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Till Regeringen

Genom tilläggsdirektiv den 26 januari 1995 regeringengav
Miljövårdsberedningen Jo l968:A tilläggsdirektivgenom som
löpande uppdrag under hela mandatperiodenatt utreda, formulera och
föreslå konkreta åtgärder för nå hållbaratt samhällsutveckling. Ien
detta ingår bland verka för fråganannat att miljöansvaratt ochom
miljöhänsyn integreras i samhällssektorema och föreslå huratt
regeringens styrning sektorsmyndighetema ska kunna utvecklas.av

Miljövårdsberedningen överlämnade delbetänkande juniett i
1996 Integrering miljöhänsyn inom den statliga förvaltningenav
SOU 1996:112 innehöll olika förslag för utvecklingsom av
myndigheternas miljöarbete. I detta delbetänkandeeget redovisar vi
ytterligare överväganden och förslag på hur statsförvaltningens ansvar
för miljö och hållbar utveckling kan utvecklas med inriktning på
regeringens styrning myndigheterna och deras verksamheter.av

Miljövårdsberedningens ledamöter har utgjorts riksdagsmanav
Jan Berqvist, ordförande, generaldirektör Rolf Annerberg,

Åsastatskonsulent Domeij, biolog Stefan Edman, museichef Désirée
Edmar, förvaltningschef Karin Jonsson, generaldirektör Maria
Noirfalk, universitetsrektor Thomas Rosswall och miljörevisor Marja
Widell. Från Miljövårdsberedningens kansli har deltagit kanslichef
Lars-Erik Liljelund Sten Johansson 1996-10-15samt experten -
1997-09-01.

Miljövårdsberedningen överlämnar härmed sitt delbetänkande
förslag till miljöpolitisk förvaltningsstrategi förom en

statsförvaltningen.

Stockholm oktober 1997

Jan Bergqvist

/Lars-Erik Liljelund
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Uppdraget1

Miljövårdsberedningentill1995:22direktiv dir.regeringens gesI
föreslåochformulera"utreda,uppdragb1.a. iberedningen att

samhällsutveckling". 1hållbarnåföråtgärderkonkreta att en
hurförslag påskall "lämnaberedningenuppdraget ävensägs att
kanmiljöansvarsektorsmyndigheternasstyrningregeringens av

utvecklas.
Integrering1996:112,SOUdelbetänkandetidigarehar iVi ett

delarbehandlatförvaltningen,statligadenimiljöhänsyn avav
och1996under höstenremissbehandladesBetänkandetuppdraget.

beslutatförslagenanledningmedhar enomregeringen av
20-talimiljöledningssystem ettinförandemedpilotverksamhet av

statligakretsenaviseratharRegeringen attmyndigheter.statliga av
ochfrånvidgasskallsuccessivtmiljöledningsystemmedmyndigheter

med 1998.
ochövervägandenytterligareviredovisardelbetänkandedettaI
ochutvecklaskanmiljöansvarstatsförvaltningenshurförslag på

miljöledningssysteminförandebrettVieffektiviseras. att ett avmenar
ekologisktförinitiativregeringensstatsförvaltningen samt eninom

och1997vårpropositionenisamhällsutvecklinghållbar
budgetpropositionenhållbarhet iekologiskförhandlingsprogrammet

ifrågorförvaltningsstrategiska ettsettantalaktualiserar1997 ett
ochansvarsfördelningb1.a.Detperspektiv. rörmiljöpolitiskt

framtidamiljömyndighetemasmyndigheter,mellangränsdragningar
tidigarevåraskillnadTillstyrformer. motutvecklingroller samt av

behandladehuvudsakvilka imiljöledningssystem,angåendeförslag
dettaifokusperspektiv, ärmyndigheternasstatligadefrånfrågorna



betänkande inriktat på regeringens styrning myndigheterna ochav
deras verksamheter.

Våra överväganden och förslag syftar till bidra tillatt att
utveckla statsförvaltningens roll i ekologiskt hållbartett samhälle. Vi
vill understryka detta naturligtvis baraatt fleraär drivavägar atten av
samhällsutvecklingen i önskvärd riktning. Näraliggande den övrigaär
offentliga sektorns, framför allt kommunerna och landstingen, samt
näringslivets och roller. Dessa kräver dock sin särskildaansvar
belysning och omfattas inte direkt dettai betänkande.

Med statsförvaltningen i betänkandet de statligaavses
förvaltningsmyndighetema, affarsverken, statliga bolag samt
regeringens kansli. Det sig betydandeeget rör verksamhet medom en
omkring 240 000 anställda upphandlar investeringar, ochsom varor
tjänster för ungefär 150 miljarder kronor år.per



Sammanfattning2 av

förslagochöverväganden

hållbarhetsperspektiviverksamhetStatlig ett
omfattning gör attuppgifterochroller samtolikaStatsförvaltningens

hållbartekologisktutvecklingen ettaktör i motcentralden är en
samhälle.

hållbarekologiskttillhänsynpåkravVi enattanser
åtföljasmåstestatsförvaltningen enavsamhällsutveckling inom

regeringensuppfattarViambitionsnivån. atthöjningbetydande av
harsamhällsutvecklinghållbarekologiskt enförmålövergripande en

begreppetiinnefattatsharvanligenvadbredd änstörre som
samhällsutvecklingenhelaberörhållbarhetEkologiskmiljöhänsyn.

derasochsamhällssektoremasbetydelsenunderstrykervilket av
aktörers ansvar.gemensamma

Regeringskansliet,inklusivehelhet,i sinstatsförvaltningenFör
hållbarekologisktarbetedess motviktigtdetvi attäratttror se

utveckladvidettaMedlärande enutveckling menarprocess.som en
respektiveochdessamellanochmyndigheternamellandialog
successivdettautifrånocherfarenhetsutbyte enfördepartement

nödvändigainkl.arbetsmetoderochstyrformerutveckling av
korrigeringar.

ekologiskförarbetetkommermyndighetermångaFör
därtillståndfrångår ettinnebärahållbarhet attatt man

ringaellerlåggivitsoftamiljöaspekterverksamheternas
ekologisktillställningochbedömatill tauppmärksamhet att

medförahålldelkanDettamyndighetsutövning.sinhållbarhet i en
myckettillvändas storakansamtidigtsvårigheterbetydande som

utmaningar.



Arbetsformer för hållbarhetökad
Det fundamentalär betydelse arbetetav medatt miljö och hållbarhet
integreras i övrig verksamhet inom respektive myndighet för detatt
skall bli framgångsrikt. Statsförvaltningens arbete för ekologiskten
hållbar utveckling måste därför utgå från respektive myndighets
uppdrag och den kämverksamhet bedrivs. Myndigheternassom
uppdrag/kämverksamhet normaltär styrd, reglerad och motiverad av
olika författningar. Varje myndighet har rimligen själv den bästa
insikten dessa regelverk och därförär lämpadeom mest att
tillsammans med övriga aktörer inom respektive samhällssektor
klarlägga brister och problem, utarbeta förslag till lösningaratt samt

verka för deatt genomförs.att

Styrsignaler och styrformer
Regeringens vision ekologiskt hållbar samhällsutvecklingom en är
den viktigaste styrsignalen och riktmärkeutgör förett
statsförvaltningens fortsatta arbete. Innehållet i denna vision måste
konkretiseras och olikaiomsättas styrformer, beslut och fortsatta
initiativ.

Det nödvändigtär använda de formellaatt styrinstrumenten
myndigheterna väl förtrognaär med. Styrinstrumentensom används

för förmedla mål ochatt uppdrag, inte för hur verksamhetenatt ange
skall bedrivas. Vi inte något behov komplettera regelverketattser av
för myndighetsstyrningen. Vi inte heller något behovser av en ny
myndighetsorganisation för ekologisk hållbarhet.

Hur styrningen sker devia olika regelverken, dvs. vilka
styrsignaler avgörande förär genomslag framgångoch i detsom ges,
fortsatta arbetet. Styrsignalema måste tydliga, konkreta och intevara
kollidera med styrsignaler inom andra politikområden. Samtidigt får
inte styrningen myndigheternasöverta och initiativkraft.eget ansvar

Sektorsansvar är samhällsansvar
Principen sektorsansvar bör vägledande för myndigheternasom vara
arbete för ekologiskt hållbar utveckling. Vi dock det finnsen attanser

risk fastna i formfrågoratt rörande bredden och djupansvarets när



det verkställs myndighetsnivån. relevantpå Därför det attmervore
tala i hållbarhet.samhällsansvar ekologiskför miljö ochtenner ettom
Detta skulle bättre alla aktörer idetmedstämma överens somansvar
samhället ellerförväntas från den till aktörerenskilda individenta,

offentligaktörer inom privat och sektor.grupper av

Det generella ansvaret
generelltAlla statsförvaltningen skallmyndigheter inom ettges

förhållbar utveckling inomhänsyn till ekologisktatt ta ramenansvar
därverksförordningensin kämverksamhet. Styrformen för detta är

innebördenmedregeringen dessändring i 7§ attaviserat en
Iutveckling.myndigheterna ekologiskt hållbarskall beakta

inledningsskedet särskilda insatserdet viktigt medvi äratttror som
kommerHärdialog, och kunskapsspridning.informations-t.ex.

medmiljömyndigheterna nyckelroll tillsammanshakunnaatt en
regeringenRegeringskansliet. föreslår därförVi att ger

påförslagframmiljömyndighetema samverkanuppdrag ii taatt en
konkretainklusiveutbildningsstrategigenerell ochinfonnations-

sammanhangdettaVi vill ihandledningar utbildningsmaterial.och
högskolor.ochuniversitetsamverkan medpeka tillpå möjligheterna

med sinadialogfördepartementenDet viktigtär att en
ochinformelladenfrågor.respektive dessa Vimyndigheter i attanser

Regeringskanslietsmellanfortlöpande resultatdialogenmål- ochs.k.
Viforum.lämpligtmyndigheternadepartement olikaoch de är ett

meddialogocharbeteför departementensstödfunktionattanser en
det idåinitialskedetiåtminstonemyndigheterna bör övervägas

stödproblemställningar. Dettamånga fall sigkommer röraatt om nya
skalldetRegeringskansliet. Hurske projekt inomkan formi ettav

pekavillviRegeringskanslietutformas inomavgörsnärmare men
medsamband ävenibehovet attmöjligheten beaktaatt

miljöledningsystem.Regeringskansliet inför ett
samordningensikt förbättrakortEn föråtgärd avatt

medorganisationinrättaregeringens kanstyrning att envara
uppföljningförtill ochför stödkontaktpersoner i departementet av

tillStödetsamhällssektoremas insatser.ochövriga departements



departementen bör innefatta utbildningäven chefer, handläggareav
och kommittéanställda.

Det särskilda ansvaret
Förutom det generella vi antal myndigheter skallansvaret att ettanser

särskild roll ansvarsmyndigheter.ges sådanaen Det ärsom
myndigheter där anpassning kämverksamheten särskilt viktigären av
för ekologiskt hållbar utveckling. Detta innebär vidgning denen en av
krets myndigheter idag har tilldelats särskilt sektorsansvarav som ett
för miljön inom respektive områden. Vi föreslår regeringenatt ettger
särskilt till 28 centrala myndigheter verkar viktigainomansvar som
områden för ökad ekologisk hållbarhet: Vägverket, Banverket,en
Luftfartsverket. Sjöfartsverket, Svenska Kraftnät, den nya
energimyndigheten, Vattenfall, Boverket, NUTEK, Fiskeriverket,
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning,
Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Konsumentverket,
Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Arbetsmarknadsverket,
Arbetarskyddsverket, Arbetslivsinstitutet, Riksförsäkringsverket,
Socialstyrelsen, Skolverket, Försvarsmakten, Sida,
Kommerskollegium, Finansinspektionen. Därutöver allavi attanser
länsstyrelser skall särskilt eftersom regionalde nivåettges ansvar
har sitt uppdrag inom de flesta dessa områden.av

ÅRRAnsvarsmyndigheter bör deni årliga resultatredovisningen
redovisa insatser och resultat sitt arbete för hållbarhet.ekologiskav

Vi styrningen ansvarsmyndighetema bör skeattanser av
dels precisering i myndighetsinstruktionema,genom ansvareten av

dels regleringsbreven. Därutöver påvi det viktigttror ärgenom att att
för det generellasätt bedriva, iåtminstonesamma ansvaretsom

initialskedet, olika för öka och utveckla kompetens,attprocesser
insikt och engagemang.

Myndigheternas kostnader förknippade skallmed insatser
normalt inom befintliga anslag och insatserFör störrerymmas ramar.

samhällssektomivå bör ansvarsmyndighetema generelltettges
uppdrag föreslå hur eventuella kostnader bör fördelas.att



detta sammanhang det viktigtI departementenär konkretiseraratt
innehållet det särskildai Det särskilda innebär bla.ansvaret. ansvaret
att:

identifiera och kvantifiera den miljöpåverkan verksamheten0 som
medför,inom ansvarsområdet

utifrån de nationella målen mål för hur verksamheten inomsätta0
hållbar,området skall bli ekologiskt

mål skall nås ochkonkretisera behovet åtgärder för dessaatt0 av
verka för åtgärder genomförs,dessaatt

inklusiveansvarsområdet,fortlöpande följa utvecklingen inom0
åtgärder,effekter miljön genomfördapå av

tillansvarsområdetaktörernaåterrapportera till såväl inom som0
regeringen.

fördelas enligtskallför tvärsektoriella problemåtgärdsansvaretHur är
Vitill område.från områdefår analyserasvår uppfattning något som

meduppdrag tillsammansNaturvårdsverket iföreslår att,att ges
fördelasskallförslag på hurberörda myndigheter, utarbeta ansvaret

debeaktaaspekt blirfrågorna. viktigför de tvärsektoriella En att
myndighetrespektivebemyndigandenochstyrrnöjligheter som

ändringar.påkallat föreslåförfogar och där så äröver

rollMiljömyndigheternas
bibehålla sina rollerbörmiljömyndighetema principiVi attanser

kommer hadeutesluter intemodifieringar.med vissa Detta attatt
egenskapiregeringenfunktionerstabsmyndighetslilmande gentemot

skallkärnverksamhetersinaexpertmyndigheter. Förutomav
utvärderande.uppföljande ochpådrivande,miljömyndigheterna vara

bakgrund övrigasamlande rollenvill denviDäremot mottona avner
ekologiskverksamhetutveckla sinmyndigheters för motattansvar

hållbarhet.

bolagverk och statligaAffársdrivande
affärsdrivandemellanskillnader definns principiellainte någraDet

det gäller regeringensförvaltningsmyndighetemaverken och när



styrtormer. Vi har också i förslagvårt till myndigheter med särskilt
föreslagit antal affärsdrivande verk.ettansvar

Däremot det inte möjligt förär direkt åläggastaten att ett
statligt bolag för miljöfrågor och ekologisk hållbarhetsamma ansvar
motsvarande det kan läggas myndigheter. Vi tyckeransvar som
dock det viktigt allaär statligaatt bolag arbetar för ekologiskatt
hållbarhet. Ett för verkasätt i denna riktningstaten att är att utge
riktlinjer för detta. föreslårVi därför regeringenatt ger
Naturvårdsverket i uppdrag utarbeta förslag till sådana riktlinjeratt ett

stöd för bolagens fortsatta arbete. inkluderaDetta börsom en
uppföljning och utvärdering de statliga bolagens miljöarbete.av

En bred delaktighet
Det viktigt i möjligaär mån delegera föratt största ansvaret
genomförandet, inte bara från regeringen till myndigheterna, utan
också vidare till regionala, lokala myndigheter och aktörer inom
ansvarsområdet.

Vi det finns behov stärka formsamverkan iatt attanser av
regionala nätverk för ekologisk hållbarhet. Verksamheten bör ha till
uppgift knyta ihop tillgängliga kunskaper och erfarenheteratt av
praktiskt tillämpat arbete och huvudsakligen regionalaatt engagera
myndigheter, kommuner och företag. Vi länsstyrelserna ärattanser

naturligt för sådana nätverk.ett nav

Uppföljning
viktigEn del förverkligandet regeringens förav av program en

ekologiskt hållbar samhällsutveckling hur kanär programmet ettges
uppföljningsbart innehåll och i vilken utsträckning myndigheterna
förmår prioritera det i verksamheter.sina

Vi det bra regeringen kopplar hänsyn tilläratt attanser
ekologiskt hållbar utveckling i myndigheternas verksamhet till de
övriga effektivitetskrav ställs. Den lämpligaste formen är attsom
kraven i de årliga regleringsbreven. Det olyckligt heltanges vore om

berednings- och beslutsforrner etablerades inom detta område.nya
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Övriga initiativ
Införandet budgetram för ekologisk hållbarhet statsbudgeteni ärav en

fråga bör analyseras ytterligare. Syftet skulle atten som vara
tydliggöra den finansiella och verksamhetsmässiga helheten attsamt
framhålla sambanden mellan insatser inom olika sektorer och
departementsområden.

Vi Föreslår utifrån hitintills bedrivet arbete kringatt,
miljöräkenskaper, tillredovisning försök bilagagörsen som
budgetpropositionen full utvecklingsarbetei vetskap fortsatt äratt
nödvändigt. Vi vidare form för ekologiskplanattanser en av
hållbarhet, likhet utvecklas.i med regeringens årliga finansplan,
Syftet med planen bör bl.a. mått för de olika sektorernasattvara ange
insatser för kommande år.



ll

3 Ekologisk hållbarhet i ett

förvaltningspolitisk perspektiv

Sammanfattning överväganden och förslag:av
Regeringens övergripande mål för ekologiskt hållbar0 en
samhällsutveckling har bredd vadstörre vanligenänen som
innefattas hänsyni till miljön. Statsförvaltningens roll därmedär
förenad med krav på betydande höjning ambitionsnivån inomav
statsförvaltningen.
De sammanhållande kraftema måste starka verka för0 vara en-
helhetssyn och sektorsövergripande lösningar för att-
statsförvaltningen i sitt sektoriella arbete skall bli den kraft ochl
det föredöme önskvärd.ärsom

De politiska utmaningarna
Visionema och signalerna hänsyn till miljön och hållbarom en
samhällsutveckling har givits från den politiska nivån under längreen
tid.

En god livsmiljö, åtarbete alla, välfärd, social omsorg
och rättvis fördelning grundstenarnaär i regeringens
politik. Ansvar för miljö resurshushållningoch skall
prägla samhällslivets områden.alla 1990-talets uppgift är

ställa samhälletsatt alla verksamheter i ekologiskom
riktning. I Sverige finns goda förutsättningar förenaatt

välståndgod miljö med och full sysselsättning.
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livsmiljöEn godpropositionensades vid 1990-talets början iDetta
kunna ivälmycket1990/91:90 och skulle sägasäven ettprop. lls.

2000-talet.införekologisk hållbarhetprogram om

ochinternationell kraftpådrivandeSverige skall vara en
hållbarekologisktföregångsland skapai strävan attett en

utveckling.

iseptember 1996.den 17regeringsförklaringeniStatsministern

påtillämpasgrundsynekologiskangelägetDet är att en
förnödvändigtplaneringsnivåer. dettaInte minst äralla

biologiskaochmänniskorekologiska kravdetillgodoseatt
på stads-fysisktpsykiskt och t.ex.socialt,varelser ställer

bostadsmiljön.och

insatserformashållbart samhälleekologisktEtt genom
roll är attmånga Statensaktörer.många nivåerpå och av
ekologiskttillbidrafor allaförutsättningar attskapa en

pågår kommerredanarbetehållbar utveckling. Det som
behövsdetMenförbättringar.betydandetillledaatt

i rättincitamentoch styrstyrmedelockså skärpta som
förföredömevidare ettbörStatenriktning. vara

offentligaverksamhet. Denhållbarhet siniekologisk egen
viktigtsammanhang etti dettaupphandlingen är

verktyg.

frånhämtatförstacitaten. Det ärbådaskiljer desekelkvartsEtt
ochmarkmedhushållningochutvecklingregionalpropositionen om
frånkommerandra citatetDetbil. 131.1972:111prop.vatten s.

5-6,bil1996/971150vårproposition prop.ekonomiskaårs1997 s.
hållbarhet.ekologiskförarbetetredovisningregeringens senaste av

sålundaÄven samhällsutvecklinghållbarsignalerna om enom
förstdethardecennierundertydligavarit tre genomsnart

uttaladtillgjorts1997budgetpropositionenochvårpropositionen en
liggerdenna visionfärdriktningen. Ifortsattadensamlad förvision
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också uttalad viljeyttring det gäller statsförvaltningensnären egen
roll i denna Ett uppdrag till hela statsförvaltningenprocess. verkaatt
för ekologiskt hållbar utveckling. Dettaen ställer krav på en
törvaltningsstrategi.

3.1 Begreppet ekologiskt hållbar

utveckling
Begreppet hållbar utveckling relativtär datum och dessungtav

innehållnärmare ännu opreciserat, inte minst i fråga hur kravenom
skall uppfyllas de olika samhällssektorema. Den oftast citeradeav
definitionen den årär 1987 presenterades FN:s kommissionsom av
för miljö och utveckling den s.k. Brundtland-kommissionen:

"En utveckling tillfredsställer dagens behovsom utan att
äventyra möjligheterna för framtida generationer att
tillfredsställa sina behov."

Definitionen låg till grund för 1992 års UNCED-konferens miljöom
och utveckling den s.k. Rio-konferensen och där ettgavs mer
konkret innehåll Agenda 21. Regeringens mål och politik förgenom

hållbar utveckling har redovisats i olika sammanhang,en bl.a. i den
s.k. UNCED-propositionen prop. l993/94:l ll och i 1997 årssenast
ekonomiska vårproposition prop. 1996/972150. Ur regeringens
skrivelse skr. 1996/97:50 3 På ekologisktväg samhälle harmot etts.
vi hämtat följande svenska definition:

"Ett ekologiskt hållbart samhälle är samhälleett där
mänsklig verksamhet inte skadar hälsa, klimat eller,
ekosystem. Det är samhälleett påinriktatärsom
förnybara och hushållar med deresurser som resurser

står till såbuds de åtatt räcker alla,som i dag och i
framtiden."
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regeringenekonomiska vårproposition framhåller attårsI 1997
vårtföravgörandehållbarhet siktekologiska på långsamhällets är
medTillsammansutvecklingsmöjligheter.välstånd och våralands

vårdekulturell formarekonomisk, social ochinsatser artav
framtid.gemensamma

grundenutveckling Ihållbarekologisktinnebär dåVad en
mål:övergripandeenligt regeringenssakerhandlar det treom

skadaskall inteföroreningarUtsläppenmiljön.Skyddet avav
förmågaöverskrida emoteller tahälsa attmänniskans naturens

förekommandenaturligtförbetyderdem; Deteller bryta attner
stömingennivåersådanaminskas tillskall utsläppen att avämnen

ocksåbetyderDet attminimeras.naturliga kretsloppende
avvecklasmiljönförskadligaförekomst ämnenochanvändning av

skamångfaldenbiologiskaskadliga. Denmindremedoch ersätts
bevaras

skamöjligtlångtSåjordensanvändningEffektiv somresurser.av
nyttjandehållbartlångsiktigtpåbaserasförsörjningen avett

inteanvändningenbetyderDetförnybara att resurseravresurser.
ochskapar attmed vilkentaktdenöverskrida naturenfår nya

långsiktigaEkosystemenskretslopp.ibör återvinnasmaterial ett
ickemedhushållaskabehållas. Viskaproduktionsförmåga

ersättningarförnybarautvecklahinnervisåförnybara attresurser

förnybaranyttjandeochförsörjning resurser.Hållbar av
medförvärldenekonomier i attochbefolkningTillväxten av

mycketblimåsteandraochenergianvändningen naturresurserav
material kanochenergiFlödenadag.ideneffektivare ärän av

ochteknikutvecklingSamhällsplanering,minska.därmed
ochresurssnålapåinriktasdärförbörinvesteringar processer

produkter

mellankopplingstarkmycketalltsådetfinnsgrundenI en
utveckling. Begreppethållbarekologisktochmiljöhänsyn/anpassning

ekologisktförverkabredare,dockårhållbarhetekologisk att en
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hållbar utveckling innebär än hänsynatt ta till miljön.mer Begreppet
hållbarhetsperspektivetstangerar alla dimensioner, social, kulturell

och Ävenekonomisk utveckling. det miljönär deom sätter yttresom
för samhällsutvecklingenramarna i begreppet hållbar utveckling

måste alla aktörer beakta de andra hållbarhetsperspektiven denär
verkar för ekologiskt hållbar utveckling,en bidrag till flert.ex.
arbeten, hållbar ekonomisk tillväxt ochen positiv social utveckling.

En ekologiskt hållbar samhällsutveckling vision.är Deen
övergripande målen för denna vision måste brytas i mål ochner
strategier för framgångsrikt arbete.ett finnsDet relativt omfattandeen
mängd förslag på mål och strategier. Kretsloppsdelegationen har
lämnat strategirapport för kretsloppsanpassadeen material och varor

1997:14 vilken behandlar strategier för samhällsutvecklingen i stort.
Naturvårdverket har nyligen till regeringen överlämnat rapporten

Rapport 4765 med reviderade mål för miljöarbetet/ekologisk hållbar
samhällsutveckling. Naturvårdsverket har också från detavrapporterat
s.k. 2021 projektet vilka strategier krävs för nå önskatom att ettsom
miljötillstånd Rapport 4747. Exempel sektorsanknutna målmer
och strategier finns i kemikommitténs nyligen avlämnade förslag
SOU 1997:84, kommunikationskommitténs slutbetänkande SOU
1997:35 och Konsumentverkets förslag till utformningrapport om av

sektorsansvar förett miljömålen i konsumentpolitiken Rapport
1997:19. Länsstyrelserna har tagit fram strategier för den regionala
miljön STRAM-rapporter. Sammanfattningsvis kan det konstateras

det inte föreliggeratt någon brist på underlag eller idéer för ett
kraftfullt agerande i ekologiskt hållbar riktning.

3.2 Statsförvaltningen och regeringens
styrning dennaav

Regeringens förhållande till statsförvaltningen har under det senaste
decenniet allt tydligare inriktats på mål- och resultatstyming.
Styrformen innebär bl.a. delegeringatt och befogenheter tillav ansvar
myndigheterna har ökat. Myndigheternas självständighet, vilken



ministerstyres.k.Regeringsformens förbudunderstryks motgenom
ytterligarehar härigenomstorlek,begränsadeRegeringskanslietsoch

förstärkts.
likaledesdenmedföreningförhållandena, inämndaDe

faktumdetochsjälvstyrelsenkommunala attgrundlagsskyddade en
ochkommunerutförsuppgifternaoffentligadeavsevärd del avav

svenskas.k.denutmärkande förbrukarlandsting, somanges
förvaltningsmodellen. .

höghar iårendeunderutvecklingStatsförvaltningens senaste
utgiftema. Ettoffentligaminska dekravenpräglatsgrad attav

därförhareffektiviseringsarbeteochomstrukturerings-omfattande
bedrivits.

statligapåexempelbeståruppräkningNedanstående av
ingentingroller. Denmyndigheters sägeroch statligaverksamheter

verksamheternavilkamedochintensitetvilkenmed resurserom
antyda deochmångfaldenbelysa atthärSyftetbedrivs. är att

medel igenerellaanvändandetiuppkommakansvårigheter avsom
myndigheterna.styrningen av

anställda.240.000förArbetsgivare ca0

kronormiljarderför 75ochinvesteringarUpphandling cavarorav0
år.kronormiljarder75ytterligareförtjänster persamt ca

ochlagprövningbrott,Övervakning, bekämpninggränskontroll, av0
domstolar,åklagare,kustbevakning,tull,polis,påföljd

kriminalvård.

grundad påoftautvärderingochinspektiontillsyn,Föreskrifter,0
ramlagar.

avgifter.uppbörd ochBeskattning, uttag av0

grundadoftadispensprövningochkoncessions-Tillstånds-, m.m.0
näringsverksamhet.olikaförspeciallagarpå typer av



Byggande, förvaltning och drift vid flygplatser,verksamhet0 av
skjuttält. järnvägar. farleder etc.

Förvaltning fast och lös egendom fastigheter, byggnader,0 av
anläggningar, miljö och kulturarv.

Utövande medlemskap i EU, FN och bilateralt samarbeteav m.m.
med andra länder.

Bidrag och transfereringar till hushåll, företag ochorganisationer,0
kommuner.

Opinionsbildning, information och förmedling erfarenheter.0 av

Genomförande högre utbildning och beslut läroplaner för0 av om
utbildning på lägre nivåer
Forskning inriktning, finansiering och spridning resultat.0 av

Kontor, verkstäder, laboratorier och andra anläggningar lokaler,0
förbrukningsvaror,energi, utrustning, fordon, tjänsteresor m.m..

storlekGenom sin statsförvaltningen framträdande aktör påär en en
rad olika marknader. Omfattningen dess upphandling, antaletav
anställda och verksamhetens geografiska denspridning kangör att
liknas vid koncern. statligaDet koncernbegreppet användsstoren
dock inte särskilt ofta. Vanligtvis talar de olika statligaman om
verkamhets- och myndighetsområdena, ofta koncerner i sig.som
Regeringens förvaltningenstyrning också den allt väsentligtiärav
områdesorienterad.

regeringen framhållerNär i verksamhet börsinatt staten vara
föredöme för ekologisk hållbarhet framstår återett samma

förhållanden tydligt. Arbetet kommer drivas sektoriellt medatt
delegation och bemyndiganden. Samtidigt ställer deav ansvar
perspektiven krav depå sammanhållande krafterna starka. Enatt är
helhetssyn och sektorsövergripande lösningar krävs för att
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föredömeskall blistatsförvaltningen den och detkraft ärsom
önskvärt.

olikaMyndigheter Verkar inom3.3

samhällssektorer

verksamhetmyndigheter, vilka i sinundantag för fåtalMed ett
renodladeharellertill andra myndigheteruteslutande vänder sig

ellermyndigheterna inomverkarstabsuppgifter till regeringen. en
olikaiaktörerSektorerna består i sinflera samhällssektorer. tur av

internationellahushåll, kommuner,företag.sammansättningar;
fastighetsägareorganisationer, etc.

sektorernaolikaderoller inomuppgifter ochMyndigheternas
verksamheternasgällerbetydligt. Detskiljer högstsig samma
uppmärksamhet.medialochpolitiskomfattning, grad av

utvecklingteknisktillförhållandeoch etc.internationella relationer
med alltskeocksåtenderarhänseendenaolikade attFörändringarna i

statsmakternakanvilkettidsintervall,kortare sägasäven om av
förändringarstrukturellaochomprövningarinitierade av
törändringstaktensnabbadenmyndighetsverksarnhetema. Att

för givet.stå sig kankommer närmast tasatt
tillämpninginnebärverksamhet ettAll statlig ytterst av

ellerlagstiftningsvenskinternationellgällakanregelverk. rätt,Det
tjänstemän.myndighetensresebeståmmelser för

hållbarÄven ekologisktarbetestatsförvaltningens mot enom
såmålstyrt,kommerväsentligtalltsamhällsutveckling i att vara

för justuniktdock interegelverk. Dettautifrånbedrivs det är
mångaarbete inommyndigheternaspräglarhållbarhetekologisk utan

fördetBlirbalans.hittaligger iUtmaningen rättandra områden. att
ochmålmellanskillnadentenderaruppdragmål ochdetaljerade

suddasregelstyming att ut.
ekologiskförinnebärmyndigheterantalI ettstortett ansvar
uppgifter.befintligaredanvidgningnaturlighållbarhet relativt aven

olikamellankonflikterhanterauppgifterutföra komplexaAtt attsamt
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samhällsmål återkommandeär uppgifter för många myndigheter.
Särskilt gäller detta de myndigheter vilka i vid mening för ettsvarar
effektivt utnyttjande samhällets dvs. antalav ett stortresurser,
myndigheter med bidragsgivnings- och tillsynsuppgifter och/eller
med för nationell uppföljning och utvärdering. Myndigheteransvar
med den första uppgifter bl.a. detypen medär uppgifter inom deav
s.k. areella näringarna. Exempel på myndigheter med uppgifter typav
nationell uppföljning och utvärdering Naturvårdsverket.är
Skolverket. Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket och
Riksrevisionsverket.

Införandet hänsyn till ekologiskt hållbar utveckling innebär,av
tidigare vidgningnämnts, i förhållande till kraven påsom en

miljöhänsyn. Det innebär dels kretsen myndigheter vidgas,att att av
dvs. verksamheterna kan betydelsefulla för ekologiskt hållbarvara en
utveckling de innehåller direkta aspekter på den miljön.utan att yttre
Exempel sådana myndigheter Folkhälsoinstitutet,är
Livsmedelsverket, Arbetarskyddsverket och Yrkesinspektionema

den myndigheten för energifrågor.samt Det innebär också attnya
myndigheter idag har sektorsansvar för miljö inom sittettsom
verksamhetsområde kommer få vidgatatt ett ansvar.

Det inte lätt i nulägetär exakt bedöma hur dettaatt mer ansvar
kommer forma sig. Orsaken bl.a. de statliga verksamheternaär att
ofta komplexa och svårbedömdaär hållbarhetsperspektiv.ettur
Exempelvis har Vägverket direkt inflytande planering,ett över
byggande och underhåll del landets Däremot harstor vägarav en av
inte Vägverket inflytande omfattningen,översamma
sammansättningen syftetoch med den och godstrafikperson- som
befinner sig dessa vilket viktig aspektvägar, är etten ur
hållbarhetsperspektiv. Avgörande för hur framgångsrikt
myndighetsarbetet kommer bli kommer beroende på fleraatt att vara
saker bemyndigande, dvs. delegera befogenheter tillsammansattmen
med kämfrågorna.utgöransvar en av
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politiskEkologisk hållbarhet3.4 som

tvärfråga
förvaltningsmässigaochpolitiskahållbarhetensekologiskaDen

ocksåvilkapolitikområdentvärgâendeflera andramedvillkor delas
Exempelår. ärunderuppmärksamhettätt stor senare

och män,mellan kvinnorjämställdhetenregionalpolitiken,
sektornsoffentligadenvillkor,ungdomarnasochinvandrarnas
Europa-och kommunernamellan samtförhållandetställning, staten

integrationen.
förstrategierbeskrivningarexempeltvâNedan avges

regionalpolitikensektorsövergripande arbete inomregeringens -
inomrespektiveutgiftsområde 919,1996/97:1prop. s.

60-61.1996/9741skr.jämställdhetspolitiken s.

medåtgärderregionalpolitikenstora"Med den avses
samhällssektorer.andrainombetydelseregionalpolitisk

samhällssektorer ärandradessainomUtvecklingen
regionaladenförbetydelsefullsammantaget mer
därförregionalpolitiken. Det ärden lillautvecklingen enän

tillmyndigheteroch attregering attföruppgiftviktig se
beaktas inomaspektersysselsättningspolitiskaochregional-

samhällssektorer.olika

allaijämställdhetsperspektivinförlivadettaAtt ettsätt
internationellmed termkallaspolitikområden en

medkan översättas attMainstreamingmainstreaming.
varjehuvudfâran inomjämställdhetsperspektiv iinförliva ett

kanjämställdhetsfrågor inteinnebärpolitikområde. Det att
verksamhet. Ettordinarievid sidanenskilt ellerbehandlas av

alltdel isjälvklaringåskalljämställdhetsperspektiv ensom
arbete.
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Mainstreaming skall leda till könsperspektivet tydliggörsatt
allaoch beaktas inom delar arbete och iregeringensav

myndigheter."statliga verk och

tvärfrågoma uttalatGemensamt för de politiska bl.a. de just ärär att
politiska och politikområden.de traditionellaspänner överatt

finansiellaBeträffande genomförande saknar de egnanormalt
gångerförvaltningsmyndigheter. mångaoch Detta degör attresurser
tillgällande förhållandehar svårt det långa loppet sig ii göraatt mer

sinsemellanvälkäntetablerade sektorer. också deDet ärär att
ekologiskakonkurrenter finansiella Denpotentiella t.ex. resurser.om

horisontellaförhållande till andrahållbarheten skiljer dock sig iut
miljöområdet ochbindning tillfrågor den har attnäraattgenom en

antal övrigaförvaltningsmyndigheter respektivecentraladet finns ett
Även denför miljö. visionenmyndigheter med sektorsansvar omom

tvärfrågorparalleller till andrahållbarheten har ärekologiska stora
styrkamiljöområdetmyndighetsstrukturen påetableradeden redan en

för realiserande.visionens



Arbetsformer4 för ekologisk
hållbarhet

förslag:överväganden ochSammanfattning av
förvägledandebörsektorsansvarPrincipen varaom

talarelevantdetmyndighetsarbetet, attär ommermen
deteftersomhållbarhetekologiskmiljö ochförsamhällsansvar

bl.a.detinitionstiågor,viddiskussionenlåserinte
sektorsavgränsningar.

ekologiskområden förviktigaverkar inommyndigheter28 som
allatillocksåbörsärskilt Dettabörhållbarhet ett gesansvar.ges

länsstyrelser.
rollerframtidamiljömynclighetersoch övrigaNaturvårdsverkets

myndighetersdessaoförändradväsentligtallt ävenbör i omvara
Enändras.behövakommersannoliktarbetssätt att

samlandeförstället ärpådrivande ityngdpunktsförskjutning mot
nödvändig.dock

utmaningenDen politiska

förutsätterutveckling atthållbarvaraktigtEn
allainomverksammaäroch företagmyndigheter som
detbekostarochförsamhällssektorer ansvarar

delnaturligmiljövårdsarbetetnödvändiga avensom
förstärkaRegeringen attverksamheten. avser

områden."på dessasektorsmyndigheternas ansvar

prop.livsmiljögodproposition Enfrån regeringenshämtatCitatet,
desektorsansvaret,innebörd ettpå37, visar1990/91290 avavens.
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centrala begreppen i detmest statliga miljövårdsarbetet. Begreppet
innehåller emellertid oklarheter, både på principiell nivå och i sin
praktiska tillämpning.

4.1 Sektorsansvarets innebörd

Principen sektorsansvar i miljöpolitiken introducerades underom
1980-talet och framträdande roll i regeringens propositiongavs en
prop. 1987/8885 Miljöpolitiken inför 1990-talet. Ett antal
ytterligare med skiftande utgångspunkter har sedantagits dess.steg
Vissa har givits tydliga miljöpolitiska förtecken, andra har samband
med förändringar andra skäl har gjorts olika myndigheterssom av av
roller och uppgifter.

För tio sedanår beskrev Utredningen miljövårdens organisation, iom
sitt betänkande SOU 1987:32 163 För bättre miljö, frågans. en om
sektorsansvar följandepå sätt:

"Utredningen det viktstor attanser vara av
sektorsmyndighetema utvecklar miljöansvarsitt så detatt
ingår naturlig och nödvändig del i sektorsansvaret.som en
Genom sektorsmyndigheterna får föratt ta ett eget ansvar
miljöfrågoma skapas praktiska förutsättningar för ett
förebyggande miljövårdsarbete. bör ocksåDet ankomma på

finnamyndigheterna praktiskt verkande former för lösaatt att
målkonflikter Problematiken härvidlag förärm.m.
mângfacetterad och komplex för det skall möjligtatt attvara
finna generella lösningar. Olika fårmetoder successivt tas
fram."

MiljövårdsberedningensI betänkande SOU 1996:112 Integrering av
miljöhänsyn deninom statliga förvaltningen, behandlades
sektorsansvaret främst de enskilda myndigheternas perspektiv.ur
Detta fallet i Statens naturvårdsverks publikationerär även
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roll"Naturvårdsverketsför miljön""Samhällssektoremas samtansvar
arbetsformer".och

sektorsansvaretmiljöpolitiskastärka detBetydelsen attav
PerformanceEnvironmentalOECD. Iunderstryks rapportäven enav

rekommenderasl990stheCountries ProgressOECD -
ochstrukturerinstitutionellabyggabl.a.medlemsländerna att upp
ochsystematisktsektorsintegrationförmekanismer attsamt mer

samhållssektorer.andramiljööverväganden i vissagrundligt integrera
1996höstenunderöverväganden i sinmotsvaranderedovisarOECD

miljöpolitik.Sverigesgranskningavslutade av
sk. 5:edetibl.a.behandlatssektorsansvaretharEUInom

kallasoch1992Programmetmiljöhandlingsprogrammet. antogs
hållbarochmiljöföråtgärdsprogramgemenskapensEuropeiska

miljöpolitikenintegrerastrategi ärutveckling. Programmets att
aktivthuvudaktörersamhälletsbl.a.politikområdenandra attgenom
tillsyftarstyrmedel attdefördjupabredda ochtillmedverkar somatt

iåtgärdervägledandeochmålStrategi.beteenden.förändra
förutgångspunktbraidag utgöraänprogrammet enanses

Agenda 21.genomförandemedlemsstaternasochgemenskapens av
arbetesittinriktaskagemenskapenHuvudprioriteringar som

utvecklinghållbar äruppnå att:förpå att

politikimiljöaspektemaintegrera annan
miljölagstiftningentillämpningochgenomförandebättre av

informationkommunikation,hjälpmedmiljömedvetenhetökad av
utbildningoch

samarbete.internationelltsatsning påökad

programmetslägesrapportkommissionenlämnade1996 omen
integreringfastslås ånyo attlägesrapportengenomförande. I av

förnyckelfaktor attpolitikområden ärandramiljöskyddskraven i en
imiljöhänsynintegreradbetonarutveckling. Manhållbar attuppnå en
idefinierasmåstegemenskapsåtgärdergemenskapspolitik och allaall

vidtas inomböråtgärderPrioriteradeoperativa termer.mer
Föroch turism.industrienergi,jordbruk,målsektorema transport,
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arbetar rådetnärvarande och parlamentet fastställamed att en
aktionsplan grundas på Kommissionens lägesrapport.som

Eftersom det femte miljöhandlingsprogrammet löper år 2000ut
har arbete påbörjats med utforma sjätte miljöhandlingsprogram,att ett

alltså ska femte.detersättasom
sektorsansvarTrots har åtskilliga sammanhang hariatt använts

det inte givits någon entydig innebörd vägledande medärsom
avseende på tillämpning, har helleravgränsningar Vi inte funnitetc..
någon generell utvärdering sektorsansvaret effekter.och dessmer av
Riksdagens harrevisorer i nyligen avslutad granskning åtgärderen av

försumingen anfört kritiskrapport l996/97:8 vissmot en syn
rörande sektorsprincipens tillämpning detkonstatera"...attattgenom
dominerande intrycket miljövårdsarbetet problemen medär attav
försurande utsläpp någonförväntas lösas någon annanstansav annan,

införoch någon Samtidigt står detta arbetegång. nyaannan nu
utamningar."

förSektorsansvaret kan vid definierasi mening ett ansvarsom
del fullgörandetalla och miljöhänsyn naturlig iatt ta avenvar ensom

sträcker sig kanhuvudverksamhet. långt sådantsin Hur ett ansvar
moralisktdiskuteras. fall kanI många änansvaret antas vara mer

juridiskt.
Tillämpat de miljöpolitik har sektorsansvaret,i tio årenssenaste

inneburit vissaförutom ovanstående allmänna innebörd,i attmer
uppgifterutanför miljövårdssektom tilldelats delvismyndigheter nya

myndighetersför s.k. särskilt sektorsansvar.inom Dessaettramen
och därmedsåledes avseenden konkretiseratshar i vissaansvar

fördjupats.
aktualiserarTillämpningen det särskilda sektorsansvaretav

mellanrelationenfrågan hur långt detta sträcker sig, exempelvis i
sektorsmyndighet och miljömyndigheter. Inbegriper ansvaret

disponeraexempelvis befogenhet vidta åtgärder ochäven rättatt att
miljöändamål krav samråd och konsensusför Finns det påresurser

miljöfrågortolkningsföreträde för myndigheter ieller finns vissaett
rimligtupphör Sektorsansvaret for miljön, hur mycker hänsynNär är

och bära ekonomiskt. därefter ansvaretVem överatt tarta
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En viktig orsak till skillnaderna tillämpningi sektorsprincipens är att
strukturersektoremas så olika. plan dePå allmänt uttryckär är ettett

för de samlade åtaganden och uppgifter sektorns aktörer.åvilar Isom
detta sammanhang gäller det främst riksdagen,sektorn "staten"
regeringen, myndigheterna. affärsverken relation tilloch bolagen i
övriga sektorer hushållen, företagen, ochkommunerna
folkrörelsema, förhållanden mellandet kan gälla inbördesävenmen
de mellanövriga. En bred medverkan och fördelning olikaansvarav
aktörer kommuner, företag och också vanlig inomt.ex. enskilda är
många sektorer.

ekologiskt hållbar4.2 förAnsvar

utveckling

innebär fråganhållbar utvecklingekologisktKrav på hänsyn till atten
betydelsen hurbredd. Dels ökarsektorsansvar får ytterligare avom

hur deuppkommer fler frågordelssamhällssektorema avgränsas, om
finnsbör definieras. Detuppgifter ochstatliga myndigheternas ansvar

för ekologisktdärför talar för myndigheternasmycket att ansvarsom
principenkonkretiseringhållbar utveckling ställer krav på omaven

målvadviktigt klargörasektorsansvar. ocksåDet ärär att som
regerings-/myndighetsnivåvad strategier påstatsmaktsnivå, ärsom

myndighetsnivå.handlingsprogram/-planeroch vad ärsom
förstatliga myndigheternas sektorsansvarGenerellt kan desett
s.k.detlängreekologiskt hållbar utveckling sträcka siginte än

samhällssektor.respektive Huroffentliga gäller inomåtagande som
ellerlagstiftning ilångt detta alltid reglerat isträcker sig annatär

eventuelltochövervaka, analyseraregelverk. det gällerNär att
kan dethållbar sektoråtgärda för skall inomutvecklingenatt envara

hitintillsvadblir omfattandeinte utslutas åtagandet änatt sommer
bemyndiganden, kanavseendevarit brukligt. Regelverken, bl.a.

därför behöva över.ses
mellanvertikal dimensionSektorsansvaret innehåller även en
vidareolika statliga förvaltningen inivåer deninom ettsamt,
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perspektiv, mellan och kommunerna.staten Inom antalett stort
sektorer de statliga förvaltningsorganensär uppgifter mycket eller
förhållandevis begränsade och de kommunala destoorganens mer
omfattande.

Synen sektorerna och sektoremas inbördes avgränsningar
beror frånpå vilken sektor frågan aktualiseras. Därför används i dag
flera olika samhällssektorbegrepp. Miljöpolitiskt finns flera skäl att
ställa frågan vilken definition och sektorsindelning börom som
användas. Slutsatsema inte givna och bl.a.är beroendeär av
sektorernas förhållanden eller sektoremas eller mindreav om mer
sedan tidigare väl etablerade strukturer skall vägledande.vara

Synen på samhällssektorema får återverkningar både i
statsmakternas prioriteringar och valeni styrmedel och insatser,av
liksom hur eventuella insatser bör finansieras. slutsatserna kan bli
annorlunda istället för väl etablerade sektorer,om man som
exempelvis järnvägs-, sjöfarts- och lufttrafik, talarväg-, istället om

funktionellt definierade sektorer, exempelvis arbetsresor,mer som
långväga persontrafik, distribution dagligvaror och tungaav
råvarutransporter.

För bibehållande dagens sektorsindelning talar främstett av
nuvarande myndighetsstruktur och former för verksamheternas
finansiering. För förändrad sektorssyn talar det rimliga i utgåatten
från grundläggande samhälleliga behov ochtex. godstransporter
mänskliga beteenden tex. resor.

Sammanfattningsvis sektorsansvarprincipenattanser om
bör förvägledande myndigheternas arbete för ekologisktvara en
hållbar utveckling. Vi dock finnsdet risk fastna iatt attanser en
formfrågor det verkställs på myndighetsnivån. Detta kannär

sektorsansvaret skall utvecklas skenet breddatnär iaccentueras ettav
miljöledningsystem och regeringsuppdrag till statsförvaltningen om
arbete för ekologiskt hållbar utveckling.en

Mot bakgrund ovanstående vi det relevantattav anser vore mer
tala i samhällsansvar för miljö och ekologiskatt termer ettom

hållbarhet. Detta skulle bättre med detstämma överens ansvar som
alla aktörer samhälleti förväntas från den enskilda individen tillta,
aktörer eller aktörer inom privat och offentlig sektor.grupper av
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förmedmyndigheterStatliga4.3 ansvar

miljön
myndigheternasstatligadeochtalardagiNär vi statensom

vanligenmyndigheterolikafyradetmiljöansvar är somavgrupper
åsyftas:

Miljövårdsmyndighetema.
miljön.försärskilt sektorsansvars.k.Myndigheter med ett

arbetsuppgifter.Övriga miljörelaterademedmyndigheter
de krav"beaktauppgiftgenerellamyndigheternas attstatligaDe4.

miljöpolitiken".tillhänsynverksamhetenställs avsom

övårdsmyndighetemaMilj4.3.1

beroende påtraditionellt, främsträknasmiljövårdsmyndighetemaTill
KEMI,Kemikalieinspektionendepartementstillhörighet,deras

StatensochNaturvårdsverketnaturvårdsverkStatens
ochÄven BVBoverketSSI.strålskyddsinspektion

uppgifter iRAÄ, framträdandeharvilkaRiksantikvarieämbetet
oftadärförräknasfysiskalandetsanvändningenfråga resurser,avom

miljövårdsmyndighetema.till
föransvarigalänsstyrelsernanivåregional ärPå
demedsamarbetehar näraLänsstyrelsernamiljöuppgifterna. ett

disponerarnivåcentralpå samtmyndigheterna egennämnda
miljökompetens.
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sektorsansvarsärskiltMyndigheter med4.3.2

för miljön

återfinns främstsektorsansvarsärskiltmed s.k.myndigheternaBland
areelladeuppgifter inommedmyndigheterochtrafikverkende s.k.

följandeinomhar tillämpatssektorsansvaretsärskildaDetnäringama.
myndigheter:verksamhetsområdenstatliga

VägverketVägar
BanverketJärnvägar

LuftfartsverkettlygtrafikFlygplatser och
SjöfartsverketsjötrafikFarleder och

BoverketFysisk planering
RiksantikvarieämbetetKultunninnesvård

naturvårdsverkmångfald StatensbiologiskNaturskydd och
jordbruksverkJordbruk Statens

SkogsvårdsorganisationenSkogsbruk
FiskeriverketFiske

NUTEKutvecklingtekniskochnäringslivEnergi,
FörsvarsmaktenMilitärt försvar

SidautvecklingssamarbeteInternationellt

fysiskadenfrågauttalat itydligastvaritharSektorsansvaret om
de s.k.gällerVadområdenaförstnämndade sjuinfrastrukturen, ovan.
fallmångauppgifter imyndigheternashar ennäringamaareella

delarochmiljöpolitiken"gröna"den avtillkoppling
ovanståendeområden iövrigaverksamhet. InomNaturvårdsverkets

initieratutsträckningsjälva imyndigheterberörda storharuppräkning
insatserna.

demyndigheterdessa sägaskan somGenerellt varasett
länsstyrelsernaochmiljövårdsmyndighetemamedtillsammans

iochmiljökompetens att tautvecklamedlängstkommit att
verksamheter.respektivesinautövandetimiljöhänsyn av
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Övriga örelaterademed milj4.3.3 myndigheter
arbetsuppgifter

obestämd denaturliga skälGruppens övriga myndigheter änär merav
räknasbl.a.kanTillbåda tidigare gruppengrupperna.

antaldomstolarpolis, åklagare ochrättsmyndighetema samt ett
uppgifternormerande Lex.övervakande ochmyndigheter med

vilkaSocialstyrelsen,ochKustbevakningenräddningsverk,Statens
uppgifter med miljöinriktning.delvis utför

Även uppgift eller harharmyndigheterandra permanentsom
belysa vissaellerutredauppdragsärskildaregeringen givits attav

forskningsorgan,antalräknasmiljöaspekter. Hit kan ett
högresinamed vissaoch universitetenforskningsråden av

medmyndigheternaharsammanhangetisärställningutbildningar. En
roller,frågaiLikheternaarbetsmiljöområdet.uppgifter inom om

ocharbetsmiljö-mellanmiljöproblemuppgifter och bedömningar av
oftamiljövårdsmyndighetema är stora.

generellaMyndigheternas4.4 ansvar

samtligagivit1995:1322VerksförordningenharRegeringen i 7 §
ställs påkravde"beaktauppdragmyndigheter istatliga att som

ändringmiljöpolitiken. Enbl.a.tillhänsynverksamheten avav
gällaskallmiljöpolitikenföriställethänsynenbestämmelsen så att

har aviserats.hållbar utvecklingekologiskt
beaktamyndigheternade statligatill attgenerellt uppdragEtt

påkravsärskiltformulering,självfalletde krav är somvagen
uppföljningnågonheller haro.dyl. helt saknas. Interedovisning av

genomförts eller initierats.uppdraget
inklusivemyndigheter,statligai dag bortåt 200Totalt finns

domstolarexklusivehögskolor,universitet ochlänsstyrelser, men
koncemer",ingående ilokala myndigheterregionala och störresamt

polismyndighetenskatte- ochlänsarbetsnämnder,t.ex.
uppgifter avsevärthögskolornas ärochUniversiteten

tilldelats,myndigheterstatligaflertalet övrigaannorlunda deän som
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dedock uppenbartgäller myndighetsutövning. Detfrämst vad är att
roll imycket viktigharbårde utbildning och forskning engenom

övrigastöd till denochutvecklingekologiskt hållbarfrågor om
statsförvaltningen.

och/ellersmåförhållandevismyndigheterytterligareantalEtt är
uppgifter. Dettabegränsade görhållbarhetsperspektiv endasthar ettur

uppgifter.tilldelasbörsärskilda skälde inteatt utan nya
myndigheterIOO-tal statligainnebär dettaSammantaget att ett

försärskiltfrågaiintressantaprimärt ettkan ansvarsägas omvara
utveckling.ekologiskt hållbar

myndigheterstatliga ett100-taltilldelagångAtt etten
knappastskulleochmycketkrävaskullesärskilt stora resurseransvar

godaspekterolikaskäluppenbaratrovärdigt. Avuppfattas av ensom
börutvecklinghållbarekologisktförkriteriernamiljö är ett enav
s.k.tilldelatstidigaremyndigheterdehandförstadärför i som

vidgademotsvarandemiljönför ansvarsektorsansvar även menges
hållbarhet.ekologiskför

därmedochverksamheter,statligavilkaprövningEn av
perspektivetbetydelsefullasärskiltövrigtimyndigheter, är ursom

på flerakan sätt.hållbarhetekologisk göras
statliga"humanintensiva"defrånutgå mestEtt är att

hand blir intressantaförstadå imyndigheterDeverksamheterna. som
ochvård-boende-,arbetslivs-,utbildnings-,uppgifter inommeddeär

samhälletssammanhang ärdetta attibristomsorgsområdena. En
liggerutsträckningområden idessauppgifter inom storochansvar

på kommunerna.främstsektorn,statligadenutanför
deanvändningenfrånutgåär avangreppssätt attEtt annat

dvs. närmastattbegränsadeoch naturresursema,mergemensamma
kommerSannolikthushållnings-/hållbarhetsperspektiv.använda ett

huvudsakiframsållar attdetta angreppssättmyndigheterden grupp
särskilthardagvilka i ettmyndigheterdemedöverensstämma

miljöansvar.uttryckt
principiellafrånavståförhållningssätttredje är attEtt
verksamhetförverksamhetpragmatiskt,iställetochutgångspunkter

föroch relevansenbetydelsenmyndighet,förmyndighet prövaoch av



ekologiskt hållbar blirutveckling. slutliga"träffbilden" dettaDen ien
fall självfallet oförutsägbar.mer

bedömningVår urvalet bör samladär görasatt mot en
bakgrund, påminnande det tredje förhållningssättet. dvs.närmast om
kunskap samband olikainom samhällssektorer samtom om
statsförvaltningens verksamheter, och arbetsformer. Vårtresurser
förslag därför följande myndigheter tilldelas särskiltär att ett ansvar:

Vägverket. Banverket,Kommunikationer/ transporter -
SjöfartsverketLuftfartsverket och

kraftnät, den energimyndigheten.Energi Svenska nyae
Vattenfall

Boverket, denByggande boende NUTEK,och nya-
energimyndigheten

bevarandeoch övrigt nyttjande ochAreella näringar av
Jordbruksverket,Fiskeriverket,naturresurser -

energimyndigheten,denSkogsstyrelsen, nya
geologiska undersökning,Naturvårdsverket, Sveriges

Lantbruksuniversitet.Sveriges
NUTEK,och avfallvaruñödenIndustriella processer, -

Naturvårdsverket,Livsmedelsverket,Konsumentverket,
Kemikalieinspektionen

ochArbetarskyddsverketArbetsmarknadsverket,Arbetsliv -
Arbetslivsinstitutet.

utbildninggrundläggandeVälfärd, ochomsorg -
Socialstyrelsen, Skolverket.Riksförsäkringsverket,

Försvarsmakten,internationella relationerSäkerhet och -
Kommerskollegium.Sida och

FinansinspektionenEkonomi och finanser -

spelar"sektorsmyndigheter"Utöver sina funktioner som
ochcentral rollBoverket viktigNaturvårdsverket och en

flesta angivnaregional roll inom delänsstyrelserna viktig ovanaven
områden.

särskiltlänsstyrelser skallallaDärutöver vi ettatt gesanser
de flestahar uppdrag inomeftersom regional nivå sittpå avansvar
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Ansvarsmyndigheter årligadessa områden. bör deni
ÅRR redovisa sittinsatser och resultatenresultatredovisningen av

för ekologisk hållbarhet.arbete
befintligaansvarsmyndigheter från denförslag på utgårVårt

lämpliganalys skullemyndighetsstrukturen. visaOm närmare atten
myndighetför angeläget område böransvarsmyndighet saknas ett en

särskilda börsamhällssektornäraliggaiide Detinom ansvaretutses.en
myndigheter. Endelas mellan tvåkunnaendast undantagsvis

tilldelas särskiltkunnamyndighet skall dock än ett ansvar.mer
innebördsärskildakring detkämfrågoma rörEn ansvaretsav

"Polluter Pays-och behov.för olika insatserkostnadsansvaret
detmodell. Medbör kunna tjänaprincipen menarsom en

förstårsjälvamyndigheternadetnaturligtvis inte äratt som
med insatserförknippadekostnadermiljöbelastningen attmen

ochbefintliga anslagoch inomsektornnormalt skall belasta rymmas
börsainhällssektomivåpåinsatserFör störreramar.

föreslå hurgenerellt uppdragansvarsmyndighetema attettges
fördelas.kostnader böreventuella

departementendet viktigtsammanhangdettal är att
viBlandsärskildadetinnehållet i annatkonkretiserar ansvaret. anser

innebärsärskildadet att:ansvaretatt

verksamhetenmiljöpåverkankvantifiera denochidentifiera som0
medför,ansvarsområdetinom

verksamheten inommål för hurmålennationelladeutifrån sätta0
hållbar,ekologisktbliområdet skall

ochskall nåsmåldessaåtgärder förbehovetkonkretisera attav0
genomförs,åtgärderdessaförverka att

inkl.ansvarsorrirådet,utvecklingen inomföljafortlöpande0
följs,åtgärdergenomfördamiljöneffekter påför att avansvara

ansvarsområdetaktörerna inomsåvältillåterrapportera som0
regeringen.

särskildadetgenomförandekonsekventutesluter inteVi ettatt av
uppgifter iför vissafinansieringsansvaretmedför somattansvaret

Medbreddas.måsteutgiftsområde miljö,20,finansierasdag över
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detta inte sådana verksamheter idag utförsmenar som av
miljömyndighetema automatiskt skall överföras till de myndigheter

utifrån sin ansvarsroll behöver resultaten. Vi kan betydandesom se
effektivitetsvinster med vissa uppgifter genomförs samordnat,att Lex.
övervakning miljön och produktion miljöstatistik. Däremotav av

vi för detta får finansieringsin fördelasatt böransvaret attmenar
dem behöver denna information underlag för sinsom som egen
analys, utvärdering och återrapportering.

4.5 Miljövårdsniyndigheternas framtida
roller

Ett generellt och i fallvissa särskilt för ekologisk hållbarhetansvar
hos respektive myndighet kommer successivt förändraäven att
kraven miljömyndighetema, förstai hand Naturvårdsverket NV.

ofrånkomligtDet detta innebärär de utifrånmåste delvisatt att agera
plattformar, inklusive förändrade relationer till övriganya

myndigheter.
Naturvårdsverket har dag till uppgifti samlande ochatt vara

pådrivande i miljöarbetet. myndighetens instruktion framgårAv att
förhållandeverket i till sektorrnyndighetema skall "arbeta aktivt med

mål, vägledning, samordning och uppföljning berörsom
miljöarbetet". Detta har återkommit övergripande mål isom
regleringsbreven till verket. Roll- och ansvarsfördelningen mellan
Naturvårdsverket och övriga myndigheter har dock relativtvarit vagt
uttryckt eller i vissa fall obefintligt. Naturvårdsverket och respektive
sektorsmyndighet har därför själva definierat relationer.sina Hur
Naturvårdsverket har verkat i sin roll pådrivare, vägledande,som
samordnande och uppföljande har därför kommit bero vilkenpåatt
sektorsmyndighet det frågaär om.

Det inte något fel myndigheterna utformarsjälva detär att
konkreta innehållet i sin inbördes ansvarsfördelning. detTvärtom är
på den nivån förutsättningarna ofta de bästa för detta. Däremotärsom

vi tydligare fortfarande övergripande frånstyrningattanser en men
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effektivisera mellanskulle underlättaregeringen och processen
återkommandefriktionsfri. Deochmyndigheterna dengöra mer

rörandeårenunder deolika nivåerutredningarna på senaste
uteblivenindikationmiljöansvarsektorsintegrering är enenav

regeringsstyming.
myndighetersamtligainnebärförändringsprocessI attsomen

beaktaförsärskiltfallgenerellt, i vissaoch attett ansvarges
angelägetverksamhet dethållbarhetekologisk i sin är attattanser

rollermiljömyndighetemaskonkretiserartydliggör ochregeringen
myndigheter.och övrigadessamellanansvarsfördelningoch

definierasdetbör byggaansvarsfördelningenRoll- och som
sakmiljöområdet. lmyndighetsrollen inomcentraladensom

uppgifterdessabehovetroll ellerdennaförändras inte avav
förfördjupadevidgade ochdetföljdtill ansvaretföråindringama av

förvaltningsuppgifterolikaNaturvårdsverketshållbarhet.ekologisk -
avfall och VA,för jakt,sektorsmyndighettillsynsmyndighet,central

kalkning,naturvård,förmarkförmedelfördelning av
internationelltoch övrigtmedverkan i EU:smiljöövervakning,

hanterasfortsättningsvis ettmåstemiljöarbete ävenetc. -
uppgifterNaturvårdsverketscentral nivå. Dessapå ärsamordnat sätt

bedömerMiljövårdsberedningen att"miljösektorsmyndighet".som
lokalaellerregionalatilldecentraliseragrundsaknasdagdet i att

till andrauppgifterdessaöverförahorisontelltellermyndigheter
Effektivitet,flera.ställningstagandeför vårt ärSkälenmyndigheter.

regelverktillämpninglikartadkrav påochtill kompetenstillgång av
främsta.deär

införandetpåbörjatsarbeteDet avgenomsom
högsthållbarhetekologiskbeaktaoch kravenmiljöledningssystem att
antalhosmiljökunskapenöka stortettkommer attavsevärt

Naturvårdsverketsfrågandettaskenetmyndigheter. I är omav
miljöområdetinomexpertmyndighetencentraladenrollframtida som

irollmed dennamyndighet ävenbehöverregeringenrelevant. Att en
möjlighetendärförVi hargiven. övervägtbetraktar viframtiden som
regeringensrollskulle kunnaNaturvårdsverket somatt enges

ochRRVmiljöområdet påstabsmyndighet inom sätt t.ex.somsamma



har haftStatskontoret i fråga ochvissa stymings-om
effektivitetsfrågor.

Vi dock detta skulle kunna med delsleda till konflikterattanser
Naturvårdsverkets myndighetsuppgifter, dels rollverkets gentemot

Ävenandra myndigheter, kommuner, företag delaroch allmänhet. om
Naturvårdsverkets verksamhet liknas vidredan idag skulle kunnaav

stabsuppgifter framtid behöververket under överskådligattanser
bevara rollsin central miljömyndighet och knytasinte nämiaresom

vilket skulleregeringen, och därmed fjärma från aktörer,sig övriga
formaliserabli resultatet stabsmyndighetsrollen.attav

omfattandeSammanfattningsvis inte behov någraviser av
förändringar det gäller Naturvårdsverkets och övriganär
miljövårdsmyndigheters framtida roller. Möjligen kan det vara

samlandebefogat tyngdpunktsförskjutning fråntala attatt varaom
kansamlandetill "pâdrivande. begreppetViatt attvara anser

tillhörfler myndigheter,orsaka oklarheter där allti somprocessen
samhällssektorerverkar skildaolika departement och inom vittsom

verksamheter.hållbarhetsperspektiven i sinaintegrerar
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Styrformer och styrsignaler5

och förslag:övervägandenSammanfattning av
utvecklinghållbarför ekologisktarbeteStatsförvaltningens en

och denuppdragmyndighetsifrån respektiveutgåmåste
kämverksamhet bedrivs.som

hållbarhet tillekologiskförstyrsignalerRegeringens
komma ioch intekonkretatydliga,måstemyndigheterna vara

politikområden.andrakonflikt med
berördamedsamverkanuppdrag ibör iNaturvårdsverket attges

tvärsektorirellaförförslag hurutarbetamyndigheter ansvaret
skall lösas.problem

framsamverkanuppdrag ibör taMiljömyndigheterna attges
förutbildningsstrategiochgenerell informations-förslag en

handledningar.konkretainklusivestatsförvaltningen,
deförriktlinjerframuppdragiNaturvårdsverket bör att tages

hållbarhet.ekologiskarbete förbolagensstatliga
formisamverkanregionalastärka denbehovfinnsDet att av

ekologisk hållbarhet.förnätverkregionala
hållbarhet börekologiskförbudgetramInförande enav

motsvarandeplan,börytterligare. Dessutomanalyseras en
bör bl.a.Syftetbudgetpropositionen.tillläggasfinansplanen, vara

de olika sektoremas.inomförmått insatseratt ange
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Den politiska utmaningen

För Sverige nåskallatt ekologiskt hållbar utvecklingen
krävs åtgärderaktiva för påverka samhället.att
Knappheten på ändliga och växanderesurser
miljöproblem kommer visserligen på sikt driva framatt

anpassning och omvandling, det skulle hela tidenen men
ske i efterhand sedan betydande påskador miljön
uppkommit eller påknapphet drivit fram kriserresurser
och konflikter på hållolika i världen. Därför behövs en
aktiv bådepolitik i och kommunernastaten för främjaatt

hållbarekologiskt utveckling. Marknadskrafterna kanen
bidra till positiv utveckling, de kan inteen men ensamma
lösa problemen."

Regeringens 1997 års ekonomiska vårproposition 1996/972150prop.
bil 4.s.

5.1 Regeringens styrning de statligaav

myndigheterna

statliga förvaltningstraditionenDen kännetecknas särskilt tvåav
förhållanden. förstaDet kanvad betecknas den juridisktär som som
formalistiska; beslut skall lagenliga, finnasvissa krav på hurvara
ärenden skall beredas och offentlighet skall råda Detavgöras, osv.
andra kraven på politiska resultat, målen skallär iomsättasatt
handling, politik det möjligas konst" Beskrivningen kanetc.-
tillämpas på i alla förvaltningsområden, inklusivestort sett
miljöpolitikens.

bådaDe nämnda förhållandena i praktiken myndigheternager
mycket självständig ställning förhållandei till regeringen.en

självständigheten i sig har lång tradition grundad på förebilden en
domstolarnas oberoende, tydlighet, kompetens och öppenhet iom

agerandet. Genom sin betydande sakkunskap, tillgång till finansiella



och många gånger aktiv olikamedverkan hån externaenresurser
förstärks intrycket driverintressenter, det myndigheternaärattav som

och utvecklingenverksamheten inom respektive ektorer.sina
under ytterligziii:Vad hänt år regeringenår attsom senare

myndigheternadelegerat befogenheter, inte finansiella, tillminst
och ekonomiskaden har skärpt kraven effektivitetsamtidigt påsom

sedanbakgrunden har statsförvaltningenbesparingar. Mot den mitten
flera strukturella förändringar Regeringens1980-talet genomgåttav

olikahar kritiserats med någotförvaltningsstyrning i dagav
årenssak kritiserats deEnförtecken. är senasteattsom

nåttökad delegering till myndighetsnivåin.förvaltningspolitik, med nu
ide statliga myndighetemaRegeringens styming stannargräns. aven

uttalanden.mål och Dettavid allmännautsträckningstor anses gynna
kraftsamlingmöjligheterna tillförsvårarochsektorsintressenstarka

sektorsövergripande insatser.och
lörvaltningspolitikmedlemsländernasanalysharOECD i aven

påstatsförvaltningengelsk.och vägbedömt svensk, är attävenatt
denstödsuppfattning"fragmentiseras". Denna av

slutbetänkandevilken i sittFörvaltningspolitiska kommissionen,
ökasyfteantal förslag iredovisade1997:57 attSOU ett

statsförvaltningen.sammanhållningen i
förvaltningenstatligadenför styrninghar sinRegeringen av

1996:882Förordningenregelverk.sammanhålletbyggt omettupp
regeringensdagiårsredovisningmyndigheters är ett avm.m.

Förordningenmyndigheterna.i styrningenviktigaste instrument av
ochregleringsbrevmellan regeringenskopplingensärskiltframhåller

årsredovisning.myndighetens
påkravuttryckligadockinnehåller ingaFörordningen

Bestämmelsen iliknande.ellermiljöinsatserredovisningar av
lämnaskall årsredovisningeni"Myndigheten ävenförordningens 7 §

förbetydelseväsentligförhållandenandrainformation avom
dockverksamheten kanuppföljning och prövningregeringens av

böroch -insatsermiljöproblembl.a. viktigaretolkas attsom
redovisas.

myndigheternasvad gällerfinnsgenerellRegler ävenartav
anställdade offentligtförvaltningslagen,besluthandläggning, m.m.
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lagen offentlig anställning, LOA ochom myndigheternas
upphandling lagen offentlig upphandling, LOIom
Bestämmelserna i dessa båda lagar omfattar dessutom kommunerna.

Regeringens styrning de enskilda myndigheternaav utövas
två huvudsakliga formergenom dokument. förordningarI medav

instruktioner förhållanden i frågaanges permanentamer om
myndigheternas uppgifter. befogenheter och organisation. Andra
frågor. finansiellatex. tillsättande högreom chefer iresurser, av
myndigheten och ntredningsuppdrag. regleras vanligen i särskilda
regeringsbeslut.

l förordningar med instruktioner samtliga statligaanges
myndigheters respektive huvudsakliga Lippgifter, ledningsfrågor och. i
några fall. hur myndigheten skall organiserad. Stora delarvara av
de statliga myndigheternas verksamheter regleras särskildaäven av
lagar Ävenoch förordningar. i dessa regelverk tilldelas
myndigheterna och befogenheter.ansvar

Regleringsbreven innehåller regeringens årliga "beställningar"
insatser hos och de statliga myndigheterna. Samtidigtvar en av

regleringsbreven bl.a. de finansiella befogenheteranger och
restriktioner gäller för respektive myndighet/verksamhet/anslag.som
Det ocksåär regleringsbreven den formär lämpadärsom mestsom
för regeringen sina krav på de enskildaatt myndigheterna.ange

Under löpande verksamhetsår fattar regeringen vanligen ett
antal ytterligare beslut myndigheternas verksamheter. Detta skerom
huvudsakligen uppdrag, deras förekomstäven har minskatgenom om
sedan regleringsbreven för några år sedan betydelse.störregavs

Regeringen betydandeutövar även informell, och därmeden
mycketavsevärt svårfángad, informell styrningmer av

myndigheterna. Vilket genomslag denna har i form faktiskaav
åtgärder ocksåär mycket svårt bedöma.att

Regeringens propositioner till riksdagen och deltagande i den
allmänna debatten följs självfallet inomäven myndigheterna.
Statsförvaltningen dock inte formelltstyrs vad regeringen ochav
riksdagen avhandlar sinsemellan, endast vadutan regeringenav
bestämmer förordningar, regleringsbrev och andra beslut.genom Det
krävs och förtroendefulltnäraett samarbete och dialog mellan
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departement svenskaoch för denmyndigheter att
skall fungera. myndigheterförvaltningsmodellen Företrädare för

utredningar arbetet medofta regeringens och imedverkar i större
konferenser, och samtalolika seminarier,Vidpropositioner. möten

Regeringskansliet pågårrekrytering tillmellan samt genompersoner
myndigheternasochmellan regeringenslöpande kontakten

representanter.
syfte delge sinockså ofta aktiviteter iRegeringen initierar att

och andraInformation, utbildningarolika frågor.syn
utställningarochdeltagande ikompetenshöjande ärinsatser, mässor

företrädare.myndigheternastill bl.a.vilka riktasaktiviteterandra
förexempelinslagen.ovanliga Etttillhör deTävlingar ettmer

vilken de bästbland verken, idock "Kronomasedanantal år är
Även statsförvaltningensmyndigheterna utsågs.statligafungerande

harbästa årsredovisning utsetts.
vilkenVerksförordningen 1995:1322,i §Regeringen har 7

krav:följandemyndigheter, bl.a. ställtsamtliga statligagäller

bedrivsverksamhetenchef skall tillMyndighetens attse
effektivt.ochförfattningsenligt

skallChefen

på hänsynverksamhetenställsde krav4. beakta avsom
...miljöpolitikenregionalpolitiken ochtotalförsvaret,till

aviserades1996/97:150vårproposition prop.ekonomiskaI årets en
föriställethänsynenbestämmelse sådennaändring attav

utveckling.hållbarekologisktskall gällamiljöpolitiken
särskildaharmyndigheteninstruktionerantalmindre attI ett anges

vilkamyndigheterexempel påNedanuppgifter.miljöpolitiska treges
för miljön.sektorsansvarsärskilts.k.tilldelats ett

med1994:613ändradl992:1467,förordningVägverket,
instruktion:
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l § "Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor
väghållning ochom säkerheten i vägtrafiken. Verkets

huvuduppgifter är att

främja miljöanpassatett vägtrañksystem och enmiljöanpassad fordonstrafik".

Fiskeriverket, förordning 1996: 145 med instruktion:

l § "Fiskeriverket skall verka för ansvarsfull hushållningen
med fisktillgångarna på långsiktigtett sätt medverkar tillsom
livsmedelsförsörjningen och vårt välstånd i övrigt. Verket
skall i enlighet med sitt sektorsansvar för miljön och i
samråd med naturvårdsmyndighetema verka för biologisken
mångfald och därmed rikt ochett varierat fiskbestånd."

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida,
förordning 1995:869 med instruktion:

l § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida
är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala
utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet
till länder Östeuropai Central- och för främja säkerhet,att
demokrati och hållbar utveckling.

Miljöaspektema och myndigheternas miljöansvar ökade betydelse
kommer tilläven uttryck i vissa direktiv till utredningar och översyner

olika verksamhetsområden.av Ett representativt exempel följandeär
utdrag regeringens direktiv dir.ur 1996:1 14 6 till utredningens. ommål och medel för Statens räddningsverk.

"I fortsattett miljöarbete sektorsmyndighetemasär
miljöansvar betydelse,stor vilket medförav utredarenatt
skall särskilt uppmärksamma miljöfrågoma inom
räddningstjänstområdet."



43

dethuvudsakligen inomhurvisar radUppräkningen statliga organ,en
aldrig någonsindetområdet, Sannolikt harmiljöpolitiska engagerats.

strategiskamedarbetebrett upplagttidigare bedrivits såett ansvars-
uppenbartocksåsektor. Detdennaoch integrationsfrågor inom attär

dubbelarbete.deluppdrag ochöverlappandevissadet förekommer en
kännetecknasförvaltningsområdenstatligatill andrarelationl

tydligmiljöområdetinomstymingoch regeringensriksdagens enav
hållna.och allmäntmångarelativtMålen dessutommålstyming. är

resultat-tillned dembrytahar gjortsFörhållandevis insatser att
samhälls-/myndighetsområden.olikaeffektkrav inomeller

tillhärledassamhällsområde vanligenkanMålen inom ett
självklartlikadet inte atthierarki. Däremotform ärvarandra i av en
underordnasellerkansamhällsområdenskilda över-mål inom

statligadenvanliga idockmålkonflikterSådanavarandra. är
finansiellafördelningde vidtydligaoch särskiltverksamheten är av

mellanavvägningarinnebärförändringEn attsomresurser.
därförinnebärmyndighetsnivåntillsektorsmål flyttasochmål/hänsyn

ochRiksdagensegrar.alltiddet intressetnödvändigtvisinte att ena
avvägningar.för dessaalltid detharregeringen ansvaretyttersta

livsmiljögodEnpropositionenbl.a. isammanhang,olika tidigareI
uttrycktsmiljöpolitikensför att:målenhar1990/91:90,prop. som

hälsa.människorsSkydda0
mångfalden.biologiskadenBevara0

medhushållninggodlångsiktigt naturresurser.Främja en0
kulturlandskap.ochSkydda natur-0

olikamångaianvänds i sinochmålMiljöpolitikens turomsätts
med1988:518förordningengäller detta iExempelvissammanhang.

tvåNaturvårdsverket. Denaturvårdsverkförinstruktion Statens
följande:Naturvårdsverketmålen för ärövergripande

internationellanationella ochpådrivande i detochsamlandeVara0
miljövårdsarbetet.

mångfald.biologiskmiljö ochgodSäkerställa en0
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De fyra miljöpolitiska målen kan även spåras i uppdragen till antalett
andra statliga myndigheter. förutom länsstyrelserna, exempelvis:

Skydda människors hälsa:0
Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Arbetarskyddsverket, SSI,
Livsmedelsverket, Sprängämnesinspektionen, Läkemedelsverket och
KEMI.

Bevara den biologiska mångfalden;0
Statens jordbruksverk, Fiskeriverket och Skogvårdsorganisationen.

Främja långsiktigt god hushållning med0 en naturresurser;
Boverket, Sida, Luftfartsverket, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket,
Konsumentverket, NUTEK, SGU, Skogsvårdsorganisationen,
Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Skydda och kulturlandskap;natur-0
Riksantikvarieämbetet, Glesbygdsverket, Försvarsmakten, Statens
jordbruksverk och Skogvårdsorganisationen.

Inom och dessa områdenvart lagstiftningenett i vissävenav anger
utsträckning miljölcrav. Det gäller bl.a. plan- och bygglagen,
skogsvårdslagen, väglagen och arbetsmiljölagen. förstaDet i hand iär
tillämpningen dessa lagar myndigheterna det främstaav som ges
mandatet åtgärda miljöproblem,att

Ytterligare antal myndigheter har roller vilka bl.a.ett inbegriper
eller flera de miljöpolitiskaett målen, ex.vis Koncessionsnämndenav

för miljöskydd, myndigheterna i den s.k. "rättskedjan",
Kustbevakningen, Räddningsverket, Tullverket, forskningsråden,
universitet/högskolor och SCB.

5.2 Styrsignaler för ekologisk hållbarhet

Regeringens vision ekologiskt hållbar samhällsutveckling ärom en
den viktigaste styrsignalen och riktmärke förutgör ett
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statsförvaltningens fortsatta arbete. Innehållet i denna vision måste
konkretiseras och i olikaomsättas styrformer, beslut och fortsatta
initiativ. På nationell nivå konkretiseras visionen nationellagenom
mål fastställs riksdagen. Naturvårdsverket harsom i septemberav
1997 givit förslag på reviderade nationella miljömål syftar motsom
vilket miljötillstånd eftersträvas i ekologiskt hållbart samhälle.ettsom
Regeringen i miljöpropositionenatt våren föreslå1988avser
riksdagen nationella mål utifrån Naturvårdsverkets förslag.

Styrsignalema måste tydliga, konkreta och inte kollideravara
med styrsignaler inom andra politikområden. Samtidigt får inte
styrningen myndigheternasöverta och initiativkraft.eget ansvar

Naturvårdsverket har gjort genomgång regleringsbrevenen av
för 1997 och fann 465 miljörelaterade styrsignaler 170 låg inomvarav
utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård. Signalema utgjordes i
första hand verksamhetsmål 222 st., uppdrag 114 ochst.av
återrapporteringskrav 122 dettast.. I perspektiv finns det naturligtvis

uppenbar risk för styrsignalema rörande ekologisktatt hållbaren
utveckling kan bli väsentligt fler. Eftersom styrsignalerna till
myndigheterna naturligtvis inte bara miljöområdet framstårrör det

intill omöjligt utifrånnäst det antalet förvägi analyserasom stora
eventuella konflikter mellan olika signaler innan de Det kanges.
ifrågasättas det överhuvudtaget effektiv målstymingär haom atten
222 miljörelaterade verksamhetsmål för statsförvaltningen.

Vi det angeläget försökaäratt nedbringa antaletattanser
styrsignaler för styrningen tydligaregöra och effektivare.att Ansvaret
för detta ligger på Regeringskansliet har välja bästa form förattsom

sådant översynsarbete. En analysett målkonflikter viktig del iärav en
sådan Vi har erfaritöversyn. från det pågåendeen

miljöledningsprojektet inom statsförvaltningen flera myndigheteratt
har identifierat antal sådana konflikter, i vissa fallett av mer
fundamental karaktär, mellan mål regeringen.som ges av
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5.3 Styrformer för ekologisk hållbarhet

För statsförvaltningen i sin helhet, inklusive Regeringskansliet, tror
detatt viktigtär dessatt arbete ekologisktse hållbarmot

utveckling lärande Medsom dettaen process. utveckladmenar en
dialog mellan myndigheterna och mellan dessa och respektive
departement för erfarenhetsutbyte och utifrån detta successiven
utveckling styrformer och arbetsmetoderav inkl. nödvändiga
korrigeringar. Vår bedömning grundas statsförvaltningens mycket
diversifierade struktur och det i mångaatt statliga verksamheter finns
dimensioner inteännu tydliggjortssom och vårderats utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Det därförär viktigt alla går inatt i denna

med hög grad lyhördhet,process öppenheten och vilja tillav
successiva förändringar.

För många myndigheter kommer arbetet för ekologisk
hållbarhet innebäraatt går frånatt tillstånd därettman
verksamheternas miljöaspekter många gånger givits låg eller ringa
uppmärksamhet till bedöma ochatt ställning till ekologiskta
hållbarhet i sin myndighetsutövning. Detta kan del håll medföraen
betydande svårigheter samtidigt kan vändas till mycketmen som stora
utmaningar.

Det fundamentalär betydelse arbetetav med miljöatt och
hållbarhet integreras i övrig verksamhet inom respektive myndighet
för det skall bli framgångsrikt.att Statsförvaltningens arbete för en
ekologiskt hållbar utveckling måste därför utgå från respektive
myndighets uppdrag, den kämverksamhet bedrivs.som
Myndigheternas främsta roll den deär spelar inom respektive
samhällssektor och det till förhållandenaär inom respektive
ansvarsområde och uppgifter måstesom ansvar anpassas.
Myndigheternas uppdrag/kämverksamhet normaltär styrd, reglerad
och motiverad olika författningar. Varje myndighet harav rimligen
själv den bästa insikten dessa regelverk. Myndigheterna självaom är
därför lämpademest tillsammans medatt övriga aktörer inom
respektive samhällssektor klarlägga brister och problem, utarbetaatt
förslag till lösningar verka för desamt att genomförs. haratt De bäst



47

förutsättningar för driva arbete för ekologiskoffensivtatt ett
hållbarhet och hur detta skall kärnverksamheten.integreras i

Vi de formella styrformer regeringens använderattanser som
för statsförvaltningen och användas förmåste målstymingen,att styra
dvs. med stöd verksförordning, myndighetsinstruktioner ochav

Ävenregleringsbrev. det kan tyckas motsägelsefullt användaattom
regelverk för målstyming det viktigt dessa formellaärtror att att
instrument fullt eftersomanvänds myndigheterna väl förtrognaärut
med denna styrforrn. för förmedlaStyrinstrumenten används målatt
och uppdrag, inte hur verksamheten skall bedrivas.

däremot behov regelverket förVi inte något kompletteraavser
heller behovmyndighetsstymingen. Vi inte någotser av en ny

ekologisk hållbarhet. Skillnadermyndighetsorganisation för och
olikheter mellan samhällssektorer dessutom behovetgör att av
likformigt gäller genomförandetagerande det inomnär
statsförvaltningens olika delar bör stå tillbaka.

sker de olika regelverken, dvs. vilkaHur styrningen via
styrsignaler avgörande för genomslag framgång i detochärsom ges,

samtidigtfortsatta arbetet. Vi bedömer detta de svårasteäratt ett av
områdena.

myndigheter statsförvaltningen generelltAlla inom skall ettges
förbeakta för ekologiskt hållbar utvecklingför inomatt ramenansvar

formella för dettasin kämverksamhet. styrsignalenDen är
dess medverksförordningen där regeringen aviserat ändring ien

hållbarmyndigheterna skall beakta ekologisktinnebörden att
inledningsskede dock det räcker medutveckling. vi inteI ett tror att

den tidigaredenna signal. Erfarenheten visar formuleringenatt attom
verksamhetbeakta bl.a. miljöpolitikenmyndigheterna hade i sinatt

haft uppmärksamhet önskvärd.alltid har deninte som vore
tydligare styrsignaler för dethar därförVi övervägt om

skulle kunna myndighetsinstruktioner ellergenerella viaansvaret ges
effektivtregleringsbrev. Vår bedömning dock det blir mindreär attatt

använda dessa former för något generellt skall gälla. finnsDetsom
enligt uppfattning tyder dessa styrformer skullevår inget attsom
skapa det nödvändiga för arbetet. kanDetengagemanget t.o.m.
motverka syftet särbehandla miljöfrågoma förhållande tilliattgenom
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andra generella krav. Vi därför mindre formellatror styrfomreratt
dialog, informations-t.ex. och kunskapsspridningsom bättreär

lämpade.
En central fråga fördelningär regering och riksdagannan av

fastställda miljömål och åtgärdsbehov mellan olika
ansvarsområden/sektorer för problem tydligt tvärsektoriella.ärsom
Några exempel på sådana problem belastningär närsalter påav
vattenmiljön eller utsläppen koldioxid till atmosfären där källornaav
finns inom många sektorer. Det framstår samhällsekonomisktsom
ineffektivt mål för åtgärder föratt alla källor eftersom detsättssamma
kan betydande skillnader i kostnader mängd reduceratvara per
utsläpp. Samtidigt det viktigt beaktaär helheten, dvs. den strukturatt
och det sammanhang i vilket åtgärderna genomförs. Utsläpp från
många små källor kan svårare hantera från några fåatt änvara stora
källor kostnaden i detäven fallet högre. I dettaärom senare
sammanhang det också viktigt påpekaär de källorna oftastatt att stora

föremål för tillståndsprövningär och tillsyn enligt gällande regelverk.
Åtgärdsarbetet för de små källorna förutsätter ofta, vid sidan av
eventuella ekonomiska stynnedel, målstyming med informations-en
och utbildningsinsatser regler.änsnarare

Vår slutsats det finnsinte någon generell lösningär på huratt
åtgärdsansvaret skall fördelas det något får analyserasärutan att som

från område till område.närmare Naturvårdsverket har nyligen till
regeringen överlämnat förslag på reviderade miljömål och skall vid
årsskiftet överlämna analys de samhällsekonomiskaen av
kostnaderna för dessa mål. föreslårVi Naturvårdsverket därefteratt

i uppdrag för tvärsektoriellade problemen tillsammans medattges
berörda myndigheter utarbeta förslag på hur skall fördelas.ansvaret
En viktig aspekt blir beakta de styrmöjligheter respektiveatt som
myndighet förfogar och där så påkallat föreslå ändringar. Viöver är
vill särskilt påpeka behovet identifiera vilka bemyndigandenattav

nödvändiga för respektive myndighetsär agerande.som
Vi har tidigare begreppet lärande ochanvänt troren process

det dettajust skall eftersträvas.är Vi regeringensatt attsom anser
uppdrag till myndigheterna allti väsentligt innebär förändringar av
perspektiv och arbetssätt. Därför finns det behov utvecklaattav
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styrformer inte utgår från kommerregelverken. Härsom
miljömyndighetema kunna ha tillsammansnyckelroll medatt en
Regeringskansliet. Vi föreslår därför regeringenatt ger
miljömyndighetema i uppdrag samverkan frami förslag påatt ta en
generell informations- och utbildningsstrategi inklusive konkreta
handledningar och utbildningsmaterial.

Affarsdrivande verk och statliga5.4

bolag

finns principiella skillnader mellan de affärsdrivandeDet inte några
förvaltningsmyndighetemaverken och det gäller regeringensnär

styrformer. har också vårt förslag till myndigheter med särskiltVi i
föreslagit antal affärsdrivande verk. allmänt har viRentettansvar

hardock uppfattningen flera dessa verk initiativden att egetav
verksamhetsrelaterade miljöfrågor.arbetat med Statens Järnvägar var

systematisktförsta "företagen" landetde i sättt.ex. ettett somav
miljöfrågor verksamhet. I dettabörjade arbeta med inom sin

konflikter mellanpåpeka det kan finnassammanhang vill vi dock att
affärsdrivande verken och kravenläggs dede avkastningskrav som

ekologisk hållbarhet.och arbete förmiljöhänsyn
statligt bolagför direkt åläggamöjligtinteDet är att ettstaten
motsvarandehållbarhetmiljöfrågor och ekologiskförsamma ansvar

agerandeBolagstyrelsensläggas på myndigheter.det kanansvar som
angelägetSamtidigt det naturligtvislagstiftning.särskild ärstyrs av

för ekologisktför bolagenverkar ettägare attatt staten agerarsom
defunnit samlad redovisninghar inte någonhållbart samhälle. Vi av

själva haft möjlighetmiljöarbete och har intestatliga bolagens att ta
deflera liktsådan. dock bolagen,för Vifram underlaget vet att aven

miljöarbete.affärsdrivande bedriver organiseratverken, ett
arbetar förbolagviktigt alla statligatycker dock detVi är attatt

verka denna riktningför iekologisk hållbarhet. Ett ärsätt attstaten att
föreslårhållbarhet. Viarbete för ekologiskförriktlinjer ettange

uppdrag utarbetaNaturvårdsverket idärför regeringen ettattatt ger
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förslag till sådana riktlinjer för bolagensstöd fortsatta arbete.som
Detta bör föregås uppföljning och utvärdering de statligaav en av
bolagens miljöarbete.

5.5 En bred delaktighet
Hållbarhetsperspektivet har stark lokal anknytning. I Sverige detären
särskilt det mycket utbreddaaccentuerat lokala Agenda 21genom
arbetet. Vi också det skalltror möjligt genomföraatt deattom vara
förändringar nödvändiga förär samhällsutvecklingen skallattsom

ekologiskt hållbar måste de socialt accepterade vilket bl.a.vara vara
kräver bred delaktighet. Enligt vår uppfattning det därför viktigtären

i möjliga mån delegerastörstaatt och tillräckliga befogenheteransvar
för genomförandet, inte bara från regeringen till myndigheterna utan
också vidare till regionala, lokala myndigheter och aktörer inom
ansvarsområdet.

Hållbarhetsperspektiv på samhällsutvecklingen talar i sig
tydligt för vikten tillvarata och beakta rad olika aspekter,attav en
erfarenheter och intressen. Vi detta särskilt gällerattanser
myndigheternas anställda på alla nivåer. lärandeDe måsteprocessen
försöka fånga in så mycket kreativitet möjligt för bliattsom
framgångsrik. Flera skäl talar för det sedan många år välatt
etablerade arbetet inom arbetsmiljö ochpartsgemensamma
effektivitetsområdena bör utvecklas till omfatta ävenatt
myndigheternas interna arbete för ekologisk hållbarhet.

Vi det finns behov regionala nätverk föratt övervägaattanser
ekologisk hållbarhet. Verksamheten bör ha till uppgift knyta ihopatt
tillgängliga kunskaper och erfarenheter praktiskt tillämpat arbeteav
och bör huvudsakligen rikta sig till regionala myndigheter, kommuner
och företag. Vi har ingen färdig modell för hur detta skall till.
Länsstyrelserna kan regionala naturligtstatens ettsom organ vara nav
för sådana nätverk. Vi har dock konstaterat två utredningar nyligenatt
avlämnat förslag bygga myndighetstmkturer påattom upp nya
regional nivå, dels Kemikommittén SOU 1997:84 dels Utredningen

avrinningsområden SOU 1997:99. Förslagen remissbehandlasom



5l

Skulleför obekant.ärför närvarande hur deoch mottas oss
dessa förslag vigenomföra attregeringen enöverväga att anser

ekologiskförarbetestatsförvaltningensförankringregional av
föras dit.hållbarhet bör

Uppföljning5.6

förregeringensförverkligandetförHuvudfrågan enprogramav
kanhållbar hur ettsamhällsutveckling programmetär gesekologiskt

myndigheternautsträckningvilkenoch iinnehålluppföljningsbart
delegeringochMålstyrningverksamheter.det i sinaprioriteraförmår

såIuppföljning.effektiv mottopåkravsärskiltställer stortansvarav
prioriteradepolitisktandrafråndettaskiljerdet ingetär programsom

uppgifter.
tillhänsynkopplarregeringenbradet attVi ärattanser

till deverksamhetmyndigheternasutveckling ihållbarekologiskt
formenlämpliga är attställs. Deneffektivitetskrav mestövriga som

kanPå detta sättregleringsbreven.årligadeikraven anges
målandratillförhållandeiavvägningarsynliggöras,prioriteringarna

uppföljningredovisning,kravenlikställsVidarelikaså.och hänsyn
berednings-heltolyckligtDetolika insatser.allaför nyaomvoreetc.

område.dettaetablerades inombeslutsforrneroch

Övriga initiativ5.7

hållbarhet iekologiskförbudgetraminförandetVi att av enanser
Finansiellaytterligare.analyserasbörfrågastatsbudgeten är somen

anslagen inom ettomfattar änvilkaslag,detta meravramar
civilaoch detu-landsbiståndetinomlängesedanfinnsutgiftsområde,

ochfinansielladentydliggörademmedSyftet är attförsvaret.
mellansambandenframhållahelhetenverksamhetsmässiga attsamt

departementsområden.ochsektorerolikainominsatser
medutvecklingsarbetepågåtttillbakaårflera ettsedanharDet

sådanVistatsbudgeten. atti trormiljöräkenskaper enunderlag



redovisning skulle ha särskilt värde och föreslårstort utifrånnu att,
hitintills bedrivet arbete, sådan på försökgörs bilaga tillen som
budgetpropositionen i full vetskap fortsatt utvecklingsarbeteatt är
nödvändigt. Vi vidare incitamenten föratt och regeringensanser
möjligheter bedöma resultatenatt samhällssektorers insatser börav
utvecklas. Detta kan åstadkommas form plan förgenom en av
ekologisk hållbarhet, liknande regeringens årliga ñnansplan. Syftet
med planen bör bla. mått för de olika sektoremasattvara ange
insatser för kommande år.

Vi regeringen i ökad utsträckningatt bör utnyttja de s.k.anser
stabsmyndighetema för uppdrag inom området ekologisk hållbarhet.
Uppdragen bör syfta till följa och utvärdera myndigheternasatt upp

och insatser.ansvar



53

Konsekvensbedömning6 av

förslagMiljövårdsberedningens

ochsamhällsutvecklinghållbarekologisktvisionRegeringens enom
politisktär ettdennaiföredöme processskall ettatt staten vara
uppstårkostnadereventuelladetäckande somochområdeprioterat av

politiskaskemåstevisiondenna genomrealiserandetvid av
utvecklatillsyftar attochlagtharviförslagDe somprioteringar. som

innebärsamhälle,hållbartekologisktroll istatsförvaltningens ett
inledningskedetunder genomåtagandenekonomiskavissa

vårEftersominfonnationsinsatser.ochutbildnings-utrednings-,
förskallsjälvamyndighet ansvararespektivehuvudlinje är att

ordinariesinmedhållbarhetekologisktillhänsynintegrera
skall inrymmasnormaltocksåkostnadernaviverksamhet attanser

dockvitidsperspektivlängrenågot menaranslag. Ibefintliga ettinom
hållbarekologisktförarbetesystematisktettatt mer

effektersamhällsekonomiskapositivatillledersamhällsutveckling
negativoch attmedhushållningblaeffektivare resursergenom

förebyggs.miljöpåverkan
kvinnormellanjämställdhetenregionalpolitiken,gällerdetDå

inteviarbetetbrottsförebyggande anserdetfrågaioch män samt om
konsekvenser.någraharförslagenatt
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