mellan olika aktörer.mångaav

miljöövervakningen har Naturvårdsverket valt strategi med data-Inom en
värdar för lagring och tillgänglighet miljödata inom olika äm-svararsom av

strategi ställer kravnesområden. Denna på Standardisering och sökmöj-stora
ligheter hållaför reda informationen. miljöövervakningenpå byggerInomatt

referenssystemdärför och avtalar med datavärdama vadman upp om som
krävs kvalitetssäkring,för överföringsfonnat, tillgänglighet m.m.

Länsstyrelserna för genomförandet den regionala miljöövervak-svarar av
ningen. ökadeEU:s och ofta svårforutsebara krav på rapportering har medfört

Naturvårdsverket idag räknar med behöva mängd data från denatt att störreen
regionala miljöövervakningen tidigare.än

ÄvenInventeringsverksamheten ligger mycket milj öövervakningen. dennanära
går på samla mängder data för få information tillståndet iut att stora att om
miljön. För kunna sambearbeta data från olika inventeringar har mödo-att ett

arbete genomförts med skapa generell på hur ska be-samt att naturenen syn
ochskrivas hur informationen ska struktureras. Så långt möjligt har också en

harmonisering med miljöövervakningen och undersökningsverksamhetannan
gjorts. Arbetet har resulterat i referensmodell för den information han-en som

inom undersökningsverksamheten och databas för naturvärden harteras ut-en
vecldats.

Utvecklingen miljöarbetet leder till behov bedöma olika föränd-ett attav av
totalaringars effekter, förändringar ofta berör många aktörer och mångasom

olika delar miljön. Detta medför ökat behov data och informationettav av om
miljön. Ett växande utbud tidskrifter och olika former nyhetsbrevav av om
nriljöfrågor är dennapå utveckling. tekniskaDen fackpressenett av svaren

också givithar allt för miljöfrågor.ett större utrymme

4.2 Miljödata

4.2.1 Definitioner
Miljödata mätvärden eller andra uppgifter miljön.utgörs Härav om avses
främst miljön ochden värdena kan biologiska, kemiska och fysis-yttre avse
ka beskriver tillståndstorheter och förändringar. Geografiska, hydrolo-som
giska, oceanografiska, meteorologiska och geologiska data kan innefattas
inom miljödata.begreppet god tillgång tillEn sådana data ofta nödvändigär
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för bearbeta andra data miljönsatt tillstånd. finns ocksåDet miljödataom

inte kopplade till geografiskaär objekt, exempelvis data produk-som om
tionsprocesser och miljöbelastning används i livscykelanalyser.ämnens som
Även administrativa data avgränsningar nationalparker och naturre-som av

användbara i miljöarbetet. ärendehandläggningservat är I kan fastig-även
hetsinformation behövas. Administrativa data har dock i denna utredning
inte innefattats i begreppet miljödata.

För korrekt använda miljödata måsteatt ha tillgång till viss kringinfor-man
mation, besvarar frågor När Var vad VadI Hur Vem Var-som som:
för Ibland på del dessa frågorär självklara, ofta måste desvaren en av men
besvaras explicit för data ska kvalitetsdeklarerade.att anses vara

förutsättningEn för lqmna samutnyttja data de kvalitetsdeklare-att är äratt
rade. Det avgörande kvalitén känd och de olika begreppenär att är att som
används entydigt definierade. Naturvårdsverketär har särskilt förett ansvar

definiera entydiga begrepp för miljövårdsarbetet.att

lvliljöstatistik miljödata sammanfattats olikaär statistiska meto-som genom
der. Gränsen mellan mätvärden och statistik flytande. Idag det vanligtär är

statistiska bearbetningar direkt iatt göra mätinstrument. dettaDe på sätt
framtagna mätvärdena i mening miljöstatistik. vissaär I sammanhangen an-
vänds miljöstatistilc för den officiella statistiken miljön.som synonym om

definitionDenna används inte i denna utredning.

4.2.2 Miljödatautredningen
Miljödatautredningen Dir. 1993:133 fick i uppgift ...klargöra förut-att:
sättningarna för och effektema stärkt samarbete gällerdet obser-ett närav
vationer, insamling, bearbetning och kontroll miljörelaterade parametrar.av
Utredningen koncentrerade sig fysiskapå och kemiska data i luft och vatten

insamlas svenska statliga verk. årligaDe kostnaderna för sådanasom av
miljömätningar uppskattades till miljoner340 kr.

Utredningens slutbetänkande SOU 1994:125 utmärkt beskrivningger en av
denna verksamhet och dess koppling till internationella Utredning-program.

sammanfattade sina iakttagelser på följande vissa avsnitt har avkor-sätten
tats:

"Stj/rkor

Hög medvetenhet miljöfrågor.o om

Bred täckning vanliga miljövariabler.0 av
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Växande användning modeller och fjärranalys.av

God kompetens och motivation för rationaliseringar.

svagheter

Fortfarande andel fältbaserad mätverksamhet.stor

Bristande tillgänglighet till miljödata, antalet dataproducenter högt ochär
data spritt i många databaser.

Liten systematisk samverkan i miljödatainsamlingen.

Olika ekonomiska villkor eller målsättning för myndigheternas datain-
samling. hårda kravenDe på självñnansiering har bl. medfört osäkerheta

vilka ekonomiska spelregler gäller vid försäljning data. vissaIom som av
fall kan denna osäkerhet ha lett till suboptirnering datainsamling. Somav
exempel har data för dyrt köpa och därförnämnts haratt ansetts att man
gjort mätningar, med risk för kvalitet, eller avståttsämre attegna man
från informationen helt och fått arbetsresultat.ett sämre

Bristande kännedom befintliga miljödata. Avsaknaden nationelltom av
referenssystern/metadatabas kan ha lett till resultatsamma som ovan,
dvs. mätningar dubblerats eller information inteatt be-använts trots att
hov funnits.

Växlande datakvalitet.

Nytta/kostnadsanalyser saknas oftast.

Utredningen föreslog bl.a. följande åtgärder:

"F till behovet högklassiga basdata bör omfattningenör detatt ta vara av av
s.k. statsuppdraget definieras. Leverans data och enkla datatjänster inomav
statsuppdraget bör ske till uttagskostnad, medan data från andra stationer

drivs med statliga medel eller för privata uppdragsgivare får säljas tillsom
marknadspris.

nationelltEtt referenssystem, s.k. metadatabas, för miljödata och miljöun-
dersökningar skulle underlätta sökande och tillgänglighet.
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längreI tidsperspektiv bör FoU-projekt och andra undersökningar medett

offentligt stöd åläggas registrera insamlade data i offentliga databaser.att

Utredningen gjorde dock ingen definition basdata, formuleringnärmare av
statsuppdraget eller angivande tidsperspektiv på övergången till lag-av av

ring data i offentliga databaser.av

4.2.3 Geografiska data
alla miljödataNästan har någon fonn geografisk koppling. Tillgång tillav

bra geografiska data därför viktig förutsättning för kunna bearbetaär atten
Ävenmånga miljödata. hydrologiska och geologiska data spelartyper av en

viktig roll vid tolkning miljöinfonnation.av

Lantrnäteriutredningens principbetänkande SOU 1993:99 konstaterade att
priserna på digitala kartor har varit högaså många tänkbara användareatt
inte kunnat köpa de data behövts. vissa fall har iställetI produceratsom man

digitala data från analogt kartmaterial. Detta leder till data får skif-attegna
tande kvalitet. När sedan andra data fram och kopplas till olikatas geogra-
fiska objekt skillnaderuppstår beroende vilkapå geografiska databaser som
används. I led uppstår då problem med samköra data från olikaattsenare
källor.

Lantmäteriutredningen har diskussion geografiska data in-en om som
frastruktur för infonnation, bl.a. miljöinfonnation. Utredningenannan argu-

för sådan information, fungerar infrastruktur, bör pris-menterar att som som
enligt marginalkostnadsprincipen.sättas

prissänkningEn grundläggande geografisk information till sådan nivåav en
den övervägande andelen alla användare kan använda databa-att av samma

fördelar för hanteringen miljödata från olika källor. Sammastoraser ger av
kan också föras för hydrologisk och geologisk infonnation.resonemang

priserLåga på grundläggande geografisk, hydrologisk och geologisk infor-
mation viktig förutsättning för effektiv hantering miljödata ochär en en av
miljöinfonnation. Datautbytet mellan olika myndigheter, företag och organi-
sationer blir säkrare och effektivare geografiska, hydrologiskaom samma
och geologiska databaser används. Som framgår diskussionen i förelig-av
gande utredning kan också del rrriljöinforrnationen fungerastoren av anses

infrastruktur for information.som en arman

Regeringen har uppdragit den s.k. REGGIT-gmppen se bilaga 10.2 att
sammanställa befintliga tidsplaner och klarlägga förutsättningarnaatt att
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åstadkomma samordnad övergång till digitala kartdatabaser meden mera
syfte uppnå heltäckande infrastruktur för geografisk information.att en

Biologiska4.2.4 data
finns ingenDet systematisk studie produktionen och tillgänglighetenav av

biologiska rniljödata, allt tyder miljödatautredningens slutsatserpå attmen
gäller för sådana data. Biologisk datainsamling finansierasäven genom na-
tionell och regional miljöövervakning, naturinventeringar, riksskogstaxering-

och ståndortskarteringen, Fiskeriverket och Naturhistoriska riksmuseet.en
Biologisk provtagning ingår också i regionala vattenvårdsförbunds verksam-
heter. årliga kostnadernaDe för insamling biologiska rniljödata kanav upp-
skattas till 60 miljoner kr.

4.2.5 Miljödatasystemet KRUT
Data utsläpp från miljöfarliga verksamheter lagras länsstyrelsernaom av se-
dan 1990 i databassytem kallat KRUT. I lagras också dataett systemsamma

kalkningsverksamhetens omfattning. finns ocksåDet möjlighet attom en
lagra recipientdata i denna delKRUT, har endast isystemet använtsmen av
begränsad omfattning. Systemet har utvecklats Naturvårdsverket ochav
varje län sköter sin databas. mindre antal kommunerEtt kan ocksåegen rap-

direkt till KRUT uppkopplingar via modem. ñnnsportera Det ettgenom
flertal olika datasystem för miljöskydd i användning hos landets kommuner

inget har enkelt kunnat leverera data direkt till KRUT.men

Riksrevisionsverket RRV granskade under 1995 användningen KRUTav
RRV 1995:59 och farm inte används detpåatt systemet sätt som ur-
sprungligen planerats. Enligt uppskattningRRV:s de årliga kostnademaär
för datainsamling kring minstKRUT 100 miljoner kronor. dennaI upp-
skattning ingår mindre för recipientdata också ingår i miljöda-summor som
tautredningens beräkning.

RRV KRUT i fall inte harmånga integrerats i verksamheten. Detattanser
finns vidare problem i samarbetet mellan myndigheter och uppgiftslämnare

mellan myndigheterna i deras infonnationssamverkan. finns idagDetsamt
osäkerhet täckningsgraden och kvalitén hos de data registre-storen om som

i InformationsförsörjningenKRUT. harKRUT flera olika sylten,rörras som
vilket medfört komplex uppgiñsinsamling i miljö där ansvarsfrågoren en
och samverkansfonner varit oklara.

Naturvårdsverket hämtar årligen utsläppsdata från länens datorer och lagrar
idem databas kallad C-KRUT. Alla dataöverföringar via länens datagörsen

nätverk också Naturvårdsverket anslutet till. Naturvårdsverketärsom an-
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vänder dock C-KRUT endast i begränsad omfattning beroende på de ovan-
nämnda osäkerhetema datakvalitén. Huvuddelen från C-uttagenom av
KRUT har gjorts för andra statliga verk, offentliga utredningar, universitet
och högskolor länsstyrelser och konsultñrmor.samt

KRUT-projektet har dock lyckats väl med etablera datamodellatt en
begreppsapparat för beskriva miljöfarliga utsläpp. höga kvalitets-Deatt
kraven och ambitionen klara flera olika harsyñen dock givit i vissaatt en
avseenden komplicerad datamodell och det har krävts omfattande utbild-en
ning för kunna använda KRUT.att

En pågår hur miljödata för miljöfarliga verksamheter bör samlasöversyn av
in. I samarbete mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna ocksåpågår ett
arbete med fram datasystem kan KRUT med tekniskaatt ta ersättasom nya
lösningar. viktigt mål i dettaEtt arbete utveckla lättär att ett systern ärsom

använda och underhålla.att

4.2.6 lvliljöövervalcningens data
Inom den nationella miljöövervakningen har Naturvårdsverket slutit avtal
med fyra datavärdar ska tillhandahålla alla data från fem olika delpro-som
gram:

SMHI: Stratosfarisk koldioxid, partiklar, kemiska fysi-UV-B, och0 ozon,
kaliska havsmätningar

LuftföroreningarIVL:
ordbruksmark,SLU: kemiJ

SLU: Sötvatten, kernibiologi ej fisk
InstitutetITM för tillämpad miljöforskning: Miljögifter i biota

Diskussioner med ytterligarepågår två datavärdar. databaskatalogEtt
referensdatabas utarbetas centralt på Naturvårdsverket och kommer att

tillgänglig via finnsInternet. dock idag inga avtal da-Det säger attvara som
tavärdarna ska tillhandahålla data via Internet.

de avtal gäller för datavärdarI det data ska levererasstår inomattsom en
vecka till självkostnadspriser. priserDessa gäller endast data har insam-som
lats med medel från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har från SMHI köpt tillgången för meteorologiska, hydro-
logiska och oceanograñska basdata. avtal dem arbetar medDetta ger som
miljöövervakning beställa dataserier till marginalkosmadspris. Avta-rätt att
let omfattar inte bearbetade eller beräknade dataserier. Sarnverkansavtalet
har löpt under och halvt år. Redan under de första gjor-månaderna7ett ett
des 24 leveranser till länen skulle kostat 1,6 miljoner med ordi-SMHIssom
narie Dataleveransema har sedan ökat ytterligare. visar detDettataxa. att
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finns behov sådana data, priserna tidigare varit så höga lä-ett att attav men

inte införskaffat dessa data.nen

Regionala luft- och vattenvårdsförbund finansierar årligen framtagandet av
mängder miljödata enligt samordnade recipientkontrollprogram.stora In-

samlingen finansieras företag och kommunala bolag enligt miljö-av som
skyddslagen skyldiga genomföra sådana mämingar. Tillgänglighet ochär att
prissättning dessa data varierar. många fall kan data hämtasI kopie-motav
ringskostnaden, dock för vissa kan ganska hög beroende påsystemsom vara

data lagrade i äldre databaser.att är

4.2.7 Referensdatabaser
Referensdatabaser eller kataloger databaser har flera utredareöver utpe-av
kats viktiga för ökad tillgänglighet till data.som

Inom för det nordiska samarbetet publicerades 1993 kal-ramen rapporten
lad Referanstjenester for rniljoinforrnasjon i Norden muligestatus og-
samarbeidsmodeller Nordiske Seminar- Arbejdsrapporter 1993:559. Iog

påpekas det svårt eller omöjligt få på nriljödatarapporten är frånatt att tag
andra institutioner den medförDetta dubbelarbete ellerän mångaattegna.
beslut fattas med underlag nödvändigt. nordiskaDet arbetetsämre skaän
koordinerats med det arbete europeiskpå nivå drivs EuropeanEEAsom av
Environmental Agency. Enligt bör varje land bygga natio-rapporten upp en
nell databas med referenser följ ande typ:av

Organisationer och institutioner
Faktadatabaser
Projekt och program
Litteratur och kartor
Dataset/dataserier
Mätstationer
Prover.

nordiskaDet samarbetet bör enligt innehålla följande aktivite-rapporten tre
ter:

ordlistaTesaurus sorterad efter begrepp. nordiskaDe länderna bör0
samarbeta för den miljön och föratesarus yttreom en en gemensam nor-
disk linje i förhållande till EEA. Kodlistoma från Nordiska kodcentralen
bör användas.
Metodregister. Kunskap använda metoder viktig informationäro om en
för bedöma kvalitén hos data. Ettatt nordiskt metodregistergemensamt
bör därför skapas.
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Karakterisering. datamodeller. arbete bör högsta prioritetDetta0 ges
eftersom det blir styrande för hur data lagras i referensdatabasen.

Arbetet inom har bl.a. resulterat i förslag till Catalogue ofEU Datasour-ett
for the environment skrivet Ulla Pinborg och publicerat 1994. Ences av

tidigare studie har formulerat de generella kraven EEA/CDSpå en
European Environmental Catalogue of Sources.Agency Data CDS inteär
tänkt innehålla egentliga data,några infonnation data. Ambitio-att utan om

innehållaCDS ska tillräckligt med infonnation för använda-är att attnen en
ska kunna bedöma informationens användbarhet. fyra huvudtypemaDere av

referenser är:

institutioner, ansvariga för miljödata och infonnation
aktiviteter datainsamling, övervakning, datalagring, forskning, infonna-o
tion, Standardisering
produkter rapporter, databaser, kartor0
kontaktpersoner.0

Kompletterande referenstyper är:

fonn geografisk insarnlatsnågon referens till område där datao av
berörda författningar.0

Katalogen tänkt flexibel fler-och uppbyggt olika moduler. Enår att vara av
språkig ska också definierasutvecklas med de begrepp/tennertesaunis som

EEA/EIONET. Möjligheten Wideutnyttja och World WebInternetattav
för organisera katalogen berörs Idag det dock självklarakortfattat. detatt är
valet. Arbetet med och web-CDS kommer redovisas via EEA:sTesaurus att

http://wvvw.eea.dk förslagen har godkänts.närserver

Databaskataloger för utarbetasgeografisk infonnation håller också påpå att
svensk och europeisk nivå. Lantmäteriverketsvenska arbetet ledsDet av

valt bygga databasen http://www.hn.sepå WWW-serverattsom en
/samgis/ndbkhlml. inne-Katalogen flyttades på Internet 95-12-12,ut men
håller bara några exempel på data. vill kan sköta inmatningDenännu som
till katalogen via vanligt klientprogram NETSCAPE.ett som

Miljöinformation4.3
Miljöinformation betecknar i denna utredning bearbetade data och statistik

miljön. Miljöinformation kan innehålla miljödata dessa då tolka-ärom men
de och beslqivna i medföljande definitionDetta ärtext. snävareen en av
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begreppet information vad används i många andra sammanhang. Förän som

få lättläst används ibland miljöinfonnation för be-att text tennen atten mer
skriva både data och information miljön.om

Kvalitetssäkringen miljöinfonnation kan ske med i princip meto-av samma
der kvalitetssäkring skriven information, dvs fackgranskningsom av arman
och kritisk debatt. Publicering i digital form WWW-dokument kan docksom
kräva viss omarbetning för god läsbarhet.atten ge

Infonnationsutbudet inom miljövården ökar hela tiden. ökandeFöretagens
intresse för miljövård har upphov till flera nyhetsblad och tidskriftergett

kompletterar redan utbud. Miljöfrågor allt oftare iett stort tassom upp an-
fackpress. Det finns också antal lagar och förordningar be-ett stortnan som

miljön.rör

informationsanalysEn utfördes länsstyrelsersnågra miljövårdsenheterav
1994 och visade infonnationssölcning, främst i publikationer författ-att som
ningar, allmänna råd och informationsblad olika slag, resurskrävande.ärav

troligt förhållandenaDet på kommunerna likartadeär och arbetsti-att är att
den for söka och hålla miljöinfonnation ajuor från olika myndigheteratt är
betydande. Idag sker detta huvudsakligen läsning och deltagande igenom
kurser.

Digital teknik har mycket begränsad användning för spridaännu för-atten
fattningar, allmänna råd och information från myndigheter. Under detannan

året har det dock kommit några CD-skivor med bl.a. författningstex-senaste
inom miljövården.ter

4.4 Elektroniska konferenser miljöfrågorom
förstaDen elektroniska konferensen miljöfrågor i Sverige lvliljödia-om var

logen, avsnitt 5.3. Antalet användare dock bara drygt 100 ochärse personer
diskussionerna ligger på mycket enkel nivå koppling till denännu utanen
praktiska miljövården. Med undantag för Agenda 2l-arbetet har den ringa
betydelse för nriljöarbetet. På tid har Miljöforum på Kommunförbun-senare
det Direkt blivit intressant elektronisk konferens för dem arbetaren som
med miljöfrågor inom kommunerna.

finns minst tjugotalDet nyhetsgrupper på Internet behandlar miljö-ett som
frågor. denInom svenskspråkiga delen Swenet finns det inga nyhetsgrup-

behandlar miljöfrågor. Kvalitén diskussionernapå varierar kraftigt.per som
allmännaDe diskussionerna innehåller mycket ointressant material,mer me-

dan de vetenskapliga diskussionerna håller hög klass. Forskning och inter-
nationellt miljöarbete kan redan idag ha användning sådant material.stor av



20
Även miljöorganFN United Nations Enviromnent UNEPProgramme har:s
byggt nätverk innehåller del ambitiösa Översikter olika da-överupp som en
takällor och finnsDet bland datakatalog förmatprogram. Central-annat en

Central European Environmental Data Request acilityFeuropa:
http://pan.cedar.univie.ac.at. UNEP använder WWW-tekniken och har
byggt med miljöinformation.ett nätupp av servrar

4.5 Användningen digitala data och information i dagensav
miljöarbete
Utbytet digitala data och digital information mellan olika aktörer fort-ärav
farande begränsad omfatming. För få uppfattning dagens situa-attav en om
tion sändes enkel enkät se bilaga 10.3 till olika36 myndigheter, högsko-en
lor och organisationer. Enkäten besvarades följande organisationer:av
Skogsstyrelsen, SLU, Högskolan i Karlstad, Högskolan i Luleå, Vägverket,
SMI-II, Byggforskningsrådet, Stockholms Universitet, SGU, Det Naturliga
Steget, Naturhistoriska Riksmuseet, Skogsforsk, Göteborgs Universitet,
Skogsvårdsförbundet, SCB.

Enkäten har inte planerats statistisk undersökning. Ambitionensom en var
få indikationer på problem och hinder för användningenatt informa-av ny

tionsteknik till förmedla miljöinformation.att

Flera de hindren för ökad användning miljödataatt största äranser en av
oklarheter kring ekonomiska frågor. Bristen på överblick nämns även som

problem. Avnämama har inte kompetens söka direktett i olika dataännu att
baser, de flesta det kan bli möjligt i framtid. Multimedia ochtror attmen en
Internet återkommer i många framtiden ska beskrivas.närsvar

4.6 UNEP/GRID-Arendal
GRlD-Arendal regionalt för miljöprogram;FN:sär UNEP. UNEPett center
skapades vid miljökonferensen i Stockholm 1972 och har sitt huvudkontor i
Nairobi. uppgiftUNEP:s tillhandahålla miljöinformation hög kvali-är att av

underlag för bedömningar olika miljöfrågor. GRID Globaltet Re-som av
Information Database världstäckande nätverk olikaär ett centersource av

tillhandahåller olika former miljödata. Idag omfattar detta änsom av mer
2000 olika dataserier, de flesta avpassade för användning i geografiska in-
fonnationssystem.

GRlD-Arendal startade 1989 med för miljöinformation polarregi-ansvar om
och de nordiska med tillhörande havsområden. I septemberstaternaonen

1995 anordnades Executive Seminar på The Role of the Elect-ett temat
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ronic Highway the Preparation of Environmental Information for Deci-
sion-Making Rapport GA/205029-95/9. sammanfattningenI konstaterade

att:man

"Omaktuell, pålitlig och förståelig miljöinfomration tillgänglig för be-görs
slutsfattare, skolungdom och allmänheten via elektroniska nätverk kan detta

ökning antalet användare av miljöinfonnation.storge en av

Varje diskussion informationssystem måste utgå från behovsmodellom en-
brukarstyrd och beslutsorienterad.ärsom

Policies och regler krävs för de elektroniska ska kunnaatt motorvägama-
användas effektivt.

Sökverktyg behöver utvecklas för skilja användbar informationatt ut-
från brus.

Informationen ska kunna nås via punkt.en-

Ordnad tillgång till Internets kräver kvalitetssäkring utförd obe-resurser av-
roende organisationer.

Ojämlikheten i tillgång till måste bearbetas.IT-

Icke-elektronisk kommunikation kommer nödvändig för nå allaatt attvara-
användare.

internationellaDe organisationemas roll måste definieras.-

4.7 Dagsläget
digitalaDen teknikens första tillämpningar inom miljöarbetet använd-var

ningen digitala mätinstmment, sedan kom oña någon fonn databashan-av av
tering, därefter kontorsgöromål. Miljöarbetet skiljer sig inte i något väsent-
ligt avseende från andra verksamheter det gäller sådana tillämpningar.när
Idag hanteras i alla data och all information digitalt i destort sett interna

olika aktörerna på miljöområdet använder. olikasystem De organisatio-som
företagen och myndigheterna har interna nätverk och på de flestanema, ar-

betsplatser ñnns det PC med standardprogram för Ordbehandling, kalkylen
och presentation.

finnsDet etablerad begreppsapparat för beskriva de flesta miljöfrå-atten
lagringen sker inteMen på enhetligt Data svårtillgängligaett sätt. ärgoma.

och kostnaderna för föra data mellan olika betydande.att Pris-systern är
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sättningen varierar och i vissa fall hinder för data ska kunnaär ett att använ-
das.

totala årliga kostnadernaDe för insamling miljödata storleksord-ärav av
ningen 500 miljoner kronor exklusive kostnader för landskapsinformation.
Lantmäteriverkets årliga kostnader för insamling sådan landskapsinfor-av
mation används i miljöarbetet drygt miljoner200 kronor. heltDenärsom
dominerande finansieringen via statliga anslag. Därefter kommer denär re-
cipientkontroll företagen åläggs beslut enligt Miljöskyddslagen.som genom

Naturvårdsverket betalade år 3,5 miljoner kronor 1995 för grundläggande
miljöinformation från SGU, SMHI och Lantmäteriverket. Kommuner och
länsstyrelser köper tillsammans miljöinfonnation för uppskattningsvis

miljoner10 kronor Försäljningenår. miljödata till offentliga myndig-per av
heter har därför ringa styrande effekt vilkapå miljödata faktiskt insarn-som
las.

Under det året har del miljöinfonnation intresse för svensktsenaste en av
miljöarbete lagrats datorerpå uppkopplade till funge-Internet. E-postärsom

bra för infonnationsutbyte mellan arbetar inom den statligarar personer som
isektorn och den högre undervisningen. Flertalet kommuner kan inteännu

använda eller Intemet, utbyggnadstakten hög och under 1996e-post ärmen
kommer många kommuner skaffa sådana anslutningar. Enstaka CD-att
skivor med miljöpedagogik och författningstexter har publicerats under
1995. Användningen digital teknik för förmedla miljöinfonnation harattav

ringa omfattning. Situationen förändras dock snabbt och redan underännu
hösten bör1996 och CD-skivor kunnaInternet utvecklas till viktigtett
komplement till konventionell teknik för informationsspridning.

Prissättningen digital miljöinfonnation varierar, priserna inteär ännuav men
lägre motsvarande tryckta information, ofta de högre. kan beroän Det påär

de första produkterna har belastats med utvecklingskostnader ocksåatt men
på många förlag har bibehålla försäljningsvolymen denpåatt strävan atten
tryckta informationen.

finns fåDet några svenskspråkiga elektroniska debatter miljöfrågor,om men
dessa har marginell betydelse för miljöarbetet.ännu en
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Teknisk bakgrund5
och standardprogram ordbehandling, statistikför kalkyl ochDatorer år van-

liga hjälpmedel för arbetar med miljövård. Idag det möjligtmånga är attsom
hantera information vanlig Statistiskamängder data och med PC.stora en
analyser och matematiska simuleringar för tio sedan krävde tillgångårsom
till tillstordatorer kan med vanlig PC. ökande tillgångenDengörasnu en
geografiska informationssystem till måttliga priser leder just till ändradenu
arbetssätt för analys och redovisning geografiska data.av

Tekniska hjälpmedel telefon och fax för givna, ocksåtar nästansom men
dessa har lett till arbeta. Förändringarna har skett gradvis och detsätt attnya

idag del vardag föreföll visionärt förvår 10-20 år sedan. Ut-ärsom en av
vecldingstakten idag det gäller och speciellt dock betydligtIT Internetnär är
snabbare tidigare tekniker etablerats.än när

Under de har det skett mycket snabbåren ökning möjligheter-senaste en av
till global kommunikation via CD-tekniken det möjligt tillInternet. gör attna

låga kostnader distribuera mängder data och information. Dennastora ut-
veckling innebär förändringar i vårt förmedla data och informa-stora sätt att
tion mellan olika aktörer. Tekniken kan också mindre miljöpåverkan änge

distribuera data och information i tryckt form.att

detta kapitel beskrivsI några strategiska delar i dagens informationsteknik
för teknisk bakgrund till de förslag till åtgärder iatt presenterasge en som

kapitel. Tyngdpunkten ligger teknik harpå eller förväntassenare som en
bred användning under de åren. önskarDennärmaste ännusom en mer om-
fattande teknisk beskrivning WWW-tekniken hänvisas till rapportenav
World Wide Web för offentlig förvaltning Statskontoret 1995:22. Pâ

det går utmärkt köra bil förstå hursätt att utan att motorn ärsamma som
uppbyggd kan använda datorer förstå de tekniska detaljerna iutan attman
datorer och den ska köpaMen produkter för olika behovprogram. som nya
kan ha glädje tekniska kunskaper.av mer

1 Internet
Internet antal datorer hopkopplade i globaltutgörs ett stort är ettav som
nätverk. Nätverket saknar centralpunkt och hålls istället ihop vissaav
grundläggande regler protokoll för hur data ska sändas och hur datorer ska

TCP/IP. Det finns också regler för hur elektronisk hante-skapostnamnges
SMTP/MIME och språk HTML för skriva dokument till Worldett attras

Wide Web. finnsDet också regler för filöverföring frp mellan datorer,
frmktioner för detta ingår vanligen i de klientprogram finns förnumera som

läsa dokument World Widepå Web. Idag alla dessa funktioner samla-att är
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de i enda och den vanliga användaren inte lära sigbehöver någraett program
detaljer.

Intemet idag det helt dominerande för allt företagsintemär nätet änannat
information. mycket snabbtNätet och väl tillgängligt på universitetväxer är
och högskolor. Flertalet statliga myndigheter ocksåinom miljöområdet har
tillgång till Många ideella organisationer har anslutning, oftaIntemet. en ge-

Nordnet, del världsomfattande för ideella organisa-är ett nätnom avsom en
tioner. hållerFöretag och kommuner snabbt ansluta sig. blir ocksåpå Detatt
allt vanligare för privatpersoner ansluta sig. Enligt uppskattning för-att en
dubblas för närvarande antalet användare varje Sverige fannsår. I våren
1996 ungefär 500 000 användare.

Det går bygga privata delnät kopplade till Intemet. Föratt ärupp som orga-
nisationer med måttliga säkerhetskrav detta tillräckligt. tekniska lös-Denär
ningen för kommunikation används kallas TCP/IP och harpå Intemetsom
blivit de facto-standard också allt företagsinter-används för renten som mer

har skapat programutveckling,Detta marknad för därnät.na en enorm nya
områden ljud/bild/interaktiva och konferenssystem utvecklassom program
mycket snabbt.

Allt tyder på utvecklingen kommer fortsätta i snabb takt och detatt att att
firms eller kommer firmas billiga till-och bra standardprogram för mångaatt
lämpningar och dessa produkter väl täcker miljöarbetets behov.att

World Wide Web5.1.1
World Wide Web WWW den snabbast delenväxande Intemet.är av
Tekniken det möjligt länka infonnation fysiskt kangör att rentsom vara
spridd till olika datorer i olika delar världen. dokumentLäsaren ettav av
behöver fysiskaaldrig känna till de adresserna till de olika dokumenten, utan
söker sig fram hjälp länkar kan innehålla bil-med i Dokumententexten.av
der, ljud och video.

Webtekniken kvali-kan fungera skal kring befintliga databaser ochettsom
slutresultatet datamodellerpå givetvis beroende på de databaser ochtén är

ifrån. Tekniken ökar dock sökbarheten och överblickenutgår på ettsom man
dramatiskt vilket fler människor kan få tillgång till data och in-sätt gör att
fonnation tidigare krävt datorvana för söka.stor attsom

Websidor skrivs i språk kallas hypertext markup language.HTMLett som
språk använder bara vanliga läsbara tecken vilketDetta gör att samma pro-
kan läsas mängd olika datorer. spelar alltså ingen rollpå Detgram en om

vida-användaren har PC, Macintosh eller UNIX-dator. HTML-språketen
reutvecklas i rask takt och medger interaktiva utvecklingEnnu program. av
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kallas möjligt tillsammans med dokumentetspråket, detJava, gör attsom

skicka bearbetadet behövs för läsa och dokumentet.över attprogram som

lätt bygga enkla HTML-dokument och redan i kommerDet årär att upp
flertalet ordbehandlare kunna skapa dokument färdiga publice-att är attsom

Ökningstakten enligt uppgiftantalet websidor ochpå nätet. ärra av enorm
hösten fördubblas Kostnaderna för1995 antalet websidor 53:e dygn.vart

anslutning tillsjälv skapa websida låga har dator medatt ären om man en en
Priserna för olika former anslutningar sjunker hela tiden.Internet. Detav

finns ökande antal Webhotell där till måttliga kostnader kan läggaett man
sina sidor. finns antal gratisprogram för frånDetut översättaett att text van-

liga ordbehandlare till kan användasHTML. Detta WWWgör att även av
privatpersoner och ideella föreningar.små

idag helt dominerande användningen publicera infor-Den WWW är attav
mation företag, produkter eller projekt. miljöinfor-finns hel delDetom en
mation skiftande kvalitet tillgänglig. växande antal s.k. hemsidor pub-Ettav
liceras systematiskt redovisar miljöinforrnation hög eller mycket högsom av
kvalitet. En utmärkt katalog med miljöinfonnation på Internet
http://www.lib.kth.selwlgenvsitehnn underhålls StrandbergLarsgöranav
vid KTH.

snabbEn utveckling WWW-tekniken kan förväntas i Sverige ochävenav
WWW-information kan på vissa områden redan idag konkurrera med fax
och enklare trycksaker. Websidor kommer bli allt viktigare teknik föratt en

distribuera information där det inte ställs mycket krav tryckkvali-påatt stor
Det oöverträifad teknik för sprida information ändras oftatet. är atten som

till och tekniken miljöanpassad eller trycktafaxstora är ängrupper mer ny-
hetsbrev. Tekniken utvecklas mycket snabbt och till vissa delarär ett nytt
media skapar former för kommunikation.som nya

Den explosionsartade tillväxten det allt viktigare få hjälpme-nätet gör attav
del för firma den informationsnabbt behöver. finns antal bra,Detatt ettman
publika tillgängliga.söktjänster slag. variantDessa två En hierarkis-är ärav
ka, eller mindre välstrukturerade listor där successivt avgränsar ettmer man
område. variantEn s.k. sökmotorer t.ex. http://altavista. digi-ärarman
tal.com där det möjligt via olika kombinationer sökord leta sigär att av
fram till de referenser önskas. Tillväxten bra sökhjälpmedelgör attsom
kommer bli allt viktigare och utveckling avancerade betaltjänsteratt moten

bevakar vissa områden kan förväntas. tjänstEtt exempel på sådan ärsom en
http://www.csa.com/routenet/Routenet från Cambridge Scientific Ab-

rniljöforskningenssöker täcka behov kvalitetsgranskad in-stracts som av
formation. också tillgångRoutenet till antal kommersiella databaser.ettger
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Elektronisk5.1.2 post

Elektronisk tjugo gammal teknik utvecklas frånårpost är änen mer som nu
företagsintema till globala funktioner. forskarvärlden skedde dettaInom re-
dan för tio medan förvaltning tekni-år sedan, statlig börjat användaänmer
ken under de Kommunala förvaltningar saknar i fallåren. mångasenaste

anslutningar till sina under kommer ökande1996externa system, ettmen
antal kommuner skaffa sig möjligheter sända ochatt att ta emot e-post.

har under de saknats starka och accepterade standarder förDet årensenaste
hantera svenska tecken bilagor till Problemet med svenskaoch deatt text.

tecknen bottnar i teckene-poststandarden framtagen i USA, där allaatt är
trodde behövdes defmierades i kod med 128 tecken 7-bitarssom man en

US-ASCII. i länder inteSverige och andra europeiska har alla teckenMen
kunnat med 7-bitars kod har behövt bitar teck-8representeras utan man per

komma problemet har det ftmnits, och finns, mängd lös-För att runten. en
ningar för ordna till och 7-bitars råda bot påFöratt ä ö över atte-post.
detta har tillägg till till-den befintliga e-poststandarden tagits fram. Dettaett
lägg kallas ordnaMultipurpose Mail Extension.MIME, Internet Förutom att

och bra innehåller lvIIME-standarden specifikationer förpå såä ö sättett
hur till exempel bilder och ljud kunna iska Detta görtransporteras e-post.

utländska nationellaprogramvaruföretag inte har problem medatt även som
tecken, har anledning använda MIME.att

förbättring sker svenska wriversitetsnätetEn SUNETatt antoggenomnu
MIME-standarden från och med januari Statskontoret har under våren1995.

rekommenderas1995 också rekommendation. Statskontoretgett samma
ihopomfattande standard lämpad för knytaX.400,även är attsom en mer

olika företagsintema rekommendation.X.400 också första DenEU:snät. är
snabba utvecklingen har måttlig spridning.X.400Internet gör attav en
Kostnadema för Möjlighe-denna lösning också högre Intemet/MIME.änär

uppnå god säkerhet dock bättre med X.400;terna att är

Troligen kommer bli den helt dominerande teknikenInternet med MIME att
redan myndigheter,under 1996 för hantera elektronisk mellan olikaatt post
organisationer användningoch individer. leda till ökadkommerDetta att en

for kommunikation, där den kommer konkurrera främste-post extern attav
med fax, med telefoni och brev.ävenmen

problem för katalogerEtt e-postanvändare det inte finns några bra medär att
e-postadresser. Utredningsarbete nationell sådanpågår för framatt ta en
katalog. finns ISO-standard för e-postkataloger X.500 ocksåDet en som
har rekommenderats Statskontoret.av
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nyhetsgrupper5.1.3 News

elektroniskt funnits i tio påNews konferenssystem år Inter-är ett översom
kan nyhetsgrupperdel i olika nyhetsgrupper.I News Newsnet. ta var,man

och Rp den domi-innan slog igenom, tillsammans med telnetWWW e-post,
nerande användningen skiljer sig frånInternet. News e-post att ettgenomav

Sändlista medinlägg kan läsas helst. nyhetsgruppEn ärav vem som en per-
intresserade visst möjligt abonnera påDetär ämne. är attettsoner som av

viss nyhetsgrupp och då får all inom denna till sine-post egenen man grupp
brevlåda. ochmetod in läsa de inlägg intressantaEn gåär att ärannan som
via s.k. lagrardvs dator mängd olika nyhetsgrup-newsserver,en en som en

olika inlägg tillSvar på kan antingen nyhetsgruppen eller direktgörasper.
till adressaten.

Antalet nyhetsgrupper övermycket 7000 ämnesområden ochär stort ny-
hetsgruppema därför överblicka. vissa nyhetsgruppersvåra Inomär att är
diskussionen kaotisk, medan den i de vetenskapligt orienterade grupperna
kan hålla hög klass och moderator dvs. slags ordförande.styrs av en en
Under tid har det blivit möjligt söka i nyhetsgrupper via olikaattsenare
WWW-servrar. Tjänsten i fall gratis ochmånga det möjligt påär gör att ett
enkelt och snabbt finna intressanta inlägg.sätt

Antalet inlägg direkt berör miljöpolitiksvensk ringa i den intematio-ärsom
forskarenella delen for och för dem sysslar med interna-nätet,av men som

tionella frågor ñnns intressant information hämta. finns svensk-Detatt ett
språkigt undemät kallat där idagfinns ingen diskussionswenet, men om
miljöfrågor.

5.2 Konferenssystem
datorstöttEtt konferenssystem databas meddelanden, uppde-utgörs av en av

lad på olika aktiviteter "möten" olika där kommunikationenöver ämnen
inte sker i realtid dvs. inte sker samtidigt. Användarna kan lägga in medde-
landen i och läsa vad skrivit.andra har kan därmedMötet blimöten ett me-
dium för diskussion mellan deltagarna. Konferenssystem alltså deär även ett
medel för "gruppkommunikation". Observera alla gruppdeltagama inteatt
behöver med samtidigt, vid vanliga meddelandenDerasmöten.vara som
lagras i datorn, och kan läsas och kan delta vid tidpunktVarsenare. en en

En distributionslista eller konferenssystem fungerar oñastettsom passar.
diskussionsforum och medel för erfarenhetsutbyte mellan med-ett ettsom

lemmarna. Mindre, slutna kan fullgöra funktioner jämförliga medgrupper
sammanträden, arbetsgrupper och studiecirklar.

konferenssystemEtt medger någorlunda överblickbar diskussion,en som
kan innehålla såväl privata offentliga delar.som
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vanlig tekniskEn lösningen First Class vuxit understarkt deär senastesom

åren. Idag finns det flera publika First Class i Sverige. kän-De mestservrar
da Kommunförbundet Direkt, Miljödialogenär och Idgonline. Flera politiska
partier använder för såväl intern kommunikation. Kost-systemet externsom
nadema måttliga. Användarens klienten gratis och kan enkeltär ärprogram
installeras på PC eller Macintosh. Programmet fungerar bra medävenen
långsamma telefonmodem, kan också använda uppkoppling via Internetmen
och TCP/IP. Gränssnittet enkelt lära sig och eftersom all hanteringär att av

och bilagor sker på enhetligt det lätt debattera ochpost utbytaett sätt år att
information.

Det endast möjligt nå gången. Olika kanär dock ko-att en server servrar
piera information mellan sig, s.k. replikering. ändåDet mycketär storen
begränsning i förhållande till WWW-tekniken där kan hoppa mellanman
olika datorer besvär.utan

Den snabba utvecklingen WWW-tekniken och de sjunkande anslutnings-av
kostnaderna till kan medföraInternet intresset för First Classatt stagnerar
eller minskar. Systemet har dock fördelar målgruppen väldefineradnär är
och den låga inträdeskostnaden också viktig användarna har småär när re-
surser.

Konferenssystem kommer firmas allmänt tillgänglig på redanInternetatt un-
der 1996. Några centrala funktioner i dessa är:system

Utbyte meddelanden, via vanlig och/eller webklient, kane-post0 av som
bestå bild, ljud, animation, video, formulärtext,av m.m.

flertalEtt i datorn, kan kallas för aktiviteter. aktivitet bestårEn0 areor som
dels antal meddelanden, dels antal medlemmar iett ettav av personer,
aktiviteten. Medlemmarna kan ha olika roller, organisatör, medlemsom
med skrivrätt, medlem med bara läsrätt aktivitet kan ocksåEno.s.v. vara
förenad med stickordsregister, med speciella automatiska medett agenter,
speciella meddelandeformat m.m.

Nyhetskontroll, varmed enmekanism för användare enkelt hittaatt0 menas
de meddelanden ännu inte lästa för just dem.ärsom nya

lästa ochAtt olästa meddelanden organiseras i struktur underlättar0 en som
för användaren överblicka dem. Centralt i denna struktur medde-att är att
landena i aktivitet i inom aktiviteterMen kantaget. ävengmpperas en
meddelanden i konversationer serie, eller egentligensorteras t.ex. en
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trädstruktur, meddelanden på varandra direkt eller indi-ärav som svar
rekt.

Det ñnns också andra mycket krañfulla konferenssystem eller grupprogram,
där marknadsledande,Lotus Notes för användning inom organisationer.är
Kostnaderna relativt och det inte troligt dessa får nå-är stora är att system

betydelse för sprida miljöinfonnation eller miljödata tillatt störregon grup-
per.

Datorstödda konferenssystem hjälpmedel för utbyte information mellanär av
människor med hjälp datorer. Användarna lämnar skriñliga bidrag,av som
lagras och kan läsas andra användare vid den tidpunkt demav som passar
bäst. Denna kan användas för distansundervisning på mångatyp systemav

sådanFör undervisning, där viktigt mål lära eleverna tänka,sätt. ett är att att
och formulera sig skriftligt kan hela kursen skeett ämne,resonera om ge-

konferenssystem, med olika i för olika uppgifter, forsystemetnom grupper
frågor till läraren Vid kurser via distansundervisning, viat.ex.o.s.v. som ges
videoföreläsningar, kan konferenssystem användas för diskussion ämnetav
mellan elever och med läraren efter föreläsningarna. Vissa funktioner i ett
konferenssystem kan lämplig för distansundervis-göra programvaran mera
mng.

5.3 CD-rom och multimedia
CD-rom utmärkt teknik för distribuera mängder infonna-är att storaen
tion/data någorlunda stabila tiden. möjligt kombineraDetär över är attsom

och bilder med ljud och video. Kombinationen text/bild/ljud/rörligatext av
bilder kallas multimedia och utvecklas främst den kapitalstarka spelin-av
dustrin. Detta marknad fortsatt snabb utvecklingär gör atten enorm som en

förväntas.kan

lagringskapacitenDen det möjligt användastora avancerad grafik.gör att
Interaktiva tillämpningar skapas.kan Lagringskapaciteten på skivorna är
idag 680 Mb vilket 10 000 tryckta textsidor eller kg700motsvarar ca pap-

med standard för lagringEn data CD-skivorpå har nyligentext.per ny av
fastställts. enklaste formatetDet medger lagring Gb 5 Mb5 000 och detav

avancerande formatet medger lagring Gb, vilket18 13000mest motsvararav
disketter. teknikenDen på marknaden under höstenväntas utenya vara
1996.

CD-rom kan få två användningsområden inom miljöarbetet. pub-Det ärena
liceringen referensmaterial, den andra pedagogiska hjälpmedel.ärav
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finns idag flera olika CD-skivorDet med lagar och författningar. Andra till-

publiceringlämpningar geografisk information olika slag.är Dessaav av
tillämpning kan få mindre betydelse några då kostnaderna föråren om
snabb datakommunikation förväntas minska ytterligare. Läroböcker på CD-
skivor kommer säkerligen bli vanliga.att

Multimedia det möjligt fram interaktiva tillämpningar spel ochgör att ta som
andra pedagogiska hjälpmedel. Miljövårdsberedningen har redan CD-testat
ROM i olika sammanhang. samband med introduktionenI Agenda i21av

i svenskavåra kommuner utarbetades vägledning SOU 1994:128. Dettaen
den första statliga utredning kunde kompletteras med CD-ROMvar som en

interaktivtpå presenterade utredningens budskap. Under vårenett sättsom
1996 presenterades Miljövårdsberedningens andra CD-ROM. Detta är en
samproduktion med Boplats -96 med titeln "Shaping Sustainable inHomes

Urbanizing World". Denna CD-ROM kommer finnas bilagaattan som en
svenskatill den nationalrapport regeringen vid konfe-FN:spresenterarsom

"Habitat i Istanbul juniII" 1996.rens

Geografiskt5.4 informationssystem GIS
GIS för olika datorprogram det möjligt hantera lä-är ett gör attnanm som
gesbunden information. Utvecklingen har dominerats antalett storaav sys-

krävt omfattande utbildning och investeringar. Kopplingen tilltem storasom
kartografisk utveckling har varit stark.

Idag finns det ökande antal relativt billiga detett görprogramvaror som
möjligt utnyttja tekniken med vanlig persondator ha omfat-att utan atten en
tande utbildning. Under de kommeråren enkla GIS-prograrn blinärmaste att

lika vanliga i rniljövårdares datorer olika kalkylprogram. vissaInästan som
fall blir det del kalkylprograrnrnen.en av

finns GIS-programDet där alla data lagras i generell databas. iMenen
många används specialiserad hantering geografiska objektsystem en av me-
dan information attributdata lagras i generella databaser. Miljödataannan

i första hand attributdata och kan därför hanteras i vanliga databaser förär
sedan kopplas till geografiska objekt under analysen. Som tidigare påpe-att

kats det viktig kvalitetsfråga olika användare använderär atten samma
geografiska objekt. Detta god tillgång till digitala geografiska datagör att är

betydelse för effektivt miljöarbete.stor ettav

Flera olika GIS-program kan användas i miljöarbetet och det finns ingen
anledning försöka standardisera valen Det däremotatt ärav programvara.
mycket viktigt för miljöarbetet arbetet med skapa datamodeller ochatt att
Överföringsformat för landskapsinformation framgångnår snarast.
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Fjärranalysteknik5.5

defrån flygbilder tillrevolutionerat tjärranalysteknikenharIT mest avance-
mätinstru-digitalamed utvecklingenTillsammansrade satellitsystemen. av

medmed ettför positionsbestämning GPSinstrumentoch systemment sa-
möjligt bestämmadetkompletterade med marksändaretelliter attgörsom

flödemycketdetta medförtpositionen med hög noggrannhet har stortett av
denmycket ochInfonnationsmängdemamiljöinformation. trotsär stora

alla dataproblem med lagratekniska utvecklingen uppstårsnabba att som
produceras.

praktiskavarit teknikstyrd och deområden har utvecklingenInom många
delvis beroendeutvecklats i långsammare takt, påtillämpningama har en

och kompetenskrav.höga kostnader stora

kapacitet for lagra och hante-har idag tillräckligKraftfulla persondatorer att
information. pri-med lägesbunden Omfjärranalysdata tillsammans annanra

tillgängligheten till data ökar finns detdata börjar sjunka ochpåserna
mängden ñärranalysdatatänkbara tillämpningar. denmånga Trots stora av

få exempel hurenligt Miljödatautredningen SOU 1994:125 påfinns det
kan till-operativa miljöarbetet. Enligt utredningensådana data i detanvänts

gängligheten förbättras bl.a. att:genom

sker källankvalitetskontroll och lagring mätdata ursprungsdata nära0 av
mätmetodikenhos dem data och har kunskapsom genererar som om

effektiva billiga distribu-elektroniska nätverk, och andraCD-ROM0 men
tionsmedia utnyttjas i högre grad

praktisk försöksverksamhet där intemationella,stimuleras flera, gärna orga-
nisationer ingår och där olika datatyper används och integreras.
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6 Exempel pá hur informationsteknik används för förmed-att
la miljöinformation

6.1 Länsstyrelsernas webserver
Länsstyrelserna startade hösten 1994 webserveren gemensam
http://www.lst.se. Under de åren har det också vuxit fram antalsenaste ett
olika länsservrar alla kan vianås den finnsDetsom gemensamma servern.

intern webserver för samarbetet mellan länsstyrelserna.även Pånumera en
denna dator finns internt material olika former arbetsmaterial. Mångasom av
län planerar också använda WWW-tekniken för intern information.att

länsstyrelsemasInom miljövårdsenheter blev datorer allmänt tillgängliga i
samband med det s.k. KRUT-systemet infördes kring 1990. Naturvårds-att
verket har anslutningar till länsstyrelsemas nätverk och kan därför utnyttja
detta för sprida information, inklusive handböcker och datorprogramatt som
distribueras via den interna webservem. Dataöverföringar till kommunerna
har dock varit problematisk. Internet bör dock kunna fungerasnart som en
brygga mellan länen och kommunerna.

Länsstyrelserna har de tekniska förutsättningarna för utnyttja ochInternetatt
informationsteknik i miljöarbete. Kompetensen dock mycket ojämnärannan

mellan länen. kommer tid innanDet tekniken utnyttjas fullt i län.allaatt ta ut
Många län den moderna informationstekniken medel tillett att ut-ser som
veckla och effektivisera arbetet.

6.2 Naturvårdsverkets digitala Informationstjänster
Naturvårdsverket under våren 1995 bilagaIT-strategi, 11.5. Un-antog en se
der hösten 1995 öppnade verket WWW-serveren egen
httpzl/wwwenvironse och publicerade sin innehållandeförsta CD-skiva de
viktigaste författningarna på miljöområdet. Verket har sedan flera år välen
fungerande internt oche-post, externt.

Med de satsningar inom Naturvårdsverket kommer det frn-görs attsom nu
goda förutsättningar verket kan få ledande roll det gälleratt när attnas en

utnyttja för förbättraIT miljöarbetet.att

Naturvårdsverket National Focal Point inom EIONET, vilket innebärär ett
särskilt för miljödata till ochEEA bygga deatt rapportera attansvar upp
datanätverk behövs för dessa uppgiñer.som
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Miljödialogen6.3

miljöhä-kommunikationsplats för folk arbetar medMiljödialogen är en som
elektronisk konferens kan nås via telefomnodemoch utgörs en somgor av

och Internet.

kalendariumfinns diskussionsforum, databaser,IvIiljöDialogen DetI m.m.
Organisatio-antal olika konferenser tillgå, bilaga 10.4.finns attett stort se

informera sin verksamhet ochmyndigheter m.fl. villföretag, som omner,
kommunikation, kan avdelningar. Miljövårdsbe-organisera sin starta egna

redningen konferens där olika versioner denna utredning harhar egen aven
publicerats.

MiljöDialogen initiativ projektgrupp istartades på q2000. q2000 ärav en en
ungdomskampanj stöds Svenska FN-törbundet juridisk huvudman.som av

Stiftelsen MiljöDatacenterMiljöDialogen drivs i samarbete mellannumera
och Svenska FN-förbundet.

Miljödialogen speglar del de diskussioner förs på Kommunför-en somav
bundet Direkt, First Class-server. Svenska Kommun-är öppensom en annan
förbundet upplåter informationstjänsten Kommunförbundet Direkt för in-
formationsspridning och erfarenhetsutbyte för alla inom kommunaladen
sektorn kostnad för kommunikationen. har varitIntressetutan än stortannan
och inom bland miljöområdet livligpågår diskussion.annat en

Miljödatacentrum6.4 iKiruna
Sverige har internationellt stark position inom ijärranalys med inrikt-setten

detning markbundna för datamottagning, databearbetningmot systemet
uppbyggnad användarbaserade informationssystem.samt av

Miljödatacentrum i Kiruna har till uppgift producera ajourhålla mil-ochatt
jödatabaser, utveckla databaser i samverkan med uppdragsgivare samtnya
bedriva miljöövervakning med ljärranalystelcnik. ingår del i detDet som en
nyetablerade Miljö- och rymdforslcningsinstitutet. Miljödatacentrum år ett
s.k. European Topic ETC med uppgift för uppbyggnad,Center att ansvara
underhåll drift databaser inom projektet CORINE landoch EU:sav cover.

Aktuell information behövs i miljöarbete och i fysisk planering,geografisk
översiktsplanering och regionplanering. miljöaspektemaminst förIntet.ex.
sådan planering behovet kontinuerliga data, täckerär stort sto-av en av som

innebär alternativetområden. med satelliter datakällor blirDetta attra som
intressantare.allt lvliljödatacentrxun ska hjälpa användare miljödata attav

informationsmängden dagensutnyttja den från och morgondagensenorma
satelliter. antal databaser hög kvalitet uppdateras så oftaEtt av som som
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möjligt ska finnas tillgängliga i Kiruna. Många användare förväntas koppla

sig direkt miljödatacenlrum för del informationen.mot att taupp av

SLU6.5 Miljödata
för iiksskogstaxeringen,Inom ståndortskarteringen, den nationellaramen

övervakningen jordbruksmark, sjöar och vattendrag Artdatataban-samtav
kens verksamhet produceras mängder miljödata vid SLU. koordi-Förstora
nation SLU:s verksamhet med den vid andra nationella och internationellaav

har fr.o.m. 1996-04-01 bildats SLU Miljödata. SLU Miljödata kom-organ
ledas styrelse med företrädare för Naturvårdsverket, Skogssty-attmer av en

relsen, Jordbruksverket, veterinärmedicinskaStatens anstalt och be-större
rörda vid SLU.program

MiljödataSLU skall enligt sin instruktion verka for:

insamlingen miljödata samordnas inom SLU,att0 av

analys miljödata genomförs i ökad omfattning och samordnasatt0 av
inom SLU,

miljödata och information hög kvalitet och aktualitetatt görs0 av
lätt tillgängliga via datornät inom för SLU-gemensam profil,ramen en

information miljöns tillstånd och förändring på lämpligt ochatt0 om
effektivt fönnedlas till intressenter och allmänhet inom försätt ramen en
SLU-gemensam profil,

stöddata i form digitala kartdatabaser, observationsserier,att0 av
anskaifas, underhålls och internt tillgängliga lämpligtpågörs ett
och kostnadseffektivt sätt,

utveckling metoder och för insamling, analys ochsystem0 av
presentation miljödata -informationoch stimuleras och vid behovav

inomsamordnas SLU,

för kontakter och samordning med aktörer och intressenteratt0 svara
inom området både inom och landet,utom

katalysera informationsutbyte och samspel mellaniljöövervak-att
ningsrelaterade enheter inom SLU,
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analysera utbildningsinsatser miljöövervakningsomrâdet.inomatt0

6.6 Utländska exempel

6.6.1 EIONET, Europa
EEA:s EnvironmentalEuropean Agencys webserver http://www.eea.dk
kommer nyckelroll det gäller information från all-EEAatt när göraatten

tillgänglig. kommerDen också för inomsamarbetetmänt att ettvara nav
EIONET European Environmental Information and Observation Network.
EIONET ska utvecklas till europeiskt för insamling, analys ochett nät
spridning data information miljön. viktigaste beståndsdelar-Desamtav om

förutom iEEA Köpenhamn, ETC European Topic Centersärna, som
samordnar arbetet för visst eller hav och NFPett tema sötvattensom
National Focal Points för Sveriges del Naturvårdsverket. EIONETärsom
håller byggapå datanät använder teknik påatt In-ett eget som samma som

och kommer anslutet till för vissaInternet tjänster.temet att vara

Idag finns följande information tillgänglig:

EEA:s uppdrag och planer
produkterEEA:s och service

samarbetspartners inom EIONET
organisation och personal på EEA
länkar till andra intressanta webservrar.

andra delarNär EIONET sina webservrar kommer allt infor-startarav mer
mation kunna hämtas från olika delaratt Europa. De olika kommerETCav

viktig roll. hållerEEAatt på utarbeta riktlinjer för hur informationatten
ska på Varjepresenteras deltagare i EIONET ska till inätet. EEArapportera
Köpenhamn vilka webtjänster finns tillgängliga.som

Utvecklingen webtekniken inom EIONET kommer få betydelseav att stor
hur svenskför miljöinfomiation tillgänglig för utlandet. För undvikagörs att

dubbelarbete bör möjliga samordning med EIONET eftersträvasstörsta när
svensk miljöinfonnation tillgänglig på Internet.görs

6.6.2 AustralienERIN,
Environmental Resources Information Network http://kaos.erin.gov.au i
Australien har mål tillhandahålla miljöinforrnation med den omfatt-attsom
ning och behövskvalitet för planering och beslutsfattande. ERIN-som

samarbete mellan aktörer intresserade miljöin-ettprogrammet är ärsom av
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fonnation och effektiva beslut. Nätverket skapades 1989 efter beslut av
Australiens premiärminister.

För uppnå sitt mål använder denERIN modernaste informationstekniken.att
heltäckandeEn bild Australiens miljö blir tillgänglig via det nätav som

byggs med data från många discipliner: geografi, ekologi, arkeologi,upp
taxonomi, geologi och miljöövervakning. Materialet används för policybe-
slut miljökonsekvensbeskrivningar och strategier för hållbar utveckling,som
forskning och undervisning.

ERIN omfattande nätverk förefaller innehålla dataär hög kvalitet.ett som av
Ambitionema och omfattningen i nivå med EIONET och det finns idagär 15
olika delprojekt. harERIN utvecklat datamodeller och standarder föregna
publicering. finnsDet också databaskatalog sökbar via Internet.ären som
Katalogen mycket omfattande, innehåller bara beskrivningarär data-men av

och beställningar måste på vanligt flestaset De relevanta lagtex-göras sätt.
finns också tillgängliga via och kanInternet hämtas hemter Detöver nätet.

finns katalog med miljon1 innehåller observationerän posteren mer som av
olika djur och kommerData från olika herbarier och inven-växter. museer,
teringar. Sökresultaten redovisas kartorpå och tabeller sedan kan häm-som

hem via Internet. Copyright ligger kvar hos den institution har origi-tas som
naldata.

ERIN imponerande nätverk for miljöinformation och bör kunnaär ftmge-ett
inspirationskälla för arbetet här hemma.ra som en

6.6.3 GLIN, Nordamerika
Great Lakes Information Network GLIN samarbetsprojekt mellanär ett
myndigheter och organisationer kring de sjöarna i ochUSA Kanada,stora
för skapa plats med all information ekonomi, hälsa,miljö, turismatt en om
och GLIN-medlemmarna har länkar till varandra. Oavsettevenemang. var
sökning börjar kan finna all information inom GLIN.man

GLIN startade 1993 och bl.a. ungefärEPA USA:s Na-sponsras numera av
turvårdsverk, stiftelsen Ameritech och USA:s telestyrelse. Inriktningen hit-
tills har varit skapa länkar mellan befintligt material. GLIN likahar inteatt
höga ambitioner det gäller skapaERIN standarder förnär attsom egna pre-
sentation eller skapa heltäckande databaser.att

Våren 1994 det drygt 10 000 besök månad hos GLIN:s centralavar per ser-
httpz//wwwgreat-lakes.net:2200/glin/glm.html. I november 1995 över-ver

skred antalet besök 100 000 månad. Projektet arbetade inledningsvisper
mycket med utbildningsfrågor. Under de första året infonnationsförmed-var
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ling via och nyhetsgrupper viktig del verksamheten. Under dene-post en av

tiden har WWW-tekniken blivit allt viktigare. Projektet hade framsenaste
till hösten kostat1995 ungefär miljoner8 kronor.
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överväganden informationsteknik7 och miljöarbeteom

7.1 IT teknik förär dagens miljöarbeteen .
Miljöarbetet allt fler från skilda verksamheter. Miljöpo-engagerar personer
litiken bygger i ökande grad på olika aktörer initiativ för bätt-att tar egna en

miljö utifrån sina kunskaper och sin situation skersåsom i arbetet medre nu
lokala Agenda-21. ökad tillgång tillEn bra data och information vårom
miljö förutsättning för denna utveckling ska leda till effektivtär att etten
miljöarbete.

Utvecklingen datomätverk tids- ochInternet rumsaspekten pågör attav som
arbeta förändras.vårt möjligt öka infonnationsutbytetDetsätt att är att

olika aktörermellan kostnader, oberoende de olika aktö-utan stora av var
befinner sig och vilken tidpunkt på dygnet det Detta det möjligtgörrerna

bygga platta och demokratiska organisationsfonner där mångaatt män-nya
niskor kan dela på data och information, förmedla sina synpunk-samt egna
ter.

Ökad tillgång till rniljöinforrnation bättre miljöarbete användarnaettger om
har grundutbildning i miljöfrågor de kan koppla den in-gör atten som nya
formationen till andra kunskaper och den i sammanhang.sätta störreett
Vidare forskning,måste miljöövervakning och verksamhet ha till-annan
räcldiga för producera miljöinfonnation hög kvalitet. Endastattresurser av
då kan den infonnationstekniken bli medel för bättre miljöarbete.ett ettnya

Organisatoriska7.2 förutsättningaroch ekonomiska
Informationstekniken har lett till förändringar i hur rniljömätningarstora ut-
förs, hur data lagras och sedan bearbetas. färdigaDet informationsmaterialet

Ärendehand-hanteras normalt med digital teknik ända fram till tryckeriet.
läggningen inom myndigheter och företag har effektiviserats med hjälp av
informationsteknik. Dessa förändringar fortgår hela tiden detoch skersom
inom miljöområdet skiljer sig inte väsentligt från andra verksamheter. Driv-
krañema för dessa förändringar starka och det finns inget behovär attav
föreslå ytterligare åtgärder för stärka användningen informationsteknikatt av
i det interna arbetet inom olika myndigheter och organisationer rniljöom-på
rådet.

ökad användningEn i det breda miljöarbetetIT förutsätter allmänav en
kompetenshöjning och ökad tillgång till datorer för alla människor. Endast

utnyttjasdå kan fullt iIT miljöarbetet komma i konflikt med de-ut utan att
mokratins krav. sådanEn utveckling kan också innebära miljöarbetetatt
kan utföras med minskad miljöbelastning färreatt transporteren genom an-
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vänds och pappersförbrukningen minskar.att krävsDet dock medvetenen
satsning från dem arbetar med miljövård. flestaDe studier visar ITattsom
inte direkt leder till minskad resursförbmlcning istället till intensivareutan
kontakter.

När det gäller utbytet digitala data och information miljön mellan oli-av om
ka aktörer utvecklingen långsam och detär finns behov åtgärder för attav
öka utbytet och användningen digital miljöinformation.av

Utbytet data och information miljön bromsas främst följandeav om av
hinder:

oklar tillgång till och höga priser på miljödata0
osäkerheter datamodeller och beskrivningar data0 om av
bristande information vilka data och vilken information finns till-0 om som
gängliga.

En ökad användning informationsteknik, enligt de förslag redovisas iav som
kapitel kan minska de två hindren. Det forsta hindret kan endastsenaste
rivas reglera tillgången till och prissättningenatt miljödata. Riks-genom av
revisionsverket RRV har på regeringens uppdrag utarbetat förslag till
principer för prissättning inforrnationstjänster inom den offentliga sektornav
RRV 1995:64, Principer för prissättning informationstjånster. Den fö-av
reslagna principen innebär avgifterna på ska beräknasatt såuttagen att
samtliga kostnader för framställa och distribuera skaatt täckas.uttagen
RRV:s övervägande berör endast avgiftsbelagda Gällande regler ochuttag.
praxis för avgiftsfritt tillhandahålla informationatt har inte ifrågasätts.

En grundregel inom miljöarbetet bör marginalprissättning. Detta inne-vara
bär för data tagits framatt med offentliga medel betalar använda-som en ny

endast for distributionskostnaden. När data tillgängliga via datanät-re görs
verk kan denna kostnad bli lågså det inte meningsfullt någonatt är att ta ut
betalning för sådan kan direkt. Denna princip rimliguttag göras årsom om

utgår från myndigheterna inom miljöområdet inomatt ordinarie verk-man
samhet har till uppgift fram miljöinformation. Då uttagskostnadenatt ta är
redan täckt ordinarie anslag och endast distributionskostnaden behöverav
finansieras. Alternativt kan för ökande tillgång tillargumentera attman en
data infonnationoch miljövår har värde i sig och därför börettom vara
gratis.

lVIiljöinfonnation har vidareförädlats och till speciell mål-anpassatssom en
behov bör i framtiden kunna säljas till marknadspris,ävengmpps oavsett om

informationen fömredlas via ellerInternet trycksak.som
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in-grundläggandesamhälletsdelviktigmiljövårBasdata utgör avenom

oli-mängdbeslutantalökandebehövs fördataSådana ett enfrastruktur. av
bördatasådana statenproducerarsammanhangi olikaOmaktörer.ka staten

kost-aktörerolikaOmaktörer.allaförtillgängligadata avockså göra
beslutdetkandatasådanautnyttjarinteorsakerandra genadsskäl eller av
ocksåfinnsmiljöpåverkan. Detnegativonödigtfelaktiga och storär gersom
dyra.onödigtellerbehövsinte ärgenomförsmiljöåtgärderrisk att somen

angelägetlikadärför attmiljöndatatillgängliga är sompå lättSatsningar om
bidradata kanÖkad sådanatilltillgänglighetinfrastruktur.utveckla annan

påver-miljönhurtillhänsynmedocheffektivarefattas störrebesluttill att
kas.

harmaktfråga. Deninformationoch ensamtill data är somTillgången en
kompetentakanendaden görakvalitethögprimärdatatill ärtillgång somav

ochbeslutpåverkamöjligtdetdatasådana attInnehavet görtolkningar. av
verk-denmedel förytterligaresökaförmotiv egnaanvändas attkan som
ökadorganisationer. EnforskareenskildasåvälgällerDettasamheten. som

prissättningkonkurrensneutralochlågochmiljödata avtilltillgänglighet en
miljö. Dettabeskriva vårochanalyserakantill flerlederdata att personer

miljöarbete.effektivareochbredareförmöjligheterskapar ett

samverkanförSpelregler7.3
offentlig för-iverksamhetsutvecklingförarbetsgruppToppledarforum är en

publiceratbl.a. rapportoch harinfonnationsteknikstödmed envaltning av
slutsatser1995. DeStatskontoret,samverkanSpelregler förtitelnmed

följan-miljöarbetet. Inomiockså för ITdelartillgällerredovisats storasom
regler:ochriktlinjerpolicy,behovenligtföreliggerområdende rapporten av

finnsställda kraven ideuppjj/lla att:möjligheterna"De attstörsta
datakällor bättrebefintligautnyttja0

kvalitetochtillgänglighetsökbarhet,förbättra0
dataflöden.ochåtkomstförvillkorenförbättra0

jinnsproblemenellerhindrenDe största
användaöversikt förinitiativ och resurserbristen på att gemensamma0

dataanvändaochförståsöka, rättkompetens att0
datalagrendokumentationenikvaliteten av0

upphovsrättsligaochprismässigalegala,data:delförvillkoren att ta av0
hinder

inforrnationsförsörjningen.isårbarheten0
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Konflikter upphovsrätt mindre enligtvanliga uppgiñ från justitie-ärom en
departementet refereras Toppledarforum. författningar,För beslutsom av
och yttranden svenska myndigheter officiella översättningar så-samtav av
dana gäller inte upphovsrätt. gäller upphovsrättDäremot för kartor. kata-För
log, tabell eller motsvarande finns skydd kopiering. kan tilläm-Detett mot

på offentliga register, dock inte för enskilda uppgifter eller mindreävenpas
delmängder registret.av

Vad gäller legala frågor och övergripande principfrågor bör miljövården
följa den allmänna utvecklingen. Hindren inom dessa områden förär närva-
rande inte avgörande för användningen informationsteknik miljöarbetet.iav
De åtgärder kan behövas kräver lång tid och kommer troligen drivasattsom
fram andra samhällsintressen miljöarbetet.änav

ÅtgärderRegeringen har i proposition. 1995/962125 för bredda ochatt ut-
veckla användningen infonnationsteknik formulerat plan för utveck-av en
lingen inom rättsområdet den genomförs, kommer täcka miljö-attsom, om
arbetets behov. IT-utredningen har i sitt betänkande SOU 1996:40 lämnat
förslag till rättslig reglering bl.a. myndigheters hantering elektroniskaav av
dokument och elektroniska anslagstavlor. Förslagen underlättar genomfö-
randet de åtgärder i kapitel nedan.9presenterasav som
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år 2001miljöarbetetInformationsteknik i8

Ambi-2001.verklighet årtänkbarbeskrivaförsökkapitelDetta attär ett en
informationsteknikeninompågårutvecklingdenbeskrivationen är att som

fembli år.kanvad resultatetoch visa om

via Inter-miljöninfonnationochdata ärfömredlanormalaDet attsättet om
lättarepå Detfortfarandeskrivs ärmaterialomfattande utMer papper.net.

datorskärm. Kostna-påblir bättreöverblickenochtryckt änläsa text enatt
privatpersonersådananätanslutningaroch enkla ävenattför datorer ärderna

möjligheter.dessautnyttjarorganisationerideellaoch små

sökaliksomgratismiljöninformation attgrundläggandeoch ärBasdata om
enkeltmiljövariabler finnsviktigafor allaTidsserierinformation på nätet.

flertaletdirekt isökamöjligtocksådet atttillgängliga, äräven numeraom
bearbe-säljermängd betaltjänsterökandefinnsmiljödatabaser. Det somen

infonna-miljövårdensinomändamål. Navetspeciellainformation förtad
grundläggan-länkar tillinnehållerrniljönätetSvenskationshantering är som

Naturvårdsver-råd.och allmännaförfattningarinformation,ochde data som
Huvuddelenmiljö.vårantal böckerfortfarandeandraochket ettut omger

behov.lokalt vidtrycksochdock viahämtasinformationen nätetav

imiljöinformationaktuellframsnabbt plockamöjligtdetIvliljönätet attgör
ocksåuppskattasinformationtilltillgångenenklasituationer.olika Den av

information dedenkan sökadirektpolitikerochtjänstemänhögre som nu
sammanställning-olikamyndighetsinformation ochbådegällerbehöver. Det

sina OH-självchefenvanligtlandet.i Det görmiljösituationen attärar om
bärbardirekt frånpresentationkanskeellerpresentationbilder för gör enen

till datorn.direktanslutsprojektormeddator somen

refe-for hämtaskolundervisningenflitigt ianvänds attmiljönätetSvenska
medsambandiinfonnationsökain ochsjälva gåkanrensmaterial. Eleverna
ochdataserier hämtasolikakangynmasienivåövningsuppgifter. Påolika

undervisningen.ianvändas direkt

andrabibliotek ochviaellerhemifråninformationsökakanAllmänheten
till kommunernaskomplementviktigtMiljönätetoffentliga platser. är ett

spelarAgendamed 21arbetetfortsatta nätetoch i detnriljöinfonnatörer en
det lättareochvanligareblir allt atttillämpningarInteraktiva görviktig roll.

specifika frågor.belyserdirektmiljöinformationnå som

intensifieratochbreddatinformation hardata ochtillgoda tillgångenDen
samlamedborgargrupperolikaenkelt för attmiljödebatten. Det är numera
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underlag för belysa olika beslut. Informationatt tidigare svår nåattsom var

idag åtkomlig tillär ringa kostnader. harDet också blivit enklare för forska-
på de mindre högskolorna snabbt få tillgång till data ochre att göra egna

analyser. Miljönätet har därför bidragit till breddning miljöarbetet.en av

Även delar den miljöinformation hämtas via miljönätet kvali-om av ärsom
tetsdeklarerad ställs fortsatt höga krav på goda grundkunskaper för kunnaatt
använda det infonnationsutbudetstora på braett sätt.

IT också möjligheter utveckla rniljöpedagogiken.att Multimediager nya är
viktig del i miljöundervisningen och för produktion referensmaterial.en av

Distansundervisning med hjälp konferenssystem och PC-baserad videout-av
rustning blir allt vanligare. Grundundervisningen har blivit bättre attgenom
referensmaterialet lättillgängligt då detär med multimediapresenterasmer
på CD-skivor eller kan hämtas på Internet. Kortare specialkurser kan hämtas
hem via miljönätet, kompletta med bilder, ljud och video för läsas vidatt
lämpligt tillfälle. Lärarkontaktema sköts till viss del via elektroniska konfe-
renssystem.

faltdatorEn med inbyggt CD-läsare det möjligt i fält medgör 100 000-att ta
tals sidor med referensmaterial också innehåller ljud och rörliga bilder.som
GPS-tekniken det möjligt direkt föragör observationsdataatt tillöver GIS-

Fältanteckningar kansystem. direkt med datorn.göras

Inom miljöadrninstrationen har pappersflödet mellan olika aktörer minskat
tack ökad användning elektroniska dokument för ansökningar ochvare en av
andra sldivelser. Skrivborden dock i många fall fortfarandeär täckta lo-av
kalt tryckta papperskopior de elektroniska dokumenten.av

Olika verksamheter och miljömål följs normalt att rapporterupp genom
sänds via datomätverk. I samband med uppföljning/utvärdering påbör-att en
jas skapas rapporteringsfomrulärett publiceras på Internet. ifylldaDesom
formulären skickas sedan via till den förnätet uppfölj-som ansvarar
ningen/utvärderingen sedan kan sammanställa resultaten direkt i da-som en
tabas. Detta har minskat pappersflödet och givit snabbare rapporteringar.

Underlag för den kommunala översiktsplaneringen finns tillgängliganumera
via iInternet de flesta län. Det finns också enhetliga begrepp för hur olika
företeelser ska beskrivas i de kommunala översiktsplanema. harDetta un-
derlättat det regionala samarbetet. Länsstyrelser och kommuner byter nume-

allt mängd planeringsunderlagstörre via datomätverk.ra en

Mycket de förändringar skett inom miljöarbetet sedan mitten 90-av som av
talet följer allmänt Utvecklingen vadett gäller imönster. IT miljöarbetet har
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finns fyra viktigaandra områden.snabbare inom många Detdock gått än

detta:orsaker till

miljönätetuppbyggnaden Svenska0 av
ochbasdatakostandsfri tillgång tillskallprincipbeslutet deyatt vara0

grundläggande information miljönom
miljönbeskriva denbegreppsapparat förallmänt accepterad yttreatt0 en

aktö-hosmiljöarbetet mångahar varit prioriterad del det internaIT en av0
rer.

ock-miljöarbetet harinfonnationsteknik inomökande användningenDen av
miljö-den möjligaresursförbrukning. viss delmedfört minskad Enså aven

olika aktörer.kontakter mellandock till intensivareförbättringen har använts
genomslagoch snabbaretill kvalitet i miljöarbetethar lett högreDetta etten

miljövinstema. Deför och arbetssätt vilket givit dekrav störstastörstanya
följande områden:resursvinstema har gjorts på

produktion och trycksakerminskad transport avo
videokonferenser.konferenssystem ochhar delvis ersattspersonresor av0

användningenförsvinnande och den ökandefaxens e-postav0

med-Naturvårdsverket i haraktörer inom miljöområdet medMånga spetsen
miljövinster. Ge-informationsteknik har tydligapå gettvetet satsat ny som

exempel där informa-tidigt fram och dokumentera antal godaatt ta ettnom
Naturvårdsverket stimu-miljöbelastning hartionsteknik verkligen mindreger

lerat andra följa efter.att
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9 Förslag åtgärdertill

Svenska1 miljönätet
Svenska miljönätet ska överblick data och informationöver denge om
svenska miljön. Ambitionen det lätt hitta dataär att och informationgöra att

skapa antal tjänster för informationssökningatt ett skapagenom samt att en-
hetliga principer for publicering svensk miljöinfomration på Internet.av
Ambitionen kan liknas vid skapa Intranet, dvs. koncemgemensamtatt ett ett

för data och infonnation.nät Svenska miljönätet ska frivilligpå basis skapa
sådan struktur för dem arbetar med miljöfrågor i Sverige. Miljö-en som

vårdsarbetet har inga företagshemligheter skydda och nätverket kan där-att
för till sin huvuddel Det tekniskt möjligtöppet. länkaär miljönätetvara att
till interna EIONET och myndighetsintemanät Dessa länkar kom-som nät.

dock endast kunna användas deatt behöriga.mer ärav personer som

finnsDet fördelar för användarestora har tillgång till interna nät attsom en-
dast behöva söka information i enda nätverk. Myndigheterett och andra med
interna har därför goda motiv förnät skapa länkar mellan deatt nätenegna
och Svenska milj önätet.

Svenska miljönätet bör innehålla fyra delar:

katalogEn med länkar till kvalitetsgranskade WWW-sidor med data och
information intresse för svenskt miljöarbete. Det bör också finnas länkarav
till andra kataloger, inom och utanför Sverige intresse for miljöar-ärsom av
betet. Layout och grundläggande definitioner och bör enhetligatermer vara
inom denna katalog. offentligaDe delarna EIONET European Environ-av

Information andment Observation Network ska länkade till katalogen.vara
Terminologi och överföringsformat ska bygga på gällande standarder och
bör i möjligaste mån till den databaskatalog CDS utvecklasanpassas som

EEA. En databaskatalog med beskrivningar alla betydande källorav medav
data svensk miljö bör också finnas. Denna katalog börom tillöversättas
engelska.

Katalogen bör ha två nivåer, detaljerad och översiktlig. Användarenen en
själv vilken nivåavgör används och det ska enkelt byta mellanattsom vara

de olika nivåerna. Den detaljerade nivån har målgrupp de arbetarsom som
med offentligt eller ideellt miljöarbete, inom näringslivet harpersoner som

för miljöfrågor, studerande och forskare inom miljöområdet.ansvar Den
översiktliga nivån vänder sig till i offentlig eller privat verksamhetpersoner

någon gång arbetar med miljöfrågor, skolungdom och media. Huvudde-som
len katalogen skrivs på svenska. internationellaDet miljösamarbetet blirav
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tillfå tillgångmiljöarbetare kanutländskaviktigtviktigare och detallt är att

engelska.tilldärförkatalogen börDelarsvenska erfarenheter. översättasav

sökträd katalogen:olika pådet finnasunderlätta sökning börFör treatt

eller biotopärrme, arto
verksamhet0
problem.0

verksamhetsingångentalgoxe,bly ellerämnesingångeningångarna,De tre
problemingångenjordbruk, skogsbruk ochverksamhet,industriell

hotbil-Naturvårdsverkets 13enlighet medeutrofiering, iförsurning, ozon
kan kommaberöringspunkter till vilkaider oavsettmöts mangemensamma

mel-korsreferenserockså firmas omfattandeväljer. börvilken Detväg man
sökträden.lan de olika

via ämnesingångenexempel kanCd väljs påkadrnirunOm ämne, mansom
miljö-i ekosystemen,via gröda, rörlighetCd-användningen,finna upptag

verksamhetsom-verksamhetsingången,Cd. Viamedicinska aspekter på t ex
riskerspridning,också kxmskap Cd, dessjordbruk, kan nårådet man om

metallersförsurning kommer påvia problemornrådetoch likaså manm.m.
ef-underkataloger sorteradeoch risker.rörlighet, användningsområden Två

komple-finnasområde och organisation bör ocksågeografiskt ettter som
till de träden.ment tre

organisationerfinns hos deinnehåller länkar till olika datorerMiljönätet som
miljöinforma-underhållAjourhållning ochdeltar i miljönätet. annat avsom
framgång be-därför för sinorganisationer. Miljönätettion sköts dessa ärav
utvecklar sinmiljöarbetetviktiga organisationerna inomderoende attav

åtgärder förVissamiljöinfonnation tillgänglig via Intemet.fönnåga göraatt
följandei destatliga myndigheter redovisashospåskynda dennaatt process

avsnitten.

innehåller allt publiceratsoch databassökmotorEn omsomen som
såväl offentligaSökning kunna påmiljö i digital form. börsvensk göras som

skahjälp denna detoch andra datanätverk. Medprivata delar Internet avav
svenska miljöfrågor. Detfinna allt publiceratsmöjligt äratt som omvara

de nordiskanriljöinfonnation från allalämpligt databasen omfattalåtaatt
sökbara in-därdatabas skapasländerna. Tjänsten byggs attupp genom en

miljö. Innehål-publiceras anknytning till svenskallt meddex firms med som
insamlasinte kvalitetsgranskas och data kommerlet i denna databas kan att

med automatiska metoder.
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Ägare kommersiella databaser med miljöinfonnation bör erbjudas möjlig-av
het redovisa sin information via denna databas. kan tillatt Det deså att

nyckelord och sammanfattningar sökbaragör skicka indexñlattgenom en
till Svenska miljönätet med regelbundna uppdateringar. liknandePå kansätt
myndigheter länka sina interna informationsservrar till Svenska mil-egna
jönätet. Den önskar kan sedan hämta hela dokumentet betalningmotsom
enligt normal eller efter särskild överenskommelse.taxa

Elektroniska konferenser miljö och miljöarbete. Svenska miljönätetom
bör erbjuda möjligheter diskutera miljöarbetet via elektroniska konfe-att

Det pågår snabb utveckling konferenssystemrenssystem. för Internet.en av
Redan våren finns1996 det flera sådana marknaden.på Systemensystem
bygger oña på etablerade protokoll IHML, NNTP och användaren behö-

bara webklient NETSCAPE eller annan och/eller förver en ett program
elektronisk post.

Miljönätet bör fungera värd för antal konferenser inom miljö-ett stortsom
Ävenområdet. regionala och kommunala konferenser bör kunna finnas på

för underlätta för användarenätet vill följa fleraatt olika konferenser.som
Marginalkostnadema för ytterligare konferenser kommer sannolikt att vara
mycket låg och tjänsten bör gratis.vara

En katalog med e-postadresser till dem arbetar med miljövård i Sve-som
rige.

Svenska miljönätet bör under de två första åren drivas i projektform med
medverkan ñân bl.a. Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet,
kommunförbunden, universitetsbiblioteken och ideella organisationer. Pro-
jektet bör utforma regler för hur miljöinformation ska redovisas och hur de
inledande sidorna ska utformas för materialet ska få finnas med iatt nätver-
ket. De medverkande organisationerna ska publicera speciella förstasidor

används för länkning till den katalogen. För organi-som attgemensamma en
sation ska få medverka måste det finnas minsta mängd informationen av
god kvalitet ajourhålls enligt vissa regler. Miljönätet bör kunna utveck-som
las tiH informell ackreditering svensk miljöinformation på Internet.en av

När det gäller kvalitetsbedömning miljödata bör miljönätet tillämpa deav
regler Naturvårdsverket använder för datavärdar. proposition.Isom
1995/962125 regeringen kommernämns Naturvårdsverket iatt att ge upp-

idrag samråd med Kommunförbundet utarbetaatt förslag till utformningett
kvalitetsdeklarationer för miljödata och miljödatabaser. detta förslagNärav

bör det självfallet också styrandeär för miljönätetsantaget kvalitetsbe-vara
dömningar.
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till data och inforrna-huvudsyfte öka tillgänglighetenlVIiljönätet har attsom

kan på-olika kemiskation den miljön. lnfonnation ämnenyttre somomom
kan byggasmiljönätet. Miljönätetverka miljön bör också finnas på utäven

miljöanpassadhälsoskyddmiljö ochtill innehålla information samtatt om
i förstaområden bestämsytterligareupphandling. Utbyggnadstakten inom

rele-områdenoch andra inom dessahand i vilken takt myndigheter görav
information tillgänglig via Internet.vant

tillekonomiskt stöd utgågod kvalitet börsnabbt byggaFör nätatt ettupp av
Stödet börför medverka ide organisationer kvalificerar sig nätet.attsom

befintligkostnaderna förengångsbelopp och attutgöras ett anpassaavseav
utbeta-Svenska miljönätet. Stödetinformation till de regler utformas avsom

ingå i miljönätet.materialet godkänts förlas i efterhand och endast attom
kommersiella databasertillEkonomisk ersättning kan också betalas ägare av

miljönätet.baser sökbara via Svenskaför de ska sinagöraatt

driften ligga påviss storlek bör den fortsatta Natur-harNär uppnåttnätet en
ska vida-miljöinformationsrådvårdsverket till sitt stöd bör ha ett somsom

Naturvårdsverket kommerreutveckla reglerna för Svenska miljönätet. även
ska bliför miljönätetunder uppbyggnadsfasen ha viktigt roll attatt enen

i mil-viktigaste medlemmarnablir redan från början deframgång och en av
jönätet.

enhetliga datamodeller begrepps-Svenska miljönätet bör verka för att
fortsatt förför miljödata Naturvårdsverket bör fåmodeller används. ansvar

inom miljöområdet.utveckla och underhålla sådana datamodelleratt

generell data-Naturvårdsverket har utvecklat referensmodell, ärsom enen
rniljödatabasermodell för beskrivning olika miljödata. Detyper somav av

Referensmodel-modell.utvecklas vid Naturvårdsverket bygger på dennanu
Nordicmiljödata ska beskrivaslen följer det nordiska förslaget till hur

1993.for Environmental Nordiska ministerrådet,Concept Data,

datamodeller för dethar arbete påbörjats med definieraInom EEA ett att
med data-datautbytet inom miljöområdet. svenska arbeteteuropeiska Det

till dessamodeller inom miljöområdet bör i möjligaste mån stan-anpassas
Sverige nordiska länder arbetar för den nordiskadarder. och andra att mo-

miljödata datamodeller.dellen för ska påverka EEA:s
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Förslag till organisation Svenska Miljönätetav

Projektstyrelse

E åE åå

MdüønüwiømAxvüxdarkoqfuvns Telmikkøqfenus

Projektstyrelsen Miljövårdsberednmgen och ska leda arbetet medutses av
bygga Svenska Miljönätet. Projektstyrelsen får beställarrollatt gent-upp en

projektgruppen och direkt till beredningenemot sinrapporterar som genom
sammansättning de viktigaste inom miljöarbetet.representerar grupperna

Projektgruppen består och har det operativa förtre ansvaret attav personer
bygga miljönätet. Projektgruppen upphandlar driften den eller deupp av
datorer behövs för driva nriljönätet. Projektgruppen leder arbetet i deattsom
olika råden och deltar i de olika konferenser lämnar synpunkter mil-påsom
jönätets Projektgruppen genomför uppbyggnaden miljönätet iav

regi eller med konsultinsatser beroende på vad blir kostnads-egen mestsom
effektivt. Projektgruppen bör etablera intimt samarbete med de forsk-ett
nings- och myndighetsbibliotek har utvecklat kompetens inom miljö-som en
området.

Användarridet har nyckelroll och bör innehålla frånrepresentanteren
centrala verk, kommuner, länsstyrelser, privata företag, universitetsbibliotek

ideellaoch organisationer. Användarrådet har främsta uppgift beva-attsom
miljönätetka utformasatt så det utvecklas till stöd för miljöarbetet.att ett

Användarrådet Proj ektstyrelsen.utses av

Teknikrådet synpunkter på den tekniska utformningen miljönätet ochger av
deltagarna projektgruppen.utses av

Redaktionsrådet diskuterar innehållet och utformningen materialet påav
miljönätet. Deltagarna projektstyrelsen förslagpå från de organisa-utses av
tioner lämnar bidrag till miljönätet. Deltagarna bör komma från statligasom
myndigheter, företag, ideella organisationer och universitet/högskolor. In-
ledningsvis koncentreras arbetet på information tillgänglig för deatt göra
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detta råd bör erfarenhetarbetar aktivt med miljövård. Deltagarna i hasom

från arbete med informationsfrågor.

förolika elektroniska konferenserna bör skapas ochDe snarast öppnavara
vill synpunkter miljönätets utveckling. viktigtalla lämna på Det attärsom

konferenser. Konferensdelenprojektgruppen aktivt deltar i dessa kommer
med målet bli forum för diskussion och erfaren-successivt breddasatt att ett

hetsutbyte kring olika delar miljöarbetet.av

inte datorinvesteringar. eller tvåSvenska miljönätet kräver några Enstora
förbindelse till räcka länge. Katalogdelamadatorer med fast börInterneten

kräver ingen minneskapacitet. resurskrävande delen kommerDenstor mest
till rniljöinforrnation.sökmotorn och dess databas med referenseratt vara

driftsäkerhet bör högt ställda. intrångsskyddpå NågotKraven typvara av
inte originaldatabrandmur behövs då det inte kommer finnas några påatt

dessa datorer olika kataloger. Katalogerna kan skyddasförutom genom re-
gelbunden säkerhetskopiering övervakning inga obehöriga skriveroch attav
i dessa.

9.2 Prissättning miljödataav
Reglerna för prissättning miljödata deloklara. Prisnivån på grund-ärav en
läggande upplevs tilldata många aktörer för hög, vilket leder dubbel-av som
arbete och sänkt kvalitet. Prissättningen och tillgången till data inte alltidär
konkurrensneutral dataproducenter. del dataproduk-Enutan storgynnar av
tionen inom miljöområdet finansieras med statliga medel och kanstaten
därför lösa uppkomna problem tydliga regler för prissätt-utformaattgenom
ning miljödata.av

Enligt de uppskattningar redovisats i kapitel 4 årskostrtadema förärsom
insamling miljödata storleksordningen kronor.500 miljoner Kostna-av av
derna för landskapsinfonnation användsproduktion den i miljöarbe-av som

ytterligare drygt miljoner kronor. helt dominerande finansie-200 Dentet är
ringen statliga offentligavia anslag. Försäljningen miljödata tillär av myn-
digheter uppskattningsvis miljoner ringa10-15 och har styrandeårär per
effekt vilka miljödatapå samlas in.som

Grundläggande miljödata basdata bör betraktas infrastruktur försom arman
information och tillhandahållas till marginalkostnadspris. Det vanskligtär att
definiera begreppet basdata operationellt. begreppetEftersom också kom-

ha betydelse för olika myndigheters prissättning skulle behövadetattmer
definieras formi någon författningstext. enklare lösningEn är säga attattav
all datainsamling i huvudsak offentliga medel imed ska innefattasgörssom

basdata. myndighetbegreppet För undvika någon undantar viktigaatt att
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data samñnansiering med privata intressenter bör begreppet hu-genom
vudsak" vid tolkning. Staten bör arbeta för kommunerna tillämparges en att

principer för prissättning rniljödata.samma av

Internet kommer bli den dominerande distributionsforrnensnart att för mil-
jödata. Under övergångsperiod bör andra distributionsfonnerävenen som
disketter ñnnas kvar. För datamängder kommerstora CD-ROM att ettvara
viktigt distributionsmedia under de åren för sedannärmaste att ersättas av
snabba datanät.

De data distribueras måste kvalitetsdeklareras databasägarensom av genom
denna alltid publiceraratt tillräcklig kringinfonnation så olika användareatt

kan bedöma hur data bör användas.

Det internationella miljösamarbetet blir allt viktigare. Det därför viktigtär att
beskrivningar viktiga svenska miljödata så dessaöversätts data kanav att
användas andra länders miljöarbetare.av

dataFör hämtas direkt via datanätverk blir distributionskostnademasom så
låga det inte meningsfulltatt betaltär för dessa.att För speciellata sam-
manställningar kräver arbetsinsatser databasförvaltaren kan betalningsom av

enligt gällandetas ut Avgiñsförordningentaxor. bör tillräcklig regle-ge en
ring den kompletteras så den också täcker data och informationattom som
hämtas via nätverk, diskett och CD-ROM.

Myndigheter och privata företag ska kunna sälja vidareförädlade data i digi-
tal form eller på till marknadsmässigasätt priser.annat deFör myndigheter

bedriver sådan verksamhet det angeläget detär finnssom tydliga regleratt
privata företaggör kanatt konkurrera med demsom på lika villkor. Enkel

tillgång till data, med kvalitetsdeklarationer, förutsättning förär sådanen en
konkurrens.

9.3 Stimulera publicering miljöinformation på Internetav
Idag används mycket arbetstid i olika organisationer för söka och ajour-att
hålla författningstext, allmänna råd och olika faktablad. ökadtyper Enav
tillgång, via tillIntemet, all sådan information betydelse för svenskt mil-av
jöarbete skulle inom några år medföra besparingar i företags ochstora myn-
digheters nriljöarbete.

Kostnaderna för producera grundläggandeatt miljöinformation ärsom
kopplad till myndighetsutövandet täcks normalt förvaltningsanslag. Deav
marginalkostnader uppstår befintlig information ska tillgängligsom görasom
via Internet troligen så små detär inte rimligtatt myndigheternaär att tar
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adminstrationskosmadema för sådantbetalt för denna tjänst då systemett

intäkterna.kan bli storleksordningsamma somav

miljöin-publicering påRegleringsbreven bör därför ändras så Internetatt av
myndighetsutövandet blir delformation direkt kopplad tillär avensom

information kommer krävamyndighetsansvaret. Ajourhållning sådan attav
och bör täckas med anslag.resurser

detinte huvuduppgift för myndigheter ochFörsäljning publikationer är enav
i för-finns anledning dem för eventuella minskningaringen kompenseraatt

det i framtiden finnas påsäljningsvolymen. måsteDäremot även resurser
olikaför vidareförädla och miljöinformation tillmyndigheterna att anpassa

miljöinforrnation olika formermålgruppers behov. Vidareförädlad i bör även
i kunna till marknadsmässiga priser myndigheter ochfortsättningen säljas av

eller trycks.den distribueras i digital formandra oavsett om

Även getekniken för och analysera data från databasersöka storaattom
snabb ökad användarvänlighet, kommer månganomgår utveckling moten

innehåller enklaanvändare behöva sammanfattande rniljöinfonnationatt som
Exempelvisdataserier översikt miljötillståndet. årsrapporteröversom ger en

miljövariabler-miljösituationen i landet och tidsserier med de viktigasteom
miljödataNaturvårdsverket och andra har viktig uppgift i göraattenna.

Svenska miljönätet verka för data-tillgängliga via sådana dataserier. bör att
tillgängligaserier belyser alla viktiga miljöfrågor blir på Dessanätet.som

dataserier kan få viktig roll i skolundervisningen.en

idagMultimedia, datorspel och användningen fascinerar mångaInternetav
människor. Möjligheterna kombinera olika medierna skapar pedago-att nya

i miljöarbetet. finns sarnhållsin-giska hjälpmedel bör utnyttjas Det ettsom
i medborgarnas miljökimskaper förbättras och försök med atttresse att an-

CD-skivor stödjas. Kunskaps- ochvända framförallt multimedia på bör
dettakompetensstittelsen tidigare givit stöd till olika projekt inom ornrå-har

stimulera utvecklingen.de. fortsatt stöd för sådana projekt behövs förEtt att

9.4 Elektronisk dokumenthantering EDI
olika miljöärendensamband med myndigheternas hantering producerasI av

remissinstanser varföromfattande dokumentation. Antalet oftaär stort,en
tydligtmånga kopior Fonnkraven dokumentmåste på många ocksågöras. är

uttalade. till använda vid hanteringen miljövårds-En övergång EDIatt av
ärenden bör förenkla arbetet för såväl myndigheter företag. För attsom upp-

obli-nå avsedda rationaliseringsvinster bör efter övergångsperiod bliEDI en
gatoriskt juridiska medan privatpersoner i framtiden fårför ävenpersoner,
använda andra medel för kommunicera.att
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Naturvårdsverket bör påbörja eller flera utvecklingsprojekt förett några
lämpliga ärendegrupper. Företagens årliga miljörapporter till länsstyrelser
och kommuner lämplig ärendetyp flera skäl.är Formkraven tydligaären av
och dokumenten innehåller numeriska data normalt hanteras i olika da-som

hos såväl företag myndigheter.tasystem En övergång till detEDI görsom
möjligt för myndigheterna automatiskt föra information tillatt de data-över
baser används för lagra data miljöfarliga utsläpp.attsom om

Om utvecklingsprojekten positivt resultat bör berörda förordningarettger
ändras så rapportering med EDI blir förstahandsaltemativ.att sådanEnett
utveckling kräver dock ändringar i andra lagar regleraräven myndighe-som

arbete. insatserDe redan har föreslagitsters regeringen i propositionsom av
1995/962125 bör tillräckliga för rniljöarbetets behov.vara

9.5 IT för minskad miljöpåverkan
analysEn hur olika användningar IT påverkar miljön angelägenav ärav men

kräver omfattande ökandeDen IT-användningen upphov tillresurser. ger en
mängd direkta och indirekta miljöeffekter. Förändringarna sker mycket
snabbt och det viktigt stimulera forskningär kring sådana effekter.att

Internationella Institutet för Miljöekonomi, Lunds Universitet, har nyligen
påbörjat forskningsprojekt för studeraett vilka effekter ökadatt använd-en
ning kan haIT på miljön. IT-kommissionen har nyligen beställt skriftav en

goda exempel på hur IT påverkar miljön. Nedan föreslås vissa ytterligareom
åtgärder för informera godaatt exempel.om

kanIT användas för tryckning ochatt ersätta pappersdokument.transport av
kan ocksåIT användas för minska resandet elektroniska konfe-att genom

telekonferenser och interaktivrenssystem, ITV.TV Det dock långt ifrånär
självklart dessa möjligheter kommeratt användas deså leder tillatt att en
minskad miljöbelastning.

Exempel på användningar IT givit minskad miljöbelastning börav som
stödjas olika Under kortare tid kansätt. det lämpligt stimuleraatten vara
olika pionjärer med ekonomiska bidrag. projektDe får stöd bör välsom vara
integrerade i den normala verksamheten och bidrag ska täcka kostnaderna
för utvärdering och publicering. Verksamheten bör tidsbegränsas till två år
och bidragen betalas i efterhand. Miljövårdsberedningen börut fördela detta
stöd.

Svenska miljönätet bör på olika sprida informationsätt projekt där ITom
har lett till minskad miljöbelastning.
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9.6 Kostnader och finansiering

bildandet nriljönätetFör Svenska behövs engângsanslag påettav samman-
lagt miljoner kronor. Finansieringen omdisponeringar7 bör ske inomgenom
miljödepartementets budget. Efter projektettiden, vilken vi bedömer vara
1.5-2 år, bör Naturvårdsverket för driften Svenska miljönätet in-ansvara av

för ordinarie anslag.om ramen

Förslaget ökande tillgänglighet till och lägre priser miljödatapå kan ledaom
till inkomstbortfall för vissa myndigheter. Effektema förslaget bedömsav
dock inte de kan hanteras i den normala budgetprocessen.större än attvara
Förvaltningsanslagen bör normalt täcka kostnaderna för fram basdataatt ta
och information berör myndighetsuppgiñema den till-samt att görasom
gänglig i digital form.

Många myndigheter och andra organisationer kommer välja WWW-att
tekniken för intern informationshantering. Tillkommande utbildningskostna-
der för använda miljönätet bedöms därför försumbara. Deatt vara program

behövs för använda miljönätet kan hämtas gratis från Internet.attsom

Effektivitetsvinstema kan erhållas miljönätet kvanti-svåraär attsom genom
fiera. En ökad tillgång till miljöinformation kunnabör snabbare hand-ge
läggning och vinsterna detta kan uppskattas följandepå sätt:av

finns uppskattningsvisDet 5000 inom landet medarbetar mil-personer som
jöfrågor minst halvtid.på Om dessa genomsnittiantar att personer an-
vänder timme vecka för söka miljöinformation1 blir årskostnaden förattper
detta miljoner60 kronor l40300*5000. tidsvinstEn på 10 minuter per
vecka för hälften dessa skulle besparing ungefärpåav personer ge en
Smiljoner kronor år.per

förbättrad överblick tillgänglighetEn och till miljödata leder till minskatett
dubbelarbete och bättre användning befintliga miljödata. Totalkosmader-av

för miljödataproduktion cirka 700 miljoner kronor år. Storleken påärna per
effektivitetsvinstema Svenska miljönätetmed svåra uppskatta,är att men
bara någon förbättring i användningen miljödata motiverar deprocents av
föreslagna åtgärderna.

Kostnadema för den primära insamlingen miljödata och framtagandetav av
grundinformation berörs inte förslagen och frågan finansieringen ochav om
omfattningen sådan verksamhet ligger utanför uppdraget.av
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10 Konsekvensredovisning

Enligt utredningsdirektivet gäller regeringens direktiv till samtliga kommitté-
och särskilda utredare redovisning regionalpolitiskaer konsekvenser,om av

offentligaatt pröva åtaganden och redovisa jämställdhetspolitiskaatt kon-
sekvenser.

Vi bedömer inte våra förslag haratt några regional- eller jämställdhetspoli-
tiska konsekvenser.

Avseende offentliga åtaganden ñnns dessa redovisade i kapitel 9.6.
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Bilagor11

Utredningsdirektiven1 1
Informationstek-Jo 1968:A,MiljövårdsberedningenTilläggsdirektiv till

juniregeringssarnrnanträde den 21Beslut vid1995:104,miljöarbetetnik i
1995

Sammanfattning uppdragetav
förslag tilluppdrag utarbetafår iJo 1968:AMiljövårdsberedningen att en

IT och miljöninfonnationsteknikmellanstrategi för kopplingensamlad
inomfrämjar användningen ITåtgärderförslag tilloch lämnaatt avsom

miljöområdet.

Bakgrund
givit olikaår haranvändningen påalltmer utbredda ITDen sam-senareav

också ökadeprecisionsnabbhet och ökadinte bara ökadhällssektorer utan
utnyttjasmöjlighetområden. dennainom rad olika Närvalmöjligheter en

diskuteras rniljönyttanindirekt. Oftafall direkt ellerpåverkas miljön i många
viainformationElektronisk ochIT-användnjngen.med den ökande nä-post

bidrakommunikation kaneffektivarepappersförbnilcning,mindrekantet ge
Ökad förutsättningar förvidareIT-anvándningenergihushållningtill etc. ger

och derasmiljöproblemenoch effektivt sprida kimskapersnabbtatt or-om
användningsområ-finns redan i dag olikadet konkreta miljöarbetetsaker. I

datainsamlingför ochförutsättning denden. IT ut-översynär t.ex. somen
nriljöövervakningen.förs i den moderna

informationsarnhällsplaneringen.betydelsefull roll i Denspelar ocksåIT en
olika samhällssektorer.kan utnyttjas inomfinns i fastighetsdatasystemetsom

Därmedtill digitala kartdatabaser pågår.omvandling allmänna kartorEn av
Utveck-informationssystem GIS.uppbyggnad geografiskamöjliggörs av

geografiskavad gäller data GISsamordning och IT-perspektivetling, m.m., underinterdepartemental arbetsgruppi nyligen tillsattkommer att tas upp en
bevakasbör emellertid ocksåledning. frågorMiljödepartementets Dessa ur

miljösynpunkt.

gäller IT-användningenövergripande aktiviteter detantalDet pågår närett
IT-råd och Toppledarfo-IT-kommissionen, Ungdomensinom för t.ex.ramen

rum.

naturvårdsverkmiljörelaterade aktiviteter har Statensdet gällerNär ut-mer
prioriterade områden:innehåller följ andearbetat IT-strategi somen egen
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IT för inforrnationspridning; målgruppsanpassadextem förmedling0 av
ktmskap med hjälp IT.av
Naturvårdsverkets interna informationssystem; intern uppbyggnad och0
samverkan så information tillgängligatt för alla.görsgemensam
IT för uppföljning och utvärdering; ökat IT-användande för Naturvårds-0
verkets uppföljning rniljötillståndet och hur miljöarbetet bedrivs.av av
Verksamhetsstöd.0
Extern samverkan; samverkan i IT-utnyttjandet med intressentema0 så att
infonnationshanteringen bedrivs på effektivtett sätt.
Kvalitetssäkring; kvalitetsdeklarerad information.0

Miljöñågoma blir alltmer komplexa och följd detta ställs det stör-som en av
krav på eventuella orsaksamband analyserasatt och databearbetning.påre I

det dagliga miljöarbetet hos myndigheter och andra ökar exempelvis behovet
Ökadeffektivare samordning miljödata. IT-användningav en samtav en

bättre samordning kan leda till ökad effektivitet för berörda aktörer i miljö-
arbetet.

En samlad strategi skall utarbetas vad gäller för användningen in-ITav
rniljöonrrådet. Uppdrag utarbeta förslag till sådanatt strategi skallom en

därför till Miljövårdsberedningen.ges

Uppdraget
Miljövårdsberedningen skall lägga förslag hur infonnationsutbyte ochom
inforrnationsfönnedling till för miljön bäst skall kunna utvecklas. Engagn
viktig del i miljöarbetet spridning och tillgodogörandeär infonnation.av
Som följd FN:s konferens miljö och utveckling i Rio de Janeiroen av om
och undertecknandet Agenda 21 år 1992 kommer miljöarbetet alltav mer

utföras på regional ochatt lokal nivå. Miljöfrågoma kommer också fåatt
ökad betydelse inom de olika samhällssektorema och inom undervisningen.
Det därför viktigtär med fungerande informationsfonnedling mellanen stat,
kommun, ñivilliga organisationer, näringsliv och allmänheten det gällernär

nationell och internationellt.ex. rniljöpolitik, miljötillståndet, miljöarbetet i
landet etc.

Beredningen skall lägga förslagäven utvecklingen konferenssystemom av
för dialog och debatt miljö- och miljöpolitik.rörsom

Beredningen skall vidare belysa vilka effekter utnyttjandet inomIT andraav
samhällssektorer kan för miljön, dels vilka effekter utnyttjandet in-ITav

miljöområdet kan på samhället i och på miljöarbetet.om stort
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utnyttjande, tillgänglighetförslag hurBeredningen skall slutligen lägga om

och effektivise-samordnasutbyte miljödata kan förbättrasoch attgenomav
juridiska frâ-och i sina förslag beaktaBeredningen skall härvid belysaras.

offentlighet och selcre-allmän handling,kring bestämmelsernat.ex. omgor,
skall in-beredningens förslagoch prissättning.upphovsrätt I ävensamttess

varvid de kostnads-drifts- och underhållsansvar,ansvarsfördelning,gå mest
effektiva lösningarna skall eftersträvas.

till finansi-resursanspråk skall förslaginnebär ökadeOm förslag läggs som
ering redovisas.

Genomförande redovisningoch
ordinarieinom för sinMiljövårdsberedningen skall utföra uppdraget ramen

i fortlöpande samrådDir. 1995:22. Utredningen skall utförasverksamhet
kommittéer och utredningar däriblandmed berörda myndigheter, IT-

l995:91, Regeringensutredningen 1994:05 och datalag IT-Ju Ny m.m.
kring geografiska data. Uppdraget skallkommission och arbetsgruppen re-

april delredovisning skall läm-dovisas till regeringen den 1996.1 Ensenast
underlag för regeringens överväganden iden oktober 19951senast somnas

frågor.IT

Miljödepartementet
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11.2 Arbetsgruppen kring geografiska data REGGIT

BILAGA TILL PROTOKOLL 36
vid regeringssammanträde

1995-06-01 M95/2454/7

Arbetsgrupp for samverkan geografiska data och geografiska informa-om
tronssystem

Samordning arbetet med geografiska dataav m.m.
Regeringen behandlade i propositionen Finansiering lantmäteri-om m.m. av
och fastighetsdataverksamhet 1994/95:166 behov viss samordning påav
kommunal och regional nivå och konstaterade

Det regeringen aviserade och bostadsutskottet förutsatta samord-av av
ningsinitiativet bör fullföljas arbetsgrupp bildas med för-attnu genom en
ankring i regeringskansliet.

Arbetsuppgiñema i för denna arbetsgrupp framgår destort återgivna ut-av
dragen propositionen och utskottsbetänkandet. Vissa riktlinjerur närmare
för arbetsgruppen i det följande.anges

Inriktning arbetsgruppens verksamhetav
En omfattande verksamhet pågår med uppbyggnad geografiska databaserav
och utveckling geografiska informationssystem GIS. Som framgårav av
den återgivna propositionstexten bedrivs också betydande arbete medett
samordning, Standardisering på myndighetsnivå och inom olika organi-osv.
sationer både centralt och regionalt. Vidare pågår arbete inom förEUett att
få fram policy för europeisk infrastruktur för geografisk informationen en
GI 2000.

Vad eñerlyses från många berörda samlat aktuella frå-är ettsom övergrepp
geställningar och problem, utarbetandet nationell strategi samt ettav en
snabbt nödvändigagenomförande åtgärder och beslut. börDetav vara en
primär uppgiñ för arbetsgruppen verka med denna inriktning. Arbetet böratt
i inledande skede koncentreras konkretaett på frågor där regeringsbeslut
eller initiativ från berörda departement kan krävas, där hinder för positiven
utveckling behöver röjas undan eller EU-arbetet kräver snabba svenska
ställningstaganden osv.
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frågornaakutahar överblick dearbetsgruppen skaffat sigNär över mesten

kombinerasinriktningenlösningar dessa angivnaoch initierat på bör den nu
lösa frågorkaraktär inriktade påmed uppgifter utredande att omav mera

därvidtidsperspektiv. målsättning börsamordning i längre Enett varam.m.
tyngdpunktmöjligt skall ha sin påsarnordningsåtgärder så långtatt m.m.

längre sikt hante-övergripande frågor bör påmyndighetsnivå. Endast mera
regeringskansliet.eventuellt bibehållen samordningsñmlction inomras av en

Verksamhetsområde
vitt fält frånarbetsgruppen ställs införsakfrågorDe spärmer över ettsom

breda sarnord-tekniska frågor dataförsörjning till relativtom m.m.mera
den förstnämnda hör frågorningsaspekter, regelfrågor Till omgruppenosv.

standardi-datadistribution.databasuppbyggnad, datautbyte och Frågor om
dessaprissättning blir centrala isering, regler för tillgång till data och om

sammanhang.

präglas klaragrundläggande frågor imåsteDessa sättas system som av
ansvarsfördelning inom denansvarsroller och tydliga regler. Samordning och

skall gåsektorn behöver utvecklas. viktig frågaoffentliga En är gränsenvar
i tids-verksamhet. Bristermellan offentliga åtaganden och företagsbaserad

kan kräva initiativ föranpassning mellan utbyggnad olika databaser attav
fortlöpandebedömassektorer skall undvikas. Resursfrågor behövertrånga
möjligtsamordnat Legala och andra hinder bör så långtoch än un-mera nu.

författningsändringar.danröjas tidiga överväganden nödvändigagenom om
i forsk-God framförhållning behövs också det gäller initiativ fråganär om

förutveckling. generella utgångspunkterning och Integritet och säkerhet är
söka lös-verksamheten området. genomgående börpå En strävan attvara

ningar det vidare IT-området.är övergemensammasom

Berörda myndigheterdepartement, m.m.
produktionfinns mängd aktörer inom området med inriktning påDet en av

fastig-gäller främst lantmäteriverk, Centralnänmden fordata. StatensDet
undersökning, Satel-hetsdata, Statistiska centralbyrån, Sveriges geologiska
hydrologiska institutlitbild Sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska ochAB,

in-Riksantikvarieämbetet. Försvarsmakten,Viktiga bl.a.ärsamt avnämare
jordbruketfrastrukturverken inom och kommunikation, skogs- ochtransport

dess myndigheter, naturvårdsverk, Boverket m.fl. StatskontoretStatenssamt
området, inte minst vadoch Riksrevisionsverket har viktiga funktioner inom

offentligagäller anknytningen till IT-frågoma generellt och frågor denom
verksamhetens omfattning. sarnordningsåt-Flera med inriktning motorgan
gärder också verksamma inom området.är

leder det blir berördaSammantaget anförda till många departementatt avnu
Miljödepar-arbetsgruppens verksamhet. Följande departement bör utöver-
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för dentementet sammanhållande funktionen löpande före-som svarar vara-

trädda i arbetsgruppen: Försvars-, Kommunikations-, Finans- såväl bud-
och förvaltnings- kommunfrågor,get- Jordbruks-, Närings-, Kultur-som

och Civildepartementet länsförvalming.

Alla berörda myndigheter mil. kan praktiska skäl inte formellt ingå iav ar-
betsgruppen. Arbetsgruppens kärna bör företrädare för nämndautgöras av
departement för Statens lantmäteriverk, Centralnämndensamt för fastighets-
data, Statskontoret, Svenska kommunförbundet, Utvecklingsrådet för land-
skapsinformation ULI Övrigaoch den Nationella SAMGIS-gmppen. aktö-

bör, frågor behandlas dem,när på lämpligt knytas tillrörrer sättsom grup-
verksamhet. Inom regeringskansliet bör samordning ske mellan arbets-pens

och IT-kommissionen Toppledarforum.samtgruppen

Tidsplan
Arbetsgruppen bör fortlöpande redovisa förslag till lämpliga beslut och åt-
gärder. samladEn verksamheten skall lämnas tillrapport regeringenom se-

den juni1 1996. Dennanast skall innefatta förslag till plan inklusi-rapport -tidsplan för den fortsatta verksamheten.ve -

Miljödepartementet
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11.3 Enkät miljödata och miljöinformationom
Med m tabeller med eller siffror redovisas tolk-text utanmenas som en
ning. m publicerar data hur beskriverOm jag intresseradär att vetaav
kvalitén hos data. Finns det fonn metadata tillgängligt Med in-någon av
formation sammanhängande bilder och tabeller. Om ni hanterartext,avses
data och infonnation olika redovisar detta.på jag tacksam nisätt är om

och adress till uppgiñslämnaren1 Nanm
.

Vilken information och data används i organisationtyp av er

införskañäs information och data Finns det ekonomiska eller prak-Hur
. tiska problem med införskaffa nödvändig infonnation och dataatt

Vilken infonnation och data produceras i organisation Finns dettyp av er. ekonomiska eller praktiska problem med nå med infonnation ochatt ut
data

Äger organisation databaserer.

andra söka i dessa inte:Kan Hur Om Varför
.

levereras informationHur och data idag till respektive från organisa-er. tion

Vilka problem finns idag med utnyttja effektivt miljöarbe-förITatt mer. tet

Vilken informationsteknik används idag i din organisation
.
Exempelvis:
e-post
Rp
gopher
WWW
Konferenssystem First Class och Lotus Notessom
ITV
CD-produktion
multimedia

Vilka tekniker du kommer10. användas i arbete under detror att ertnya
två-tre årennärmaste
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l Kommer detta leda till effektivare miljöarbeteatt ett

12. Föreslå centrala initiativ kan underlätta användningen iIT miljö-som av
arbetet

Du också välkommenär synpunkter och sändaatt material direkt till migge
känna dig bunden till dennautan enkät.att

Svar med till shn@x.lst.se eller faxpå 026-653357.e-post Brevsvar sändes
till Stig Hammarsten, Länsstyrelsen, 801 70 Gävle, brev såom svarar per
bifoga diskett medgärna text.en er
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Miljödialogen11.4
ifannsunderavdelningarochavdelningarförteckningföljerHär över somen

1995:septemberunder slutetMiljödialogen av

härmed miljö,ska jobbabehöver du någonjobbGröna annonserasom-
samhälletiolika sektoreri fomiunderavdelningarframtidenI av

jobbsökersom

alla de slagmiljöaktiviteterdudatumordning hittarKalendarium i av-
geografiskaUnderavdelningar i fonn mapparav

infolägga inkan läsa ochdatabas där duMiljölösningar och fakta -
-arbeteAgenda 2 1

och påverkanIdéer
Nyttiga Resurser

Litteratur
Tidskrifter

kontakterNyttiga
Myndigheter
Organisationer/Projekt
Utbildningar/skolor

databaserAndra UM
UtvecklingForskning/

ExempelGoda
Avfall/Återvinning

mångfaldBiologisk
byggandeEkologiskt

byggandeochBoende
Energi

NäringslivGrönt
Jordbruk
Handel och Kontor
Kommunikationer

miljönMilitären och
Skogsbruk
Skola/Utbildning

miljöför bättrestyrmedel en
Vardagsliv/hushåll

kommunicera med andravilldudig härregistreraMiljödialogare om-
miljöaktiva
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Organisationer här organisationer sin verksamhetpresenterarmm.-

Agenda Zl-kommitten
Avveckling tack
Boplats -96
JAK
Konsumentverket
Miljöbiblioteket i Lund
Miljökonsultema
IvIiljöligan Skarpnäck
Miljövårdsberedningen
Optimum
q2000
SAC
Sociala innovationer
Unga Forskare
Uppsala världsbanksgrupp
Västerbottens miljönät

m.fl. organisationer och påär väggrupper-

Info Frågor MDom
Tillgång till för digInternet vill ha Intemetadresssom mm-
MD-utveckling stängd för vanlig folk, endast MD harsysops
behörighet

tipsHeta intressantaMD tips innehålletom ger om-
Välkommen till grundinformationMD alla bör deltasom av-

Nyheter här hittar och lägger du in intressanta miljönyheter-
Ex-Jugoslavien nyheter via frånInternet Kroatien och Bosnien-
EPA-pressmeddelande
Klimatforhandlingar direktrapporter från klimatförhand-FN:s-
lingar

Diskussionsgrupper här finns olika diskuteraämnen att-
Allt möjligt
Miljö på Internet många underavdelningar med informa-massa-
tion
Agenda 21 i Uppsala
Agenda 21 och Sjöfarten
IT och kommuner
IT och skolan
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Naturvårdsverketför11.5 lT-strategi
Strategins roll

för inriktning och styrningNaturvårdsverkets IT-strategi av ver-anger ramar
säkerställa kopplingenSyftet med IT-strateginkets IT-användning. är att

effektiv IT-verksamhet vidverksamheten och och skapamellan IT, att en
redo-IT-strategin kompletteras med årliga IT-planerNaturvårdsverket. som

iolika nivåer, IT-handböcker ingår verketsvisas i verksamhetsplaner på som
detaljerade spelregler finns, enskildaadministrativa handbok där samt pro-

majIT-strategin har tagits GD den 1995. Ny IT-jektplaner. Beslut 5om av
strategi fram 1998.tas senast

Naturvårdsverkets verksamhet
förändring tillNaturvårdsverkets verksamhet genomgåttUnder år harsenare

internationalisering.ökad decentralisering, sektorsintegration ochföljd av
i mindre ärendehandläggning, ökade insatser förhar resulteratDetta att

arbete med internationella frå-stödja miljöarbetet i Sverige och aktivtmer
uppföljningen miljöarbe-utveckling kommer fortsätta ochDenna att avgor.

ställa verksamheternaresultat kommer krav. mångaFöratt ärtets nya av
informationshanteringen omfattande. Naturvårdsverket idag iär stor ut-
sträckning kunskapsföretag där informationshantering centralärett en upp-
gift.

Naturvårdsverkets miljövårdensför informationshanteringroll
information hanteras inom miljövården kan delas på följandeDen som

Sätt:
i miljön,Miljöinformation miljödata. information tillståndetAvser om

påverkan miljön och åtgärder.på
ekonomi,Administrativ infonnation. information ärenden,Avser per-om

sonal etc.
och övrigaStödinfonnation. infonnation föreskrifter, reglerAvser t.ex.om

ochpublikationer inom miljöområdet sprids aktivt internt externt.som

skall kunna fullfölja sina uppgifter har verketNaturvårdsverketFör ettatt
ingår samordna be-sektorsansvar för miljöinfonnation/miljödata. dettaI att

samordning internationellt.greppsbildning och inom landettenner samt en

NaturvårdsverketInformationsteknikens roll vid
Naturvårdsverket arbetar form informations-alla vid med någonNästan av

flesta fall bear-behandling. Arbetet på in infonnation, i de allragår ut att ta
spekt-sedan föra den. Informationsteknik OT brettbeta den och utgör ettut

möjligheter och metoder och förmedla kimskap. harutveckla ITattrum av
Naturvårdsverket siktarviktig roll vid Naturvårdsverket.därför mot atten

skall utnyttja förbli föredöme i använda Naturvårdsverket ITIT. attattett
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utveckla arbetsformer för nå miljöanpassad samhällsutveck-attnya en

ling
rationalisera och effektivisera arbetet
möjliggöra stimulerande arbete i bra arbetsmiljöen
åstadkomma "grönt Naturvårdsverk"ett
förbättra tillgänglighetvår och trovärdighet.

För åstadkomma effektiv informationshanteringatt med god kvalitet ochen
till låga kostnader skall

registrera data källanså möjligtnära som
inte samla data nödvändigtänmer
återanvända och samutnyttja information

till information finnsatt tillgänglig och kvalitetsbeskrivense gemensam
använda enhetliga begreppsdefinitioner och tenner

åtkomlighet information och data till IT-utvecklingen ianpassa av sam-
hållet

sammanfatta information så det blir lätt firma detatt att är väsent-som
ligt.

Prioriterade områden
IT-användningen skall integrerad i verksamheten. Varje verksamhetvara
skall därför själv inom sina ekonomiska ställning till vilkenta IT-ramar
användning verksamheten skall prioritera. Följande övergripande priorite-
ringar görs:

IT för infonnationsspridning.extern En snabb utveckling pågår som ger
möjligheter utnyttja förIT förmedling kimskap.att Naturvårdsverketnya av

skall efter målgmppsanpassning tillvarata dessa möjligheter. IT-
kommissionen har rekommenderat alla offentliga skallatt utnyttja deorgan
möjligheter IT Naturvårdsverket skall i ökad omfattning utnyttja förITger.
marknadsföring och informationsöverföring i olika fonner.

Naturvårdsverkets interna infonnationssystem. Naturvårdsverket har på-
börjat uppbyggnad infomiationssystemett med personda-en gemensamtav

nätverk,torer, datorpost och datorfax. Vi skall påskynda dennaservrar,
uppbyggnad och samverka inom verket så informationatt görsgemensam
tillgänglig för alla. Informationen skall så kan välja effektivtsorteras att man
vad vill del och på enkelt får delta obligatoriskett sätt infonna-man av av
tron.

Infonnationsförsörjning. Naturvårdsverket behöver information utifrån
för allt sitt arbete. Med teknik underlättas möjligheterna snabbt sökaattny
och hem relevant infonnation.ta För Naturvårdsverkets arbete med följaatt

tillståndet i miljön och hur miljöarbetet bedrivs krävs omfattande infor-upp
mationsinsamling. Vi skall utnyttja forIT informationsförsörjningvår så att
verksamheten kan genomföras med hög kvalitet och till låg kostnad.
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och enheternaavdelningarnaPrioriteringarVerksamhetsstöd. görs av

i sina verksamhetsplaner.redovisar dessasom
sektorsintegration och decentra-Internationalisering,samverkan.Extern

samverkans-skall utnyttjaviktig. Vimed andralisering samverkan ärgör att
effektivt Eninformationshanteringen bedrivs påfördelar så sätt.ettatt upp-

för miljö-nyligeninom harinformationshanteringen EUbyggnad startatav
internationellakommunikation med andrabraskall skapaområdet, Vi även

och kommunalaregionalasektorsmyndigheter,samverkan medEnorgan.
med dessa.informationsutbyteunderlättaskall ske förmyndigheter att

medverkar viddeställningfått särskildLänsstyrelserna har attgenomen
roll förviktig Natur-miljövärdsåtgärder och harmedel förfördelning enav

informationsförsörjning.vårdsverkets
sarnbearbe-återanvändas ochskall kunnaKvalitetssäkring. dataFör att

kvali-data påVi därför lagravad data för. måstekrävs står ettatt vettas
datamöjliga kvalitet påalltid högstabehöver intetetsmedvetet Detsätt. vara
skalldeninformationen har förkvalitetdet framgå vilkenmåste attmen

kunna återanvändas.

Organisationsprinciper
in-verksgemensamverkets IT-strategi,Verksledningen beslutar om

verksövergripande planer.frastruktur och för
enheter,ochfrån direktionen IT-tungamedEn IT-grupp, representanter .ordförandeIT-frågor.verksledningen i övergripande IT-gruppensbiträder är

övergripande IT-plan,granskarföredragande i direktionen. IT-gruppen stör-
beslutar IT-IT-projekt 500 tkr säkerhetsfrågor IT-gruppen omm.m.re

begreppsdeñnitioner.och frågorhandböcker gemensammaom
inomIT-användningenavdelning förVerksamhetsansvarig re-ansvarar

IT-samordnareskall det ñrmasspektive verksamhet. Vid varje avdelning en
avdelningen.samordning inom Förtid för lokalt stöd ochhar avsattsom

ekonomihåller iinformationssystem skall det firmas systemägarestörre som
för driftenoch systemansvarig systemet.avsom ansvarar

allaför upphandlingcentrala IT-fmrktionenDen programva-avsvarar
nätverks-för driftenIT-konsulter och utrustning;ror/datasystem, avsvarar
för verk-med kompetensbiträder avdelningarnaPC-support;servrar; ger

vidsig uppdragprojektledning upphandling, åtarsamhetsanalys, och samt
systemutveckling, förvaltning, utredningar m.m.

Finansieringsprinciper
delochinom verketGemensam UNIX-servrar nät-utgörs enresurs av

delar denhör ocksåverksutrustning. Till den cent-avgemensamma resursen
funktionen med personal och utrustning.rala IT-

inom ordinariei övrigt verksamhetenIT-användningen finansieras av
budget.
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"mjuk"En intemdebitering IT-tjänster sker avdelningarnaattav genom

belastas med kostnadema för dessa tjänster.
Kostnadskalkyl och bedömning kostnad/nytta skall i varje IT-görasav

projekt från början eller etappvis.

Teknisk bas för IT-användningen
Kommunikationen på det intema datomätverket sker med hjälp av sam-
grundläggande teknik används i Internet.ma som
Vi använder UNIX-datorer som servrar.
Vilka används på och persondatorer framgårprogramvaror som servrar

handboken.IT- Där framgår också hur denna uppsättning förändras. Viav
efter enhetligsträvar programvarumiljö för förenlda internt infonna-atten

tionsutbyte och kompetensuppbyggnad.
Vi efter använda plattformsoberoendesträvar informationssystematt bå-

de for och intern informationsspridning.extem Leverantörsspeciñka system
används bara för tillämpningar där det saknas "öppna" alternativ med jäm-
förbar funktionalitet.

Arbetsplatsutrustningen består sk. IBM-kompatibla PC med grafisktav
användargränssnitt for närvarande MS Windows version 3. Macintoshda-

och UNIX arbetsstationer kan anskaffastorer för specialändamål.
telekommunikationFör eñer hyra funktionalitetsträvar att änsnarare

specificera vilken teknisk lösningatt ska användas. gällerDet bl.a. tele-som
fonväxel, stationära telefoner och kabelsystem. Mobiltelefoner och faxar
köps.

Vi skall stödja standardiserings- och nonneringssträvanden som gynnar
miljövården.

All IT-användning vid Naturvårdsverket skall till individensanpassas
förutsättningar och möjligheter. Arbetsglädje och god arbetsmiljö skall följa
den tekniken.nya

Kompetens
Samtliga medarbetare ska ha behövlig kompetens för de viktigaste funk-

tionerna i Naturvårdsverkets intema informationssystem. Utbildningsfunk-
tionen följer kontinuerligt alla har tillräckliga grundkunskaper.attupp

Utöver grundnivån gäller särskilda kompetenskrav för de flesta kategori-
medarbetare.er av

viktigtDet IT-funktionensär personal haratt specialistkompetens.
Varje avdelning för det finns lokal kompetens föratt IT-ansvarar

samordning och stöd i användningen verkets och avdelningens standard-av
verktyg t.ex. för ordbehandling, kalkylprogram, OH-program o.dyl..

Direktionen utbildas tidigt på strategiska funktioner i denya gemensam-
informationssystemen.ma
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Säkerhet och sekretess

beslutarövergripande säkerhetsansvaret ochDatasäkerhetschef har det
mindre säkerhetsanalyser skalleller göras.när störreom

lämplighållerför varjeSystemansvariga systematt enansvarar
tillräcklig säkerhetsnivå.

iförlorad eller kommerför infonnation inte gårVarje attperson ansvarar
händer.orätta
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11.6 ordlistaLiten med datatermer
@ Commercial på svenska "vid, kanelbulle eller snabel-a". Skil-at,

jetecken i e-postadress mellan och domärmamn.person-

ASCH Teckenstandard mycket vanlig. Klarar inte hanteraär attsom
nationella tecken.många

ATM TransferAsyncronous Mode, standard för tele- och data-en
kommunikation höga överföringshastigheter.som ger

bit Minsta enhet för representation infonnation; 0 eller lav

byte Informationsenhet bestående 8 bitav

Firewall Brandmur, och/eller utrustning höjer säkerhe-programvara som
i det lokala intrångten nätet mot

DNS Domain Name System, till datorer hittarsystem attsom ser var-
andra med hjälp IP-adresser och IP-namn.av

Domän delEn Intemet. Ett domännamn talar dator fmns iav om var en
e-postadressI domännamnet den delennätet. återñnnsären som

efter @-tecknet.

e-post/ Tjänst i för skickaInternet meddelanden och dokumentatt
e-mail mellan användama.

Ethernet Standard för överföring datatrafik med miljoner10 bi-av
tar/sekund.

FileFTP Transfer Protocol, standard i Internet för överföring filerav
mellan datorer.

FAQ Frequently Asked Questions, dokument innehåller de vanli-som
frågoma och till exempel tjänst ellergaste svaren om en pro-

gramvara.

Filöverfönng Tjänst i förInternet föra ñler mellan datorer, använderatt över
protokollet FTP.

FreeWare fritt tillgängliga. FinnsProgramvaror ofta hämta medär attsom
FTP Intemet.över
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strukturerad in-med hierarkisktInfonnationssystem iGopher Internet

Gopherserveralltid vanlig Enformationen är text.nästansom
Gopherservrar.till andrakan innehålla länkar

standard för do-Markup Language,HTML Hyper Text presenteraatt
ikument WWW.

infor-standard för föraProtocol, överHTTP Hyper Text Transport att
och klienter.mellanmation WWW-servrar

alla datorer i Varje Inter-tilldelas Internet.Logisk adressIP-adress som
unik IP-adress.hanet-ansluten dator måste en

direktkontakt medför fåRelay Chat, män-LRC Internet attprogram
niskor via datorer Internet.över

för ochstandard tele-Digital Network,Integrated ServicesISDN en
anslutning tillanvändas för Internetdatakommunikation. Kan

64 kbps.

komma infonnaanvänds förmedklient Dator attprogramvara som
tion på server.en

istandard förMail Extension,Multipurpose InternetMIME e-posten
bilder,överföring nationella tecken,möjliggörInternet avsom

ljud m.m.

datatrafik telefonledningar.Utrustning för köra påmodem att

använderelektroniska konferenser,Tjänst i förInternetNews proto-
Transfer Protocol.kollet NetNewsNNTP

ska kommunicera med varandra.hur datorerprotokoll Regler styrsom

ochofta sköter till exempel ñl-i det lokala datomätetDatorserver som
dator tillgäng-skrivardelning. På Internet ärär en server en som

information.innehållandelig över nätet

låga priser ochHåller oftaiiiShareWare Programvara är att prova.som
medfinns tillgänglig hämta Internet FTP.att över

överföringProtocol, standard förSimple Mail TransferSMTP e-postav
i Internet.
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Swedish UniversitySUNET Network, det svenska högskolenätet som
sedan länge varit har det adminstra-del Internet. SUNETen av
tiva för de svenska delarna Internet.ansvaret av

TCP/IP Två nätverksprotokoll Transmission Control Protocol ochTCP
Internet Kommunikationen iIP Protocol. bygger påInternet

dessa två protokoll.

Telnet Protokoll i för hantera terminalemulering.Internet att

OperativsystemUNIX vanligt ipå Internet.ärsom servrar

Uniform standard för informa-Resource Locator, att ange en
tionskälla i Uppbyggd enligt tjänstJ/adress.Intemet.

WideWAIS Area Information Service, Sökverktyg för Gopher. Fritext-
sökning i Gopherdokument

X.25 ISO-standard för överföring data.av

X.400 ISO-standard för elektroniska meddelanden.

X.500 ISO-standard för elektroniska katalogtjänster.
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