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förkortningarochFackordlista

miljöförhandlingsprogramAgenda 21Agenda 21 är ett
konferensvid FN:sutvecklingoch antogssom

1992.utveckling de Janeirooch i Riomiljöom

Byggstandardiseringen.BST
för bygg-standardiseringsorganAuktoriserat

området.

standardiseringsorganisa-västeuropeiskaDenCEN
tionen.

Standardization.forCommitteeEuropean
de Nonnalisation.Comité Européen

standardiserings-västeuropeisktfor alltSvarar
elektroteknikområdenallaarbete inom utom

telekommunikation.och

Environment.CommitteeProgrammingCENCEN/PC7
miljöarbete.samordnarLeder och CEN:s

kommitté inomand Research,StandardizationCEN/STAR
forskningsansölmingarhandläggerCEN som

förochtekniska kommittéerfrån CEN:s svarar
forskningsprogramtillkontakterna EG:s

and Testing.Standards, Measurement

ElectrotechnicalforCommitteeEuropeanCENELEC
Standardization.

standardiserings-västeuropeisktförSvarar
elområdet.arbete på

Standards,ProductEnvironmental inAspectsEAPS
for theGuideinriktat ISO 14060arbete mot -

productenvironmental ininclusion of aspects
medGuide 1997,standards. Jämför ISO 64

titel.samma
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EMAS EG:s miljöstymings- och miljörevisionsförord-
ning.
The Eco-Management and Audit Scheme
EMAS the Scheme voluntary schemeor a
introduced the European Communityto
Member States by Council Regulation EEC
No 1836/93.

ENAPS Environmental in product standards,aspects
arbetsgrupp inom CEN PC7, CEN/PC7/WG
ENAPS.

ETSI European Telecommunications Standards
Institute. Svarar för västeuropeiskt
standardiseringsarbete på telekommunikations-
området.

Helhetssyn Rådets resolution den 21 december 1989av
helhetssyn bedömningpå överens-om en av

stämmelse.
Global Approach Council Resolution of 21 December 1989 on a

global approach confonnityto assessment
90/C 10/01.
Resolutionen formulerar EG:s helhetssyn på
provning och godkännande. syftar tillDen att
uppnå ömsesidigt godkännande provningarav
och certifieringar inom såväl det frivilliga som
det obligatoriska området.

HSS Hälso- ock sjukvårdsstandardiseringen.
Auktoriserat standardiseringsorgan för hälso-
och ukvårdsområdet.

IEC International Electrotechnical Commission.
Svarar för global standardisering på elområdet.

IKH Kran- och Hisstandardiseringen.
Auktoriserat standardiseringsorgan inom lyft-
teknikområdet.
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standardiseringsorganisa-internationellaDenISO
tionen.

Standardization.forOrganizationInternational

standardiseringen.InformationstekniskaITS
förstandardiseringsorganAuktoriserat om-

telekommunika-informationsteknik ochrådena
Är imedlemmarnasvenskadetioner. en av

ETSI.

vilketverkar,organisationdärOmgivningarMiljö
flora,mark,luft,omfattar naturresurser,vatten,

mellansamspeletmänniskanfauna, samt
dessa.

sträcker sigsammanhangdettaIAnm. -
tillochorganisationinifrån utomgivning en

globaladet systemet.
organizationwhichinSurroundingsEnvironment an

naturalland,including air, water,operates,
theirandhumans,fauna,flora,resources,

interrelation.
extendthisNOTE-Surroundings in context
globaltheorganizationwithin tofrom an

system.
14050.ISO/DISoch14004ISO

aktiviteter/Verk-organisationsDelarMiljöaspekt enav
kaneller tjänsterproduktersamhet, som

miljinverka på
activities,organizationsofElementEnvironmental pro-an

with thethat interactservicesducts enaspects canor
vironment.

14050.ISO/DIS

negativantingenmiljön,förändring iVarjeMiljöpåverkan
resultatdelvisellerhelt är ettpositiv,eller som

aktiviteter/Verksamhet,organisationens pro-av
eller tjänster.dukter
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Environmental
impact Any change the environment whetherto

adverse beneficial, wholly partiallyor or
resulting from organizations activities,an
products services.or
ISO/DIS 14050.

Moduler Rådets beslut den juli22 1993 modulerav om
för olika stadier i förfaranden vid bedömning

överensstämmelse regler för anbring-samtav
ande och användning CE-märkningav om
överensstämmelse, avsedda användas iatt
tekniska harrnoniseringsdirektiv. 93/465/
EEG

Modular Approach Council Decision of 22 July 1993 concerning
the modules for the various phases of the
conformity procedures and theassessment
rules for the affixing and of the CEuse
confonnity marking, which intended betoare
used in the technical harmonization directives.
93/465/EEC.

Nya metoden Rådets resolution den 7 maj 1985av om en ny
metod för teknisk harmonisering och stand-
arder 85/C 136/01.

New Approach Council resolution of 7 May 1985 on a new
approach technical harmonization andto
standards 85/C 136/01.
Den metoden innebär endast väsentligaattnya
krav till skydd för liv, hälsa, säkerhet och
miljö i direktiv. Tekniska detaljspecifi-anges
kationer harmoniseradei europeiskaanges
standarder.

SEK Svenska Elektriska Kommissionen.
Auktoriserat standardiseringsorgan inom det
elektrotekniska området.

SIS Standardiseringen i Sverige.
Centralorgan för standardiseringen i Sverige.
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Material- och Mekanstandard.SvenskSMS
standardiseringsorganAuktoriserat inom

och mekanområdet.material-

Standardiseringsgruppen.AllmännaSTG
förAuktoriserat standardiseringsorgan ett

och teknikornråden,antal branscherstörre som
tvärteknik,ochexempelvis allmänna grunder

för-bränslen,personlig säkerhet,arbetsmiljö,
kvalitets-och fritid,packningar, hem, sport

miljöledning,livsmedel och foder,teknik, yttre
bioteknik.miljö och

och teknisk kont-för ackrediteringStyrelsenSWEDAC
andBoard for Accreditationroll. Swedish

Conformity Assessment.

Trade.Technical BarriersAgeementTBT-avtalet toon

Tryckkärlsstandardiseringen.TKS
tryck-forstandardiseringsorganAuktoriserat

kärlsornrådet.

World Trade Organization.WTO
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Sammanfattning

Uppdraget
metod forföreslåochhuvuduppgift övervägaärUtredningens att en

standardiseringsarbetet.svenskadetikan integrerasmiljöhänsynhur
tekni-svenskaochstandardiseringsorgansvenskaföreslå hurskallVi

standardiserings-alltimiljöhänsyntillbidrakan tasska attexperter
utarbetamiljöaspekter,definierasärskiltskall viarbete. Därutöver en

områden.prioriteradeutpekaochhandlingsplan
utvecklats ihardagSverige ifastställdes istandardall95 % somav

byggatillfrämstsyftar därförförslag attVårasamarbete.internationellt
forgrundblikanbasverksamhetnationellstark ensomupp en
ocheuropeisktmiljöhänsyn iförsvenska insatsereffektiva

standardiseringsarbete.internationellt

Utredningen

underbedrivitsharsammanträden. ArbetetfemhaftharUtredningen
med SIS,underhandskontakterhaftharUtredningenmånader.cirka 4

ochKommerskollegiummedstandardiseringsorganende åtta samt
SWEDAC. Detkontroll,tekniskochackrediteringförStyrelsen

istuderatsharstandardermiljöhänsyn imedinternationella arbetet
DeutscheBerlin hos DIN,besök ividprotokolloch ettsamtrapporter

e.V.Institut für Normung

Målsättning

utred-vilka hargrundtankar,formulerats i tvåhar styrtMålsättningen
arbete.ningens

standard-miljöhänsyn imedarbetetgrundtankeförstaEn är att
Varjestandarder.miljöbedömdatillskall ledapå siktiseringsarbetet

definieradmiljöbedömning,skall genomgåstandardförslag enen
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exempelvis fastlagd i standarddokumentprocess, ett ISO Guidesom
64, IEC Guide 109, eller checklista. Resultatet miljöbedömningenen av
skall redovisas i standarden. Miljöbedömningen kan exempelvis införas

informerande alternativatext, material-som eller processval,som som
vamingstext eller på Vi föreslårsätt.annat på sikt särskild rubrikatt en

Miljöbedömning eller Environmental Assessment- införs i standardi--—
seringsorganisationemas redigeringsregler.

En andra grundtanke miljöbedömningenär att skall bli likaen
normal självklar del i allt standardiseringsarbete. Miljöbedöm-som
ningen i linjeorganisationen,görs deni vanliga kommittén. Där finns
teknisk kompetens och där finns miljökompetens, vilken också måste
vidareutvecklas. Information och utbildning i miljöfrågor därförär en

i våra konkretastor förslag.post Vi detta effektiv ochser som en
kostnadsbesparande till milj öbedömdaväg standarder.

Våra förslag måste i sammanhang med standardiseringens kulturses
och tradition. Standardiseringen principär frivillig och bygger påav
samförstånd. Standardiseringsorganen, nationellt, europeiskt eller
globalt, tillhandahåller arbetsprocess. Standardiseringen deen görs av

använder Dessa användare,som intressenter, bestämmerprocessen.
standardens tekniska innehåll och står för och kostnader förresurser
arbetet. Att i vårt fall påverka Standardiseringen, särskilt internationellt,
handlar i hög grad stimuleraatt och de skildaom övertygaengagera,
intressentema miljöhänsyn.nyttanom av

Milj öaspekter och miljöhänsyn
Det åligger utredningen definiera miljöaspekter.att Vi har förstannat

miljöaspekteratt och miljöhänsyn bredsåge definition möjligt,en som
helt i anslutning till Agenda 21. Agenda har21 miljösyn präglasen som

bredd, denstor innefattar hela denav miljön och allayttre mänskliga
aktiviteter. Den innefattar också den sociala miljön och kulturmiljön.
Det handlar här fortgående utvecklingsprocess.om Vi ocksåen är
övertygade miljöaspekteratt begreppärom ett fortlöpande fårsom
förskjutningar i sitt betydelseinnehåll. Miljöhänsyn kan snävareges en
definition. I den här utredningen vi med miljöhänsyn allaavser
aktiviteter begränsar miljöpåverkan.som

Rena arbetsmiljöfrågor och hälsofrågor har vi inte behandlat, då vi
dessa inte ingåratt i utredningensanser uppdrag.
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Förslag

Förslagenförslag.lagt seriehar vimålsättningaruppnå dessaFör att en
standardiserings-ochintressenterövrigavadpåfokushar sin staten,

föreslår viförslagentillinledning ettSomkanorganisationerna göra.
näringslivet-ochbåde inomledningsorgan-allauttalande från staten

priorite-ochangelägenstandardiseringsarbetet ärmiljöhänsyn iatt en
heltskallförslagnedan angivnaföreslåruppgift. Virad att genom-vara

beslutats.efter det insatsernaårförda inom 5
uppdragimyndigheterberörda attRegeringenföreslårVi att ger

avtal,iinkommermiljöhänsynreglergenerellaförarbeta att om
standardiseringsfrågor.med bäring påöverenskommelserregelverk och

övergripandeförhandlingar därinternationellaiSvenska representanter
bevakauppdragfårstandarder ioch attföreskrifterfrågor tas uppom

miljöhänsyn ifå införutsättningargodaskapasHärmedmiljöfrågor. att
standard.internationellocheuropeisk

deltar isvenskaRegeringenföreslår representanter,Vi att somger
förarbetadirekt uppdrag attEG-direktiv,utarbetar attettsomgrupper

tillmandatenoch iEG-direktiven inikommer inmiljöhänsyn
standardervidare in idådirektiven börMilj iCEN/CENELEC.

omfattasprodukterCE-märkningenomfattasoch komma att somavav
direktiven.av

Vistandardiseringsarbetet.led iviktigtremissenallmännaDen är ett
medverka ibörmyndigheterberördauttalarföreslår Regeringen attatt

remissgranskningenbedömerViremisser.miljögranskningen attav
därfalltill deprioriteras ettinledningsskede måsteunder långtett

klartsynpunkter påmyndighetsbegärstandardiseringsorgan enen
milj öfråga.preciserad

ochi SISRegeringenföreslår representanterVi statensatt ger
lednings-andrafullmäktige ochstyrelser,standardiseringsorganens

miljösynpunkter.drivabevaka ochuppdragdirekt attettorgan
standardiseringsorganensochingå i SISmiljöarbetet börUppgifter om

årsredovisningar.
istandardiseringsorganensoch representanterföreslår SISVi att

standardiseringsorganisa-internationelladeledningsgrupper inom
miljbevakadriva ochuppdragfår direkttionerna attett

miljöhänsynuttalarorganisationer ärnäringslivetsföreslårVi attatt
standardiseringsarbetet.medverkande iuppgift för allaviktigen

bildarstandardiseringsorganenoch nät-SIS ettföreslårVi att
SIStill inomtvåför miljöarbetet. Enverk/kompetenscentrum personer

miljösamordnare. Dessatillrespektive standardiseringsorganoch utses
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skall under ledningens initierapersoner och driva frågoransvar om
miljöhänsyn i standarder. Vi föreslår också standardiseringensatt
ledningsgrupp, STL, samordningsgmpputser för miljöarbetet inomen
SIS och standardiseringsorganen. Det bör åligga SIS och standard-
iseringsorganen vidare finna denatt organisationsfonn bästsom gynnar

svenskt agerandeett i europeiskt och internationellt standardiserings-
arbete.

Vi föreslår Regeringen anvisaratt särskilda medel och SIS ochger
standardiseringsorganen i uppdrag anordna nedanatt angivna utbild-
ningsinsatser. En kurs Miljöhänsyn i standarder utvecklas och genom-
förs i två-stegs utbildning. I förstaett tre-dagarsen kurs,steg, en
utbildas de nämnda miljösamordnama och övri nyckelpersoner.ovan ga
Detta första bör genomförassteg inom år efter beslut.ett I andraett

en-dags kurs,steg, utbildar dessa i sinen 3000tur närmare experter,
inklusive nytillkommande, från 600 tekniska kommittéer under totalt
100 kursdagar. Kurserna avgiftsfria.är I uppdraget ingår också att ta
fram kursmaterialet, Handbok Miljöhänsyn.en

Vi föreslår serie pilotprojektatt Miljöhänsyn i standarderen startas
inom standardiseringsorganisationema. Pilotprojekten syftar främst till

bygga kompetens,att rutiner och erfarenheter tillupp snabbt fåsamt att
i gång konkreta aktiviteter på basplanet.

Arbetet med miljöhänsyn måste främst drivas internationellt. Vi
föreslår Sverigeatt några år aktualiserar revidering ISOom en av
Guide 64 och IEC Guide 109. Vi föreslår också sektorguideratt
utvecklas inom de olika standardiseringsområdena, något avsevärtsom
förstärker tydlighet, konkretion och användbarhet. Sverige bör här vara
berett till aktiv medverkan, vilket bl.a. kan betyda åta sigatt
ordförandeposter och sekretariat.

Vi föreslår slutligen SIS och standardiseringsorganenatt bygger upp
administrativa regler och rutiner i linjeorganisationen för föra inatt
miljöhänsyn i standarder. Varje standardförslag skall genomgå en
miljöbedömning, enligt ISO Guide 64, IEC Guide 109 eller checklista
enligt bil 2.2. Miljöbedömningen skall dokumenteras i protokoll och
remissbrev och följa förslaget till fastställandet. Det skall klart framgå

standarden den genomgåttatt miljöbedömning.av Sverige skallen
verka internationellt för rubrikatt Miljöbedömning kommer in ien ny
de internationella redigeringsreglema.

Prioritering

Prioriteringen bör i ske istort tre-stegs Den kanen process. ses som en
kronologisk ordning för förslagens genomförande.
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det förstaFör bör verksamheten tydligamed mycketstarta snarast
signaler från Regeringen, SIS och näringslivet miljöhänsyn iatt
standardiseringsarbetet angelägen och prioriterad uppgift. Dettaär ären
nödvändigt för arbetet skall kunna bedrivas kraftmed full påatt
basplanet.

Olika ledningsorgan och får bevaka ochi uppdragrepresentanter att
driva frågor miljöhänsyn.om

det andra det konkretaFör måste arbetet och standardi-inom SIS
seringsorganen Regeringen bör särskilda ochanvisa medelstarta. ge

och standardiseringsorganenSIS i uppgift genomföra följande:att
bilda nätverk/kompetenscentrum för miljöarbetetatt

bred utbildning miljösamordnare, projektledare ochatt starta en av
de tekniska kommittéemai utarbeta handböckerexperter samt

m.m.
bygga för miljöbedömningrutiner standarderatt upp av

pilotprojektserie inom standardiseringsorganenatt starta en
tredjeI kommer kraftfullt vilketinternationellt agerande, iett steg ett

kräversig nationell bas kunskaper erfarenheter.och Myn-en av egna
digheter bör i detta skede hunnit bygga föroch kompetensupp resurser

effektiv medverkan remissgranskningeni standardförslag.en av
föreslår förslagenVi skall helt genomförda fråninom år5att vara

beslut.

Kostnader

Vår grundsyn arbetet med föra in miljöhänsyn standardise-iär att att
ringsarbetet helt normal del standardiseringsverksamheten. Detär en av
betyder vi i princip standardiseringens miljökostnaderatt attanser
skall bäras standardiseringens intressenter helt enligt vanliga rutiner.av
Staten också standardiseringens intressenter med bl.a. särskiltär en av

för medborgarnas liv, hälsa, säkerhet och miljö.ansvar
föreslårVi Regeringen myndigheter statligaoch andraatt ger

klara uppdrag bevaka miljösynpunkter i interna-representanter att
tionella förhandlingar. Motsvarande gäller standard-näringslivets och
iseringsorganens dessaVi uppgifter helt liggerrepresentanter. attanser
inom för den normala verksamheten.ramarna

Myndigheternas medverkan i remissgranskningen standard-av
förslag kan bli betungande. Med arbetsfördelning bland berördarätt
myndigheter och med de prioriteringsregler förslagen börVi iger
emellertid denna uppgift kunna gå in den normala verk-iäven
samheten.
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angeläget snabbt komma med arbetet medi gångDet är att
standardiseringsarbetet. föreslår därför Regeringenmiljöhänsyn Vii att

standardiserings-särskilt anslag Miljöhänsyn i svensktanvisar SIS ett
förslag begränsat till fem-års period.arbete. Anslaget enligt vårtär en

genomföra föreslagna utbildningsinsatser harplanera ochAtt
kostnadsberäknats ledning, administration ochtill MSEK 2,6. För

den internationellafrämst för kunna följa och medverka iatt
femmiljöstandardiseringen bör år under år.MSEK 0,2 avsättas per

Anslaget till under fem-årsperiod, medbör uppgå MSEK 3,6 en
tyngdpunkten förlagd under de första åren.tre

pilotprojektföreslår standardiseringsorganen serieVi startaratt en
för kunskap erfarenheter.komma och för bygga ochi gång attatt upp

finns områden saknar tydliga och ekonomiskt starkaDet som
miljöfrågoma kan mycket angelägna. Statligaintressenter och där vara

medel inom bör för angelägna insatser.MSEK 1,0 reserverasramen
slutliga framgången med projektet Miljöhänsyn i svensktDen

standardiseringsarbete och faller vad skerstår i mycket med som
föreslår här skall kunna olikainternationellt. Vi Sverige initiativ,att ta

bl.a. Guidemedverka i revideringar ISO Guide 64 och IEC 109.av
Statliga medel inom MSEK 1,2 bör för dessa insatser.ramen reserveras
Sammantaget betyder detta vi förslår Regeringen anvisar SIS ochatt att

och särskildSO särskilt anslag på MSEK 3,6 därutöver görett en
kan disponeras vid behov efter särskildreservation på MSEK 2,2 som

Kostnadsförslagen specifi-överenskommelse. tidsbegränsade ochär
cerade.

Informerande delar

harOvan givits relativt ingående sammanfattning utredningensen av
kapitel och följande kapitlen2 4 och informerandeDe 5 är av mer
karaktär. kapitel redovisar bakgrundsfakta4 vi till utredningensI
förslag. bl.a. metoder föraHär in miljöhänsyn, förklarasattanges
miljöaspekter och miljöhänsyn redovisas pågående miljö-samt
standardisering. kapitelI kort redovisning standardiserings-5 ges en av
arbetet och alla nationella, europeiska och standard-internationella
iseringsorganisationer.
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Summary

Commission

NovemberIn 1996, the Swedish decidedGovernment appointto a
special investigator commissioned method for howto propose a
environmental be integrated in the Swedish standardizationaspects can
work. The investigator supposed make recommendations howto on
Swedish standardizing bodies and Swedish technical takeexperts can
environmental into in all standardization work. Inaspects account
addition, the investigator supposed define various environmentalto

devise plan of action and identify prioritizedaspects, a areas.
Occupational health safetyand and general health aspects notare
included in the Committee’s proposals.

of all95 % standards adopted Swedenin today have been developed
in international cooperation. The Committee’s proposals thereforeare
primarily aimed building Swedish nationalat strongup a programme
that forbasis effective efforts environmentalintegratetocan serve as a

in andEuropean international standardization.aspects

Swedish standardization

SIS the Swedish Standards Institution the forcentral body
standardization in Sweden. SIS independent, impartial, non-profitan
organization with members from both the private and public sectors.
The Government charterits and appoints its chairperson. SISwrote
adopts Swedish standards and publishes and sells standards.

Standardization Swedenin decentralized. authorizesSIS
standardizing bodies that take responsibility for standardization within
their particular industrial specialty fields. Thesesectors or
standardizing bodies eight, independent organizationsat present are,
with their members and executive boards. All technicalown
committees, project and working associated withteams groups are one
of these standardizing bodies.
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technical600total of about 6,300 participate inA experts
revisedtoday. Each 2,000Swedencommittees in new oryear some

adopted, of which than 95 %Swedish standards aremoreare
standards.transposed international Europeanor

Committee

andofThe has been assisted by committee 10investigator experts aa
with thehas had informal SIS,secretariat. The investigator contacts
of Trade andand with the National Boardeight standardizing bodies,

for Accreditation and Conformitythe Swedish Board Assessment
of environmentalinternational work with inclusionSWEDAC. The

ofbeen studied and minutesin standards has in reportsaspects
furwell Deutsche Institut Normungmeetings, visit DIN,toas as on a

e.V.

Objective

haveformulated basic whichThe objective has been in aims,two
effortsguided The first basic thatthe work of the Committee. aim to

standardizationinclusion of environmental in thethepromote aspects
standards.work eventually lead environmentally assessedshould to

environmentalEach proposed standard should undergo assessment,an
defined example established standard document suchfor ina aprocess,

of theGuide checklist. The resultsISO Guide IEC 109,64,as or a
the standard,environmental should be reported inassessment as

informative material choices, warningalternativetext, or process asas
specialThe thatanother committeeintext manner. proposes aor

editing rules ofheading Environmental be added theAssessment to——
the standardization organizations.

should bethat the environmentalAnother basic aim assessment a
Environmentalnormal and natural of all standardization work.part

line the ordinary committee.done in the organization, inassessment
theThis where the technical and this whereis,competence

developed.environmental which also be furthermustcompetence
Information thereforeand training in environmental majormatters a
element recommendations. The thisin Committeeconcreteour sees as
the environmentally assessedeffective and cost-savingmost toway
standards.

The theCommittee’s recommendations be viewed inmust context
of the culture and tradition of standardization. Standardization by
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bodies-principle voluntary and based The standardizingon consensus.
national, international provide work TheEuropean or a process.—

those Thesestandardizing work done by who employ the process.
stakeholders, determine the technical of the standard andcontentusers,

provide and funding for the work. Influencing theresources
standardization work, particularly internationally, largely questiona
of motivating, stimulating and persuading the stakeholders ofvarious
the benefits of environmental consideration.

and considerationEnvironmental environmentalaspects

The responsible for definingCommittee environmental Weaspects.
environmental environmentalhave opted give andto aspects
definition Agendaconsideration broad possible, in line with 21.as a as

Agenda has environmental philosophy that characterized by21 aan
broad ofembraces all the natural environment and all humanscope.
activities. also includes the social and the culturalenvironment

dealing here with ofenvironment. ongoingWe are an process
development. also convinced that "environmentalWe aspects"are a

Environmentalthat still in its implications.concept vague
Environmentalconsideration be given definition.can a narrower

consideration all that environmental impact.comprises activities restrict
mentioned occupational health and safety and general healthAs

,
included the work.in committeesaspects notare

Recommendations

the ofachieve these objectives, Committee has made seriesTo a
recommendations focus otherrecommendations. The what the state,on

interested and the standardizationparties organizations do. As ancan
introduction the recommendations, from allto suggest statementwe a

bodies both thatgoverning in and industrygovernment— —
environmental consideration incorporating environmental inaspects
the standardizing work thepriority. thatWeurgentan propose
recommendations forth below should be fully implemented within 5set

of approval.years
recommend that the the concemedWe Government charge

authorities work that environmentalgeneral rulesto to ensure on
consideration be incorporated in regulations andcontracts, agreements,
regarding standardization. Swedish internationalrepresentatives in

where general standardizationnegotiations discussedissues are are
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charged ofinclusion environmental This willto aspects.oversee
improve the chances of introducing environmental consideration into
European and international standards.

recommend thatWe the Government give Swedish representatives
who thatparticipate in directives directECgroups prepare a
admonishment work for the inclusion of environmental in theto aspects
EC directives and in the of reference, standardizations mandates,terms

CEN/CENELEC. Environmental requirements in the directivesto
should then be incorporated standardsin and be included thein CE
marking of products that covered by the directives.

The state’s representatives in SIS and the executive boards, general
assembly and other bodies of thegoverning standardizing bodies are
directly charged and inclusion of environmentalto promote oversee

Information the environmental work should be included inaspects. on
the annual of SIS and the standardizing bodies.reports

We recommend that the representatives of SIS and the standardizing
bodies thein governing bodies of the international standardization
organizations be directly charged and inclusion ofto promote oversee
environmental aspects.

We recommend that industrial and trade organizations decree that
environmental consideration important task for all participants inan
the work of standardization.

The of circulation for important in thecomment stepprocess an
work of standardization. recommend thatWe the Government decree
that concerned authorities should participate in the environmental
scrutiny of proposed standards. believe thatWe the scrutiny of
proposals during long introductory phase, be prioritizedmust, toa

where standardizing body authority’s viewpointsrequestscases a an on
clearly defined environmental issue.a

We thatrecommend SIS and the standardizing bodies form a
network for the environmental work. Onecompetence centre twoor or

from and eachSIS standardizing body should be appointedpersons
environmental liaisons. These should then initiate andpersons pursue
the integration of environmental in standards, under theaspects
responsibility of the alsoWe recommend that themanagement.
standardization STL should liaisonappointmanagement group a

for the environmental work within SIS and the standardizinggroup
bodies. should be incumbent SIS and the standardizing bodiesupon

find optimal organizational form forto presenting Swedish front inan a
the European and international standardization work.

We recommend that the Government allocate special funds and
assign andSIS the standardizing bodies the task of arranging the
training activities mentioned below. ofA study entitledcourse
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"Environmental standards" should be developed and held ininaspects
ñrst three-day course, thethe aIntwo-stage stagea programme.

aforementioned environmental liaisons and other key should bepersons
trained. the second one-day these should inIn stage, a course, persons

train nearly from technical during3,000 600 committeesturn experts a
total of days. The should be free of charge. The100 course courses
assignment also includes developing the material, manualcourse a
entitled Environmental Consideration.

recommend that of pilot entitledWe series projectsa
the"Environmental in standards" be started withinaspects

standardization The oforganizations. main the pilot projectspurpose
build routines and experience, and get concreteto competence, toup

quickly the level.activities going basicat
standardsThe work of incorporating environmental inaspects must

be internationally. Sweden initiatemainly pursued recommend thatWe
alsorevision of ISO Guide 64 and IEC Guide 109 in few Wea a years.

differentrecommend that guides be developed thewithinsector
clarity,standardization fields, something which would greatly enhance

concretion and usefulness. Sweden should be prepared for active
participation here, which could for example, assumingmean,
responsibility for chairmanships and secretariats.

Finally, recommend that and the standardizing bodies drawSISwe
foradministrative rules and routines their line organizationinup

including environmental standards. Each proposed standardinaspects
withshould undergo environmental accordance ISOinassessment,an
appendixGuide Guide checklist accordance with64, IEC 109 inor a

The environmental should be documented in2.2. assessment an
proposedprotocol and letter and theassessment covera accompany

standard its circulation for and until its adoption.comment muston
be clearly that environmentalstated in the standard has undergone

Sweden should internationally thatto toassessment. act a newsee
heading, "Environmental added the internationalAssessment", to
editing rules.

Prioritization

shouldPrioritization take place in three-stage bea seenprocess. can
chronological for the implementation of theas a sequence recommen-

dations.
the first the procedure should possible withIn stage, start as soon as
clear fromsignals the Government, and the businessSISvery

thatcommunity environmental consideration in the standardization
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work priority. This for the work be pursuedurgent toan necessary
fullwith force the basic level. Different bodies andgoverningon

charged and the ofrepresentatives integrationtoare oversee pursue
environmental aspects.

the andIn the second work within SIS thestage, concrete
standardizing Thebodies Government should allocatemust start.
special funds and and the standardizing bodies do theinstruct SIS to
following:

form network for the environmental workcompetence centrea or
broad training of environmental liaisons, leaders andprojectstart a

in the technical committees and produce manualsexperts etc.
forestablish routines environmental of standardsassessment

series of pilot projects within the standardizing bodies.start a
The third vigorous international which itselfinitiative, instage a
requires national base of knowledge and Authoritiesexperience.a
should acquiredby this have and forstage Competenceresources an
effective participation in the circulation of proposed standards for

shouldreview and that the recommendations beWecomment. propose
completely implemented within of approval.5 years

Costs

The basic that the ofCommittee’s view work incorporating
environmental in the work of standardization normal ofaspects parta
the standardization activities. This that believe principleinmeans we
that the ofenvironmental standardization should be borne by thecosts
stakeholders the standardizationin in keeping with the usualprocess,
funding The also of stakeholdersroutines. the instate one
standardization, with special responsibility for life, health, safetythe
and environment of citizens.its

We recommend that the should public authoritiesGovernment give
and other representatives clear directives ofinclusionstate to oversee
environmental in international negotiations. The appliesaspects same

the of trade andrepresentatives industry and the standardizingto
bodies. believe that these mandatesWe lie completely within the
framework of the ordinary of theseactivities bodies. The participation
of the authorities in the circulation of proposed standards for comment

be burdensome. with the right division ofHowever, labourcan among
concerned authorities and with the prioritization rules thegive inwe
recommendations, this task should also be able includedbe in theirto
ordinary activities.
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environmentalthe ofstarted with integrationurgent to get
thereforepossible.standardization work Wein theaspects as soon as

forspecial SISthe make appropriationrecommend that Government a
TheSwedish standardization work"."Environmental incalled aspects

proposal. Thefive-year periodlimited inappropriation costto a our
proposed has beenof and the training activitiesplanning carrying out

andmillion. administrationestimated SEK 2.6 For management,at
the international environmentalfollowing and participating inabove all

should allocated annuallywork, 200,000 bestandardization SEK over a
3.6of five The appropriation should SEKperiod amount toyears.

first threefive-year period, with the emphasis themillion onover a
years.

ofstandardizing bodies seriesrecommend that theWe start a
andand knowledgenational pilot going acquireprojects toto get

financiallyfields in which clear-cut andexperience. There strongare
where environmental bestakeholders lacking but issues verymayare

should beframework of millionfunds within SEK 1.0Stateurgent. a
aside for such actions.set urgent
The ultimate of the project "Environmental inaspectssuccess

whatSwedish standardization work" hinges largeto extenta on
should takehappens internationally. recommend that SwedenWe

ofincluding ISOvarious initiatives here, participating in revisions
ofGuide funds within framework SEKGuide 64 and IEC 109. State a

million be aside for these activities.1.2 should set
thethat the recommends thatAltogether, this Committeemeans

and standardizing bodies specialallocate SIS theGovernment to a
specialof million and in addition makeappropriation SEK 3.6 a

needed byof million which be disposed ofprovision SEK 2.2 can as
The time-limited and specified.special estimatesagreement. cost are

Informative parts

Chapters summarized above. following1-3 The chapterstwoare are
informative. Chapter the facts for4 Committee backgroundIn presents
the recommendations. describes methods forCommittee’s
incorporating environmental explains environmentalaspects, aspects
and environmental consideration, and gives of ongoingaccountan
environmental standardization. Chapter and complete5 gives concisea

of the standardization work and all national, andEuropeanaccount
international standardazation organizations.
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Utredningensl uppdrag

Direktivenl

Utredningens uppdrag enligt direktiven omfattande. Miljöhänsynär
skall införas allti standardiseringsarbete. Uppdraget har sammanfattats
i direktiven: Regeringen uppdrar åt särskild utredare föreslåatten en
metod för hur miljöhänsyn kan integreras i det svenska standardi-
seringsarbetet.

Med det svenska standardiseringsarbetet helt klart enligtavses -
direktiven inte bara produktionen nationell svensk standard utanav-

omfattande svensk medverkan i europeisk och internationelläven en
standardisering. Den svenska verksamheten får plattformses som en
för kraftfullt svenskt agerande för få in miljöhänsyn i detett att
internationella standardiseringsarbetet.

Direktiven pekar arbetetpå med miljöhänsyn i standardiserings-att
arbetet förhållandevisgår långsamt och det denönskvärtäratt att
svenska standardiseringsorganisationen och svenska tekniska experter

aktiva det gäller utveckla och bevakaär milj öaspektema.när att
Uppdraget har direktiveni preciserats och sammanfattats enligt

följande.
För svenska aktörer i ökad utsträckning skall kunna förverkaatt att

miljöhänsyn integreras i allt standardiseringsarbete skall särskilden
utredare i uppdrag attges

definiera miljöaspekter och redovisa metoder kan tillämpas isom
standardiseringsarbetet,
föreslå hur den svenska standardiseringsorganisationen och
svenska tekniska kostnadseffektivtpå kan bidra tillexperter ett sätt

miljömässiga hänsyn allti standardiseringsarbete ochatt tas
utarbeta handlingsplan dels omfattar allt standardiserings-en som
arbete, dels prioriterar områden där svenska aktörer bör kunna nå
resultat kortpå och medellång sikt.
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kretsloppstänkandeFörslagen skall hänsyn till resurshushållning ochta
svenskt och internationellt standardiserings-erfarenheter inomsamt

arbete.
skall för-utredaren lämnar förslag med kostnadskonsekvenserOm

slag till finansiering anges.
generella direktivenUtredaren skall särskilt hänsyn till de attta

regelförenkling, redovisa deoffentliga åtaganden, krav påpröva
förregionalpolitiska konsekvenserna och redovisa konsekvenseratt

brottsligheten brottsförebyggande arbetet.och det
skall samråda med standardiseringsorganen,Utredaren SIS, Natur-

vårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket övrigasamt
berörda miljöorganisationer.myndigheter, utredningar, näringslivs- och

helhet finns redovisade BilagaDirektiven i sin i

genomförande1.2 Arbetets planering och

drygt utredningenUtredningsarbetet har bedrivits under fyra månader. I
har ingått representerande sakkunskap och berördatio experter, organ.
Utredningen har haft fem protokollförda möten.

Arbetet har främst bestått i genomgång publikationer, protokollav
och miljöstandardisering och miljöhänsynstandarder med inriktning på
i standarder. Utredningen har bedrivits enligt från uppgjordstartenen
och fastlagd arbetsplan. Vårt arbete har riktlinjer, vilkastyrts treav

sammanfattningen.framgårnärmare av
miljöhänsyn skall till miljöbedömdaArbetet med på sikt leda

standarder.
Miljöbedömningen den vanliga kommittén självklarigörs som en
del i arbetsprocessen.
Standardiseringen frivillig verksamhet bygger påär en som sam-
förstånd.
SIS och de åtta standardiseringsorganen, Styrelsen för ackredi-

tering och teknisk kontroll, Kommerskollegium och Naturskydds-
föreningen har haft möjlighet synpunkter utredningen. Särskiltpåatt ge
med SIS och standardiseringsorganen har haft flertal underhands-vi ett
kontakter och i några fall också träffat företrädare för dessa organ.
Sekreteraren har besökt det tyska standardiseringsorganet DIN,
Deutsches Institut für Normung i Berlin. har erfarenhetV., DIN store.

arbete miljöhänsynmed standarder.iav
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1.3 Betänkandets disposition

Vid dispositionen i vårt betänkande hartexten vi så striktav som
möjligt försökt följa vårt uppdrag. Våra förslag och kommentarer till de
skilda detaljuppdragen som

definiera miljöaspekter
redovisa metoder
föreslå hur miljömässiga hänsyn kan tas
utarbeta handlingsplanen
prioritera områden

kostnadskonsekvenser och föreslå finansieringange
skall lätt kunna återfinnas i innehållsförteckning, rubriker och Vitext.
har valt avskilt och för sigatt de olika detaljuppdragen.presenteravar
Denna metod leder ofrånkomligen till vissa upprepningar de olikai
textavsnitten. Vi detta mindre problem, särskiltett denser som som
totala textvolymen relativt liten.är

Vi har också följt Kommittéhandbokens anvisningar Ds 1992:99
förslag, konsekvenseratt ochpresentera kostnader så tidigtgenom som

möjligt i den löpande Därefter följer bakgrund,texten. våra överväg-
anden och övrig infonnerande text.

Läsanvisning

Börja med läsa Sammanfattning. Underatt rubriken Målsättning
redovisar kortvi de grundtankar och principer vårtstyrtsom
utredningsarbete. Rubrikema Förslag, Prioritering och Kostnader

resultaten vårt utredningsarbete.anger av
Läs kapitel 2 Utredningens förslag. I avsnittet Handlingsplan
redovisar vi tankar syfte, definitioner och målsättning och deom
förväntade resultaten arbetet med miljöhänsyn i standardi-av
seringsarbetet. Under Förslag våra förslag detalji medpresenteras
tydlig adressat, utförare och finansiär. Förslagen ipresenteras en
hierarkisk beslutsordning och har för enkelhets skull numrerats.
Avsnittet Prioritering vilka förslag skall i förstasättasanger som

Prioriteringen kan ocksårummet. kronologisk ordningses som en
för förslagens genomförande.
Gå vidare till kapitel 3 Förslagens konsekvenser och kostnader.
Under Kostnader redovisar vi den giundprincip följtvi dettapå
område och därutöver detaljerad kostnadskalkyl avseendeger en
vårt förslag till statlig finansiering startinsatserna under 5-årsav en
period.
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god uppfattningsidor haläst dessa 26efter habörDu att omen
utredningsarbete.vårtresultaten av

förstaförslag.till utredningens Ibakgrundenkapitel vi4I ger
föraanvändas för inkanMetoderredovisar viavsnittet attsom

ligger tillmetoderstandardiseringsarbetet. Dessamiljöhänsyn i
helt linjevi iföljande avsnittetförslag. detför våra Igrund ger

Miljö-till definition begreppetförslaguppdragmed vårt ett av
standardiseringsarbetet inget IMiljösynpunkter iaspekter. är nytt.

aktuellviMiljöstandardiseringdet följande avsnittet enger
informationaktuellapågående arbete. Då dennaförredogörelse

valthar vipublikationsammanfattad i någonfinns attinte annan
Utbildning viutfomming.relativt fylligavsnittet ettsomserge en

kapiteldettaavsnitt iförslag. sistanyckelbegrepp i våra I ett
behövsmiljökunskapvilkensynpunkter påbeskriver vi kort som

standarder.miljöhänsyn iför kunna föra inatt
måstekonsekvenserförslag och desskunna förstå våraFör rättatt

standardiseringsarbetet, dessgod kännedomha omenman
nationell,bådeOch detta gälleroch rutiner.struktur, regler euro-

kapitel vistandardisering.internationell I 5peisk och enger
föregåendeallstandardiseringsarbetet. Ikortfattad redovisning av

från viterminologi ISOgenomgåendehar vi näranvänttext avser
direkt framgårdet inteinternationell standardisering, annatattom

standardiserings-Andra internationellainternationellt organ avses.
terminologi.svarandeISOhar motorgan en

synpunktervåradetaljnivå konkretiseravalt påVi har också ävenatt
varithar ocksåarbete. Detaljnivånförslag till fortsattoch lägga

kostnadsberälcningarrimligt detaljeradeför kunnanödvändig göraatt
till den två-detaljplanervitill kapitel Bilaga 2.1 KursprogramI ger

Checklista viBilagaskall 2.2utbildning föreslår Ivi startas.stegs ger
användaschecklista, kanrelativt detaljeradkommenterad och somen

vid miljö-och Guide 109till Guide 64 IECkomplettering ISOsom
bedömning standarder.av
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2 Utredningens förslag föra inatt

miljöhänsyn i standardiserings-
arbetet

1 Handlingsplan

I avsnitt 2.1 Handlingsplan redovisar vi först tankar syfte,om
definitioner och den långsiktiga målsättningen och de förväntade resul-

arbetet med miljöhänsyntaten i det svenska standardiseringsarbetet.av
För nå framgång måste arbetetatt enligt handlingsplan bedrivasen

på politisk nivå, på ledningsnivå inom standardiseringsorganisa-tion-
och på teknisk nivå i det praktiska standardiseringsarbetet. detema I

nationella standardiseringsarbetet måste kompetens och arbets-rutiner
vidareutvecklas för kunna stödja kraftfulltatt svenskt agerandeett när
det gäller miljöhänsyn i den europeiska och internationella standardi-
seringen. Vi belyser också och näringslivetsstatens roller.

Syfte

Först måste klargöras vad syftet ochär med miljöhänsyn inyttansom
standardiseringsarbetet. Standarder starkt styrandeär dokument, detta
ligger inbyggt i standardiseringens själva idé. Standarder bygger från
början på olika intressenter kommitatt fram till frivilliga överens-
kommelser, ofta fått inflytande på internationellstort teknik ochsom
handel. Standarder därför viktigtär instrumentett för skapaatt
miljöanpassade och kretsloppsinriktade produkter och produktions-
processer.

Nationella myndigheter har i många fall tagit in standarder i sina
tekniska regelverk, principen hänvisning till standard. EG hargenom
formaliserat denna princip enligt denatt metoden the Newgenom nya
Approach mandat, direkta uppdrag, till de europeiska standardi-ge
seringsorganen. Särskilt har i detta sammanhang standarder föranvänts
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säkerhet,liv,medborgarnasfrämjaspecifikationertekniskaatt genom
och miljö.hälsa

samhället inivåer iallamiljömedvetenhet påstigandeEn
påställer kravmiljölagstiftningutbyggdalltmermedkombination en

standardiseringsprocessenochStandarderstandarder.miljöanpassade
miljöarbetet.verktyg ieffektivtanvändasskall också ettsom

tillförlitligaochriktigatradition högStandarder har status somav
miljö-standarderdimension, ärläggsTill dettadokument. nynu en

riktiga.

Definitioner

diskussionernafortsattainför debehövermiljöhänsynBegreppet en
miljövård sedanharochnaturvårdordInnebörden idefinition. som

dagförskjutningar. I1960-tal genomgåtttidigt"uppvaknandet" på stora
miljö-helhetssyn påbehöver "envienighetråder allmän attom

Arbetetutvecklas.måsteständigthelhetssyndennafrågorna" och att
välbekanttillanslutaocksåstandarder måste annatmed miljöhänsyn i

standardiseringsarbetetdeltagarna isamhället. Mångamiljöarbete i av
000-serien14Agenda 21, ISOarbete medsäkert erfarenheterhar av

fördärförharverksamhet. Vinormala attfrån sinoch EMAS stannat
tillmed hänvisningdefinition,bredast möjliga"miljöhänsyn" enge

regelverk, vilkaocharbetsverktygvälkända närmarebl.a. dessa
och miljöhänsyn.Miljöaspekterredovisas i avsnitt 4.2

oftastenvironmentmiljöarbete har begreppetinternationelltI en
exempelvismiljömiljö, inreinnefattakanbred betydelse, yttresom

sistnämndaMed detoch kulturmiljö.hälsa/miljöarbetsmiljö,bostäder,
kulturarv. Detfysiskapåverkan på vårt är närmastmiljönsavses

ochmiljö, hälsasärskiljagenerella definitionermedomöjligt att
skiljelinjenandra sidanpraktiska frågor kan åkonkreta,arbetsmiljö. I

punkterna iarbete vipraktisktdra.lätt För attatt menarvara
Vimiljöhänsyn.väl täcker begreppetbilagaChecklistan i 2 attanser

utredningenshälsofrågor ingår ioch intearbetsmiljöfrågor upp-rena
drag.

ochstandardermiljöanpassadeanvänds begreppenbetänkandetI
standarder. Med dessamiljöbedömdamiljöanpassade produkter samt

följande.begrepp vimenar
och/ellerdär Guide 64standarder, standarder ISOMiljöanpassade

därvid utformningenGuide 109IEC använts processenmen
miljöbedömningoch förts fram tilldokumenterats en .

med hänsynprodukter utformatsMiljöanpassade produkter, som
konstruktion,produktens alla fasermiljöpåverkan itilltagen som
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och kvitt-destruktionåteranvändning,användning,tillverkning,
blivning.

genomgåttstandarderstandarder,Miljöbedömda processensom
punkteråtgärdamöjligtochutmärkaidentifiera,för somatt om
tillämpning.standardensvidmiljöeffekternegativakan ge
standarden.dokumenterade iskallresultatoch dessProcessen vara

Målsättning

ochSISutredningmed denna är attmålsättningenlångsiktigaDen
imiljöhänsynfrågandrivaskallstandardiseringsorganen om

deldokumenteradochnaturligblirdensåstandardiseringsarbetet att en
internationellellereuropeisknationell,tillframarbetsprocesseni

denstandardenskall framgå attmiljöbedömd. Detstandard är avsom
eventuellaförsökt förutsehardvs.miljöbedömning,genomgått manen

Miljöbedömningenstandarden.tillämpningenvidmiljöeffekter av
ochutmärkaidentifiera,förförslagetgenomgång attbetyder omaven

Eventuellamiljöeffekter.negativakanpunkteråtgärdamöjligt gesom
tydligtskalltillämpningenvidobserverapunkteråtgärder och att

kommeroch organisationerföretag attAlltflerstandarden.framgå av
detochOOO-serien ärISO 14enligtmiljöledningssysteminföra

dvs"gröna",miljöbedömda ochstandardertillämpade ärangeläget att
medfalli varjeinte några,introducerarstandardtillämpningen av

verksamhet.miljöproblem företagetsiobeaktade,kunskapsnivådagens
kanslutproduktermångapåpekas störremåsteHär att vara

specificerade iflertalet100-tals komponenter,sammansatta av
ocksåmiljöbedömning görassjälvfalletmåstestandarder. Här aven

detibedömasstandardkomponentemaenskildadeochslutprodukten
sammanhanget.större

ochkompetentbyggamålsättning. AttkortsiktifinnsDet enuppgen
defrämstinommed miljöhänsynarbetetförbasverksamhetaktiv

arbetetförtid ochAvsättsstandardiseringsorganen.svenska resurser
från arbetetsfem årgenomfört inomhelt start.kunnabör detta vara

miljöhänsynförkraftfulltsvenska basenfrån denAvsikten är att agera
95 %standardiseringsarbete, därinternationellt änocheuropeiskti mer
fort-bliroch fastställes. Dettautvecklasstandardall svensk ettnuav

Därför bör kompetens-arbete.expanderandesannoliktochlöpande
SISmiljöarbetet inomförsamordningsorganochbildas utsesettcentra

målsättningochsyfte, definitionNärstandardiseringsorganen.och nu
handlingsplanöversiktligakan följandefastlagts presenteras.

2 17-1537
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Arbete på politisk nivå och myndighetsnivå

Sverige har till följd våra internationella och europeiska åtagandenav
WTO och EU begränsade möjligheter miljöhänsyn ställaatt av
nationella särkrav på produkter och Sådana särkrav kanprocesser.
uppfattas oberättigade svenska tekniska handelshinder.som Den
tekniska standardiseringen sig i många fallrör inom de deramar som
politiskt beslutade avtalen och regelverken medger.

Generella krav på miljöhänsyn måste samordnade på europeiskvara
och internationell nivå och fastlagda i avtal och regelverk, då finns
goda förutsättningar beakta och detaljeraatt kraven i standardiserings-
arbetet.

Regeringen bör berörda myndigheter i uppdrag arbeta förge att att
generella regler miljöhänsyn kommer in i avtal, regelverk ochom
överenskommelser med bäring på standardiseringsfrågor, och därmed
skapar goda förutsättningar få in miljöhänsynatt i europeisk och
internationell standard.

Kommerskollegium, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
foreskrivandesamt myndigheter deltar i EG:s direktivarbete harsom

här särskiltett ansvar.

Arbete på ledningsnivå inom standardiseringen
Arbetet med föra in miljöhänsyn iatt standarder behöver utvecklas till

klart urskiljbar aktivitet i allt standardiseringsarbete.en Arbetets om-
fattning och resultat måste avläsaatt mötesprotokoll ochur
årsredovisningar. Det grundtankeär i denna utredning miljö-en att
arbetet skall helt normal del standardiseringsarbetet ochses som en av

några särskildaatt organisatoriska enheter eller rutiner inte skall
behöva bildas.

För säkerställa effektivt,att samordnatett och fortlöpande miljö-
arbete bör kompetenscentra byggas inom relevanta standardiser-upp
ingsorgan och bör uppgiften samordna miljöarbetet.en attgrupp ges
SIS och standardiseringsorganen bör välja flexibel organisation meden
bästa anpassning till den verksamheten och motsvarandeegna
aktiviteter inom de europeiska och internationella standardiserings-
organisationema. SIS och standardiseringsorganen bör inom sin led-
ningsgrupp, STL, kunna besluta i dessa frågor. Se vidare förslag 2 B.
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delegater isvenskaförsärskiltharLedningsorganen attansvar
miljöhänsyn iförverkaraktivtinternationellaocheuropeiska möten

arbetet.
bättreinslag pånaturligt vägen motmåsteMiljöhänsyn ettses som

exklu-uppfattasoch bör intestandarderanvändbara ettoch sommer
standardi-försärskiltharLedningsorganen attsärkrav.sivt ett ansvar

snabbtkonfliktereventuellaeffektivt ochlöperseringsprocessen att
löses.

standardiseringennivå inomtekniskpåArbete

decentraliserat, ibedrivsstandardiseringsarbetet i SverigetekniskaDet
ochSISmed 6300kommittéer TKtekniska över experter.cirka 600

hållerdeparaplyorganisationer,kanstandardiseringsorganen ses som
regelverkfördemed sekretariat,kommittéema gemensamtettsvarar

ochförslag, remisserhanteringenadministrativaavseende den av
enheterochnomenklaturspråk,för redigering,reglerfastställande samt

fungerarteknisk sekreterare,ledsArbetet somsomav enm.m.
bland deTK-ordförande,projektledare, och externautsessomen

kommittéematekniskafrågor deBeträffande tekniska ärexperterna.
överordnadfinnsfrågor ingendessasjälvständiga. Imycket

ochunderifrånhög gradiStandardiseringenbeslutsinstans. är uppen
frånhuvudsakligenkommeroch arbetsinsatserInitiativprocess.

standardiseringskunnan-förstandardiseringsorganenexperterna, svarar
effektiv.självklar ochbådeArbetsfördelningendet. är

skerstandardiseringsarbetetinternationellaocheuropeiskaDet
kansvenska kommittéemastruktur.enligt De närmast ses somsamma

tillsynpunkteråterkastar våranationellt planvilka på"spegelbilder",
internationella arbetet.det

genomgårstandardiseringenförsjälva principernaOckså stora
prestanda.funktion eller Itill krav påfrån detaljstymingförändringar,

imaterialval fastläggasbör inteproduktstandardmodern utant.ex.en
materialvalfunktion specificeras och bästaproduktensstället bör ur

under-eftersträvas.uppfyller funktionskravet Dettamiljösynpunkt som
olikaområdet finnsmiljöbelastande alternativ. Påmindrelättar byte till

Environmentalexempelvis Impactanvända,arbetsmodeller att
for DFE.EIA och Design EnvironmentAssessment

standardiseringsarbetet måstemiljöhänsyn imed föra inArbetet att
de tekniskaverksamhetens bas, arbetet ifrämst inriktas mot

fyra linjer.kan ske enligtkommittéma. Insatsen
riktad utbildningkompetens ochhöjaAtt engagemang genom
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Att förse med handböcker, checklistorexperterna och annat
material
Att riktade stödåtgärder främja svenska insatsergenom
internationellt
Att verka för moderna "funktionsstandarder" utarbetasatt

Detta arbete skall stödjas och samordnas de kompetenscentra ochav
den ledningskommitté nämntssom ovan.

Statens och näringslivets roller

Staten bevakar det allmännas intresse i standardiseringen, vilket bl.a.
kan allmänna handels- och näringspolitiska frågor, miljö- ochavse
säkerhetsfrågor frågor för särskilda intressentgruppersamt som
konsumenter, arbetstagare, pensionärer, barn m.fl. statligaDen styr-
ningen kan ske inriktningen det allmänna statliga anslaget,genom av

särskilda riktade anslag och igenom statens representantergenom
standardiseringens ledningsorgan.

Genom för myndigheter, forskningsinstitutrepresentanter och andra
medverkar också i det direktastaten standardiseringsarbetet i de
tekniska kommittéema. Denna medverkan sker i princip på samma
villkor för övriga medverkande intressenter, de statliga deltagarnasom
får dock ha särskilt förett exempelvis miljöhänsynattanses ansvar
kommer in i arbetet.

Utredningen har fokuserat på vad och standardiserings-staten
organisationerna kan för föra in miljöhänsyngöra i standardiserings-att
arbetet. Näringslivet sin insatsgör de enskilda företagensstora genom
insatser olikai standardiseringsprojekt. Näringslivet den ledandeär
aktören i standardiseringen och besitter framförallt det detaljerade
tekniska kunnandet på många områden. Experternas tekniskastora
kunskaper i kombination med erfarenheter från företagens interna
miljöarbete goda möjligheter föra in miljöhänsyn i blivandeattger
standarder. förväntadEn stigande efterfrågan på miljöanpassade
produkter bedöms stimulera arbetet.

Nationellt och internationellt arbete

Utredningsuppdraget miljöhänsyn i svenskt standardiserings-avser
arbete. I arbetet med svensk nationell standard finns mycket goda
möjligheter initiera och verka för miljöhänsynatt fram till och med
fastställandet. dagI emellertidär 95 % allaöver svenskaav nya
standarder cirka 1800 under 1996 internationella, dvs. de utarbetas
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länder. Våra möjligheteroch fastställes samverkan mellan mångai att
vårberor hög grad på vår kompetens,driva frågor miljöhänsyn iom

internationella ochargumentationsfönnåga vidoch vår mötennärvaro
standardFastställandet svenskhög grad resursfråga.också iär somen

det internationellafonnellt bekräftandekan betecknas ett avsom
och rutiner iHandlingsplanen blir bygga kompetensbeslutet. att upp

medgerverka försvenskt standardiseringsarbete samt enresurser som
för prioriteradeplattform för kraftfullt agerande miljöhänsyn inomett

skapas detinternationellt. bör i princip inomområden Resursema
standardiseringsprojektet.aktuella

och kostnaderKonsekvenser

miljöhänsyn standardiseringsarbetetMålsättningen arbetet med iär att
standarder. tydliga konse-skall leda till miljöbedömda Några övriga

grundtanke miljö-förslag inte få.kvenser bör utredningens En är att
normal ochfullständigtefter introduktionsfasen skall blihänsyn en
kommittéerstandardiseringsarbete ochsjälvklar del allt ingai att nya

bildas. Miljökompetens byggs inomoch beslutsorgan skall behöva upp
kommittéstrukturen och lämpligden normala ettgrupp gesen

möjlighetbör haoch standardiseringsorganensamordningsansvar. SIS
till de rutiner kanden svenska organisationen växaatt somanpassa

standardiseringsorganisa-europeiska och internationellafram inom de
möjlig-kraftsamlingar finnsinförandet och vid särskildationema. Vid
resultatMiljöarbetet och desshet tillfälliga arbetsgrupper.skapaatt

protokoll och årsredovisningar.skall framgå av
och andranationella myndigheterInternationella organisationer,

allamiljöhänsyn kommer iverka för krav på inledningsorgan skall att
skall aktivt stödja arbetet inom EGrelevanta regelverk. Sverige mot en

ökar svenskamiljöpolicy, uttryckt i mandat.generell Dettaett
verka miljöhänsyn standarder.delegaters möjligheter för iatt

delför miljöarbetet måste naturligKostnaden avses som en
grund-till standardiseringsprojekten.intressentemas bidrag Samma

särskilthartanke gäller också kostnadssidan. Staten ettsom ovan
ochför och driva inledande projekt med utbildninginitieraattansvar

basinforination miljöarbetet snabbt kommer gång. harså i Statenatt
där tydligaockså och driva angelägna projektinitieraett attansvar

ekonomiskt starka saknas och därintressenter saknas, där intressenter
internationelltdet bedöms angeläget med snabba svenska iinsatser

standardi-arbete. bredda medverkanområde kan iEn attannat vara
fler och medelstora företag.seringen till omfatta små-att



38 Utredningens förslag... SOU 1997:173

2.2 Förslag

I avsnitt 2.2 förslagen kortfattat och med tydligpresenteras adressat,
utförare och finansiär. Förslagen i anslutning till Hand-presenteras
lingsplanens ordning, dvs. uppifrån och ned dei olika besluts-
strukturerna. Observera vissa förslagen sammankopplade.att Viärav
föreslår nedan angivna förslag skall helt genomfördaatt inom femvara
år efter det insatserna beslutats.att

Regeringen

föreslårVi Regeringen berörda myndigheteratt i uppdrag arbetaattger
för generella regler miljöhänsyn kommeratt in i avtal, regelverkom
och överenskommelser med bäring på standardiseringsfrågor, och
därmed skapar goda förutsättningar få in miljöhänsyn i europeiskatt
och internationell standard. Myndighetsrepresentanter standardi-i
seringen skall särskilt bevaka milj i standardiseringsarbetet.
Förslag A.l
Initiativ och ansvarig: Regeringen.

Svenska medverkar i internationella förhandlingarrepresentanter, som
där övergripande frågor föreskrifter och standarder behandlas, fårom

uppdrag bevaka miljöfrågor.ett gälleratt Detta exempelvis
Kommerskollegium i TBT-förhandlingar inom WTO SWEDACsamt

det gällernär New Approach- och Global Approach-direktiv och
regelsystemen för bedömning överensstämmelse. Förslag B.lav

Initiativ och ansvarig: Regeringen och myndigheter.resp.

Vi föreslår Regeringen Sverigesatt i de arbets-representanterger
och kommittéer i EU behandlar-kommande direktiv pågrupper som

varuområdet, eller administrerar sådana direktiv, direkt ochettsom
detaljerat uppdrag arbeta för miljösynpunkteratt kommer in iatt EG-
direktiv och standardiseringsmandat till CEN/CENELEC. Närev.
miljökrav finns direktiveti bör dessa, alla krav allai direktivsom som
gäller produkter, in i mandaten och in i standardema och på så sätt
omfattas CE-märkningen produkter enligt direktivet. Detav ärav
angeläget med och fortlöpandenära kontakter mellan myndighets-

i EU:s och derepresentantema svenska deltagarna i motsvarandeorgan
mandaterat standardiseringsarbete. inforrnationsdagEn bör ordnas för
dessa representanter.
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Förslag C.1
och och myndighet.Initiativ ansvarig: Regeringen resp.

allmänna standardförslag skall utnyttjasVi den remissenattanser av
förslagen. föreslårför få miljökommentarer på Vi Regeringenin attatt

uttalar berörda myndigheter bör medverka i miljögranskningenatt av
förslagenarbetsområden och i övrigt klarläggaremisser inom sina om

föreskrift.strider svensk lag eller Vi klart medvetnaärmot om
svårigheterna på detta område. Granskningen cirka 1500 remisserav

lika omfattande kompetenskrävande arbete. mångaår Iär ettper som
fall kan också fastställa behörigdet svårt ärattvara vem som

inled-myndighet. bedömer remissgranskningen under långtVi att ett
ningsskede till de fall där standardiseringsorganmåste prioriteras ett
begär myndighets synpunkter på klart redovisad och preciseraden en
miljöfråga. Remissgranskningen erbjuder emellertid tydlig kontroll-en

med möjlighet påverka olämpliga standardförslag.station att
miljögranskningen ske denObservera kan och inteseparat attatt

ställningstagande till specifikationer ellerbehöver innebära tekniskaett
standardförslag. Förslagandra detaljer i 1 D.ett

Initiativ och ansvarig: Regeringen.

föreslår ochVi Regeringen i SISatt statens representanterger
standardiseringsorganens SO:s ledningar styrelser, fullmäktige-

direkt uppdrag bevaka och driva miljösynpunkter.i attm.m. —
Uppgifter miljöarbetet bör ochingå i SIS SO:s årsredovisningar.om

ledamöter Nämnden för Svensk Standard NSS har särskiltStatens i
för följa förslagen till främst svensk standard genomgåttatt attansvar

förslag nationellmiljöbedömning. SO anmäler till svenskDeten som
standard skall redovisa miljöbedömning.

informationsträff, halvdag, förEn bör ordnas dessaen represen-
Förslag 1 E.tanter.

Initiativ och ansvarig: Regeringen.

SIS och standardiseringsorganen

föreslårVi SIS och SO:s i internationella lednings-att representanter
inom ISO, ochIEC, CEN, CENELEC ETSI får i direktgrupper

uppdrag bevaka och driva miljösynpunkter i det internationellaatt
standardiseringsarbetet. kanDetta Regeringen reglerings-styra genom
brevet till SIS.

informationsträff,En halvdag, bör ordnas för dessaen represen-
Förslag A.2tanter.
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Initiativ och ansvarig: ochSIS standardiseringsorganen.

föreslårVi ochSIS SO inom organisationen bildaratt nät-ett
verk/kompetenscentrum för miljöarbetet. ellerEn två inompersoner
SIS och fårSO uppgiften miljösamordnare. Personerna iattresp. vara
detta nätverk blir miljöarbeteti och skall ledningensundermotorn

initiera och driva frågan miljöhänsyn i standarder. börDeansvar om
för miljöarbetet redovisas i SIS och SO:s årsredovisningar ochattsvara

de bör till samordningsgruppen för miljöarbetet.rapportera
Vi föreslår också standardiseringens ledningsgrupp, STL,att utser
samordningsgrupp för miljöarbetet inom ochSIS SO.en

börDet åligga ochSIS SO finna den Organisationsformnärmare att
bäst svenskt agerande i det europeiska och intematio-ettsom gynnar

nella standardiseringsarbetet. Förslag B.2
Initiativ och ansvarig: SIS och standardiseringsorganen.

Näringslivet

föreslårVi näringslivets organisationer, många representerade i SISatt
och SO:s styrelser och fullmäktige, uttalar miljöhänsyn i standardi-att
seringsarbetet viktig uppgift för alla medverkande i standardi-är en
seringen. förAtt verka miljöhänsyn i standarder naturlig delär en av
näringslivets miljöarbete liksom användningen miljöbedömdaav
standarder utvecklingsarbetei och produktion. Förslag C.2

Initiativ och ansvarig: Näringslivets organisationer.

Direkt standardiseringsarbete

föreslårVi Regeringen anvisar särskilda medel och SIS och SO iatt ger
uppdrag anordna nedan angivna utbildningsinsatser.att

kursEn "Miljöhänsyn i standarder" utvecklas och genomförs med
svenska deltagare. Vi föreslår här två-stegs utbildning.en

I första tre-dagars kurs, utbildas deett nämnda miljö-steg, en ovan
samordnama och eventuella övriga nyckelpersoner. Dessa bil-personer
dar också det nämnda nätverket/kompetenscentrum. förstaDettaovan

bör genomföras inom efterår beslut.steg ett
I andra en-dags kurs, medverkarett dessasteg, ien personer

utbildningen TK-ledamöter och andra intressenter. Med cirka 600av
TK med totalt 6300 tekniska bedömer vi denna utbildningexperter att
bör nå cirka 3000 inklusive nytillkommande, under 100personer,
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detligga inomoch deltagandetavgiftsfriabörkursdagar. Kurserna vara
standardiseringsarbetet.ordinarie

kurshandbokframoch SO ingårtill SISuppdragetI att ta somen
bygga påHandboken börMiljöhänsyn"."Handboktillutvecklas en

förtill engelskaIEC-dokument ochoch attbefintliga ISO- översättas
standardisering.internationellagerandesvenskt istärka

Förslag A.3redovisas i Bilagatill kursprogramFörslag m.m.
standardiseringsorganen.SIS ochRegeringen,och ansvarig:Initiativ

standarder.Miljöhänsyn ipilotprojektserieföreslår SOVi att startar en
ochrutinerkompetens,till byggasyftar främstPilotprojekten att upp

påaktiviteterkonkretasnabbt få i gångtillerfarenheter attsamt
miljösynpunkterlämpligen såPilotprojekt kanbasplanet. tasstartas att

initierasProjektområden börstandard.befintligrevideringin vid av
följande.enligt

ochaktörer med kompetensstarkasvenskaStarka intressen,
med god ekonomi.projekt

till framgång.goda utsiktermiljörelevans ochmed högProjekt
spridaförde olika SO,spridas påpilotprojektenHelst bör att

erfarenheterna.
pilotprojekten.medverka ibörMiljösamordnarna SOinom resp.

pilot-utvärderabör följa ochoch SOinom SISSamordningsorganet
B.projekten. Förslag 3

standardiseringsorganenochoch ansvarig: SISInitiativ

ISOaktualiserar revideringårnågraVi föreslår Sverigeatt avenom
årdå någraGuider harGuide 109.Guide och IEC Dessa64 använts

standard och kompletterasöverföras tillförslagsvisoch bör revideras,
"sektor-föreslår ocksåGuidelines. Vitolkningsdokumentmed attett

standardiseringsområden, någotolikautvecklasguider" inom som
användbarhet hosochtydlighet, konlcretionförstärkeravsevärt

detaljstandard till funktions-frånövergångdokumenten. Frågan om
imed "miljöhänsynobserveras. Framgångenstandard skall alltid

frågan iförmåga aktivt drivatill del på vårstandarder" beror attstor
driva dessastandardiseringsarbetet. effektivtinternationella Fördet att

ochsig ordförandeposterberett åtafrågor bör Sverige attvara
nationellaerfarenheter från detbör bygga påsekretariat. Projekten

dessakurshandboken.arbetet med Finansieringenarbetet, bl.a. från av
och kanske SIS SOprojekt bör princip via SO:s intressenter.i ta upp

Förslagtill angelägna projekt. 3stöddiskussion med Regeringen om
C.

och standardiseringsorganenoch ansvarig: SISInitiativ
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Vi föreslår SIS och SO utarbetaratt administrativa regler och rutiner
för föra in miljösynpunkteratt i standarder. Varje standardförslag skall
genomgå miljöbedömning enligt Ett förslag till hjälpmedel fören ovan.
miljöbedörrming i Checklistan i bilaga 2.2. Kommentarer,ges ev
förslag och åtgärder skall dokumenteras i TK-protokoll och remissbrev.
Svenska i internationellt arbete skallrepresentanter följa och driva TK:s
fastlagda miljösynpunkter och har generellt uppdrag arbetaett föratt att
miljöhänsyn kommer in i standardiseringsarbetet. anmälanI till
Nämnden för Svensk Standard för slutligt fastställande skall detnär
gäller svensk nationell standard miljöbedömning ingå. skallDet klarten
framgå standarden den genomgått miljöbedömning.att Förav en
internationella standarder kan detta ske först miljöbedömning fåttnär

internationellt genomslag.ett
Sverige bör arbeta internationellt för tillämpning och revidering av

miljöguidema enligt förslag 3 C och verka för fastäven rubrikatt en
Miljöbedömning Environmental Assessment på sikt införs i de
internationella standardiseringsorganisationernas redigeringsregler.
Regler och rutiner för miljöbedömning standardförslag ingårav som
huvudmoment i nämnda kurser, bilaga 2.1. Förslag 3 D.ovan se

Initiativ och ansvarig: SIS och standardiseringsorganen.

2.3 Prioritering
dettaI avsnitt 2.3 "Prioritering" vilka uppgifter bör isättasanges som

första hand. Avsnittet kan också prioriteringsordning ochses som en en
kronologisk ordning för handlingsplanens och förslagens genom-
förande.

Verksamheten måste så möjligtstarta med mycket klarasnart som
signaler från olika ledningsorgan arbetet med miljöhänsynatt i svenskt
standardiseringsarbete mycket angeläget.är

Regeringen bör berörda myndigheter i uppdrag arbeta förattge att
generella regler miljöhänsyn kommer in i avtal, regelverk ochom
överenskommelser, och därmed skapar goda förutsättningar få inatt
miljöhänsyn i europeisk och internationell standard. Förslag l A, 1 B,
l och 1 E.

Regeringen bör anvisa särskilda medel och SIS i uppdrag medattge
standardiseringsorganen genomföra följande

verka internationellt för miljöhänsyn kommeratt in i standarder
lämpligatt utse samordna miljöarbetetatten grupp

byggaatt nätverk/kompetenscentra för miljöfrågor inomupp
standardiseringsorganen
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projekt-erbjuda bred miljöutbildning miljösamordnare,att en av
de tekniska kommittérnaledare och iexperter

behövliga handböcker, rutinerutarbetaatt m.m.
3A.Förslag 2A, 2B, och

Verkar förföreskrivande myndigheter i EG:s direktivgrupperSvenska
mandat in imiljöhänsyn i EG:s direktiv och vidare viainatt tas

Förslag och C.standarder. 1 B 1

heltverkar för miljöhänsyn blirSIS och standardiseringsorganen att en
och dokumenterbar del standardiserings-naturlig, självständig i

för miljöbedörrming införs iskall verka rubrikDe attprocessen. en
Förslag och D.standarder. 2 A 3

och uttalarNäringslivets organisationer, representerade i SIS SO, att
uppgift för allamiljöhänsyn standardiseringsarbetet viktigi är en

medverkande standardiseringen. Förslag C.i 2

destöder arbetet med miljöhänsyn iSIS och standardiseringsorganen
olika tekniska kommittéerna.
Regler och utarbetas och införs. Förslag D.rutiner 3

pilotprojekt "Miljö-standardiseringsorganen serieInom startas en
medhänsyn Projekt med fart och godai standarder". resurser,

miljörelevans och miljökunnande, och med goda utsikter till framgång
medverkabör väljas. Miljösamordnama på SO bör iresp.

Förslagpilotprojekten. 3 B.

ochmedverkar arbete med revideringSverige stöder och i
Guide och andra dokument påkomplettering Guide 64, IEC 109ISOav

och ochområdet. Handböcker, checklistor material översättesannat
förs Erfarenheter fråni europeiskt och internationellt arbete.ut
nationellt arbete utnyttjas. Förslag C.3

Berörda myndigheter medverkar standardiseringsarbetet, bl.a.i genom
medverka i den mån medger vid miljöbedömningatt resurserna av

allmänna remisser. Förslag D.1
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ochkonsekvenserFörslagens3

kostnader

Konsekvenserl3
.

standardiseringsarbeteNationellt

åtuppdrarRegeringensammanfattats:haruppdragUtredningens en
kan inte-miljöhänsynför hurmetodföreslåutredaresärskild att en

standardiseringsarbetet.svenskadetigreras .
tillledaskallförslagserieoch lagtmetoderhar redovisatVi somen

miljöbedömningdokumenteradgenomgåkommerstandarder attatt en
väsentligafårförslagenbedömer treregler. Vienligt givna att

konsekvenser
miljö-verktyg ieffektivtblirstandarderMiljöbedömning ettav

arbetet
användarnahostrygghetstandarder skaparöbedömdaMilj

miljöbättrestandarder skaparöbedömdaMilj en
ochmiljöhänsynutredningenhelagrundtanke i är attgenomgåendeEn
alltdel isjälvklarnormal ochfullständigtbliskallmiljöbedömning en

ellerrutineradministrativaövrigastandardiseringsarbete. Inga nya,
densker iMiljöarbetetbehöva inrättas.principskallkommittéer i
Ettstandardiseringsorganen.ochSISkommittéstrukturen inomnormala

erfaren-ochkompetensutvecklingförföreslåsnätverkflexibelt svara
samordningsansvar.lämplighetsåterföring. En grupp ges

förslagen 1A-underföreslagna insatsermyndigheternasochStatens
förtydlig-böråtaganden,princip ingainnebär i utan1E somsesnya

viktigstandardiseringenutpekande motorklartanden och ett ensomav
bestämmelser1995:1322 finnsverksförordningenmiljöarbetet. Ii om

Integreringutredningenmiljöpolitiken. Ibeaktaverksamheteni avatt
läggs1996:112SOUförvaltningenstatligadenmiljöhänsyn inom

miljö-statsförvaltningensstyrningeffektivarevidare förslag avom en
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arbete. Medverkan i standardiseringen får naturlig delses som en av
detta miljöarbete. Förslaget under l D, medverkan i granskningen av
standardremisser, kräver totalt relativt arbetsinsats. börstor Denen
kunna spridas på antal statligaett stort myndigheter,expertorgan, som
forslmingsinstitut, universitet och högskolor m.fl. Inte heller detta är
någon helt uppgift och vi den bör gå in under detatt normalany anser
miljöarbetet. Att medverkar i detstaten tekniska arbetet på basplanet

vi viktig princip, då finansiärser staten är ochsom intressenten tungen
i standardiseringen och med mycket stark representation i lednings-en

organen.
Vi också miljöhänsyn i standardiseringsarbetetser for-som en

utsättning för näringslivets miljöarbete. Allt fler företag väljer
miljöcertifiering och vidare anslutning till EMAS. tidenI liggeren
också sammanförande kvalitets-ett och miljöfrågor. Marknaden blirav

krävande och allt fler konsumenter prioriterar miljö-,mer säkerhets-
och kvalitetsaspekter vid köp. Aktuell information pekar också på en
ökande miljöutbildning inom näringslivet. bedömerVi standardi-att
sering och miljöbedömning standarder blir lika viktigav en som
självklar del näringslivets miljöarbete.av

Förslagen under syftar2 förstai hand till utbildningatt genom
stärka kompetens och motivation hos SIS, standardiseringsorganen och
på sikt cirka 3000 dei tekniska kommittéema.experter Ett nätverk och
kompetenscentrum för miljö bildas. Genom mindre antal pilot-ett
projekt vill vi stärka och snabbt bygga erfarenheter inomupp
standardiseringsorganen. Konsekvensen skall bli bred basen av
kompetens och erfarenhet kan tjäna plattform for svenskasom som
insatser i internationell standardisering. Då dessa utbildningsinsatser
medför kostnader behandlas de utförligt i avsnittnästa 3.2.mer

Vi bedömer fem år efter beslutatt bör våra förslag kunnastartom
helt genomförda. Fem år efter bör konsekvens finnasvara start ettsom

effektivt nätverk med erfarenhet miljstor av

Europeiskt och internationellt standardiseringsarbete
Fattas beslut enligt våra förslag kan den svenska utvecklingen relativt
lätt förutses och tidsbedömas.

Utvecklingen inom europeisk och internationell standardisering är
betydligt svårare bedöma. dagI finnsatt två dokument, ISO Guide 64
och IEC Guide 109 och fortsatt arbete pågår inom ISO/TC 207 resp.
IEC:s arbetsgrupp ACEA, kapitel 4.3.se
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främst påberorsynpunktemasvenskade treföraMöjligheterna utatt
faktorer

förslagföra vårafårmöjligheter vioch utattVilka resurser
förslag fårvårainternationellVilken acceptans

frågornaoch drivaihopkan gåländer vivilkaMed
miljöför frågorväxande intresseochfinnsdetVi stortett omattvet

med miljö-Arbetetstandardisering.internationellkvalitet inomoch
"Guidema"ochväl i gångstandardiseringsarbetet ärhänsyn i ovan

deprincipiellt iarbete. Detkommittéemastekniskai deinförs nyanu
enligtgenomförasbörmiljöbedömningenförslagensvenska är att en

rubrik. Vimedstandardeniframförallt dokumenterasmall och nyen
europeiskasamla 3-5möjlighetergodafinnasdet börbedömer attatt

förslagvårakringutomeuropeiska länder,kanskeochländer, ett par
kanskeelleruppskattning,frågor. Endessadrivaoch gemensamt

ochfullfortidshorisonten acceptansgissning, säger attnärmare en
på 10 år.liggerförslaggenomförande våraav

konsekvenserSärskilda

direktivengenerellatill dehänsynsärskiltutredningenåligger taDet att
1994:23åtaganden diroffentligaprövaatt

4.4avsnittDs 1992:99regelförenklingkrav påobserveraatt
1992:50dirkonsekvensernaregionalpolitiskaderedovisaatt

dirkonsekvensernajämställdhetspolitiskaderedovisaatt
1994:124

brottsföre-och detbrottslighetenförkonsekvenserredovisaatt
l996:49byggande arbetet

avsnittredovisas iåtagandeoffentliga nästaFrågan prövaattom
"Kostnader".

depåverkan påhar någonförslag intevåravibedömerövrigtI att
generella direktiven.fyra andradefaktorer ingår isom

statligadenmiljöhänsyn inomIntegreringutredningenI av
utformabörRegeringenföreslås1996:112SOUförvaltningen att

ochkommittéermiljödirektivkommittédirektivsärskilda som ger-—-
ochmiljö-skall indehur vägaanvisningarutredningar om

för miljökonsekvensernaoch beskrivautredninghälsoaspekter i sin
forslagvisbörMiljödirektivetfram.de läggerde förslagoch hälsa av

ochmiljö-redovisarochbedömerför hurmodellinnehålla manen
hälsoeffekter.
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3.2 Kostnader

Grundprinciper

Enligt vårt utredningsdirektiv 1996:93 skall vi ställning till deta
generella direktiven offentliga åtagandenatt pröva 1994223.

Vår grundsyn arbetet medär föraatt in miljöhänsyn iatt svenskt
standardiseringsarbete heltär normal del arbetet. Det betyderen attav
kostnaderna för arbetet täcks de standardiseringens intressenterav av

deltar i det aktuella projektet. Vår bedömningsom i flertaletär att
standardiseringsprojekt miljökostnaden blir relativt liten omfattning.av
I de fall miljöproblemen och miljökostnadenär större ökar förutsätter
vi intressentema tillatt fullo inser värdet ingående miljö-av en
bedömning produkten eller och kostnaden. Grund-av tarprocessen
principen standardiseringensär att miljökostnader bärs standardi-av
seringens intressenter helt enligt vanliga rutiner.

Vi föreslår Regeringenatt myndigheter klara direktivger att
observera frågor miljöhänsyn i standardiseringsarbetet vid utform-om
ningen internationella avtal och direktiv Viav dessaattm.m. menar
uppgifter redan i dag ligger på myndigheterna och tillkommandeatt ev.
kostnader bör kunna inom för respektive myndighetsrymmas ramarna
normala uppgifter. Remissgranskningen standardförslag är storav en
uppgift, här gäller det fördelanärmast uppgifterna effektivtatt bland
behöriga statliga Under denna förutsättning bör den prioriteradeorgan.
och angelägna delenmest remissgranskningen enligt vårt förslagav
kunna gå in i den normala verksamheten. Vi också medverkanattanser
i remissgranskningen viktig delär miljöarbetet.en av

Vi föreslår också Regeringenatt anvisar SIS särskilda medel för att
driva frågan miljöhänsyn i standardiseringsarbetet. Vi delarom RRV-
utredningens uppfattning det finns välfärdsekonomiskaatt motiv för att
standardiseringen bör statligt åtagande.ett Såväl välfärds-ses som
ekonomiska handels- och näringspolitiska skäl talar försom att statens
medverkan i standardiseringsverksamheten bör öka i omfattning. RRV
anför också exempel på statliga punktinsatser särskilda bidragsom till
utbildning miljö- och konsumentaspekter förom öka antaletsamt att
svenska sekretariat i internationellt arbete. Våra förslag medstämmer
RRV-utredningens grundsyn och hittillsvarande praxis. Se 4.1.
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förslagVåra till särskilda bidrag till SIS och standardiserings-
för miljöhänsyn svenskt standardiseringsarbetei utmärksorganen av

fem begränsande faktorer
De enbart och komma i gång med verksamhetatt startaavser en

klart begränsade i tiden, till fem-årsDe periodär en
De sakligt och i detalj begränsade enligt förslagvåraär
Förslagen kostnadsuppskattadeär

arbeteFortsatt kan initieras Regeringen eller ochSIS bidragav ev.
får förhandlas

Om Regeringen väljer inte in med särskilda bidrag till förSISatt
miljöarbetet kan vi sannolikt följande utvecklingemotse

Arbetet långsammare och bara på områden där intres-startar
initiativsentema tar

blirDet ingen och kompetensuppbyggnad. Mindrestartgemensam
samordning

blirVi beroende internationella förslag, både tids- ochmer av
sakmässigt

Kostnadsuppskattning

Det främst utbildningsinsatsema drar kostnader. Vi harär som upp-
skattat kostnaderna för planera utbildningen enligt bilaga och2.1att att

fram de två versionerna "Handbok Miljöhänsyn" till 0,8.MSEKta av
ingår då också arbetet medDär utveckla det arbetet påinre SISatt

och SO med miljöhänsyn standarderi enligt förslag 3 D.
genomföraAtt tre-dagars kursen för deltagare30 på internat har vi

beräknat till ochMSEK 0,6. SIS SO personal bör här erhålla ersättning
för arbetstid. insatser utförs under efterDessa år beslut.ett

genomföra endagarskursenAtt har kursdag deltagarevi och 30per
beräknat SEK för kursledning12000 och kringkostnader. kursdagar50
genomförs under år två och kursdagar50 under år vilket betydertre
MSEK 0,6 år två och MSEK 0,6 år tre.

Det viktigt miljöarbetet får effektiv samordning ochär en
administration, här ingår då omfattande internationella kontakter och

ochSIS SO bör under femårsperiodenår erhålla MSEK 0,2resor. per
for detta arbete.

föreslårVi Regeringen anvisar SIS särskilt anlag för Miljö-att ett
hänsyn i standardiseringsarbetet utgå med MSEK under år1,6att ett
och med vardera MSEK under de följande0,8 åren ochtvå tre samt
med vardera 0,2 MSEK åren fyra och fem. Totalt alltså MSEK 3,6
under fem-årsperioden.
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Vi föreslår förslag B och driver pilot-3 SO serieatt startar en
projekt "Miljöhänsyn i standarder". bör dessa drivasI princip inom
områden med starka aktörer och god projektekonomi, dvs. av
intressentema. har tidigare påpekatMen vi det finns miljö-att ur
synpunkt Viktiga områden saknar tydliga eller ekonomiskt starkasom
intressenter och där det kan starkt svenskt drivaintresseett attvara
frågan. Statliga medel bör inom förMSEK 1,0reserveras ramen
insatser på området pilotprojekt.

heltDet står klart den slutliga framgången projektenatt av
Miljöhänsyn det svenska standardiseringsarbeteti i mycket står och
faller vadmed händer på det europeiska/intemationella planet. Visom
föreslår Sverige bör till bl.a.initiativ revidering ISO Guide 64att ta av
och GuideIEC 109. initiativ betyder ocksåAtt måsteta att man vara
beredd genomföra det arbete föreslår. Vi statliga medelattman menar
inom MSEK 1,2 bör för svenska insatser interna-ramen reserveras
tionellt, exempelvis sekretariat vid de föreslagna revidering-att ta ett

Blir 1998 Startår, år bedömer dessavi revideringar kommerett, attama.
ligga under fem.åren tillatt tre
Sammantaget betyder detta vi föreslår Regeringen anvisar SISatt att

och SO särskilt anslag på MSEK 3,6 och därutöverett gör en reserva-
tion på MSEK 2,2 kan disponeras vid behov efter särskild över-som
enskommelse.

Detalj kalkyl

planera kursAtt tre-dagars kursen-
en-dagars kursen-
Handboken version 100stor ex-
Handboken liten version 3 000 ex-
Handboken engelsk version 0001 ex-

översättning
Kostnader i SEK

projekttimmar600 á 700 420 000
sekreterartimmar100 á 500 50 000

kopiering Handbok 20 000stor
tryckning Handbok liten 4000 280 000ex
översättning 30 000

Totalt kursplanering inkl. nätverk 800 000
,
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Kurs genomförande

Tre-dagars kurs för milj ösamordnare m.fl.
30 deltagare, 24 timmar, internat 90 000
Ersättning till SIS/SO personal för arbetstid, 510 000
Totalt 600 000

En-dagars kursen
50 kursdagar, 600 000

kursdagar50 600 000
Totalt kursdagar,100 kursledning 2 plus övrigt.pers

Sammanlagt:
Kursplanering handbok, år+ ett 800 000
Tre-dagarskurs nätverk/kompetenscentrum, år+ 600 000ett
Samordning, internationella kontakter, år 200 000ett
Totalt år ett 1 600 000

En-dagars kurs år två 600 000
Samordning, internationella kontakter, år två 200 000
Totalt år två 800 000

En-dagars kurs år tre 600 000
Samordning, internationella kontakter, år 200 000tre
Totalt år tre 800 000
Totalt år ett-tre 3 200 000

Samordning, internationella kontakter fyraår och fem 400 000
Totalt särskilt anvisade medel 3 600 000

Reservation
Pilotprojekt, år femett 1 000 000-
Internationella insatser, år tre-fem 1 200 000
Totalt reservationer 2 200 000

Särskilt anslag på MSEK 3,6 och reservationer på MSEK 2,2 betyder
totalt MSEK under5,8 5 år.



€i§¥§h:;vé;iFE‘:t‘.3¥¥7:~32:

-.
iväg



förslagBakgrund till utredningens 53SOU 1997:173

utredningens förslagBakgrund till4

Metoderl

användasmetoder och möjligheter kandetta avsnitt redovisar viI som
standardiseringsarbetet. metoderför föra in miljöhänsyn i Dessaatt

kapitelför förslag redovisas under Viligger till grund våra som
och myndigheternas uppgifter det interna-pekar särskilt på istatens

standardisering.tionella arbetet med inriktning mot

Standardiseringsarbetet

bedrivs tekniska kommit-Standardiseringen i Sverige i 600änmer
arbete,téer/arbetsgrupper. 6300 svenska deltar i dettaMer än experter

bl.a.bl.a. cirka sammanträden år.i 1300 Experterna representerarper
från närings-tillverkare, användare och myndigheter. Flertalet kommer

livet, ofta från och medelstora företag. arbete administrerassmå Detta
de auktoriserade standardiseringsorganen, främst kommitté-av genom

tekniskatekniska sekreterare. viktigaste uppgiften för deDenemas
kommittéema följa och medverka det internationellaiär att
standardiseringsarbetet. deltar årligen med iSverige 3000över experter

Årligencirka f.n. cirkainternationella fastställes i Sverige2300 möten.
reviderade standarder, på2000 eller 95 % baserasännya varav mer

global fastställeseller europeisk standard. Europeisk standard som
svensk standard några modifieringar.utan

absoluta flertalet standarder produktstandarder, beskri-Det är som
produkts egenskaper, funktion konstruktion, eller metod-ellerver en

standarder, analysförfarande.i detalj provnings- ellerettsom anger
Flertalet standarder avancerade och detaljerade dokumenttekniskaär

vänder till Grundstandarder vanligen enhetersig experter.som anger
och måttsystem, nomenklatur eller symboler. standarderEn typny av

systemstandarder, bl.a. regler för kvalitetssysten ISOär som anger
9 OOO-serien, miljöledningssystem ISO OOO-serien eller14 system
för ackreditering och certifiering EN 45 OOO-serien.
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Över och handelsdepartementetsNärings- huvudtitel årligtutgår ett
anslag till SIS Standardiseringen i Sverige. budgetåretFör 1997-
uppgår anslaget till MSEK Anslaget till28. SIS skall användas så att

fördelas70 % till standardiseringsprojekt i proportion till näringslivets
bidrag. Resterande skall30 % användas till mandaterade projekt, dvs.
projekt där EG uppdragit de europeiska standardiseringsorganen att

fram standarder för bidra till fri cirkulation ochta att en av varor
tjänster på den inre marknaden till skydd för liv, hälsa, säkerhetsamt
och miljö.

Den svenska standardiseringsorganisationen, dvs. deSIS och åtta av
SIS auktoriserade standardiseringsorganen, årligen MSEKomsätter ca

inklusive200, verksamheten vid SIS forlag. huvuddelen arbetetFör av
de 6000 i de tekniska kommittéema. Experternaexperternasvarar ca

deltar på sin uppdragsgivares bekostnad och den verkliga kostnaden för
deras arbete och kan uppskattas till storlek MSEK 800resor en av ca

Årskostnadenår. för direkt standardiseringsarbete i kanSverigeper
uppskattas till MSEK 1000.

Det övergripande målet för stöd till standardiseringenstatens är att
verksamheten skall bidra till marknader, höja produktivitetenatt öppna
och konkurrenskraften hos svenskt näringsliv bidra tillsamt att statens
särskilda det gäller medborgarnas skydd för liv, hälsa,näransvar
säkerhet och miljö tillgodoses.

aktuellEn utredning

RiksrevisionsverketsI utredning Effektivare stöd till standardiseringen
regeringsuppdrag RRV 1997: 15 föreslår följande åtgärder förRRV—

effektivisera det svenska standardiseringsarbetet och för stärkaatt att
Sveriges roll i det internationella samarbetet. Punkt direkt citat.1-3

statligaDet åtagandet: finnsDet välfárdsekonomiska förmotiv
standardiseringen bör statligt åtagande. Såvälatt ettses som

välfärdsekonomiska handels- och näringspolitiska skälsom
talar för medverkan i standardiseringsverksamhetenatt statens
bör öka i omfattning.

finansieringsmodell:Ny Det nuvarande anslaget till börSIS
avvecklas. Stödet till standardiseringsverksamheten böri stället
ske de statliga myndigheterna aktivt medverkaratt igenom
standardiseringsarbetet och på lika villkor övrigasom
intressenter bidrar till täcka standardiseringsorganensatt
kostnader. Härutöver kan uppdragsmedel fört.ex. attges
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rationalisera arbetet dei tekniska kommittéema attgenom v
använda kompetensutveckling och utbildning miljIT, ochö-om
konsumentaspekter i standardiseringsarbetet för ökasamt att
andelen svenska sekretariat i de internationella kommittéema.

Statlig och utvärdering:styrning Mål för myndigheternas
medverkan standardiseringsarbeteti och krav på återrapporte-
ring bör ställas. Närings- och handelsdepartementet bör samlat
följa myndigheternas årsredovisningar vad gäller kostnaderupp
och uppnådda resultat. regelutfárdandeDe myndigheterna bör
utvärdera effekterna "New Approach"- direktiven dvs. EG-av
direktiv endast innehåller de väsentliga säkerhetslcraven.som
Kommerskollegium bör identifiera inom vilka områden som

direktiv behöver utarbetas och vilka mandat börnya nya som
åt de europeiska standardiseringsorganen för tillgodoseattges

svenska intressen. Ett samrådstörfarande bör införas för att
undvika svenska A-avvikelser eller europastandarder i någotatt
avseende avviker från svenska myndighetsregler.

Punkterna 4-6 avseende: Distribution och prissättning standarder,av
Ökad samverkan och Renodling standardiseringsverksamheten ärav av
mindre intresse från vår synpunkt och utelämnas här.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen hade 1993 sittvar
identiska regeringsuppdrag Konsekvenserna för svenskt miljö-närmast

arbete/kemikaliekontrollen den ökade internationella standardise-av
ringen och standardiseringens roll inom MyndigheternaEG.av nya
pekade i sina yttranden till regeringen på vikten prioriteraattav
standardisering inom områden inriktade mot

milj produkteröanpassaatt
minska användningenatt naturresurserav
minska avfallsmängder återanvändning och återvinningatt genom
minska användningen miljöfarliga kemikalieratt av
minska och miljöanpassa energiförbrulcning ochatt transporter

samt
i utsträckning bereda för departementstörre ochatt representanter

myndigheter plats standardiseringsorganensi styrelser och
fullmäktige.
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föra in miljöhänsynAtt

föra miljöhänsyn i standard måste ske från första början,Att in påen
planeringsstadiet. utförasArbetet måste den tekniskaiexperternaav
kommittén. bör ha förutsättningarFrämst de kunna bedömaatt

miljöeffekterexempelvis produkts vad råvaru- och energi-en avser
förbrukning, produktion, användning och slutligtransporter, rest-
hantering den produkten.uttjänta Miljöhänsyn finns i dag i mångaav
standarder, allt från exempelvis farligavamingstexter tillämnenom
hela innefattandeavsnitt säkerhets-, skydds- och miljöåtgärder. Men
det angeläget arbetet påskyndas, effektiviseras, enhetligt ochär att görs
blir dokumenterat.

föraAtt in miljöhänsyn måste helt naturlig del denivara en
internationella standardiseringsprocessens alla led, från överstarten
alla stadier olika arbetsdokument till remissen och fastställandet. Detav

viktigt arbetet snabbt kommer alltföri gång, krav påär att utan stora
perfektion och fullständighet i föra miljöhänsyn blirAtt instarten. en
arbetsprocess vinner i styrka vartefter kompetens erfarenheterochsom
byggs Med all sannolikhet kommer de allvarliga och på-mestupp.
fallande miljöeffekterna åtgärdas först.att

Arbetet med föra in miljöhänsyn standarder får förlängai inteatt
produktionstiden från till färdig standard. långa ledtidemaDe ärstart

och ofta diskuterat problem inom standardiseringsorganen. Attett stort
införa särskild för miljögranskninginstans standardförslag ären av
därför lämpligt.inte Miljöhänsyn måste komma in naturlig del isom en
varje led produktionsprocessen. Vi måste förutsätta att experternaav
inte bara högt kompetenta sakfrågori har braocksåär utan
miljökunnande.

förhindrarDetta inte ledningen inom varje standardiseringsorganatt
bör eller några miljösamordnare, skall driva och samordnautse en som
miljöarbetet, kunna fungera miljöexperter, diskussionspartnerssom
m.m.

långsiktigaDen målsättningen blimåste miljöhänsyn förs allain iatt
blivande standarder och i befintliga standarder vid reviderings-ett
tillfälle. Arbetet utförs den skriver standardförslaget ellerav grupp som

för revisionen. Förslaget Guide 64/IECISO Guidestäms motsvarar av
109 och kommande handledningar på området. måste klartDetev.
framgå standard den genomgått miljöhänsynsprocessen ochattav en
vad detta betyder. Detta viktig självklarhet detoch måsteär yttersten
finnas klara rutiner hur detta skall dokumenteras i standarden. En ny
rubrik Miljöbedömning bör införas. möjlighetEn föra in ISOär att
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64/IEC Bindande referenser.Guide Guide 109 Väsentliga punktersom
Övrigaskall iakttas förs in direkt i standarden. åtgärder kan läggassom

bilagor, bindande del standardeni eller information.en avsom som

föra in milj önhänsyn internationelltAtt

svensk delegatVarje i internationellt arbete förväntas följa svenska
synpunkter och generellt verka för miljöhänsyn skall föras in iatt
arbetet. svensk delegat skall framföraVarje också de ställnings-
taganden diskuterats och beslutats i respektive svensk teknisksom
kommitté. Varje kommitté skall vid behandlingen standardtörslagav
och formella remisser bevaka miljöhänsyn kommit förslaget ochin iatt
kommentera detta i svaret.

stärka och driva arbetetFör på med miljöhänsyn standardiser-iatt
ingen bör Sverige verka aktivt för centrala, vägledande dokumentatt
kommer fram. första hand revidering kompletteringI och ISOen av
Guide 64/IEC Guide Efter109. några års erfarenheter bör dessa guider
revideras och framför allt kompletteras med fylligare tolknings-
dokument. Standardisering sker inom många, skilda områden.vitt Här
finns möjligheter fram kompletterande, specifika detaljeradeochta mer
sektorguider för skilda produktområden. Sverige har här möjlighet ta
initiativ produktområdenpå där vi har särskild kompetens styrka.och

Information och utbildning

skall föra miljöhänsyn svensktDe in i standardiseringsarbete, ochsom
också kunna påverka det internationella arbetet, i första hand deär
6300 och de tekniska sekreterama håller arbetet dei iexperterna som
600 tekniska kommittéema TK:na. detta behövs första handFör i en
enkel handledning, sanktionerad de internationella standardiserings-av
organisationema. ISO Guide 64/IEC Guide 109 finns förstaettsom
dokument. bör bli förNästa insatser information och utbildning.steg
Målet för dessa insatser skall vara

Driva på arbetet
Öka och kompetensengagemang
Skapa referensram för arbeteten gemensam

framTa "Handbok Miljöhänsyn" tillika bliren som
kursmaterial

Målgrupp för utbildningen förstai hand TK-ordförandena och deär
tekniska sekreterama/ projektledama och ytterligare minst TK-en
ledamot. Utbildningen bör lämpligen kurser och kan fåävenges som
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branschspecifik inriktning. På sikt bör utbildningen till flertaleten ges
ledamöter de tekniskai kommittéema och totalt nå 3000över personer.

Regler och rutiner för miljöhänsyn i

standardiseringsarbetet

För säkerställa miljöhänsyn i standardiseringsarbetet behövsatt att tas
regler och rutiner. Arbetet bör följa de principer gäller försom
kvalitetssäkring i bl.a.organisation, skall beslut och åtgärderen
dokumenteras. Miljöfrågorna skall integrerad del denises som en
normala arbetsprocessen och det bör helst finnas så få särregler som
möjligt för hanteringen miljöfrågoma.av

En arbetsrutin kan enligt följande, vilken i medut stämmerstortse
nuvarande förregler teknisk kommitté TK.en

bevakarTK arbetet och standardförslag. TKmottar ett gör en
första miljöbedömning förslaget och för in dokumentation ochav
kommentarer angående miljöhänsyn. beslutarTK och protokollför
miljöbedömningen och utarbetar yttrande förslaget.överett
TK svenska ledamöter till internationella kommittéer ochutser
arbetsgrupper inom området. ledamöterDessa skyldigaär att
företräda och följa beslut detTK:s i internationella arbetet. TK
bevakar miljöhänsyn kommit in remissförslageti ochatt
godkänner därefter detta för remiss i Sverige.
TK sammanställer de svenska remisskommentarema och utarbetar
det svenska yttrandet till den internationella standardiserings-
organisationen. Vid remissen skall särskilt bevakas förslagetatt
strider svensk lag, förordning eller föreskrift. fall kanI såmot
förslaget fastställas eller måste exempelvis teknisk föreskriften
ändras. Särskilt för statliga myndigheter i TKrepresentanter en
har enligt verksförordningen bevaka miljösynpunkter och böratt
bevaka förslaget inte strider författningar inom derasatt mot
område. A-avvikelse från europeisk standard kan fall begäras.i så
Observera denna begäran skall framställas så tidigt möjligtatt som
i standardiseringsprocessen.
Vid anmälan för fastställelse till Nämnden för Svensk Standard
skall i bifogadTK blPM miljöhänsyn ochtagitsen a ange om
kommentera svenska förslag inte kunnat tillgodoses detiom
internationella arbetet.

Standardisering bygger på frivillig samverkan och samförstånd. Strävan
skall alltid komma fram till samförståndslösningar. Omröstningattvara

endast i särskilda undantagsfall. Enskildaaccepteras särintressen får
inte blockera beslut, då svenska i så fall kan tvingasrepresentanter
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avstå från ställning i det internationella samarbetet. Regler för detatt ta
administrativa arbetet finns standardiseringsorganensi stadgar. Regler
för fastställelse Svensk Standard finns Regleri SIS 501.Rav m.m.

SIS och standardiseringsorganen arbetar f.n. med införaatt
kvalitetssälqingssystem enligt ISO frågor9000, miljöpolicy ochom
miljöledning bör komma detta arbete.in i

Statens och myndigheternas arbete med miljöhänsyn i

standardiseringen

Arbetet kan för det första bedrivas på ledningsnivå. mycketStaten är
väl representerad i ledandeSIS i SIS styrelse, fullmäktige,i SISorgan,
i Nämnden för Svensk Standard, i SIS miljömärkning, i SIS
Certifiering ochAB i SIS Konsumentråd. förMotsvarande gäller
styrelser och fullmäktige dei åtta standardiseringsorganen. Statens

har både reellt formellt,och med hänvisning tillrepresentanter
verksförordningen och myndigheternas instruktioner, särskiltett ansvar
för miljöfrågorna. kan gällaDet prioritering arbetsuppgifter ochav
fördelning statliga medel. bör ocksåDe bevaka miljöarbetetattav
framgår och årsredovisningar. statligaDerapporter representantemaav
i Nämnden för Svensk Standard bör ha särskilt för förslagett attansvar
till svensk nationell och internationell standard klart olämpligaärsom

miljösynpunkt fastställes.inte SO bör också undvika anmälaattur
sådana förslag till fastställelse.

Det emellertid angeläget arbetet bedrivs produktivt och påär att ett
påskyndar standardiseringsprocessen.sätt Eventuella miljö-som

problem måste helst identifieras så tidigt möjligt i arbetsprocessen.som
Ett effektivt arbete på ledningsnivå förutsätter effektiv under-en
liggande organisation. Det angeläget statliga representanter/myn-är att
dighetsrepresentanter deltar i det tekniska arbetet på basnivå tekniskai
kommittéer, nationellt och särskilt internationellt, och här företräder det
allmännas intressen. framhållerEU också betydelsen medverkanav
från myndigheter, framför också deras inte haratt representantermen
någon "hierarkisk position" standardiseringsarbetet.i

Frågan myndigheters ställning i standardiseringsarbetetom
diskuteras i många sammanhang, bl.a. i 83/ 189-kommittén EGs

kommitté för tillämpning direktivet 83/ 189/EEG förpermanenta av
tekniska standarder och föreskrifter. Frågan kan tillspetsas om
myndighetsrepresentanter hårt driver särfrågor, exempelvissom
miljöhänsyn. Observera internationella standarder baserade påatt är
samförståndslösningar, exempelvis TBT-avtalet, Annexse
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RRV-utredningen föreslår medverkar i standard-att statenovan
iseringsarbetet på villkor och bidrar tillövriga intressentersamma som
kostnaden för de olika projekten. på denna nivåStatens representanter
har självfallet också särskilt bevaka miljöfrågoma detiett attansvar
ofta tekniska arbetet.rent

finns internationellt standardiseringsarbete därDet Sverige inte
deltar aktivt eller inte alls deltar. finns också antalDet ett stort
kommittéer fördär myndigheter deltar.inte Dessarepresentanter
standardförslag får berörda myndigheternade först vid remissen. Flera
standardiseringsorgan sänder dag allmänti remisser till berörda
myndigheter, särskilt med hänvisning till följande formulering i
remissbrevet: mycket viktigt berörda svenska myndigheterDet är att
besvarar denna och klarlägger förslagetremiss strider lag ellermotom
föreskrift. formella remissen ViktigtDen iutgör närett steg processen
det gäller påverka standards slutliga utformning. därförDet äratt en
angeläget berörda myndigheter långtså möjligt utnyttjar tillfälletatt att
bevaka miljöfrågor på remisstadiet. Remissförfarandet storager
möjligheter till miljöbedömning standardförslag. Remissgransk-en av
ningen tekniskt detaljerade förslag ofta både tids- ochärav
kompetenskrävande. bedömerVi remissgranskningen under långtatt ett
inledningsskede måste till fallprioriteras de där begärSOen en
myndighets synpunkter klart redovisadpå och preciserad milj öfråga.en
Myndigheten kan enbart genomföra miljögranslcning så ären om
lämpligt och formelli mening avstå från besvara remissen,att men
ändå miljökommentarer. allvarligare fallI kan förslaget avstyrkasge
enbart miljöskäl.av

Exempel: Naturvårdsverket NV fick förslag frånpå remiss ett
HSS testmetoder för febertermometer med flytande metall.ang en ny
Vidare förfrågan visade det troligen med Ga-att termometervar en en
In-Sn legering. avstyrkte förslagetNV enbart med hänvisning till
miljöfrågan. vill haNV inte in och få dylik spridd,termometeren
särskilt hänsynmed till de relativt okända miljöeffekterna ochGa In.av

tillstyrkteHSS remissen. Kemikalieinspektionen anmälde A-avvikelse
med hänvisning till fallet flytande metall uppfattasmåsteatt som
kvicksilver och förslaget därmed strider svensk lag eller föreskrift.mot
Exemplet belyser fonnell hantering. Så myndighetersNSS atten anser
avstyrkande bör baseras befintligpå teknisk föreskrift.
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Mandaterat arbete

Mandaterade standardiseringsprojekt står i för intresse,centrum statens
vilket också framgår inriktningen det statliga anslaget till SIS.av av
Mandatet uppdrag från tillEG deär europeiska standardiserings-ett

harmoniserade standarder enligtatt reglerna förpresenteraorganen
"New Approach"-direktiv. Mandatering kan också användas på andra
områden, exempel bioteknik, informationsteknik och miljömätteknik
för säkerställa överensstämmelse med direktiv.att

Mandatet skall exaktså möjligt vilka krav gäller försom ange som
den önskade standarden och också den legala inom vilkenram
standarden skall användas. Inom denna kan ingå också andraram
direktiv och "Community policy", vilket standardiseringsorganenäven
skall beakta. Frågan särskild miljöpolicy, formulerad ettom en som
särskilt mandat, under arbete DG ochIII DGär IX CEN.samt

Förslag till standardiseringsmandat behandlas 83/l89-kommittén.i
Från svensk sida deltar Närings- och handelsdepartementet och
Kommerskollegium, efter ha diskuterat förslagen till mandat medatt
SIS, standardiseringsorganen och berörda föreskrivande myndigheter.
Diskussionerna 83/189-kommitténi skall säkerställa en gemensam

mandatet bland nationella myndigheter. framhålleracceptans EGav
också betydelsen myndigheterna deltar i det tekniska arbetet.attav
Godtar de europeiska standardiseringsorganen mandatet och arbete

inträder "standstill", dvs. pågåendestartar arbete med likartade
nationella standardförslag avbryts. Mandat behöver inte betyda att en
helt standard måste utvecklas. Konstateras befintlig standardattny en
uppfylla mandatets krav kan den kvalificera harmoniseradsom
standard.

Kraven i mandaten kommer från EG-direktivet. angelägetDet är att
svenska i EG:s direktivgrupper verkar för miljö-representanter att
hänsyn kommer in direktivtexteni och till mandaten och på så sätt
vidare in standarden.i Bedömning överensstämmelse kommer dåav
också omfatta milj ökraven. En CE-märkningatt produkten innefattarav
då också kraven på miljöhänsyn i direktivet och EG:s övrigaäven
miljökrav. CE-märkningen kan då också miljömärkningses som en av
produkten. Visserligen på lägre nivå dagens miljömärk-avsevärt änen
ningssystem, CE-märkningen blir dock indikation på attmen en
miljökrav direktiveti uppfyllda.är

Även det standardiseringsarbete bedrivs mandat frånutansom
kommissionen och resultatet saknar legal verkan direktivvars genom

Ävenkan intresse miljösynpunkt. dessa standardervara av ur om
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facto få genomslag påkan de desaknar legal verkan ett stort
standardiseringen gäller ENden europeiskamarknaden. Inom näratt en

nationell standard dras in.motstridigfastställs måste
gällaskall inomharmoniserade området den principendet ickePå

EU-land kanintepå marknaden ilagligenEU ettsattsatt vara somen
inteden grundenEU-land endast påhindras i attannatett varan

hindrar måstelandet. landuppfyller det Detkraven i varansomsenare
berättigadehotden på någotkunna visa sätt utgör motettatt

standard,frivillig europeiskFörekomstensamhällsintressen. somav en
kan framtidenmandat från kommissionen, iutarbetats efterinte vara av

nämndatillämpningen princip.betydelse vid ovanav

internationella regelområdenNågra Övriga

handelsåtgärder förnödvändigavidtarregelverk tillåterWTO:s att man
dessaArtikelsyften. XX i GATTuppnå legitimavissaatt anger
ellerlivskydd människors, djurs ochsyften, bl.a.legitima växtersav

Åtgärderna fårdetta syfte.hälsa miljö tolkas in iskydd nuav
för uppnå detomfattning vad krävsemellertid hainte större än attsom

ellerdiskrimineringsyftet eller innebära godtyckligavsedda legitima
internationell handel.inskränkningförtäckt i

får vidta skyddregler endastGrundläggande för WTO:s är att man
förknippaderiskereller den miljönden befolkningen motegnaav egna

haltföreskriva högsta tillåtnafår såledesmed Man t.ex. avomvaror.
fårmiljön.för skydda den Mankadmium handelsgödseli att egna

kraven harproduktionsprocessengällervidare ha krav omsom
renlighet iegenskaper, krav påimporteradebetydelse för den varans

medförknippadesåledes tillåtna då de riskerlivsmedelsindustrin rörär
får däremot ha kravlivsmedlen. inteslutprodukten Man rörsom

produktionsprocessen ellerbetydelse för miljönkraven endast harom
produktertillverkningslandet. kräva utländskaarbetsvillkoren Atti att

certifierade skulle inteskulle komma från industrier ISO 14000ärsom
från finns inomregelverk. Till skillnad i EUförenligt med WTO:svara

förhållanden, påeller socialaminimiregler avseende miljöWTO inga
ellerdet området sköts dessa frågor andra inomglobala ramenav organ

för internationella konventioner.
tillgriperregler tillåter således för närvarande inteWTO:s att man

förhållanden ihandelsrestriktioner för påverka miljö eller socialaatt
ställer påhelt vilka kravtillverkningsländema. Detta oavsett man

detlandet. således produktion itillverkningen det Om vissi egnaegna
påstrikta regler detta stöd kravlandet berörs inte attgerav

Äntillverkade enligt regler.importerade skall vara sammavaror
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mindre kan skäl för restriktioner åberopaman attsom
konkurrensförutsättningama snedvrids olikheter kravnivåema.igenom
Diskussioner pågår f.n. lösa den konflikt kan uppkommaattom som
mellan WTO:s regelverk och internationella miljökonventioner som
förutsätter handelsrestriktioner.

Standarder har betydelse i WTO. WTO:s avtalstor tekniskaom
handelshinder, TBT-avtalet Agreement Technical Barriers toon
Trade innebär precisering GATT:s Artikel XX. I TBT-avtaleten av

där så möjligt skall baseraatt är sina tekniska föreskrifter påanges man
internationell standard. Användningen standard stödjaär ett sätt attav
myndigheternas föreskrifter också mildra verkningamaattmen av
föreskriftema för handeln. I återfinns3 Code of Goodannex en
Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards
och här regler för standardiseringsarbetet. I finns3 inga kravges annex
eller kommentarer angående miljöfrågor.

Även bedömning överensstämmelse behandlas i TBT-avtalet.av
Detta området har också anknytning till EU:s regelverk och till
internationell standardisering. Systemen, verktygen, på området är
främst standardema i EN 45 000 serien ackreditering ochom
certifiering, i ISO 9000-serien kvalitetssysten.samt Teknisktom
näraliggande områden ISO 14 000-serienär miljöledningssystemom
Environmental and tools ochmanagement EMAS.systems

EG:s motsvarande regler finns i Council Decision concerning the
modules for the various phases of the conformity assessment
procedures and the rules for the affixing and of the CE conformityuse
marking, which intended be used in the technical harmonizationtoare
directives 93/465/EEC. Dessa regler ställer inga direkta miljökrav

har betydelse försystemen största upprätthålla och kontrolleramen att
nuvarande och kommande miljökrav på produkter och samtprocesser
för allmänt säkerställa kvalitet,att öppenhet och förtroende i
miljöarbetet. finnsHär modell till kontrollmetoder.en

För kort försöka sammanfattaatt och myndigheternasstatens
möjligheter driva frågor miljöhänsynatt i standardiseringsarbetetom
kan följande sägas.

Arbetet får balanserad två-fronts uppifrån-Enses som en process.
ned med klara besked och riktlinjer miljöhänsyn frånprocess om
regering och departement, myndigheter och internationella arbets-

och kommittéer på ledningsnivå. Statensgrupper irepresentanter
standardiseringens ledningsorgan har särskilt för drivaett attansvar
och bevaka miljöfrågor. Och nedifrånupp där myndighets-en process,

i de tekniska kommittémarepresentanter särskilt bör arbeta med att
föra in miljösynpunkter. Industrin/näringslivet kommer fort-ävenatt
sättningsvis huvudaktören i standardiseringsarbetet.att Påvara om-
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koncen-fårmedverkar insatsenstaten/myndighetema intedärråden
myndigheternaangelägetremissgranskningen. Det atttill ärtreras

degranskningenmedverka iför mestförsöker attavsätta avresurser
år.hanterasremissercirka 1500deprioriterade ärendena persomav

inflytande påstarkatvå-fronts-processbalanseradMed att statensavses
direktadenbasnivån, ipåstarka insatsermedbalanserasledningsnivå

standardproduktionen
samförstånd.vilar påarbetsprocessStandardiseringen är somen

intressentervillkor övrigadeltar påStatens representanter somsamma
standardereffektivatillförlitliga ochförharoch attansvarsamma

någotbör intemiljöhänsynmedArbetetfram.kommer ses som
arbetsgången. Ettdelintegrerad iarbete,fristående utan vara en

medbidragakandärremissgranskningblirundantag separatman
miljösynpunkter.

miljöhänsynochMiljöaspekter4.2

ochförsöka förklaraförstaför det ettvidetta avsnitt attI geavser
andradetmiljöhänsyn". Föroch"miljöaspekterinnehåll begreppen

föra inmedpågårarbetedetredovisning attkortvi som nuavger en
samhällsektorer.olikaarbetet inommiljöhänsyn i

hållbarhetekologiskochAgenda 21Miljöaspekter -

År utveckling i RioochmiljöFN-konferensenhölls den1992 stora om
Stockholm.miljökonferens iförstaefter FN:stjugo årde Janeiro -

århundradeförhandlingsprogram nästaVid konferensen ettantogs -
hållbaråstadkommamålHandlingsprogrammetsAgenda är att21. en

Brundtland-1980-talet formuleratspåbegrepputveckling, ett avsom
ide mål ärnå programmetkommissionen. Att processenangessom

däravårhundradetdetsekel 21fortgå in påförväntas nästasom --
fårmöjligheterochlivgenerationersKommandeAgenda 21.namnet

utvecklinglångsiktigt hållbarlever Eninte äventyras nu.somav oss
utveckling.ekonomisksocial ochmiljöhälsa ochgäller såväl som

ekono-sociala, dendendimensioner,medAgenda arbetar21 tre
naturresursdimensionen. Denochmiljö-ekologiska ellerdenmiska och

och2l-arbetetAgendasvenskai dethar domineratekologiska en
kommandedetförockså iutveckling stårhållbarekologiskt centrum

arbetet.
statsministerframförde1996den 22regeringsförklaringI sin mars

miljönangående miljöpolitiken: "Hotet ärföljandeGöran motPersson
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skallambition Sverigesjälvt. Regeringenshot livet är attett mot vara
föregångslandkraft och iinternationellpådrivande strävan attetten

leda tillekologiska kraven kansamhälle.hållbart nästaskapa Deett
ocksåmedborgare,krävs aktivatillväxten.språng i Detstora enmen

kretsloppstänkande".ökattydlig politik, för främjaatt ett
bedrivsarbete ioch intensivtbakom Agenda 21stårSverige ett

perspektiv."nedifrån-och-upp" Enpräglaslandet. Arbetet ett om-av
förändringarocksåsamhälle innebärmiljöanpassatställning till storaett

"miljöaspekter",medvad egentligenområden.på alla Men menas
samhälle"miljöanpassat"ekologisk hållbarhet" och "ett

definieratslångsiktiga miljömålutgår frånEkologisk hållbarhet som
Miljömålenriskanalyser.medicinskanaturvetenskapliga ochutifrån

förekologisk hållbarhet. harpå Dekan kriterier använts attses som
mark ochluft,och påverkan påfastställa för tillstånd vatten,gränser

förmark ochför användningocksåbiota. De vatten,gränser avanger
utsläpp föroreningar. Ioch föricke förnybara naturresurseruttag avav

finns goda förutsättningarhållbart Sverigeekologiskt attett
ochekonomisk, socialoch godbra folkhälsaupprätthålla enen

livsmedel,mark används såLuft, ochkulturell utveckling. attvatten
upprätthållenlångsiktigt medkan producerasbränsle och bioråvaror

bevaras.biologiska mångfaldensamtidigt denproduktionsförmåga som
förnybaraeffektivt och ickeanvändsNaturresurser uttaget resurserav

Avfallsfråganåteranvändning och återvinning.begränsas genom
förbränning och deponering.återvinning,hanteras källsortering,genom

minskat, råvaror,föroreningar harUtsläppen nyagenom nyaav
och förbättrade reningsinsatser.produktionsprocesser

förändringar isamhälle gårtill miljöanpassatVägen storaett genom
energiförbrukning,energiförsörjning ochsamhällets struktur, tran-

jordbruk, livsmedel, skogs-och avlopp,bostäder/lokaler, vattensporter,
ochoch varuproducerande industri,bruk och skogsindustri, bas- varor

målkonflikter.finns både hinder ochänstesektom. Påinte minst vägen
ändrahindren svårigheten eller oviljandeEtt största är attav

"friska människor ioch livsstil påkonsumtionsmönster Väg mot en
ochfrisk miljö". Information, utbildning påverkan på väg mot

ekonomiska styrmedel och andra regler.självinsikt får kombineras med
1960-taletsändrat karaktär underMiljöfrågorna har också åren.

Miljövårdenförsta hand bevarandeaspekter. åt-naturvård avsåg i
punktkällor installera renings-gärdade först industriella attstora genom

anläggningar och genomföra processförändringar. Genom storaatt
fördestatliga utbyggdes de kommunala reningsverken, vilketbidrag

detta område. källorna till utsläppenSverige till tätposition på Nu ären
exempelvis diffusa utsläpp från trafik och jordbruk.många och små,

tillVanliga och produkter också betydelsefulla källorutgörvaror

3 17~l537
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spridning miljöfarliga och föroreningar. Forskning ochämnenav
utveckling bedrivs för finna och utveckla "rena", energi- ochatt nya
rävarusnåla produkter och produktionsmetoder. aktiv och offensivEn
miljöanpassning svensk produktion och produkter bidrar tillav nya
möjligheter för svenskt näringsliv och arbetstillfällen.nya

Förändringarna ställer krav på samarbete mellan olikastora
samhällssektorer. Alla beslut bör föregås ingående miljö-större av en
konsekvensbedömning. Problem måste identifieras och målkonflikter
diskuteras. Målkonflikten miljö arbetsmiljö hälsa måste observeras.- —

Miljöfrågoma kan bara lösas i internationellt samarbete, vilket
Agenda kraftigt21 understryker. Agenda 21 pekar på behovet av
internationellt samarbete för nå hållbar utveckling u-ländema.iatt en
Medlen heter friare handel, bättre marknadstillträde för u-lands-
produkter, resursöverföringar till och skuldlättnader för u-ländema. En
multilateral handelsordning stöds miljöpolitiska beslut börsom av
eftersträvas.

Agenda har miljösyn21 präglas bredd, den innefattarstoren som av
hela den miljön och alla mänskliga aktiviteter. innefattarDenyttra
också den sociala miljön och kulturmiljön. Den i princip alla tillgör
delaktiga och medansvariga i utvecklingsprocessen. handlarDet om en
fortgående utvecklingsprocess. Denna utvecklingsprocess ochär
kommer bli alltmer internationellt förankrad.att

finnsDet många paralleller mellan Agenda 21-processen och
standardiseringsarbetet. Också standardiseringen "nedifrån-och-är en
upp" arbetet initieras oftast marknadens behov och utförsprocess, av av

denna. Tillämpningen normalt frivillig.nära Mångaexperter är
standarder behandlar enkla vardagsvaror och griper in i vårt vardagsliv.
Standardisering pågår inom samhällets alla områden. Standarder som
medför begränsning varianter leder till förbrukningminskadav av
råvaror, minskade och lagerhållning och ökad internationelltransporter
handel. Användning standard betyder vanligtvis kvalitet, säkerhetav
och ekonomi.

Miljöhänsyn alla aktiviteter begränsar miljöpåverkan.är som
Arbetet med föra in miljöhänsyn i standardiseringsarbetet böratt
baseras på Agenda 21-tänkande. Agenda bör21 ligga till grund förett
de satsningar på utbildning, information och handböcker behövssom

standardi-lför föra in miljöhänsyn svenskti och internationelltatt
seringsarbete. Agenda bör kompletteras21 med dokument inämnssom

avsnitt, ISO 14 OOO-serien,nästa EMAS och de två "Guiderna" ISO
Guide och64 IEC Guide 109.

Vi vill "miljöaspekter och miljöhänsyn" bred definitionsåge en som
möjligt med hänvisning främst till Agenda 21. sammanfattningEn för



förslagutredningens 67Bakgrund tillSOU 1997: 173

finns imiljöhänsyn i standarderföra inpraktiskt arbete med att
checklistan bilaga 2.2.i

Miljöhänsyn

standardiseringsarbete bör isvensktmiljöhänsyn iArbetet föra inatt
förapågåransluta till det arbeteutsträckningmöjliga attstörsta som nu

myndig-ochföretags, organisationersmiljöhänsyn isäkerställain och
verksamhet.heters

den modernaligger invävda imiljöproblemenOrsakerna till sam-
förförändringargenomgripandepåpekats behövshällsstrukturen. Som

måstesamhället. Miljöhänsyngenomföra miljöanpassningatt aven
beslutsprocessen. Dettatidigt ialla beslut och komma inkomma in i

åtgärder kanmånga småbeslut,gäller också små storagesumman av
princip".tillämpa "de småresultat. måste ocksåVi stegens

såvälgällerför miljö.vår Dethar allaVi ett gemensamt ansvar
och myndig-företaghushåll organisationer,ochenskilda sompersoner

miljölagstifmingensgårdettaheter. praktikenI utöverär ett ansvar som
före-oftastkanaliserasoch insatserkrav. Enskildas initiativ genom

folkrörelser.ochideella organisationerningar,
gradhögfem åren imiljöarbete har under deFöretagens senaste

anledningfinns särskiltbreddats och systematiserats. Härintensifierats,
miljölednings-standardema fördeOOO-serien,peka på ISO 14att nya

miljörevisionsförordning,ochmiljöstymings-och EMAS, EG:ssystem,
and Audit Scheme.EC Eco Management

underutveckladeskvalitetssystemstandardermed9000-serienISO
kvalitets-företagensglobalt hjälpmedel ioch dag1980-talet iär ett

000-och certifiering i EN 45för ackrediteringutveckling. Standarder
ochkvalitetsäkerställa krav påförviktiga verktygserien attär
ochöverensstämmelsebedömningerkännande vidömsesidigt av

handel.hjälpmedel internationelldärmed iett stort
helaområde, dåmiljöstandardiseringensblev viktigt år på1996 ett

14001fastställdes. Standardemafem standarder OOO-serieni ISO 14
för miljö-de standardema 14010-12och för miljöledning och14004 tre

certifiering enligt ISOimplementerades ochrevision. Standardema
20-tal företag blev ISO 14001-fart under året,14001 etttog

miljöarbetedessa ytterligare i sittcertiñerade. Flertalet stegtog ettav
godkänd miljöredovisningoch detta med publicerakompletterade att en

EMAS-för miljöarbete och blev därigenominformera sittatt om
medoch skall tvåregistrerade. ISO 14001 EMAS system enses som

tillför komponentergrund, där ytterligareEMAS görsomgemensam
komplett.systemet mer
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ISO 14 000-serien skall på sikt omfatta hela standarder17 inom 7
områden, nämligen

Miljöledning,
Miljörevision,
Utvärdering miljöprestanda,av
Livscykelanalys
Miljömärkning
Miljötenninologi
Miljöaspekter i produktstandarder

Det sistnämnda området har 1997 publicerat ISO Guide 64 Guide for
the inclusion of environmental in product standards. 1995aspects
fastställdes IEC Guide 109 Environmental Inclusion inaspects —
electrotechnical product standards. Dessa dokument ligger helt i linje
med denna utrednings uppdrag och vi återkommer till dessa "Guider"
vid upprepade tillfällen.

EMAS EGs frivilliga förär miljöledning och miljörevision.system I
Romfördraget "Gemenskapens miljöpolitik skall bidraatt tillanges att
följande mål uppnås:

Att bevara, skydda och förbättra miljön
Att skydda människors hälsa
Att utnyttja och rationelltnaturresursema varsamt
Att främja åtgärder på internationell nivå för lösa regionalaatt
eller globala miljöproblem"

EMAS EG-förordningär och därmed svensk lagen ettmen- -
företags anslutning till frivilligt. Syftetär medsystemet EMAS är att
stimulera företag till systematiskt miljöarbete,ett de kravutöver
lagstiftningen ställer, med inriktning kontinuerliga förbättringar.mot
För företag skall kunnaatt registreraett anläggning i EMAS-en

måste serie kravsystemet uppfyllda. Företaget skall ha antagiten vara
miljöpolicy, genomfört grundlig miljöutredning, fastställten etten

miljöprogram infört miljöstyrningssystemsamt medett organisations-
plan, ansvarsfördelning, arbetsmetoder och dokumentationsrutiner.
EMAS ställer krav på öppenhet och företagetstora skall årligen utge

ackrediterad miljökontrollant granskad och godkänd miljö-en av en
Miljöstymingsrådet harrapport. regeringens uppdrag stödja ochatt

utveckla och registrerasystemet godkända företag.att Cirka 1100
europeiska företag dagi EMAS-registrerade,är drygt 70varav
svenska. NUTEK driver på regeringens uppdrag projektet Miljö-
styrning i småföretag" i avsikt hjälpa småföretag i gångatt med
miljöarbetet. Arbete pågår på utvidgaatt EMAS tillnu prov nya
samhällssektorer jord- och skogsbruk, bygg- och fastighetssektom,som
transporter tjänstesektom och offentligsamt förvaltning. Denna
försöksverksamhet viktigt underlagutgör införett revisionen och
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utvidgningen EMAS-förordningen förväntas bli klar underav som
1998.

Den offentliga sektorn har särskilt påverkar miljönDenett ansvar.
inte bara den verksamheten och upphandling ochgenom egna av varor
tjänster, fastställa förordningar,regler ochänutan attmer genom

enskilda tillstånd och beslut anslag eller bidrag till skildagenom om
verksamheter.

Genom alltid ställa krav miljöhänsynpå kan den offentligaatt
sektorn kraftigt påverka aktörermånga andra i samhället.

Milj övårdsberedningen har delbetänkande:givit Integreringut ett av
miljöhänsyn förvaltningeninom den statliga SOU 1996:112. De
statliga myndigheternas uppgifter och för deras verksamhetramarna
fastlägges verksförordningen, derasi i instruktioner och i reglerings-
breven. Utredningen pekar särskilt verksförordningenpå kräver attsom
myndighetens chef skall bedriva verksamheten författningsenligt och
effektivt "beakta de krav ställs på verksamheten med hänsynsamt som
till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljön". Utredningens förslag
kan kort sammanfattas

En effektivare statsförvaltningensstyrning miljöarbete.av
Varje statlig myndighet bör ha generellt milj enligtöansvarett
verksförordningen inskrivet instruktion.i sin Regeringen bör

regleringsbrevet tydliggöra innehållet i miljöansvaret.genom
Under 1997 får några pilotmyndigheter i uppdrag göraatt en
miljöutredning och fastställa miljöpolicy framsamt taen en
plan för den fortsatta miljöarbetet.integreringen av
Miljöanpassad upphandling och tjänster.varorav
Pilotrnyndighetema får i uppdrag redovisa deattovan om
miljöanpassat upphandling ochsin tjänster 1997.av varor
Naturvårdsverket har utgivit vägledning: Offentlig upphand-en
ling med miljöhänsyn.
Återrapportering och redovisning.annan
Statliga myndigheter bör i sin årsredovisning redovisa
resultatet miljöarbete.sittav
Riksrevisionsverket bör revidera de statligaäven
myndigheternas miljöarbete.
Fortsättning och kontinuitet.

arbetsgruppEn under ledning Statsrådsberedningen bör skapasav
för hålla ihop, utveckla och fullfölja den statliga integreringenatt

miljöarbetet.av
Kommittédirektiv miljöhänsyn.om
Regeringen bör utforma särskilda kommittédirektiv miljö--
direktiv kommittéer och utredningar anvisningar attsom ger om-
de skall in miljö- och hälsoaspekter i sin utredning och be-väga
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skriva konsekvenserna för miljö- och hälsa de förslag de läggerav
fram.

omfattande bilaga Miljöarbete i statliga myndigheterI ut-en ger
redningen detaljerad vägledning miljöhänsyn.integreringen om av
Vägledningens uppläggning ansluter allt väsentligt till ochi principer
tankegångar 9000-serien ochi ISO ISO 14000-serien.

4.3 Miljöstandardisering
"direktdetta främst miljöstandardisering", dvs. allI avsnitt redovisas

verksamhet hittills med standarder inriktade användasattmot som
verktyg miljöarbetet. Med "indirekt miljöstandardisering"i avses

avsedda för allaarbetet med föra in miljösynpunkter i standarderatt
övriga områden. pekar också på kommande arbete och tyngd-Vi var
punkterna kommer ligga de internationella standardiserings-inomatt

innehåller aktuell informationorganisationerna. Avsnittet intesom
finns sammanställd publikationer och har därför fåtti andra en mer
ingående utformning.

vetenskapgrundsten i miljöarbetet och teknik. iEn Basenär är
uppgifter halter effekter miljön,många fall kvantitativa och iom om

oftautsläpp och avfallsmängder Politiska miljömål formuleras såm.m.
användas exempelvis skallvissa vidare får eller utsläppatt ämnen att
Åtgärdernaminska med hälften heter ofta val teknik ochpå 10 år. av ny

direkta miljöstandardiseringeninstallation reningsanläggnngar. Denav
blir komplement till det miljöpolitiska arbetetviktigtett genom
inriktningen finna enhetliga och standardiserade tekniskapå att nya,

mätteknik-lösningar internationell samverkan. Arbetet startade påi
dels och det dels fanns traditionområdet, där behoven stora attvar en

ibygga vidare på.

Miljömätteknik

Standardisering miljömätmetoder startade redan Påi Sverige 1969.av
norskt bildades nordisk INtemordiskinitiativ INSTA-kommittéen
STAndardisering och arbete startade vattenområdet förpå att
efterhand breddas till innefatta luft. nordiska arbetetDetävenatt
fortsatte 1990-talet och hade nedläggningenin på vid 92/93 producerat

hundratalet svenska standarder, inklusive revideringar. iDessanära var
flertalet fall likalydande och identiska nationellmed motsvarande
standard Danmark, Finlandi och kommittéstrukturNorge. Den som
byggdes på 1970-talet återfinns dag intakti inom STG,närmastupp nu
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kompletterad kommittéermed mark, avfall och slam medsamt
huvudinriktning europastandardiseringen inom CEN.mot

förstaFN:s miljökonferens hölls Stockholm1972 i och årsamma
startade ISO arbete på miljöområdet. Två kommittéer bildades, ISO/T C

l47Water146 Air quality och ISO/I C quality. bildades1985 ISO/T C
även190 Soil quality. finnsDet andra ISO-kommittéer med tydlig

miljörelevans, ISO/Texempelvis C 43 Acoustics, särskilt under-
kommittén för buller. ISO-arbetet omfattning, deär stor treav

ochnvmarkkommittéema för luft, har 20-talet under-vatten nämnare
kommittéer och IOO-talet arbetsgrupper. Sverige har deltagit aktivt från

drygt hundratal ISO-standarder utgivna och mindrestarten, ett är ett
antal dessa också fastställda Svensk Standard.ärav som

ochI med EES-avtalet och därpå Sveriges EU-anslutning har
CENeuropastandardiseringen inom fått allt tyngd. harSverigestörre

medverkat aktivt från under 1990-talets första år i destarten
miljöområdet,kommittéer finns på CEN/T C 230 analysis,Watersom
CEN/TCEN/T C 264 Air quality, 292 Characterization of ochwaste

CEN/T C 308 Characterization of sludges. Europastandardiseringen och
särställningEN-standardema har anknytningen till EG:sen genom

regelverk och vissa EN-standarder direkt ingår regelverket.iatt EN-
standarder överförs till Svensk Standard, de inte strider svenskmotom
lag eller myndighetsföreslqift. Mellan ISO och finnsCEN en
överenskommelse, Vienna Agreement, bl.a. medger ISO-attsom

överförsstandarder i enkel till EN-standard. Regler sägeren process
också det kommer EN-standard likvärd medatt ärom en som en
befintlig Svensk Standard, skall den dras in.senare

På området miljömätteknik finns i dag i Sverige fyra typer av
standarder.

nordiskaDet arbetet producerade Svensk Standard med prefixet SS.
ISO-standard fastställts Svensk Standard får prefixet SS-ISO,som som
för motsvarande EN-standard gäller SS-EN. standardISOen som
fastställts EN-standard och därmed blir Svensk Standard färsom
prefixet SS-EN ISO.

Arbetet med producera svensk nationell standard har dag litenatt i
omfattning och tillgrips främst snabbtvi behöver standardnär en egen
för klart uttalat behov och lämplig internationellett standard finns.inte
Det nordiska samarbetet inriktat identiska nationella standarder imot
de nordiska länderna har upphört. Tyngdpunkten i arbetet ligger i dag
på europastandardiseringen inom CEN med dess anknytning tillnära
EG:s arbete och regelverk. Samarbetet mellan CEN och fårISO anses
fungera mycket bra på detta område och dubbelarbete undvikes helt.
Grunden för detta de formella regelverken förär samarbetet men
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deltar både och ISO-framför allt det i CEN-är experteratt samma som
arbetet.

tilldragit starkaMätteknikstandardiseringen har inte sig samma
miljösystemstandardema 000-serien.allmänna i ISO 14intresse som

det mätteknikområdet detdet angeläget påMen ärär attatt notera som
standarder har producerats och kommermycket antalet attstora

inriktning kvalitetssäkrade mätningarproduceras. Miljöarbetets mot
krav tillgång tillför globala undersökningar ställer påinom storaramen

revideras taktstandarder. standarder måste också fortlöpande iDessa
Mätteknikstandardiseringenmed den teknikvetenskapliga utvecklingen.

koppling till forsknings-resurskrävande och har i dag EG:sär näraen
aktiviteter.

för standardise-området sker utveckling principerPå mot nyaen
detalj beskrev ochringsarbetet. Tidigare detalj standarder, i minstasom

med funktionsstandarder där endaststyrde många ersättsmoment, nya
för kanfunktionskrav fastlägges och användaren övrigtvissa centrala

fallDetaljstandardema behållstillämpa lösningar. i vissa somegna
referensmetoder. utvecklingsområde tanken mångaEtt är attannat

mark, luft,grundmetoder för flera områdenär somgemensamma
avfall, livsmedel och andra produktområden. Dessaävenvatten,

nödvändigt sedan medgrundmetoder kan där det kompletterasär
dennasektorspecifika delstandarder. Standarder byggstenar,ses som

Inriktningeninriktning går under "The modular approach".namnet
rationaliseringspotentialpekar också det finns påtaglig ipå att enen

bättre samordning det tekniska standardiseringsarbetet.av

Standardisering och forskning

samarbeteCEN:s koppling till EG:s arbete medför också direktett
mellan mätteknikstandardisering och för forskningCEN:s EG:s organ

Standardi-på området Standardisering, mätning och provning. Ordet
tydligasering lades till för några år sedan för klart markera EG:satt

satsning på denna sektor. handlägges kontakterna iInom CEN EGmot
kommittén Standardization STAR-kommitténSTAR and Research.-
initierar, granskar och prioriterar förslag från de tekniska kommittéerna
inom och sänder förslagen vidare till slutbedömningCEN inom EG:s
forskningsorgan. Förslagen ligger kategorier.i två "Co-normative
research" forskning direkt anslutningi till standardiserings-avser en
uppgift. Vanligen handlar det metodförslag genomgåratt ettom en
provningsjämförelse eller metodvalidering, fastställandeetten av
metodens funktion och prestanda.



förslagBakgrund till utredningens 73SOU 1997:173

fram heltforskning för fåresearch""Pre-normative att nyaavser
standardisering.metoder för senare

kritik har riktatsslutliga form,funnit sinArbetet har inte motännu
mindregenomförandeprocessen. Ettbesluts- ochden mycket långa

tillkomstenfått finansiering. måsteantal miljöprojekt har Det sägas att
iforskningsorganresursstark EG:smed intressentSTAR, somenav

Möjlig-för standardiseringsarbetet.betydelsebakgrunden, störstaär av
ochmetodvalideringstandardförslag genomgåheten låtaatt en prov-en

research"krav. "Pre-normativesikt absolutningsjämförelse blir på ett
tillämpad forskning.satsningar påligger linje med EG:si

arbetsdokumentinomMiljöstandardisering CEN ett-

sådanmiljöfrågoma ha1990-talets börjanbedömdes vidCENInom
total genomgångangelägetdetallmän vikt göraattatt avenvar

vilken1991,arbetsgrupp tillsattesmiljöstandardisering.området En
standardization by CEN.Environmentalavlämnadeåret efter rapporten

Efter bred remissof activities.general outlineproposal forA ena
Bryssel i junivid välbesökt workshop iarbetetpresenterade CEN en

1993.
Även framgårmotsvarande arbete, vilketbedrivsCENELECinom

Standardization 1994EnvironmentalandCENELECrapporternaav
1997.och

mellanmarkera skiljelinjenmed klartinlederCEN-rapporten att
Standardiser-uppgifter.myndigheternasochstandardiseringsorganens

verktyg ioch tjänarmetoder, teknikeringen fram systemtar som som
för olikaoch gränsvärdenfastlägger rikt-Myndigheternamiljöarbetet.

värden kontrolleras.regler hur dessamiljöstömingar och anger
miljöstandardi-indirektdirektintroducerar begreppenRapporten resp.

sering.
miljöstandardiseringframtida direktuppgifter förmöjligaSom

följande områdenCEN-arbetsgruppen påpekar sex
Miljömätmetoder

ochkemiskamiljöegenskaper hosMätmetoder för ämnen
produkter

för kontroll föroreningarMetoder och utrustning av
Miljöledningssystem

produkters miljöeffekterMetoder för utvärdering av
Övriga definitioner, symbolerpunkter, terminologi, m.m.som

arbetsfördel-ochdiskuterar prioriteringarCEN-arbetsgruppen även
med läggaoch avslutar avsnittetningen mellan CEN ISO att ettsamt

deuppgifter och kommittéer inomantal precisa förslag till sexnya

17-15374
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områdena. direkta miljöstandardiseringenDen sker inom tekniska
kommittéer med hög miljökompetens vilka fram verktyg för direkttar
miljöarbete.

Den indirekta miljöstandardiseringen behandlar främst frågan att
föra in miljösynpunkter i produktstandarder. CEN-arbetsgruppen före-
slår här följande aktiviteter

Handledning, fram "guidelines", riktlinjer för arbetet till-att ta
fällig uppgift
Stödfunktion, kan råd och synpunkter på områdeten grupp som ge
permanent uppgift
Genomgång befintliga CEN-standarder för tilläggav ev. av
miljösynpunkter tillfällig uppgift
Övervakning standarder under utveckling eller revisionav
permanent uppgift
Varje teknisk kommitté redovisar miljöarbetet i årsrapporten

Gruppens förslag ligger på mycket hög ambitionsnivå.som synes en
Det hittills hänt främst ISO Guideär 64 Guide for theattsom -
inclusion of environmental in product standards fastställts 1997.aspects
1995 korn GuideIEC 109 Environmental inclusion inaspects- -
electrotechnical product standards. Vi har här relativt ingående
redovisat arbete, då här framgår grundläggande idéer ochattgruppens
aktiviteter för "föra in miljöhänsyn i standardiseringsarbetet"att var
klart formulerade redan 1991/92. Vid seminariet stod det1993 också
klart inte fanns för genomföra allaatt förslagenattresurser ovan.

Inom CEN har inrättats särskild miljökommittésenare en
Programming Committee 7 Environment, kort kallad PC7. Kommittén
har samordna och driva miljöfrågorett att inom CEN och har iansvar

koncentrerat arbetet till miljöledningssystemstort bl.a. samordningen
mellan EMAS och ISO 00114 och miljösynpunkter i produkt-
standarder ENAPS- Environmental Aspects in Product Standards -
och ISO 14 001. Alla tekniska kommittéer med miljöteknik på

STAR m.fl. till PC7.programmet, PC7 rekommenderarrapporterar
CEN:s medlemmar bilda nationella för arbetaatt medattgrupper
införandet miljösynpunkter i arbetet inom olika standardiserings-av

Österrikesektorer. harSå exempelvis gått igenom standarder500 på
plastområdet och i 1/3 dessa diskriminerasnoterat att återvunnetav
plastmaterial. PC7 kommer undersöka hur CEN/TC:na hanteraratt
frågan användning återvunnet material i produktstandardi-om av
seringen.

Då arbetet svällt diskuteras f.n.avsevärt omorganisation PC7en av
till ECOFOR, Environmental Co-ordination Forum, med mindreett
antal undergrupper. ECOFOR föreslås få förstärkt ställning, bl.a. påen
följande områden
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Klarare mandat och beslutsfunktioner
frånStörre representation miljöorganisationer environmental

NGOs
finansiellt stödBättre

diskussionen har framförts synpunkten alla framtida mandat tillI att
bör miljöbedömning.CEN genomgå en

Standarder för miljöledningssystem OOO-serienISO l4-

företagensNäringslivets och miljöarbete skall bedrivas effektivt och
naturlig del arbetet producera eller antaltjänster. Ettattsom en av varor

krav skall uppfyllas. Miljöarbetet skall först myndigheternas kravmöta
och villkor, det skall hos omvärld och kunder skapa förtroende för
företagets miljösatsningar och slutligen skall miljöarbetet bedrivas så

det tillräcklig lönsamhet det företaget. fanns tidigareDetatt ger egna
få internationella regler för miljöarbetet. fannsDet behovett att
harmonisera och standardisera former för miljöarbetet resultat-och hur

skulle redovisas för få genomslag främsti internationellaatten
handelsrelationer.

Kvalitetsutveckling handlar också skapa förtroende hosattom
kunderna och tilltro till företagets produkter och tjänster. Kvalitets-en
arbete innebär använda förnuft och försystematik erbjudaatt sunt att
kunden kvalitet i tid till pris. betyder ocksårätt Deträtt rätt göra rättatt
från början och minska spill och reklamationer. genomförtEttatt rätt
kvalitetsarbete bör leda till ökad effektivitet och lönsamhet. ISOInom
utvecklades under 1980-talet kvalitetssystemstandardema i ISO 9000-

ISOserien, sedan löpande kompletterats och förbättrats. 9000-som
serien har fått genomslag hela världen då kvalitetett enormt över
betyder mycket för framgång och konkurrenskraft.

World Business Council for Sustainable Development initiativtog
till ISO startade arbete1991 med utveckla standarder for miljö-att att
ledningssystem. Systemstandarder för kvalitetsarbete och miljöarbete
har många element, exempelvisgemensamma som

Generella och dokumenterade arbetsmetoder
System för kontroll, revision och kontinuerliga förbättringar
Kvalitets- och miljöarbete daglig uppgift för allaär en
Kvalitets- och miljöarbete strategisk fråga för företagsled-är en
ningen

Standarderna har fått ISO l4000-serien och bedöms fånamnet stor
betydelse för framtidens miljöarbete. Standardema har också harmoni-

EG:s miljöstyrnings- och miljörevisionsförordningserats mot EMAS-
EC Eco Management and Audit Scheme.
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Standardema i ISO 14000-serien kan verktygslåda därses som en
på sikt alla tekniska och strategiska verktyg för fullständigt ochett
effektivt miljöarbete skall finnas. Arbetet bedrivs inom ISO/TC 207
Environmental Management med projektet Miljöledning inom STG

svensk kontakt. harSMS för de produktorienteradeansvaretsom
standarderna.

Standarder inom ISO 14000-serien produceras inom områdentre
l Organisationsorienterade standarder

Miljöledningssystem, hur miljöarbetet organiseras
Miljörevision, hur miljöarbetet revideras
Miljöprestanda, hur miljöarbetet utvärderas

2 Produktorienterade standarder
Livscykelanalys, hur miljösynpunkter införs i
produktutveckling
Miljömärkning, hur produkters miljöegenskaper anges

Allmänna3 standarder
och definitionerTermer

Totalt skall serien omfatta l7 standarder, i dag fastställda5 ochär
svensk standard, inomöversatta 2 miljöledning och 3 inomsom

miljörevision. skall enligt1999 planen alla standarderna klara.vara

Kommittéer för milj

finnsDet i dag antal kommittéer med klart övergripande ochett ett
samordnande för miljöstandardiseringen. börDe nyckelrolleransvar

det gäller uppgiften föra miljöhänsynin allmäntnär i standardi-att
seringsarbete.

I Sverige:

Samordningsgmppen miljö,Yttre SGM, inom STG. I ingårgruppen
för projektet Miljöledning, detta projekt harrepresentanter även om en

styrelse och tekniska kommittéer.5 TK 47 Miljöaspekter iegen
produktstandarder har nyckelroll. Denna gruppering för deen svarar
svenska kontakterna PC7 och ISO/TC 207.mot
Ett nätverk mellan de föreslagna miljösamordnarna inom ochSIS de
olika standardiseringsorganen bör tillskapas. börDe åvila SISnärmare
och SO organisera detta nätverk.närmareatt
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I Europa:

följer ISO-denna roll. PC7nämnda PC7denharInom CEN ovan
ENAPS ochproduktstandardermiljösynpunkter imedarbetet

Mätteknikkommittéema000-serien.14EMAS, ISOmiljöledning
direktkontakter medhar STARocksåtill PC7rapporterar m.m.som

Workingsamordnas CENELEC BTArbetet CENELECinom av
Standardization.EnvironmentalGroup 3-B:

Globalt:

rollen.ledandehar denEnvironmental ManagementISO/TC 207
utanför ISO/TCliggermätteknikkommittéema inom ISOObservera att

Advisory CommitteearbetarIEC ACEA,arbetsområde.207 Inom on
följa ochmed uppgiftenCentral Office,IECEnvironmental Aspects, att
avsikttekniska kommittéer iochISO:s IEC:sutvärdera arbetet inom att

Guideförbättra 109.uppdatera och IEC
och CENmiljökommittéerna inom ISOparallellaöversikt deEn av

följande bildger
EnvironmentalISO/TC 207 management -

qualityCEN/TC Air264ISO/TC quality146 Air
analysisCEN/TC 230 WaterqualityISO/TC 147 Water

Soil qualityISO/TC 190 -
CharacterizationCEN/TC 292-

of waste
CharacterizationCEN/TC 308-

of sludges

med hög milj örelevansStandardkommittéer

milj örelevansstandardkommittéer med starkfinns antalDet utan attett
tilloch PC7.miljöstandardiseringarbetet utan att rapporterases som

kan bl.a. följandeHär nämnas
supplyCEN/TC 164 Water

engeneeringCEN/TC 165 Waste water
CEN/TC Acoustics21 1

and mediaCEN/TC Soil improvers growing223
BiotechnologyCEN/TC 233

materialsCEN/TC Fertilizers and liming260
CEN/TC Packaging261
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Därutöver finns antal kommittéer för produktgrupperett därstort
miljöhänsyn vikt, här skulle kunnaär största alla denämnasav som
arbetar med olika bränslen och förbränningsanordningar; plastpapper,
och förpackningar; färg och lacker; ytaktiva ämnen; m.m.

IEC Guide pekar109 på motsvarande på följande ISO-sätt
kommittéer

ISO/TC 61 Plastics
ISO/TC 79 Light metals and their alloys
ISO/TC 122 Packaging
ISO/TC 203 Technical systemsenergy
ISO/TC 205 Building environment design

4.4 Miljökompetens för standardiserings-
arbete

I detta avsnitt vi kort beskriva vilken miljökompetens de med-avser
verkande bör ha för framgångsrikt kunna föra in miljöhänsyn iatt
standardiseringsarbetet. Vi vill särskilt betona det behövs allmäntatt en
bred kompetens, med god överblick och förståelse för de områdenatre
teknik, miljö och samhälle.

Teknisk kompetens

Standarder vanligen tekniska dokument, ofta detaljerade,är smala och
specialiserade. För miljöbedömninggöra standard detatt ären av en en

fördel bedömaren har teknisk kompetens ochstor erfarenhet inomom
området och förmåga in standardens användningsätta iatt störreett
sammanhang, bedömningen striktäven standarden. Därförom avser
har vi också föreslagit miljöbedömningen förstai hand skall utförasatt

i den tekniska kommitté TK utarbetat förslaget.experternaav som
finnsDet många standarder inte några miljöproblem och därsom ger

bedömningen enkel. andra fallI miljöbedömningenär kompli-är mer
cerad. behöverExperterna då också ha kompetens i miljöfrågor.

Speciell milj

tekniskaDe återfinns vanligen bland standardensexperterna användare
och de har därför god uppfattning energi- och resursförbrukning,om
riskmoment vid produktion och användning frågor avfall ochsamt om
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miljöfrågor,kunnande industrinsåtervinning. får ha braDe antas om
förutsätts ha särskildden branschen.inklusive arbetsmiljö, i Deegna

andra specifikaoch dess miljöeffekterkunskap farliga ämnen samtom
miljö-ifrån denna speciellaföretag. Vi utgårmiljörisker inom sina att

normala yrkes-och kompletteras inom denkompetens upprätthålls
verksamheten.

Allmän milj ökompetens

produkter får spridning istandarder och standardiseradeMånga storen
barn, gamlasamhället och kan nå särskilt känsligaäven grupper som

miljöhänsyn granskningeneffektivt kunna föra in ioch sjuka. För att
allmän och bred miljö-dessa områden krävsstandardförslag på enav

kompetens.
identifierauppgiftenmiljöbedömningenVid den fortsatta är att

vid tillämpningenmiljöeffekter kan uppståvidare miljörisker och som
för detta arbete finns i bilaga 2.2standarden. Detaljanvisningarav

exempelvismycket krävande uppgift,Checklista. Detta är atten
belysaförsöka miljöeffekter standard.förutse långsiktiga För attav en

här peka påbredden miljöfrågor skall beaktas kan vipå typen av som
godkänts riksdagen. Endastnationella miljömål, vilka flertaletnio avav

rubrikerna härtas upp
Ammoniakavgång från jordbruket

bullerproblemTätortemas
organiskaUtsläpp stabila ämnenav

mångfaldenbiologiskaDen
belastningsgränserkritiskaFörsurning -

skydd föroreningarGrundvatten mot-
hushållsavfallKällsortering av

Insamling NiCd-batterierav
Återtagning dryckesförpaclcningarav

Ämnet behöver stöd litteratur,så omfattandeär ävenatt experterna av
ämnen tillgångbedömning stabila organiskaså kräver exempelvis av

till ämneslistor.

Bred samhällskompetens

Agendahar tidigare "miljöaspekter" bred definition enligtVi givit en
och ekonomisk21. Agenda har miljö- naturresursdimension,21 en en

dimension och dimension. dag dominerar "de vanligasocial Ien
miljöfrågorna" utvecklingen klart tyngd för de tvågår störremotmen
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övriga dimensionerna. betyderDet vid framtida sammanfattandeatt en
miljöbedömning standarder ekonomiska och socialaävenav
synpunkter skall ingå. Miljöbedömama behöver bred samhälls-en
kompetens. leder tillDetta miljöbedömningen blir lagarbete,att ett
vilket alltid varit det normala inom standardiseringsarbetet, där olika

med olika profil deltar.experter
Miljöbedömningar i det svenska standardiseringsarbetet kommer att

från horisont.svenskgöras Det emellertid viktigt komma ihågär atten
95 % alla standarder europeiska eller internationellaatt och kanärav

komma användas i länder med de skilda förutsättningaratt vadmest
infrastruktur, kultur, klimat, ekonomi, marknad, utbildningsnivåavser

faktumDetta måste ingå i bilden miljöbedömningar förhopp-närosv.
ningsvis bit in på sekel blir obligatorisktnästa i allett momenten
standardisering.

Sammanfattning

högEn kompetensnivå hos miljöbedömama betydelse förär störstaav
arbetets framgång. Kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring blir
viktiga Stöd formi standarder, tolkningsdokument, hand-moment. av
böcker, checklistor, kurser och konferenser måste finnas. måsteDet
både i det nationella och internationella standardiseringsarbetet, liksom

allti standardiseringsarbete, skapas samförståndannat formerett om
och förrutiner miljöbedömningen. Kurser och konferenser har viktigen
roll dettai sammanhang.även
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standardiserings-medverka iAtt5

arbetet

kommer tillstandard5.1 Hur

utarbetasammanhangdettaStandardisering i attär enprocessen
for allmänavseddaskall lösningaraktiviteterstandard. Det är gesom
potentielltexisterande elleranvändning pååterkommandeoch ett

rekommendationstandardkanproblem. Allmänt ärsäga att enenman
visst bestämtnågonting på sätt.göra ettatt

kanolikapå många Ettkan indelas iStandarder sätt. varagrupper
verksamhetproduktcykeln tillverkandeidem delar iatt ense som

Grundstandarder
Materialstandarder
Produktstandarder
Provningsmetoder
Gränssnittsstandarder
Funktionsstandarder
etc.

kanmetoderprodukter, material,standardisera begrepp,Genom etc.att
uppnåman

terminologiEnhetlig
mått, dimensionerSamordning m.m.av
antalet varianterBegränsning av

och funktionerSpecificering egenskaperav
beräkningarkontroll ochmetoder för provning,Beskrivning av

målStandardiseringen har attsom
fri handelUppnå

effektiva arbetsmetoderRationell tillverkning och
Variantbegränsning
Utbytbarhet
Kvalitet

egendomSäkerhet för ochperson
miljönSkydd den yttreav
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Arbetet med fram standard bedrivs i kommitté. Allaatt ta ären en som
intresserade det specifika ärendet har i princip delta irätt attav
kommittén främst det gäller verksamhet i Sverige.om

Standardiseringen grundar sig på några huvudprinciper. Själva
arbetet genomförs kommittéform,i teknisk kommitté TK, där del-
tagandet frivilligt och bekostat intressenterna. Enkelt uttryckt:är Omav
det finns forintresse standard inom visst område, tillsätter ochett ett
betalar de intresserade kommitté för utarbeta standarder. Arbetet iatten
Sverige organiseras och leds sedan standardiseringsorganett ärav som
auktoriserat SIS.av

Deltagandet i kommittéarbetet för alla intresserade. Varjeär öppet
standardiseringsprojekt har alltså sina intressenter form företag,i av
organisationer, myndigheter Dessa inte bara projektetc. avgör ettom
skall bli de bestämmer också hur starkt det internationellat.ex.av,

skall De också för finansieringenengagemanget vara. svarar av
projektet; såväl direkta kostnader omkostnaderegna som gemensamma
för ektet.proj

5.2 SIS och standardiseringsorganen

Standardiseringen i Sverige organiserad i åtta standardiseringsorganär
och i huvudsak knutet till eller flera branscher inomvart årettsom en

svenskt näringsliv. SIS Standardiseringen i Sverige centralorgan-är—
för den svenska standardiseringen. De åtta standardiseringsorganen är

BST Byggstandardiseringen-
HSS Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen-
IKH och hisstandardiseringenKran--

InformationstekniskaITS standardiseringen—
SvenskaSEK Elektriska Kommissionen—

SMS Svensk Material- Mekanstandard—
STG Allmänna standardiseringsgruppen—-
TKS Tryckkärlsstandardiseringen-

SIS Standardiseringen i harSverige ingen standardiserings-egen- —
verksamhet allt arbete med utarbeta standarder uppdelatutan att är
mellan de åtta standardiseringsorganen. Standardiseringsorganen är
juridiskt och ekonomiskt helt fristående organisationer organi-ärsom
serade ideella allmännyttiga verksamheter. Som centralorgan försom
standardiseringsverksamheten i Sverige har SIS till uppgift företrädaatt
svensk standardiseringsverksamhet samarbete och medlemsskapgenom
i internationella standardiseringsorgan. detInom elektrotekniska om-
rådet och inom telekommunikationsområdet företräder dock SEK
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respektive nationella medlemsorgan. alltsåITS Sverige SISsom svarar
för det svenska medlemsskapet ochi ISO CEN.

auktorisation för uppgiften lämplig organisationSIS ger genom en
uppdraget för det svenska standardiseringsarbetet inom iettatt ansvara
avtalet väl definierat område.

standarderhar också till uppgift i Sverige förSIS att att utsvara ge
svenskaoch del andra publikationer fram inom dentassomen

standardiseringsverksamheten. och standardiseringsorganen utfor-SIS
tillsammans de regler skall gälla för utformningen demar som av

skall hur dessa skall fastställas.standarder i Sverigeut samtsom ges
regler fastställes har auktoriseratsDessa SIS. Den organisationav som

för standarden behandlar för standar-det ärendeområde som ansvarar
dens innehåll.

för svensktligger också MiljömärkningInom SIS SIS som svarar
Miljömärkning för detarbete miljömärkningsområdet. SISpå svarar

nordiska miljömärkningen ochsvenska deltagandet i den Svanen i EU:s
miljömärkningsarbete, Blomman. Arbetet finansieras licens-intäkterav
och statligt anslag.

främjaBland finns Konsumentrådet skallSIS övriga organ som
konsumenternas medverkan standardiseringsverksamheten höjai samt

konsumentfrågomas betydelse den tekniskamedvetenheten iom
standardiseringen.

början 1990-talet fannsUnder några år i inom SIS enav
Policygmpp miljöfrågor. Uppgifterna har bl.a. STG:sför tagits över av
miljöledningsprojekt.

ByggstandardiseringenBST —

Verksamhetsområdet omfattar huvudsakligen standarder för husbygg-
nad, och broar anläggningar.vägar samt

HSS Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen-

Verksamhetsområdet omfattar främst material, utrustning och vissa
andra teknikområden för sjukvård och tandvård.
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och hisstandardiseringenIKH Kran--

Verksamhetsområdet omfattar främst hissar för och gods-person-
befordran, rulltrappor, kranar, skidliftar, linbanor och liknande för
personbefordran industriportar.samt

ITS Informationstekniska standardiseringen-

Verksamhetsområdet omfattar huvudsaki datasystem, datamedia,
kommunikationsprotokollprogramspråk, för telenät, informations-

skydd, datasäkerhet och identiñeringskort. de svenskaITS är en av
medlemmarna det europeiskai standardiseringsorganet ETSI. ITS

för den nationella delen ETSI:s röstningsprocess. Genomansvarar av
avtal med och telestyrelsen administrerar också detPost- ITS svenska
röstningsarbetet ochi ITU-T ITS har arbetsgrupper därITU-R. även
förberedelser för vissa inom och 5 .4ITU-T ITU-Rmöten görs.

Svenska ElektriskaSEK Kommissionen-

SEK svensk nationalkommitté och vilketIEC CENELEC innebärär av
särställning bland de svenska standardiseringsorganen och dess rollen

internationellt kan jämföras med den har.SIS

SMS Svensk Material- Mekanstandard-

Verksamhetsområdet omfattar främst de standarder verkstads-som
Ävenindustrin och dess materialleverantörer utarbetar och tillämpar.

förviss standard byggindustrin ingår. Nuvarande SMS verksamhet
startade den juli 1997 dåvarande1 MMSatt antog ett nyttgenom
firmanamn.

STG Allmänna standardiseringsgruppen—

Verksamhetsområdet består standarder allmän och övergripandeav av
karaktär standarder för branscher inte representerade deisamt ärsom
övriga standardiseringsorganen.
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TryckkärlsstandardiseringenTKS
-

Verksamhetsområdet omfattar materialval, beräkningsregler, säker-
hetsregler för tryckbärande anordningar, Vilket innefattar allaetc. typer

tryckkärl rörledningar arbetar under tryck och falli mångasamtav som
kombinationen tryck ochi värme.

Standardiseringens finansiering och5.3

stödstatens

standardiseringsprojektHuvudprincipen finansieras del-är att ett av
företag, myndigheter och projektetstagande organisationer, andra. Med

finansiering sammanhangi detta alla de kostnader direktärmenas som
förbundna med verksamheten i projektet. allmänhet detI utgör

föransvariga standardiseringsorganets kostnader ledning och admini-
delen dessa fallstration den allra kostnader i vissa ingårstörsta av men

också kostnader för del expertmedverkan och Allt enligt denannat.en
uppläggning arbetet de medverkande kommitintressentemaav som

och de krav standardiseringsorganet har.överens om som
Finansieringen standardiseringsorganens verksamhet sker genomav

Anslag från näringslivet
statsanslagIndustrirelaterat

Riktade statsanslag
Uppdragsmedel från statliga verk och myndigheter
Forskningsmedel
Försäljningsintäkter

Anslag delsfrån näringslivet till standardiseringsverksamheten kommer
direkt från statliga företag, från olikaenskilda och dels samordnat
näringslivsorganisationer. företag och förDe organisationer stårsom
dessa kontanta medel också normalt aktiva standardi-intressenter iär
seringsarbetet.

Standardiseringsorganen i Sverige får statsbudgetenöver ett
industrirelaterat statsanslag för verksamhet. beräknadessin Tidigare
detta anslag viss näringslivets kontantinsatser iprocentsatssom en av
verksamheten och fördelades enligt enskildaprinciper till desamma
projekten. harDe åren i stället anslagit visssenaste staten en summa

inte bunden tillvarit nivån på några andra anslagsmedel.pengar som
Standardiseringsorganen har sedan kommit fördelaöverens attom
dessa medel enligt princip gällde tidigare för motsvarandesamma som
anslag.
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Riktade statsanslag. Under de åren har, främst inomsenaste
Europastandardiseringen, Standardiseringtagits områdeninom medupp

för främstintresse hälsa, säkerhet, arbetsmiljö ochstort staten yttre
miljö. öka de svenska delta ochFör i påverka dessaatt attresurserna
områden har anslagit medel speciellt riktade till aktiviteter.dessastaten

tidigareDet nämnda Konsumentrådet harinom SIS budget ochen egen
inom konsumenternas företrädareEU erkänd CEN-iäven är parten

arbetet med budget.egen

5.4 Internationellt arbete, ISO, IEC, CEN,

CENELEC, ETSI och ITU

Global Standardisering IEC, ISO, ITU

På internationell global bedrivsnivå standardiseringsarbete huvudsaki
inom två privaträttsliga organisationer IEC och ISO.

IEC, International Electrotechnical Commission, för detsvarar
globala standardiseringsarbetet inom det elektrotekniska området. IEC
etablerades redan år och anledningen1906 elektrisk tidigtenergiattvar
kom distribueras landgränser samtidigt säkerheten iöveratt som
hanteringen krävde säkerhetsbestämmelser.stränga

ISO, International forOrganization Standardization, för densvarar
globala standardiseringen allainom teknikornråden utanför det elektro-
tekniska området och områdena telekommunikation och infonnations-
teknik. föregångareISO:s ISA, International Standards Association,var

organisation bildades upphörde1926. ISA fungera underatten som
andra världskriget varför den organisationen bildades 1945 ochnya

föregångaressin verksamhet.övertog
verksamheternaFör inom telekommunikation finns samarbeteett

mellan ländernas teleförvaltningar i InternationalITU, Tele-communi-
cation Union. ITU FN-organ och sig i huvudsak åtär ett ägnar
internationell standardisering för tele- och radiokommunikation. Man
har bildat två inom för förITU internationell standardi-organ ramen
sering TelecommunicationITU-T Standardization och ITU-R- -
Radiocommunication Standardization.

Global standardisering för informationstekniken sker förinom en
ochIEC ISO kommitté JTC TechnicalJoint Committeegemensam

number Man till denna lösning1987 därför ingårITtog att som
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komponent standardiseringsornrådeni många inom IEC såväl som
inom har väl utvecklatISO. JT C 1 samarbete med ITU-T.ett

Regional, europeisk, Standardisering inom CEN

ochCENELEC ETSI

Standardiseringen bedrivsi Västeuropa inom tre organ
for StandardizationCEN European Committee-

CENELEC European Committee for Electrotechnical—
Standardization
ETSI Telecommunications Standards påEuropen Institute som-

på det globala planet för olika delarITUsättsamma som ansvarar
standardiseringsområdet.av

handelnNär i började komma på allvarEuropa i gångöver gränserna
efter kriget oftanoterade handeln försvårades de olikheterattman av

fanns bland ländernas standarder.i början 1960-taletIannatsom av
bildade därför de flesta nationella standardiseringsorganen i Västeuropa
två samarbetsorgan, och med målet åstadkommaCEN CENELEC, att

standarder för medlemmarna. behovGenomgemensamma som senare
tillkommit främst inom telekommunikationsområdet bildades 1987 ett
tredje europeiskt standardiseringsorgan, få till ståndETSI. För att

eller åtminstone likalydande standarder bland medlems-gemensamma
länderna medlemsvillkoreningår i medlemsland förbinder sigatt ett att

de standarder fastställs enligt det europeiska standardiserings-anta som
regler.organets

två organisationerna ochDe CEN CENELEC har sina isäten
Bryssel. arbetar båda efterDe regler, CEN/CENELECgemensamma
Internal Regulations. Arbetsfördelningen mellan dem ungefär denär

gäller mellan och innebärISO IEC. Det CENELEC i huvudsakattsom
uppgiftersig inom det elektrotekniska området. CENägnar ägnar

sig den standardisering ligger utanför det elektrotekniskasom
området med förundantag telekommunikation och infonnationsteknik.
CEN:s och CENELEC:s nuvarande uppgifter på EU-ärstora att
kommissionens uppdrag fram de standarder förbehövs denta attsom
inre marknaden i skall kunna fungeraEuropa avsett.som man

fannMan det så småningom nödvändigt också bilda särskiltatt ett
för standardiseringen inom teleområdet och 1987 grundadesorgan

ETSI. ochFör CEN CENELEC såväl för ochISO, IEC gällerITUsom
medlemsskapet nationellt vilket innebär i allmänhet haratt är att man

land medlem. ETSI har annorlunda medlems-ett organ per som en
struktur där medlemskretsen dels nationella standardiserings-utgörs av

dels industrier, teleoperatörer och IT-företag.organ av
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utöka möjligheterna få med konsumentintressenFör iatt att
standardiseringen har särskilt bildats med stöd EU-ett organ av
kommissionen, betecknat Miljöfrågor områdeANEC. prioriteratär ett
inom följs särskild arbetsgrupp. har framANEC, Denna tagitsom av en

policydokument angående hur konsument- och miljöaspekter skallett
samordnas och främjas i det europeiska standardiseringsarbetet. ANEC

bl.a. inom CEN PC7.är representerat

regelverk och samarbete med5.5 EU:s

ochCEN, CENELEC ETSI

EG efter direktiv, alla medlemsländerEU strävar att genom som
erforderligamåste sig till, harmonisera lagar och föreskrifter såanpassa

skapar fri marknad. fria marknad skall omfattainre Dennaatt man en
fri rörlighet för

Varor
Tjänster
Personal
Kapital

Ursprungligen innebar harrnoniseringen direktiven innehöll allaatt
erforderliga tekniska detaljer förkrävdes för de skulleattsom varor

alla medlemsländer. flera skäl blev detta arbeteAvaccepteras av
mycket långsamt och fall blev dei många tekniska detaljerna
föråldrade direktivet blevinnan antaget.

För råda bot på detta beslutade EG metod för1985att om en ny
teknisk harmonisering och Standardisering. den metodenDenna Nya
The Approach baseras på fyra grundläggandeNew principer

Direktiven och därmed nationella lagar och föreskrifter
begränsas till de väsentliga säkerhetskrav och andra kravatt ange

allmänt intresse produkter skall uppfylla for få frittattav som
marknadsföras inom Gemenskapen

tekniskaDe kraven produkter skall uppfylla direktivensenligtsom
krav definieras harmoniseradei standarder skall utarbetassom av
CEN, ellerCENELEC ETSI

harmoniseradeDessa standarder skall frivilliga tillämpaattvara
Produkter tillverkade enligt harmoniserade standarder förutsätts
uppfylla de väsentliga säkerhetskrav direktiven fastläggersom

Den Nya metoden innebär legala och tekniska aspekter hålls iatt sär.
De mål läggs fast i direktiven den legala delen tolkas isom
harmoniserade standarder. betyder denDet hannoniserings-att nya
metoden innebär direktiven innehåller allmänt formulerade krav påatt
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synpunktanvändarenssäker samtproduktenåtgärder så äratt ur
tekniskanödvändigaoch miljö. Dehälsaförskyddtillåtgärder

standarder.harmoniseradekompletterandeutformas idetaljerna
direktpåutarbetatsallmänhetstandard har iharmoniseradEn

påremissbehandlatsdendetEfterKommissionen. attuppdrag av
europeiskabland detomröstningvidgodkäntsochnationell nivå

initiativpåkontrollerasmedlemmarstandardiseringsorganets av
kravbehandlar allatillfredsställandestandardenKommissionen somatt

standarden iuppgifterfallet publicerasdetställer. Närdirektivet är om
den meningharmoniserad idärmedblirdenJournal ochOfficial som

metodenden Nya avser.
metoden harden Nyaden meningstandard iHarmoniserad som

globalvidanvändsdefinitiondenfrånpåtagligtskiljer sig som
standardharmoniseradGuide 2ISO/IEC Nostandardisering. I attanges

förstandardiseringsorganolika gemensamtutarbetad ettstandardär av
produkter,förutbytbarhetfastläggerämne m.m.processersom

handelochStandardisering5.6

bildastartade Sverige1900-talet i atti börjandiskussionernaNär omav
industriföretagdet någrastandardiseringsorganisationersvenska var

förutompådrivande. Sådeengagerade i mestexport varsomsom var
ochproducenterför demstandardiseringsyftet med genomvarsom

Företagsekonomiskauppfyllaförutsättningarskapastandardisering att
erbjuder istandardiseringmöjligheterdemål insåg somman

standardiseringorganisationemaglobalahandel.internationell De
kommit iorganisationerdel nationellaefterocksåbildades attstrax en

produkterbilligabarakrävs intekonkurrensenhävda sig igång. För att
ökadekonsumenternasgrad produkterallt högre möteriävenutan som

Även samhällsorganmiljöskyddsäkerhet,på funktion,krav etc.
avseenden.tvingande krav i dessaställerreglerutformar som

ochländerolikastandarder ilikalydandeellerGemensamma
förintressevilket i sinmarknader ärskapar stortregioner turstörre av

speciali-gåendelångtTill följdnäringsliv.inriktatinternationellt av
konsumenterocksåutsträckninguppträder företag isering stor som

påökar kravenmaterial Dettautrustningar,inköp etc.avgenom
och insatsvarormaskiner, utrustningarmellankompatibilitet m.m.

tillocksåarbetsmiljö bidrargodkrav påallt högreArbetskraftens
ergonomisk utrustning.säker ochutveckling av

säkerhethälsa ochkan förutom intressenSamhällsorganen värnaatt
syftehandelspolitisktockså hamiljöskyddmedborgarna,för ettosv.

tillbidragår påstandardisering. Dettaregionalglobal och attmed ut en

5 17-1537
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harmonisk utveckling och tillväxt världshandeln. kanDetta uppnåsav
avvecklar befintligaatt stater och motverkar uppkomstengenom av nya

tekniska handelshinder. Tekniska handelshinder hinderär som
tillverkare och leveratörer vid mellanstatligmöter handel attgenom

vid import måste till nationella särkrav kanvaror finnas ianpassas som
lagar, föreskrifter, standarder Dessa särkrav kan gällaetc. varans
utformning eller beskaffenhet, krav på provning och/ellervarans
märkning eller liknande.

I internationell handel spelar de respektive berörda nationernas
nationella regler avgörande roll för hur smidigt handeln kan ske.en
Den inhemska industrin sig förstai hand till det landetsanpassar egna
regler och svårighetermöter vid till andra länder harexport som
avvikande regler. Om det dessutom flera länderär intressantaärsom
för landets industri idka handel medatt och dessa i sin har olikatur
tekniska regler blir företagens svårigheter mycket stora.

denI globala handelsöverenskommelsen inom WTO GATT säger
därför speciellt samspelet mellan tekniska föreskrifterman ochom

global Standardisering det finns behovnäratt tekniska föreskrifterav
eller standarder och det finns relevanta internationella standarder skall

använda dessaparterna grundval. Det innebär huvudsakisom att
nationella tekniska föreskrifter och standarder skall baseras på
internationella standarder då sådana finns. I detta sammanhang
definierar tekniska föreskrifter regler tvingande ochman ärsom som
standarder regler tillämpning frivillig.ärsom vars

Inom integrationen i Europa har också tidigt arbetat medman
integration mellan tekniska föreskrifter och standarder. När togman
beslut behövdes för effektivisera EG:s harmoniseringsarbeteattsom

resolutionen hannoniseringsmetod -"Thegenom Newom en ny
Approach"- slogs standardernas roll i det sammanhanget fast. se
avsnitt 5.5.
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Kommittédirektiv

Dir.

1996:93

standardiseringsarbetetdet svenskaMiljöhänsyn i

regeringssammanträde den november 1996.21Beslut vid

uppdragetSammanfattning av
metod för hurföreslåsärskild utredareuppdrarRegeringen att enen

standardiseringsarbetet.det svenskakan imiljöhänsyn integreras

Bakgrund

standardiseringsarbetetökad betydelse inomMiljöfrågoma har fått en
inklusivemiljöaspekterbl.a.de årenunder attsenaste genom

ochinslag i konsument-allt viktigareresurshushållning blivit ett
bidrag till SIS-övergripande målet förmarknadsfrågor. detI statens

prioriteratmiljöskydd angivetSverigeStandardiseringen i är ettsom
standardiseringsarbetet berörsskall beaktasmilj iområde. Att

1996:108.och miljön SOU Denbetänkandeti Konsumenternaäven
ochaktionsplan miljönförslag tilleuropeiska kommissionens enom

miljöhänsyn ibehandlar frågan integrationutvecklinghållbar avom
standardiseringsarbetet.

åtgärder för halveravissahar i propositionenRegeringen attom
tillkallandetprop. 1996/972222 aviseratarbetslösheten till år 2000 av

med den svenskaför tillsammanssärskild utredare att,en
näringslivet och berörda myndigheter,standardiseringsorganisationen,

svenskakan detföreslå hur miljöhänsyn integreras ianalysera och
standardiseringsarbetet.

standardiseringsverksamhetenden svenska%Mer 95 ägerän av
standardiserings-och europeiska standardiseringsorgan.i globala Irum

från näringslivet, myndigheter ocharbetet deltar tekniska experter
Miljöfrågor kommer det arbetet dels formin i iorganisationer. av

miljöområdet miljöledningssystemstandardisering inom samtt.ex.
utsläpp, dels miljöaspekter beaktasmetoder för analyseraatt attgenom

standardiseringsarbete allmänhet.vid i
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De globala och de europeiska standardiseringsorganen arbetar för
föra in miljötänkandeatt i allt standardiseringsarbete. De globala

standardiseringsorganen ISO och IEC har utarbetat sin vägledningvar
för tillvarata miljöaspekteratt i arbetet med produktstandarder.
Diskussioner pågår både globalt och inom de europeiskanu,
standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI att testaom
vägledningama i konkret standardiseringsarbete, inom CEN bl.a. för
byggnadsmaterial och byggavfall förpackningar. denIsamt svenska
standardiseringsorganisationen pågår diskussioner inom Allmänna
standardiseringsgruppen STG hur ISO:s vägledning skallom
genomföras i det löpande svenska standardiseringsarbetet.

Även det på flera håll pågår arbete miljöhänsyn iom om
standardiseringsarbetet går utvecklingen förhållandevis långsamt. Det
råder fortfarande betydande oklarhet begrepp och definitioneren om

vilka metoder konkretsamt skall användas. Det önskvärtom ärsom att
den svenska standardiseringsorganisationen och svenska tekniska

aktiva det gällerexperter är bevakanär och utveckla miljö-att
aspekterna. För svenska möjlighetatt till aktivtexperter agerandege
och bidra till deäven får tekniskt underlagatt ett användaatt som
argumentation i internationellt samarbete behövs klarlägganden och
handlingsplaner för det fortsatta arbetet.

Uppdraget

För svenska aktörer i ökad utsträckningatt skall kunna verka för att
miljöhänsyn integreras i allt standardiseringsarbete skall särskilden
utredare i uppdrag attges

definiera miljöaspekter och redovisa metoder kan tillämpas isom-
standardiseringsarbetet,

föreslå hur den svenska standardiseringsorganisationen och svenska-
tekniska på kostnadseffektivtexperter kan bidraett tillsätt att
miljömässiga hänsyn i allt standardiseringsarbetetas och

utarbeta handlingsplan dels omfattar allt standardiserings-en som-
arbete, dels prioriterar områden där svenska aktörer bör kunna nå
resultat på kort och medellång sikt.

Förslagen skall hänsyn till resurshushållningta och kretslopps-
tänkande erfarenheter inomsamt svenskt och internationellt
standardiseringsarbete.

Om utredaren lämnar förslag med kostnadskonsekvenser skall
förslag till finansiering anges.

Utredaren skall särskilt hänsyn till de generellata direktiven att
offentliga åtagandenpröva dir.l994:23, krav på regelförenkling Ds
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konsekvensernade regionalpolitiska4.4., redovisa1992:99 avsnitt
konsekvenserna dir.jämställdhetspolitiskadir. 1992:50, redovisa

och detför brottslighetenredovisa konsekvenser1994:124 och att
1996:49.arbetet dir.brottsförebyggande

standardiseringsorganen,skall samråda med SIS,Utredaren
KonsumentverketKemikalieinspektionen ochNaturvårdsverket, samt

miljö-näringslivs- ochmyndigheter, utredningar,berördaövriga
organisationer.

avslutat denUtredningsarbetet skall 1 juni 1997.vara
handelsdepartementetochNärings-
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Bilaga 2.1

standarderMiljöhänsyn i

Kursprogram

Utbildning föra miljöhänsyn i standarder.i inatt
bl.a.finns antal huvudtankar utredningens förslag.i DeDet ärett
frånkomma i standardiseringsarbetetMiljöhänsyn måste in starten

projektetav
utföras i telmisk kommitté.Arbetet måste experterna resp.av

Miljöhänsyn ingå naturligt i varje imåste ett moment stegsom
arbetsprocessen.

uppgiftMed denna grundsyn blir uppgiften föra in miljöhänsynatt en
uppgift för alla"för alla standardiseringsprojekt. Idéndeltagare i "enett

nödvändighet det internationella arbetet där Sverigeiär närmast en
ochföreträds mycket antal Alla dessaett stort personer,personer.av

kommittéledamöter, behöver enhetligdet handlar flera tusen enom
förreferensramar och stöd fasta rutinerkunskapsbas, gemensamma av

ocheffektivt arbeta för miljöhänsyn i standarder. Utbildningkunnaatt
främst behövs för kunnatillgång till handbok de verktygär attsomen

leva till denna målsättning.upp
föreslår harinformation och utbildning viDen satsning på som

följande målsättning.
driva arbetetInitiera och på

Öka och kompetensengagemang
Skapa kunskaps- och referensram, bl.a. med hand-en gemensam
böcker.

nätverk,Utbildningssatsningen syftar också till byggaatt ett ettupp
kompetenscentrum, och standardiseringsorganen.inom SIS
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Vi föreslår två-stegsutbildning.en

förstaI tre-dagarsutbildning, deltarett de föreslagnasteg, miljö-en
samordnama från SIS och standardiseringsorganen, nyckelpersoner
från viktiga tekniska kommittéer, eventuellt från närings- ochpersoner
handelsdepartementet, kommerskollegium, SWEDAC, samordnings-

för miljö, mfl. I bör ingå deyttre tekniska sekreter-gruppen gruppen
i de pilotprojekt vi önskar föreslå inom standardiserings-ama som resp.

Personerna i denna bildar det nätverk och kompetens-organ. grupp
skall för initieracentrum och driva miljöhänsynatt isom svara

standardiseringsarbetet. börDe för miljöarbetet redovisas iattsvara
SIS och standardiseringsorganens årsredovisningar och de bör

till den SIS och standardiseringsorganenrapportera samord-grupp ger
ningsansvaret. bedömerVi kommer omfattaatt att mestgruppen som
25-30 bör erbjudasDe återkommande dag förårpersoner. en per
vidareutbildning, erfarenhetsutbyte och uppföljning. Gruppen bör svara
för "Handbok Miljöhänsyn" hålls aktuell.att

andraI en-dagsutbildning, medverkar dessaett steg, ien personer en
bredare utbildning TK-ledamöter och andra intressenter främstinomav
det standardiseringsorganet. utbildningDenna kan till del fåegna en en
branschspecifik inriktning. Utbildningen kan siktpå nå 3000över
tekniska Uppföljning denna utbildning kanexperter. miljö-av genom
samordnama ske inom för det vanliga standardiseringsarbetet.ramen

Regeringen bör anvisa särskilda medel och SIS i uppdrag medattge
standardiseringsorganen genomföra dessa utbildningsinsatser. Kurserna
bör avgiftsfria och deltagarna bör medverka inom för sittvara ramen
standardiseringsarbete, dvs. på sin intressents bekostnad. I uppdraget
bör ingå fram "kurspärm" utvecklasatt tillta Handboken som en
Miljöhänsyn. Handboken bör finnas i två versioner, förstörreen
miljösamordnarna och kortversion för TK-ledamöter. Kortversionenen
kan med fördel branschspecifik. Handböckernagöras bör tillöversättas
engelska för kunna användas i det internationella arbetet.att

börDet ankomma på SIS och standardiseringsorganen inärmareatt
detalj organisera nätverket och utbildningen.
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Kursprogram

m.fl.miljösamordnareförTre-dagars kursen

miljöstandardiseringblock miljö,planeras omfatta 3Kursen yttre-
och miljöhänsyn och 24 timmar.—-

innefattaskallHandbok MiljöhänsynblirKurspännen som
miljö-litteraturlista och förteckningnedan plus övermomenten enen

kontaktpersoner.och övrigasamordnarna ev.

Yttre miljöA

2 timmiljömålMiljöhot och
timoch milj östatistik lMiljöövervakning, milj ödata
timreningsanläggningar lTekniskt miljöskydd, industri, processer,
timavfall 2produkter, kretslopp, återvinning,Miljöanpassade
timlochEnergi transporter
tim1livsstil, AgendaNy 21

Totalt tim8

MiljöstandardiseringB

tim0,5Mätteknikstandarder
ochmiljöledning, ISO 9000Kvalitetssäkring och

tim2ISO 14 OOO-serien, EMAS
produktstandarder, Guide 64Miljöhänsyn ISOi

2 timoch GuideIEC 109
timoch 0,5Arbete Environment ECOFORinom CEN, PC7

Övrig milj -
Totalt tim5

C Miljöhänsyn i standardiseringsarbetet

timMiljöhänsyn i standarder 2Utredningen SOU 1997:173
timbilda nätverk och kompetenscentrum lAtt ett

timmilj ösamordnare, arbetsbeskrivning 1Att vara
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Att och formulera miljöbedömninggöra 2 timen
Att organisera miljöarbetet i teknisk kommitté, bl.a. remisser l timen
Tid för grupparbete, diskussion inom block C 4 timm.m.

Totalt 11 tim

En-dagskurs för tekniska experter

Denna kurs, främst riktas tekniska kommittéer, koncentrerasmotsom
till punkten C Miljöhänsyn i standardiseringsarbetet och kan anpassas
till den aktuella behov. Gruppen använder den kortaregruppens
versionen "Handbok Miljöhänsyn", möjligt branschspecifikav om en
variant.

Yttre miljö l tim
Miljöstandardisering, ISO Guide 64 och IEC Guide 109 1 timspec.
Miljöhänsyn i standarder

och formulera miljöbedömningatt göra tim2en
organisera miljöarbetet i tekniskatt kommitté 2 timen

Grupparbete, diskussion tim1m.m.

Totalt 7 tim
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Bilaga 2.2

standarderiMiljöhänsyn

Checklista

handledningenkelavseddChecklistadennaObservera är attatt vara en
standardiserings-miljöhänsyn imed föra inarbetetför attatt starta

dåomfattande, ianvändas stegvis. DenChecklistan skallarbetet. är
glömt.kontroll ingetockså liggerchecklista ärbegreppet attaven

betydligtjämföras med debör intemiljöbedömningenklaDenna mer
införellerlivscykelanalyskrävs förprocedureromfattande enensom

miljömärkning.

Orientering

skallhjälp för dedokumentDetta experterär avsett att somvara en
Förslaget kanstandardförslag.miljöbedömning ettgöra vara enaven

ellererhållits på remissutarbetande, förslagunderstandard ett ensom
betyderMiljöbedömningenrevidering.fastställd standard under en

möjligtutmärka ochför identifiera,förslagetgenomgång att omav
börmiljöeffekter. principIkan negativaåtgärda punkter gesom

standar-utarbetandetparallellt medhelstmiljöbedömningen göras av
kanprotokollskall dokumenteras iden. Miljöbedömningen ett som

och remissvaret.fortsatta hanteringen ingå iåtfölja förslaget deni
standardenframgå direkt iskallMålet miljöbedömningenär att

platslämpligeller informationstexter påvamings-exempelvis genom
bör alltidoch Guide 109Guide 64 IECeller andra anvisningar. ISO

omfattandetillämpligt."Referenser" där så Merunder äranges
bindande eller informativa Detkan läggaskommentarer i är enannex.

standard denframgåviktig framtida det måsteprincip attatt av en
börStandardiseringsorganisationemamiljöbedömning.genomgått en

införes"Miljöbedömning" på sikt ifast rubrikverka för att en
arbetsmiljö,informationkan också ingåredigeringsreglema. Här om
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kemiska hälsorisker och säkerhet Occupational Health and Safety och
relevant information.även arbetsmiljöfrågorRena och hälso-annan

frågor inte checklistan,i då vi dessa frågortas inte ingår iattupp anser
utredningens uppdrag.

finnsDet och kommer alltid ñnnas antal standarder däratt ett stort
miljöbedömning inte några kommentarer eller förslag tillen ger

åtgärder. Men i dessa standarder bör framgåäven de genomgåttatt en
miljöbedömning.

Miljöbedömningen bör på förgöras standarden aktuellaexperterav
områden. Experterna bör ha goda miljökunskaper. Endast en person
med kompetens och erfarenhet har goda möjligheter identifieraatt
risker och svagheter miljösynpunkt i ofta teknisk kompliceratettur
standardförslag. Att genomföra fullständig miljöbedömningen av en

teknisk standard kompetenskrävande,större är tidskrävande ochett
ansvarsfullt arbete. Denna generella checklista kan lämpligen komplet-

med särskilda och utvidgade checklistorteras för olika branscher/ fack-
områden. Denna checklista skall förslag bör bearbetasettses som som
vidare olika expertgrupper.av

1 Omfattning

Detta dokument riktlinjer för stegvis och så långt möjligtger en en
fullständig miljöbedömning standardförslag.ettav

Experten/bedömaren måste ha frihet under dettai arbete.stor ansvar
Många punkter nedan kommer oftast få beteckningen "inte tillämplig".

2 Referenser

ISO Guide 64 Guide for the inclusion of environmental inaspects
product standards
IEC Guide 10921995 Environmental Inclusion inaspects -
electrotechnical product standards
ISO 14001 Environmental Specification withmanagement systems —
guidance for use
ISO 14031 Guidelines environmental performance evaluation inon
preparation
ISO 14040 Life cycle Principles and guidelinesassessment in-
preparation
ISO 14050 Environmental Vocabulary in preparationmanagement-
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Definitioner3

referensernaSe ovan

miljöbedömningInledande4

främstutifrånmiljösynpunktstandardenbedömningförstaGör uraven
tillämpning".och"Omfattningoch"Orientering""Innehåll",

denochstandardenmiljöbedömningpreliminärförstaGör aven
standarden.tillämpningviduppståkanöpâverkanmilj avsom

enligt 4.1miljöpåverkanstandardensBedömU
enligtanvändningochinriktningallmännastandardensBedömU

4.2
andeföljenligtbedömningsammanfattandemöjligtGör nu enom
elleroch 76avsnittenenligtfortsättabörBedömningenU

bedöm-ochmiljöpåverkannågonbedöms inteStandarden geU
enligtavslutaskanningen

tecken,enheter,nomenklatur,avseendeStandarder m.m.,Exempel:
miljöpåverkan.vanligen ingeninnebär

miljöpåverkanbedömningKortfattad4.1 av

kanmiljöpåverkanrelevantvilkenbedömningförsta somGör aven
tillämpningen.viduppstånedan kanfrågorVilkastandarden.finnas i

vidare 5.1Energianvändning, se
5.2Resursanvändning, se

Materialval, 5.3se
5.4Miljöpåverkan, se

Se 5.5farligaFörbjudna eller ämnen,
Återanvändning 5.6återvinning,och se
Avfall, 5.7se

5.8konsumentintressen,kulturmiljö,Säkerhet, sem.m.,

inriktningallmännastandardensbedömningKortfattad4.2 av
användningoch

standardenBehandlar
ProdukterU
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Processer, tjänsterD
Mjuka exempelvisD enheter, storheter, nomenklatur,varor

etc,system, program
Gör bedömning standardens användning produkten,en tjänstenav

Bred global användningD
Bred regional användningD
Inför standarden förändringarD stora
Begränsad användningD
Mycket begränsadD användning, under definieradeexperterav
betingelser

Bedöm också standarden särskilt berör eller innehållerom
Områden där olyckor kanD miljöskador oljor,storage gaser,
tankar, tryckkärl m.m.
Känsliga ellerD barn,utsatta äldre och sjukagrupper som
Detalj specifikationer ellerD funktionskrav

4.3 Kontrollera något dokument enligt nedan finns förom
likartad produkt/process

Miljöbedömning enligt dennaD checklista
LivscykelanalysD
MiljömärkningD

Gör denna första sammanfattande, preliminära bedömning för förstatt
urskilja oproblematiska standarder och i övrigt för peka områdenatt ut

bör prioriteras vid den fortsatta genomgången.som Gör också förstaen
riskbedömning för identifiera de miljöriskeratt användningen av
standarden kan medföra.

Avgränsa tydligt bedömningen till standarden, och lägg övrigaev.
kommentarer i bilaga.en

Exempel: Standarder i många fallär mycket begränsade. De kan
t.ex. provningsmetod för produkt. Miljöbedömningenavse en en avser
då provningsmetoden. Miljösynpunkter på produkten, med kanske både
fler och allvarligare synpunkter, kan då redovisas för sig.
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miljöbedömningFullständig5

energianvändningBedöm5.1

användningstandardensvidEnergiförbrukningU
omfattningenergiförbrukningensbedömU

elenergienergislag,bedömU
bränslenfossilaU

energi,förnybarU
batterierexempelvisladdningsbar, etc.U

kringliggande behovEnergiförbrukning,U
tillverkningsfasvidU ev.

förpackningarU avev.
transportbehovvidU ev.

destruktionochåtervinningvidU ev.
energianvändningmiljöeffekterSärskilda p.g.a.U

energianvändning.standardensbedömningsammanfattandeGör aven

resursanvändningBedöm5.2

Förbrukning naturresurserU av
förnybara naturresurserU
ändliga naturresurserU

metallerexempelvis vissaexklusiva naturresurserU
samhälletsgällervadÄr ochresurssnål ävenallmäntstandarden

kommunika-markanvändning,luft,nyttigheter, vatten,allmänna som
etctioner,

resursförbrulming.standardensbedömningsammanfattandeGör aven

materialval5.3 Bedöm

förnybaramaterial utbytasändligakan mot
återanvändbartmaterial bytaskan motnytt

lättarematerial utbytaskan mottunga
med längredeutbytasmaterialkortlivade motkan

livslängd
t.ex.livslängdfår längredeskyddas såmaterialkanD

ytbehandling
farligaellerförbjudna ämneningårU

förpackningartilläggsresurserkrävsU som
materialval.standardenssammanfattningGör aven
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5.4 Bedöm miljöpåverkan

Ger användning standardenav
Utsläpp till luft, ochD markvatten
identifiera vad släppsD utsom
punktutsläpp eller diffusaC1 utsläpp
kan utsläppen ellerC1 omhändertasrenas

utsläppenär lång varaktighet eller omfattningstorav
Buller eller strålning,II inkl värme

Exempel på miljöeffekter utsläpp kansom ge
Kan utsläppenIJ miljöeffekter inom nedan redovisadege
kategorier
allmän påverkan/nedsmutsning stoft, syretärandesot,
ämnen
allmän påverkan på fauna och flora
klimatpåverkan/växthuseffekt
uttunning ozonskiktetav
fotokemiska oxidanter och marknära ozon
försurning mark och vattenav
övergödning hav, sjöar och vattendragav
påverkan metallerav
påverkan andra oorganiska ämnenav
påverkan organiska miljögifterav
påverkan andra, specifika organiska tensi-av ämnen,
der m.m.
övrigt, vadU ange

Medför användning standarden risk för införande och spridningav av
främmande organismer

främmandeII arter
genetiskt modifieradeE organismer
parasiter, bakterier,IJ virus

Gör sammanfattande bedömning standardensen miljöpåverkan.av

5.5 Bedöm förbjudna eller farliga ämnen

Kontrollera standarden innebär användning förbjudnaom ellerav
farliga ämnen

identifiera förbjudnaE1 eller farliga jfr.ämnen, som
material under 5.3ovan
kan förbjudna ellerD farliga ingåämnen indirekt, i små
mängder m.m.
observera särskilt kemiskaatt kan haämen många
olika namn.
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för-sammanfattande bedömning användningenGör av aven
bjudna eller farliga ämnen. "

återanvändning återvinningoch5.6 Bedöm
främst produktstandardergäller

främjar standarden kretsloppstänkandeettIJ
längrekan produkter reparation/renoveringD genom ges

livslängd
kan komponenter lätt bytasII

lösningsmedelkan processelement smörj- ochD som
återanvändas
kan den uttjänta produkten lätt återinsamlas

och material-kan den uttjänta produkten demonteras
sorteras
undviker standarden materialblandningCI

sammanfattande bedömning återanvändning och återvinning.Gör en av

avfallsfrågor.5.7 Bedöm

vilka avfall standardenger
vilka avfallsvolymer standardenger
kan nuvarande avfall återanvändas eller återvinnas

upphov till materialblandade avfallstandardenger
avfallshanteringen transportvolymerstorager

löpande farligt avfallger en ev. process
detta avfall fortlöpande samlas in och destrueraskan

farligt avfallblir produkten eller delar dennaav
avfall brännas för energiåtervinningkan

avfall nedbrytbara/komposterbaraär
förekommer avfall kan hanterasinte på sättannatsom

deponeringän genom
kan detaljkrav med funktionskrav och störreersättas
valfrihet

sammanfattande bedömning avfallsfrågoma.Gör en av
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5.8 Bedöm säkerhet, kulturmiljö, konsumentintressen, m.m.

bedöm säkerheten, kan olyckor/haverier miljö-C1 ge
effekter
kan standarden påverka vår kulturmiljöD
kan standarden påverka historiska byggnader ochC1
monument
finns konsumentintressen beaktaIJ att

Gör sammanfattande bedömning området.en av

6 Sammanfattande miljöbedömning

6.1 Notera punkter i måste åtgärdasstandarden absolutsom
på grund av

de strider gällande lag eller författningG mot
de innebär milj öriskIJ stor
de kan på sikt medföra miljöriskerD stora
kunskapsunderlaget bristfälligt, försiktighetsprinci-ärG

gällerpen

6.2 åtgärdasNotera punkter i standarden bör attsom genom

förses med varningstextD
förses med speciella anvisningarD

få utförligare kommentar iCI ev. annex

6.3 påPeka material, ämnen och kan ändrasprocesser som
eller bytas ut

lösningsmedel, kemikalierH m.m.
exklusiva, icke förnybaraD ämnen
energikrävandeD processer
avfallsgcnererandcCI processer
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6.4 Ange övriga synpunkter.

punkterNotera inte explicit framgår standardenD som av
vilka vid standardens användning kan miljö-men ge

problem.

6.5 Avvägd bedömning

avvägd bedömning,Gör ställ standardens miljö-CI en
risker betydelsedess för liv och säkerhet,mot

funktionsamhällets och infrastruktur, ekonomi och
handel och allmän välfärd.

7 Rapport och dokumentation

den sammanfattande miljöbedömningen tillRapporteraD
fastställandeorgan.remiss- eller

Föreslå kort ingå under rubriken "Miljöbedöm-text attII
standarden.ning" i

förslagGe på vamingstexter och kommentarerU som
skall standarden,ingå i ev. annex m.m.

miljöbedömningen.SigneraCI
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