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Till Regeringen

Genom tilläggsdirektiv den 26 januari 1995 regeringengav
Miljövårdsberedningen 1968:A löpande uppdrag underJo attsom
hela mandatperioden utreda, formulera och föreslå konkreta åtgärder
för nå hållbar samhällsutveckling. led detta generellaSom iatt etten
uppdrag 1997:150aviserade regeringen i vårpropositionen ett

för förslaguppdrag Miljövårdsberedningen fram till indikatoreratt ta
för ekologiskt hållbar utveckling.

Miljövårdsberedningens har riksdagsmanledamöter varit Jan
statskonsulentordförande, generaldirektör Rolf Annerberg,Bergqvist,

Åsa museichef Désirée Edmar,biolog Stefan Edman,Domeij,
Norrfalk,generaldirektör Mariaförvaltningschef Karin Jonsson,

Widell.och miljörevisor MarjaThomas Rosswalluniversitetsrektor
Lars-Erikkanslichefkansli har deltagitFrån Miljövårdsberedningens

Caroline Dickson.Liljelund samt experten

betänkande. Dethärmed överlämna sittMiljövårdsberedningen får är
förankrasvidareutvecklas ochbehöveruppfattning förslagetvår att

därförföreslårsyfte. Vinå önskatför bli ochoperativt attatt
inkomnautifrånuppdragMiljövårdsberedningen iregeringen attger

medarbetaförslagföreligganderemissynpunkter på att
förankra dessanyckeltalen ochvidareutveckla de t.ex.gröna genom

tillbilagasyfte regeringenrundabordssamtal iochhearingar att som
uppsättningkan gröna1998budgetpropositionen presentera en

hållbarhet.för ekologisknyckeltal

december 1997Stockholm i

BergqvistJan

Liljelund/Lars-Erik
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Sammanfattning1

ekologisktförfram indikatorerVarituppdrag harVårt att ta
regeringanvändasskallIndikatorernahållbar utveckling. av

ekologiskutvecklingenavläsaföroch riksdag motatt
indikator litebegreppetkonstaterathållbarhet. Vi har äratt

Därför viharmiljöfaktorer.relaterar tilldirektoch intetungt
nyckeltal.föreslårde viistället benämna måttvalt grönaatt

ekologiskfördelmålutgångspunkt i regeringensMed tre
identifieratMiljövårdsberedningenhållbarhet har en

utvecklingsamhälletsspeglarnyckeltaluppsättning gröna som
Vislutgiltigt.dock inteFörslagethållbarhet.ekologisk ärmot:

fram deförutvecklingsarbete behövsytterligare attatttror
ekologisk utveckling.för Dessutomstrategiska måttenmest

rundabordssamtalförankrasförslagetbehöver m.m.genom
med olika aktörer.
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tabellen nedanI redovisas fyrade nyckeltal vi hargröna som
valt för beskriva utvecklingen beträffande måletatt om
effektivare resursanvändningen.

Gröna effektivitetsmåletnyckeltal för

tillEnergianvändning capita till BNPrelaterat sektorsvis relateratsamtper
förädlingsvärdet i respektive sektor.

Elanvändning december-februari.

tillVattenanvändning capita relaterat till BNP sektorsvis relateratsamtper
förädlingsvärdet i respektive sektor.

Återföring4. kvalitativt slam till odlingsmark.av
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beskriva utvecklingen vad gäller skyddet miljön harFör att av
ochnyckeltal beskriver påverkan miljönvalt sex som

främst formmiljötillståndet. miljön sker iPåverkan av
från och transportsektorerna.utsläpp industri- energi-

,

miljömåletGröna nyckeltal för

överskrider kritiskförsurande inteAndel mark där nedfallet ämnenav
belastningsnivå.

respektivetillrelateratsektorsvis ochUtsläpp försurande2. ämnenav
törädlingsvärde.sektors

luftföroreningar ochår gränsvärden förSNV:s3. Antal dagar somper
överskrids.marknära interiktvärden för ozon

fosfor till kustvatten.4. Tillförsel kväve ochav

skogsmark.produktivandelSkyddad skog5. som av

sektorsrespektivetillsektorsvis och relateratkoldioxid6. Utsläpp av
iörädlingsvärde.



6 SOU 1998:15

Regeringens tredje delmål för ekologisk hållbarhet hållbarär
försörjning. För illustrera utvecklingen hållbaratt mot
försörjning har valt sju nyckeltal speglar hur hushåll,som
företag och andra sektorer i samhället ställer sinom
konsumtion och produktion till ekologiskt hållbartett
samhälle.

Gröna nyckeltal för hushållens, företagens
och övriga sektorers omställning till ett
ekologiskt hållbart samhälle

Andel invånare cyklar åkereller kollektivtrafiksom promenerar, till
frånoch arbetet.

Ekologisk odlingsmark del total odlingsmark.som av

3. Antal företag är certifierade enligt miljöledningssystemensom ISO eller
EMAS.

4. Volym miljömärkta konsumentvaror.

Andel bilar klassas Miljöklasssom som

Hushållens konsumtion förnyelsebara bränslen i relationav till
hushållens totala energikonsumtion.

Antal invånare bil.per
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Slutligen har identifieratvi antal nyckeltal ärett trorsom
samhällecentrala i utvecklingen ekologiskt hållbartmot ett

där det idag endera saknas statistik eller där ytterligaremen
fastslåutredningsarbete krävs för mått.att ett

haftmångfalddet gäller biologisk har svårtNär attt.eX.
föreslårutvecklingen. Vihitta relevant visarmåttett som

för formuleradärför arbeteytterligare avsätts ettattatt
mångfald.för biologiskrelevant mått

redovisningenföljande faktorer bör ingå iVi närattanser
eller statistik har utvecklats:mått

nyckeltalFramtida gröna

material.ochNivån på återanvändning produkterav varor,

på materialåtervinning och produkter.Nivån av varor

Kemikalieanvändningen.3.

miljömärkta skolor.Antal

miljömärkt.upphandling är5. Andel offentlig som

mångfald.Biologisk

hållbarför ekologisktnyckeltalförslag tillFöreliggande gröna
utvecklas och bearbetasytterligareutveckling behöver samt
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förankras hos olika aktörer i samhället. föreslårVi därför att
regeringen Miljövårdsberedningen i uppdragger medatt
beaktande inkomna remissynpunkter arbeta vidare medav
förslaget.



9SOU 1998:15

Uppdraget och dess2

genomförande

avsikt1997:150 sinvårpropositionenaviseradeRegeringen i

förslagframMVBMiljövårdsberedningenuppdra att taatt
utveckling.hållbarekologisktförindikatorertill

deflerinteregeringen,bör, skriverIndikatorerna än attvara
riktningenVisarinformativtochenkelt sättett

börIndikatorernahållbarhet.ekologiskutvecklingen tasmot
möjligtdetlångtstatistik ochutifrån befintligfram är

ochländerandrasker iarbetedetsamordnas med som
möjliggöraförorganisationerinternationella att

ochNederländernabl.a.jämförelser. USA,internationella I
hållbarförindikatorerutarbetatStorbritannien har man

bemärkelse.miljömål ibredareutveckling, snävänärsom
frånerfarenhetochkunskapslutligenpåpekarRegeringen att

inomkaraktärliknandeverksamheterpågående av
SCB ochStatistiska centralbyrånKI,Konjunkturinstitutet

tillvara.SNV skallnaturvårdsverkStatens tas

begreppetkunnat konstateraviharUnder arbetets gång att
tilltankarnalederinte direktochliteindikator är tungt

iställetbeslutatDärför harfaktorer.miljörelaterade att
mednyckeltal,använda begreppet gröna synonymt

beskriver vårti dennaindikatorbegreppet. När egetrapport
nyckeltal elleruttrycketgenerelltförslag använder vi gröna

VikonsekventanvändsindikatorUttrycketnyckeltal. närbara
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talar andra länders och organisationers förslag, detom ärom
det begrepp de själva använder.som

En utgångspunkt för arbetet har varit regeringens skrivelser
ekologiskt hållbar utveckling. skrivelsen EkologiskIom

hållbarhet reg. skr. l997/98zl3 beskriver regeringen sin
vision ekologiskt hållbart samhälle definierarochettom tre
delmål. delmålenDe skyddet människa ochär miljö,tre av
effektiv användning jordens och hållbarav resurser
försörjning. Vi har frånutgått dessa mål har valtnärtre

nyckeltal.gröna

Under arbetet med välja nyckeltal för ekologisktgrönaatt
hållbar utveckling har vi diskuterat förslagvårt med bl.a.

och BalticSNV, SCB 21.

oktober anordnadeI Miljövårdsberedningen1997 ett
förexpertseminarium diskutera urvalsprocessen för grönaatt

nyckeltal för ekologiskt hållbar utveckling. Vid seminariet
deltog forskare och från myndigheter ochrepresentanter
företag.

förslagDetta till nyckeltal för ekologiskt hållbargröna
utveckling utformat förstöd beslutsfattare ochär ettsom
allmänhet. förhoppningVår det i drag skallär att stora ge en
indikation till centrala beslutsfattare hur utvecklingen mot
ekologisk hållbarhet Nyckeltalengår. skall första signalge en
till regering och riksdag finnsdet anledningnär övervägaatt
åtgärder för utvecklingen i önskvärd riktning. Detatt styra
krävs omfattande analys- och utredningsarbeteäven ett av
bakomliggande faktorer innan åtgärder eftersomin,sätts
nyckeltalen kraftigt förenklad bild verkligheten.ger en av
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centralatillrelateradenyckeltalenNågra är näraav
nedfallnyckeltal visargäller demiljöproblem. Det t.ex. som

från olikakoldioxidutsläppförsurande ochämnen avav
förcentralamiljöfaktorerdessasektorer. Vi ärattanser

hållbarhet,ekologisksamhällets utveckling ävenmot om
baraoch intevidareekologisk hållbarhetbegreppet är

omfattar miljön.

nyckeltalformulera någraambition varitharVår även somatt
tillkännermänniskorförstå. Mångalättaär att

kandetmiljöhotandraklimatproblematiken och varamen
enskildestill denproblemendeknutnahursvårt ärnäraatt se

rubriceradenyckeltal,därförVi harhandlande. gruppen
övrigaochföretagenshushållens,förnyckeltalgröna

samhälleekologiskt hållbarttillomställningsektorers ett
ochindividersenskildabl.a.6.3, berörkap. vanorsom

nödvändighetensyftarRubrikenlevnadsmönster. attav
förändraslivsstilochproduktionkonsumtion,aktörersolika

Med dennasamhälle.hållbartekologisktskallför vi ettatt
avläsakunnabl.a.skallnyckeltalgröna ommangrupp

riktning.önskvärdförändras iproduktionochkonsumtion

förväsentligafaktoreridentifieratfall har ärnågraI när som
har det varit svårtsamhällehållbartutvecklingen attmot ett

finnsintedetvaritproblem harrelevant mått. Etthitta attett
därförharstatistikbristenochvillför detstatistik mäta

exempelarbete.för vårt Ettrestriktionutgjort etten
bristfälligmycketstatistiken ärdärområde är

materialanvändningen.särskiltoch dåresursanvändningen,
ochåteranvändningmaterialflöden,avseendeStatistik
dentankeMedoutvecklad.materialåtervinning ärav

olika sektorersamhälletskretsloppsanpassning somav
förstöduttalat sittharflera årriksdag sedanochregering
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det väsentligt statistiken utvecklas dessaanser att
områden.

det saknatsOm statistik för det vill har försöktmäta att
hitta alternativt mått indikation denett som ger en
förändring vill vissa fall harImäta. inte hittat något
relevant alternativt nyckeltal. faktorerDe bedömt ärsom
centrala för beskriva utvecklingen och saknaratt som
statistikunderlag har redovisat i särskild sammanställningen
kap. 6.4., "Gröna nyckeltal för framtiden". Det vårär
förhoppning detta kan underlag förutgöraatt ett
överväganden angående statistikproduktionen framöver.

Både nationellt och internationellt har konstaterat attman
såväl miljöindikatorer nyckeltal för hållbar utveckling ärsom

och komplexa områden. Vi delar denna uppfattning.stora
Föreliggande betänkande förslag där principiellaär ett

bakom valet nyckeltal, indelningen dessaresonemang av av
förslag olika mått redovisas. Vi docksamt attanser

förslaget behöver vidareutvecklas och förankras för bliatt
operativt och nå önskat syfte. uppslutningenFör ochatt

kring föreslagnade nyckeltalen skall bli detengagemanget
önskvärda vi det behövs bredare diskussion ochtror att en
ytterligare förankringsarbete vad varit möjligt inomän som

för detta uppdrag. föreslårVi därför regeringenramen att ger
Miljövårdsberedningen i uppdrag utifrån inkomnaatt
remissynpunkter föreliggande förslag arbeta vidare med
bl.a. vidareutveckla nyckeltalenatt samt att arrangera
seminarier och rundabordssamtal regeringen bilagaatt som
till budgetpropositionen för första gången kan1998 presentera

antal nyckeltal för ekologisk hållbarhet.grönaett
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Definitioner3

indikator/Vad gröna3.1 är en

nyckeltal

väsentligavisarmåttindikatorMed ett somavses
måttmiljöindikator ärEnförhållanden i större ettsystem.ett

miljöarbetet.för Närbetydelseväsentligförhållanden av
hurdettaspeglartidenförändrasindikatorn över

förändras.miljöförhållandena

vedertagnaantalfinns detområdetekonomiskadetInom ett
land.ilägetekonomiskadetbeskriverindikatorer ettsom

och nivåinflationcapita,BNPBruttonationalprodukt per
faktorer iväsentligadragibeskriverarbetslöshet ettstora
internationelltdeoch kan,ekonomi ärlands attgenom

detjämförelsemåttenklaanvändasetablerade, avsom
länder.olikamellanekonomiska läget

iblandindikatorer,ekonomiskaanvändsnäringslivetInom
företagsnivåellerkoncern-nyckeltal,benämnda som

och iVerksamhetenstyrningstrategiskförunderlag av
nyckeltalomvärld. Dessaochtillredovisningen ägare
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redovisar förhållanden väsentlig betydelse förär densom av
specifika verksamhet bedrivs.som

detta arbeteI har vi valt använda begreppet nyckeltalgrönaatt
med indikatorer. Vi begreppetsynonymt grönatror att

nyckeltal tydligare relaterar till miljöfaktorer.

miljöområdetInom har nyckeltal längregröna tid.använts en
betydandeEtt utvecklingsarbete har lagts försökaattner

identifiera och etablera nyckeltal för hållbar utveckling,gröna
bl.a. inom Nordiska Ministerrådet, sekretariat förFN:s
hållbar utveckling och OECD. utgångspunkt för dettaEn
arbete har varit Agenda där det i kap.21 40 anges:

nödvändigtDet utveckla indikatorer förär hållbaratt
utveckling kan tillförlitliga beslutsunderlag alla nivåersom ge
och bidra till integrerade miljö- ocb utvecklingssystem regleraratt

själva på hållbartsig satt.ett

Andra aktörer arbetar med utveckla nyckeltal,grönaattsom
eller indikatorer de själva kallar dem, Balticär 21-som
kommittén har till uppdrag framatt tasom

Östersjöregionen.hållbarhetsindikatorer för Vidare har
Kommunförbundet redovisat idékatalogs.k. över grönaen
nyckeltal i kommunal redovisning. internationellaDe

organisationernas och andra aktörers arbete med gröna
nyckeltal beskrivs i avsnitt



SOU 1998:15 15

3.2 ekologiskt hållbarBegreppet
utveckling

Ord miljöhänsyn, miljöskydd och miljöansvar sedanårsom
länge väl kända och etablerade svenskinom t.ex.
miljölagstiftning ochoch i myndighetsarbetet. Under 90-80-
talet har ekologiskt hållbarbegrepp tillkommit ochnya
utveckling eller utveckling har blivit centrala.hållbar

och harmyntades 80-talethållbar utvecklingBegreppet
därefter Övergripande begrepp utgårkommit bli ettatt som

Brundtland-Enligtfrån samlade behov.människans

utvecklingutveckling1987, hållbarinnebärkommissionen en
kommandebehovtillfredsställer dagens äventyraattutansom

behov.tillfredsställamöjligheter sinagenerationers att
kulturell,social,mellansambandenbetonarRiodeklarationen

frågaekologisk hållbarhet. Detekonomisk och är enom
välfärdsutvecklingen.fortsatta Begreppethelhetssyn den

skallViimänniskantydligtutvecklinghållbar sätter centrum.
framtidenproblem iför kommermiljönvärna attannars

välfärd.kan hota vårsom

innebörd ochallmänmedutveckling begreppHållbar är ett
hållbarinnebärVadför detta.justofta kritiseratshar

utvecklingenVad detutveckling egentligen avgörär omsom
frågorcentralahållbarinte närhållbar respektive Detta ärär

ellerhållbarhetförnyckeltalutvecklaskall grönaman
hållbarhets-beslutkonsekvensernaanalysera etturav

utvecklingsidé,utvecklinghållbarperspektiv. Allmänt är en
samhällsutvecklingenformel för sätt somsammaen
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begreppet folkhemmet gång Utifrån allaen var.
hållbarhetsperspektiven; ekonomisk, social, kulturell och
ekologisk hållbarhet, för hållbarhet rådandesätts gränserna av
kunskapsläge, samhällsförhållanden och förhållningssätt.
Synen vad hållbart varierar i tid ochär kanDettasom rum.

gälla i högre försägas begreppet utveckling.ännu
kanSammantaget konstatera det inte finns något iattman

begreppet hållbar utveckling direkt pekar vad ärutsom som
eller mindre hållbart det gäller enskilda handlingar.närmer

tjänar däremotBegreppet för sådana diskussioner.som en ram

Regeringen har i vårpropositionen 1997:150 fokuserat1997
den ekologiska hållbarheten politisk vision försom en

samhällsutvecklingen. Ekologisk hållbar utveckling formar
tillsammans med insatser ekonomisk, social och kulturellav

framtid.vårart gemensamma

Vad innebär då ekologiskt hållbar utveckling Regeringenen
har formulerat de övergripande målen skyddet miljön,som av
effektiv användning och hållbar försörjning. grunden handlarI
det om:

Eåe/etivitetsmålet: Tillväxten befolkning ekonomierochav
innebär användningen energi och måsteatt naturresurserav
bli mycket effektivare den idag. Flöden energi ochän är av
material kan därmed begränsas de förenliga medäratt en
hållbar utveckling. Samhällsplanering, teknikutveckling och
investeringar skall därför också inriktas resurssnåla

produkter. läggs grunden för hållbaraHär 2000-talets

utveckling med positiva effekter för ekonomin och syssel-
sättningen.
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skadaskall inteföroreningarMiljömålet. Utsläppen av
förmågaöverskridahälsa ellermänniskans att tanaturens

naturligtförbetyderdem.eller bryta Det attemot ner
sådanatillminskasutsläppenskallförekommande ämnen

intekretsloppennaturligadenivåer störningen ettatt av
betyderfunktion. Detekosystemensväsentligt påverkarsätt

förskadligaförekomstochockså användning ämnenatt av
skadliga Denmindremedochmiljön avvecklas ämnen.ersätts

skall bevaras.mångfaldenbiologiska

skallfossila råvarorAnvändningenFörsörjningsmålet. av
försörjningenskallmöjligtlångtminska.successivt Så som

förnybaranyttjandehållbartlångsiktigtbaseras avett
fårinteanvändningenbetyderDet resurseratt avresurser.

ochskaparvilkenmedtaktöverskrida den attnaturen nya
Ekosystemenskretslopp.iåtervinnasmaterial bör ett

skallVibehållas.skallproduktionsförmågalångsiktiga
viförnybaraickemedhushållacirkulera och attresurser

ersättningar.förnybarautvecklahinner

beroendetill ochrelateradedelmålenDe näraär avtre
möjligheternaökarresursanvändningEffektivvarandra. att

vilketandraochkoldioxid ärminska utsläppen ämnen,av
hälsa.ochmiljö Närför skyddetviktigt resurs-av

förgrundenocksåläggseffektiviserasanvändningen ettatt
skallförnybaranyttjandehållbartlångsiktigt resurserav

fossila råvaror.användningenkunna ersätta av

mellankopplingstarkalltsådetfinnsSammantaget en
kanSkillnadenhållbarhet.ekologisk sägasochmiljöhänsyn
begreppettraditionelladettillämpningenfokus iatt avvara
ekologiskmedanbevarandeskydd ochmiljöhänsyn är

resurseffektivisering,fokuserartydligthållbarhet ävenmer
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full sysselsättning, rättvis fördelning ochav resurser
ekonomisk utveckling. Ekologisk hållbarhet tangerar
hållbarhetsperspektivets alla dimensioner. Om begreppet
hållbar utveckling kan tjäna för diskussionsom en ram en
kring Vilken samhällsutveckling önskvärd kanärsom
begreppet ekologisk hållbar utveckling användas kompasssom
för färdriktningen.
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ochländersAndra
medarbeteorganisationers

hållbarförindikatorer

utveckling

organisationernasinternationella4.1 De
hållbarförindikatorertillförslag

utveckling

utvecklinghållbarförsekretariatFN:s4.l.l

CSD

Commissionutveckling,hållbarförsekretariatFN:s on
tillförslagframtagitharCSD,DevelopmentSustainable ett

hållbartutvecklingenbeskrivaförindikatorer ettmotatt
indikatorer;kategorierfyraharsamhällel. förslagCSD:s av

2 indikatorer.institutionellaochmiljö-sociala,ekonomiska,

1996.augustiDevelopment,SustainableCommissionBook,BlueSe on
hållbarforochstrategierindikatorerZ institutionella ärpåExempel program

del BNP.utvecklingochforskningförkostnaderutveckling avsomsamt
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Indikatorerna struktureradeär i kedjor avseende de
bakomliggande drivkrafterna driving force, tillståndet state
och åtgärder response. Förslaget innehåller indikatorer132
och enbart för miljön har femtiotalCSD indikatorer.ett

förslagCSD:s frånutgår i Agenda och för i21 principtexten
varje kapitel i Agenda har utarbetat21 uppsättningman en
indikatorer. Vi kan illustrera förslaget med frånexempel deett
miljöindikatorer föreslås. Utifrån kapitel i Agenda18 21,som
"Skydd kvalitet och tillgång färskvattenresurser,till harav

formulerat uppsättning indikatorer visarman en som
bakomliggande drivkrafter, tillstånd och samhällets åtgärder.

indikatorerSom för de bakomliggande drivkrafterna har man
valt årlig minskning grund- och och hushållensytvattenav
konsumtion capita. visaFör tillståndet harvattenav attper

valt grundvattenreserv, koncentration koliformaman av
bakterier färskvattneti syreförbrukande iämnensamt vatten.

visaFör samhällets problemet har valtatt respons man en
indikator visar vattenreningsanläggningarnas täckning.som

Förslaget systematiskt och lättförståeligtär detattgenom
följer kapitelindelningen i Agenda blirPå det också21. sätt
heltäckande och får med allt. problemet kanskeMen ärman

det för heltäckande och därmedär oöverskådligt. Omatt
skulle besluta för ha enbart de miljörelateradeattoss
indikatorerna nyckeltal för ekologisk hållbarhetgrönasom
skulle det innebära kedja med totalt nyckeltal.50 grönaen ca
Då det svårt snabbt enkel bild utvecklingen.är att en av

Institutionella indikatorer visar förutsättningarna för implementeraatt
politiska beslut hållbarhet.om
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4.1.2 EUROSTATstatistikkontorEU :s

utarbetatstatistikkontor har ocksåEUROSTATEU:s ett
förslag för utvecklingentill indikatorer visa mot ettatt

medlemslåndernaj. harEUROSTAThållbart samhälle inom

förslag. harvalt indikatorer med utgångspunkt i CSD:s De
till datatill tillgångenförslag dels med hänsynjusterat CSDzs

innebärdels till relevansen.och med hänsyn Det attsenare
de allvarligastedevalt indikatorer så representerarattman

församhällsutvecklinghoten hållbar EU:smot en
fyrahar kategorier CSDmedlemsländer. Förslaget somsamma

indikatorer,institutionellamiljö- ochekonomiska, sociala,
Totaltföreslagit."kedjestrukturhar deninte CSDsommen
direktindikatorerutarbetathar EUROSTAT 21 år46 varav

miljörelaterade.

föreslår harEUROSTATindikatorermiljörelateradeDe som
årligaregeringensinnehålli princip somsamma

utvecklingenredovisarriksdagen.tillmiljöredovisningen Man

ozonnedbrytning,försurning,gäller miljöhotenvad
statistiktillgängligocksåredovisarövergödning, Manm.m.

kanochmedlemsländernaindikator iför respektive man
statistikdenhariSverigekonstatera stort sett somatt

efterfrågas.

miljörelateradedesidanföreslår, vidEUROSTAT av
indikatorerekonomiskauppsättningindikatorerna, somen

Indikatorernautveckling.hållbarrelateras tillkan är
utländskaBNP ochbruttonationalproduktexempelvis

föreslåssociala indikatorerExempelinvesteringar. ärsom

3 1997.Development, EUROSTATSustainableIndicators ofSe
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befolkningstillväxt, förväntad livslängd och boendeyta per
invånare. Två institutionella indikatorer föreslås, nämligen
utgifter för forskning och utveckling och antal telefonlinjer

invånare.100per

Generellt gäller, liksom för de miljörelaterade indikatorerna,
Sverige i har den statistik behövs för deatt stort sett som

föreslagna indikatorerna.

EUROSTAT betecknar sitt förslag första ochett stegsom
konstaterar dels indikatorer inomnästa äratt steg att aggregera

fyrade kategorierna miljö, social utveckling, ekonomi och
institutionellt, dels bryta indikatorerna sektorvis.att ner
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4.2 Andra länders arbete med gröna
för utvecklingnyckeltal hållbar

fram uppsättningStorbritannien har arbetat 110om caen
reflekteraskallbenämnda indikatorer,nyckeltal,gröna som
indelade isamhälle. Indikatorernauthållighet ärvägen mot ett

samhällssektorerdelshar karaktärenhuvudgrupper21 avsom
avfall ochförsurning,miljöhotfiske, delsturism, transport,

luft.mark,vatten,slutligen naturresurser

förindikatorersigstäderhar mångaI USA använt attav
Staden Seattle harhållbarhet.utvecklingenillustrera röntmot

Seattle".Sustainableför projekt Ettsittuppmärksamhetstor
stadenförfastställtsharför hållbarhet40-tal indikatorer

inför medborgarna.tydlighet DetvaritharSeattle. Ledstjärnan
ochenkeltvalt indikatorerharinnebär ettatt somman

Någraför allmänheten.utvecklingenkonkret visarsett
vattendrag ochlokalalaxvandring iindikatorerexempel är

fastställtocksåharluftkvalitet.godmed Manantalet dagar ett
ochkulturellsocial,beskriverantal indikatorer som

fattigdomileverandel barnutveckling,ekonomisk t.ex. som
aktiviteter.kulturella Endeltagande iallmänhetensoch

varitSeattle harSustainableprojektetsvaghet i att
och inteideella organisatonerutarbetatsharindikatorerna av

deharDärmedbeslutsfattarna.hosförankringhaft tillräcklig
beslutenpolitiskadeislagit igenominte riktigt
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Övriga4.3 exempel: Baltic 21 och
kommunerna

4.3.1 Baltic 21

Baltic samarbetsprojekt för hållbar21 år utveckling mellanett
Östersjöregionen.länderna i Arbetet i Baltic präglas bl.a.21 av

alla deltagande länder har olika historia, innebörden iatt attav
Östersjöregionenbegreppet hållbar utveckling olika i ochär

mångfasetterad och delvis splittrad målbild.av en

Tyngdpunkten i Baltic ligger miljöaspekterna och21

regional samverkan. Arbetet i Baltic indelat i sju21 är
sektorer; jordbruk, fiske, skogsbruk,energi, industri, turism
och Varje sektor har uppgifttill utarbeta bl.a.transporter. att
mål, aktionsplaner och indikatorer för arbetet hållbarmot en
utveckling i regionen.

Utifrån förutsättningarde speciella gäller för Baltic har21som
beslutat indikatorerna bör konstrueras och användasattman

följande4:bl.a. enligt

lndikatorarbetet bör inledas med fråganbesvara vilkaatt om-
delar i samhället finnaviktiga indikatorer för.är attsom

Indikatorerna skall bara förändringarpåvisa visarsom om-
miljöarbetet sig i riktning.rör rätt

4 Arbetet med utarbeta indikatorer för Baltic 21 byggeratt ett
konsultuppdrag utfört Naturekonomihuset.av
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fråga bli besvarad olika olikatillåtasmåsteEn sätt av-
länder och sektorer.

t.ex.förändringar bör redovisas hållPositiva att ensamma-
förför underlätta uttolkarna.ökning alltid positiv,är att

förindikatorer varje sektorlämpligt antal 20-100Ett är-
indikatorer.

projektetBeträffande resultatuppföljning inom attavser man
slagsolikafrågeställningar,hålla accepteraattmensamman

förhandlingarnadelar. ifrån olikaregionens För attsvar
direktaintekommalättare överens uppmuntrar man

tolkningarocksåjämförelser mellan länderna. Man attanser
tillöverlåtasbörindikatorernaangåendeoch slutsatser

fram.tagitsresultatrapporterdeanvändarna somav
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4.3.2 Kommunernas arbete med nyckeltalgröna
och exemplet Stockholms kommun

Kommunförbundet har utarbetat skrift förslagmed tillen
nyckeltal för kommunernasgröna miljöredovisnings.

Förbundet har sammanställt exempel nyckeltalgröna som
används i kommunerna och ytterligare exempelger
tänkbara nyckeltal för framtiden. Vissa nyckeltal är
beskrivningar påverkan miljön; utsläppav t.ex. av
föroreningar till luft, mark och Andra syftar tillvatten. att
Visa förändringar i livsstilen hos befolkningen, hurt.ex.
invånarna sig till arbetet och nivån återvinningtar av
hushållens avfall. fyrtiotal kommunerEtt årliga miljö-gör
redovisningar i olika former. demNågra använder grönaav
nyckeltal för följa den verksamheten.att upp egna

StockholmsI kommun har tagit förstaett steg motman att
fastställa nyckeltal, eller Agenda 21-indikatorergröna som

själv detvalt kalla Under genomfördes1995-96man att en
enkät för höra stockholmarnas åsikter vilka frågoratt om som

5 Gröna nyckeltal kommunali miljöredovisning, Kommunförbundet 1996.
° Den metod Stockholms kommun använder för identifierasom att
indikatorer för hållbar utveckling kallas PICABU-metoden och utveckladär

forskare vid Universitetet i Leeds. Metoden innebär i korthetav en grupp att
rundabordssamtal med referensgrupp somman genom representeraren

olika aktörer i samhället arbetar fram indikatorer.uppsättningen
Referensgruppen lämnar också förslag till åtgärder för uppnå hållbarhet.att
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Viktigast för invånarna. har besvaratDrygtär 10.000 personer
enkäten och ytterligare antal har lämnat synpunkter vidett
rundabordssamtal och andra Utifrån enkätendiskussioner.
formulerade femAgenda i Stockholm områden21 som
stockholmarna viktigast de åren:närmasteanser som

skall stadviHur tryggen
resebehovskall minska miljöbelastningen vårtviHur av

Stockholmkan leva resurssnålt iviHur mer
Stockholmkan iviHur värna naturenom

stadinflytande sinkan stockholmarnaHur övermer

med andrafrågor skall kompletterasfemDessa
medrundabordssamtalhållbarhetsfaktorer ytterligaregenom

rundabordssamtalenSyftet medolika aktörer och boende. är
vilkaviktiga ochidentifiera frågordiskutera och äratt som

stadenutvecklingför hållbarkrävslösningar att avensom
skall möjlig.vara

utveckling iför hållbarutarbeta indikatorerarbetet medI att
konsensusbetraktas begreppetStockholms kommun som

medreferensgruppcentralt. har skapatMan representanteren
ikonsensusMålet nåberördafrån olika är attgrupper.

åtgärderochväljsindikatorervilka somsomgruppen om
föreslås.

bortserkommunför StockholmsutarbetasindikatorerNär
betyderstatistik.tillfrån tillgången Detförstai attstegetman
behovutifrån detantal indikatorerformulerar somettman

siffrorfrån det idag gåridentifieras, bortsett sättaattom
framinnebär kommerindikatorerna. Det ettattatt man

iidag intedet går Förstantal indikatorer nästamäta.attsom
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kommer diskutera hursteg skall med deatt göraman man
indikatorer inte går kvantifiera med tillgänglig data.som att

referensgruppenNär har identifierat uppsättning s.k.en
Agenda 21-indikatorer för Stockholms kommun skall dessa
förankras i samhället. Genom olika kampanjer och
presentationer bl.a. skolor, företag och bibliotek skall
stockholmarna lära sig vilket de själva kan bidra tillsätt ett
hållbart Stockholm.
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5 Val nyckeltal visargrönaav som

utvecklingen ekologisktmot ett
hållbart samhälle

5.1 Syfte med nyckeltal förgröna
ekologiskt hållbar utveckling

Valet nyckeltal frånmåste utgå skallgrönaav vem som
använda dem och vad de skall Eftersomanvändas till. gröna
nyckeltal för ekologisk hållbarhet enligt uppdrag skallvårt
användas regering och riksdag bör utgångspunkterav samma

används för ekonomiska indikatorer ligga bakom valetsom av
Åtgärdermått. innebär de skallDet strategiskt viktiga.att vara

och beslut fattas regering och riksdag skall kunna ledasom av
till förändring nyckeltalen. blir resultatMåtten så sätt ettav
för uppföljning. Eftersom de skall strategiskt viktiga måttvara
bör de också till antalet.vara

förslag tillDetta nyckeltal skall kunna användasgröna även
regering och riksdag kommunicerar med allmänheten.när

Därmed både riksdag, regering och allmänhetenär

målgruppen.
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Vi också urval de nyckeltal föreslårgrönatror att ett av som
kan användas kommunerexempelvis och landsting. Deav
föreslagna nyckeltalen kan utgångspunkt iutgöra t.ex.en
arbetet följa effekter genomfördamed åtgärder.att upp av

Regeringen skriver indikatorerna skall visa riktningenatt
utvecklingen. föreslårinnebär de nyckeltal vi måste haDet att

förväntas förändrasintressant tidsaspekt, relativtdvs.en
snabbt Resultatet politiskt initiativtiden.över ett somav
syftar förändra ekologisk hållbarhettill utvecklingen motatt

därförhar valtskall nyckeltalen. Viavläsa i de grönaatt
förändras.verklighetenrelativt snabbt förändrasmått närsom

uppföljning;skall nyckeltalen kunna användasPå sätt som
för resultatet åtgärd.mätaatt av en

vilketfram fåtal nyckeltal,uppdrag har varitVårt ettatt ta
naturligtvisnyckeltal.har tolkat Det10-15 ärgrönasom

utvecklas,samhälletvisa hurproblematiskt med så måttatt
lättöverskådlig.beskrivningenandra sidan detå gör mermen

valtharmålgruppEftersom allmänheten våräräven att ta
enskilde.denbeteendet hosfaktorer påverkasmed kansom av

övergödning ochNyckeltal visar nivånsom
Därför harkaraktären. viförsurningsgrad har inte dent.ex.

med måttmiljörelaterade måttenkompletterat de rent som
hur invånare går,direkt berör hushållen, mångat.ex. sommer

från arbetet.kollektivtrafik till ochåkercyklar eller

utifrånskall väljasnyckeltal alltidgrundsynVår är grönaatt
innebärskall användas.sammanhang där dedet Det grönaatt

annorlunda denyckeltal för ekologisk hållbarhet ärut omser
miljövårdsadministrationensföravsedda underlag t.ex.som
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arbete. förslagVårt täcker inte hela behovet andraav
hållbarhets- eller miljöindikatorer.
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5.2 Generellt de föreslagna grönaom

nyckeltalen

nyckeltal föreslårDe skall underlag tillgröna utgöra ettsom
beslutsfattarna bl.a. miljötillståndet. den bakgrundenMotom

frågakan sig bara förskall ha nyckeltal områdenman om man
centrala beslutsfattarna i land kan påverka.vårt Närsom man

konstaterar nedfallet försurande ökarämnent.ex. att av
kraftigt utsläppen sker främst i andra länder ochvet attman

via luft till betyder våraDettransporteras attoss.
beslutsfattare inte kan fatta beslut direkt påverkar dessasom
utsläpp. Indirekt kan dock påverka detman genom
internationella arbetet. arbetar aktivt deSverige i

internationella för andra länderatt att taorganen mer
Därförmiljöhänsyn och utsläpp. har detminska sina vi ansett

viktigt bort områden där de svenskainte väljaattvara
politikerna inte direkt kan påverka situationen.

Vi har formulera nyckeltalen positivövervägt attatt en
utveckling nyckeltalet positiv utvecklingvisar motav en

framställningenekologisk hållbarhet. skulle kunnaDet göra
problem skallöverskådlig. det uppstårMen närmer man

formulera ökning nyckeltaletutsläppsmått såt.ex. ett att en av
håll.alltid betyder utvecklingen Praktiskt detgårgår rättatt

lösa det pedagogiskt inte braäratt tror att rent attmen en
siffraökad utsläppsmått innebär positiv utvecklingett en

ekologisk hållbarhet. därför detslutsats har varitVårmot att
bättre låta vissa numeriskt positivamåttär även näratt vara

utvecklingen icke önskvärd. detta förslag med nyckeltalIär
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kanalltså positiv utveckling nyckeltalenen tiden iöverav
fall önskvärd och i andra fall ickevissa önskvärd.vara

De internationella organisationer arbetar medsom
hållbarhetsindikatorer befinner sig i utvecklingsstadiet. Ingen
organisation har färdigt förslag med indikatorerett som
länderna kan ställning till.ta

Är det då rimligt föreslå nyckeltal förgröna Sverigeatt när
inte har kommit längre internationellt Bordeman inte
och vadvänta kommer det arbete bedrivs ise som ut av som

de internationella organisationer, inte minst inom EU

bedömningVår vi inte börär Sverige börvänta.att vara
pådrivande i det internationella arbetet och det har vi goda
möjligheter ligger före det gälleratt närvara om steget att
utveckla nyckeltal.gröna

Vi också det internationella arbetet ibland går ochvet att trögt
det svårt mellanär länderna. Därför kan detatt dröjaatt enas

innan och för svensk del det angeläget inomärman enas att en
framtid kunna avläsa hur utvecklingen ekologisksnar mot

hållbarhet går.

finnsDet invändning utarbeta grönaen annan mot att
nyckeltal specifika för Sverige. denär internationellaFörsom
jämförelsens skull kan hävda Sveriges nyckeltalgrönaattman
för ekologisk hållbarhet borde med destämma överens
indikatorer kommer fram till i de internationellasom man
organisationerna. Men det behövs uppsättningattanser en

nyckeltal specifikagröna för just landvårt ochärsom som
inte generellt relevanta för allaär länder eller för en grupp
länder. Vårt uppdrag hitta nyckeltalär skallgrönaatt som
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användas regering och riksdag för Visa utvecklingen iattav
avseenden förväsentliga just land. Därmedvårt måsteärsom
de från förhållandenockså utgå i Sverige.

nyckeltal förcentralt utvecklingen idag kan minskaEtt ärsom
framtiden.i betydelse i fall skall kunna byta detI utman

angeläget nyckeltal. Samtidigt det viktigtärmot ett annat, mer
de nyckeltalunderstryka huvudprincipen är grönaatt att att

föreslås skall relevanta under längre tid.ensom vara
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5.3 Metod för välja nyckeltalgrönaatt

finnsDet olika teoretiska förmodeller hur väljerman
nyckeltal för utveckling7.hållbar harVi valt inte striktatt
följa någon metod har istället olika metoderanväntutan som

förgrund arbete.Vårt

förstaVår utgångspunkt har Varit identifiera viktigaatt
förhållanden för miljön. Naturvårdsverkets 4765nrrapport

luft och skogar med förslagRen till nationella miljömålgröna
har utgjort underlag för denna Utifrånanalys.ett
Naturvårdsverkets beskrivning miljötillståndet och denav
påverkan sker miljön har listat de viktigastesom
faktorerna för god miljökvalitet. faktorer faller iDessa stort

in under regeringens delmål för hållbarekologisktsett ena
miljöns.utveckling, måletnämligen skyddom av

Antalet faktorer viktiga för skyddet miljönär ärsom av
mycket det här arbetet har valt dessa;I någrastort. av
faktorer vi har bedömt strategiska för ekologisksom vara
hållbarhet. identifieratvi faktorerna harde strategiskaNär

varit hitta bra mått dem.nästa steg att ett

7 En metod beskriven i avsnitt den s.k. PICABU-metoden4.3.2,är som
används Stockholms kommun. översikt olika modellerFörav en av
hänvisas till Gröna nyckeltal kommunal redovisningi Kommunförbundet
1996 sid ff.76
3 Naturvårdsverkets f.n. på vårtremiss. l fortsatta arbete med deärrapport

nyckeltalen kommer vi beakta frångröna inkomna synpunkteratt
remissinstanserna.



SOU 1998:15

har inteDet alltid varit lätt hitta statistik för det måttatt som
önskat. Datatillgången har bitvis varit restriktion ien

arbetet. fallandra harI förstått det vill inte kanmätaatt
förväntas förändras åtgärder vidtasnämnvärtatt oavsett om
eller inte. kan detSå effekterna i miljönnärt.ex. vara av
politiska åtgärder uppkommer först efter Alltförmånga år.
statiska nyckeltal har därförvi sållat bort.

Slutligen fåtthar kvarvi nyckeltaluppsättning grönaen som
centrala och strategiska för utvecklingen ekologiskär mot

hållbarhet och kan inordnas under delmålet "skydd försom
miljö". nyckeltal beskrivs i avsnittDessa gröna 6.1.

för utvecklingdelmål ekologiskt hållbarEtt ärannat
effektivare effektivareanvändning jordens Enav resurser.

materialanvändning och har vienergivatten,av resurserna
funnit riksdagför detta delmål. Regering och harcentralavara
uttalat samhälletsför kretsloppsanpassningsitt stöd en av

effektivitetenmed isektorer och detta hänger intimt ihop
resursutnyttjandet.

har bl.a.effektiviteten resursutnyttjandetiFör mätaatt
och återvinningåteranvändningförsökt statistikhitta överatt

områdeprodukter. dettamaterial, och På ärav varor
därförharoutvecklad. Vimycketstatistiken dessvärre

område.för framtiden dettaformulerat nyckeltalantalett
kunnaförcentralafaktorer vi mätaDet är attvarasom anser

saknaridagocheffektiviteten resursutnyttjandeti som
statistikunderlag.

miljötillståndet,beskrivningarnakompletteraFör att av
resursutnyttjandet hareffektiviteten iochpåverkan miljön

drivkrafteroch belysa delyfta framförsöktvi även att som
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ligger bakom problemen. förtydligaFör vad det handlaratt
i det här avseendet har rubricerat dessa nyckeltalgrönaom

hushållens, företagens och övriga sektorers omställningsom
till ekologiskt hållbart samhälle.ett

faktorerDe har identifierat strategiska försom som
omställningen till ekologiskt hållbart samhälle bl.a.ärett

och konsumtionsmönster ligger till förgrundvanor som
problemen och miljöpåverkan. Exempel bakomliggande
drivkrafter efterfrågan jordbruksprodukter, behovär av
uppvärmning bostäder efterfråganoch transporter.av

Sammanfattningsvis har regeringens delmål för ekologiskttre
hållbar utveckling och innebörden dessa mål varitav
vägledande för valet nyckeltal.grönaav
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6 Förslag till nyckeltal förgröna
ekologiskt hållbar utveckling

effektivarenyckeltal för6.1 Gröna

jordensanvändning resurserav

för skall haeffektivare vianvändasjordens måste attresurser
talasammanhang brukardettahållbar utveckling. I manen
bliresursanvändning måstefaktor i-ländernasdvs.10, attom

sikteffektivfyra eller årstio gånger 25-30mer

väsentliga i dettaidentifieratharDe somresurser som
och har valtmaterial ochsammanhang energi,är vatten
användandetieffektivitetenspeglarnyckeltalgröna avsom

dessa resurser.

kretsloppstänkandet, dvs.resursanvändningenförCentralt är
skallochprodukterprincipen varoratt naturresurser,

detutsträckningoch återvinnas iåteranvändas ärstor som
kretsloppsprincipenKortfattat innebärmöjligt. att

minskas.materialanvandningenfrånmiljöpåverkan

vid9 forskareutvecklatsfaktor har10Begreppet av en grupp
Tyskland.Wuppertalinstitutet i
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Effektivitetsmålet

sektorsvis relaterattill BNPEnergianvändning capita relaterat samtper
till förädlingsvärdet i respektive sektor.

Elanvändning december-februari.2.

relateratsektorsvisBNPtillVattenanvändning capita relaterat3. samtper
respektive sektor.förädlingsvärdet itill

Återföring odlingsmark.tillkvalitativt slam4. av

och motiveringNedan följer beskrivningnärmare aven
respektive mått.

tillrelateratEnergianvändning capita BNP samtper
förädlingsvärdesektorssektorsvis relaterat till respektive

förVäsentligt nåeffektivare energianvändningEn är att
använder energi i någonsamhällssektorerAllahållbarhet.

nyttjandeeffektiviseraéför sittform haroch attett avansvar
tillenergianvändningenrelateraenergin. Genom att

energianvändningenkan hurutvecklingen BNP seav
kanproduktionen.förändras förhållande till På såi sätt man se

energianvändningen berorminskning inär atten
ellermed hög-sambandproduktionen minskat t.ex. i

energianvändningenberorlågkonjunktur eller det attom
effektiviserad.är
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Elanvändning december februari2. -

indikator effekttopparna under de kallaDenna mäter
vintermånaderna. skall från säsongsvariationer.Data rensas

för Visa förutsättningarnaDetta mått avvecklaär ett att att
kärnkraften eftersom kärnkraftavvecklingenproblem medett

har kalla eller månader.vi veckornågraär att extremt

tillVattenanvändning relateratcapita BNP3. samtper
respektive sektorsektorsvis förädlingsvärdetrelaterat till i

vattenförbrukningenbelysaVi viktigtdet ävenär atttror att
till i land.god tillgång vårtgenerellt har vattensettom en

föranspråkinnebär iNyttjande attatt tasvatten resurserav
förorenaroch hantera Dessutom orenat vattenvattnet.rena

vattendrag.sjöar, hav och andra

ochenergisektorer nyttjarolikahurindikator VisarDenna
tillrelaterasVattenanvändningenproduktion.i sinvatten

iförändringarsynliggöraförproduktionen näratt
produktionen.förändringar ivattenanvändningen beror

Återföring odlingsmarktillslamkvalitativt4. av

åkermarkentillavloppsslamreningsverkensåterföra ärAtt ett
beståndsdel ikretslopp. viktigsluta näringsämnenas Ensätt att

snabbtändligFosforfosfor.slammet ärär somresursen
förväsentligtdärförfosformedHushållningminskar. är

samhälle.hållbartutvecklingen ettmot

för kunnakvalitettillräckligt godAllt slam håller inte att
slammetinnehållerodlingsmark. gångeråterföras till Många

organiskatungmetaller ochalltför halterhöga av
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miljöföroreningar. Detta föroreningar frånär hushåll och
industri felaktigt hamnat i avloppet.som

Naturvårdsverket har tillsammans med ochLRF VAV
formulerat riktvärden för slam får återföras tillsom
odlingsmark. Det nyckeltal föreslår mängdenutgörssom av
slam klarar riktvärden och återförs tillsom uppsatta som
odlingsmark.
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skydd miljönnyckeltal för6.2 Gröna av

miljörelaterade,faktorer tydligtTill detta delmål hör ärsom
giftfri miljö. detta delmålfrisk luft, ochsåsom Förrent vatten

påverkannyckeltal visarbl.a. Valt antalhar vi grönaett som
och övrigahushållfrån i industri,miljön aktiviteter

förorenandeutsläppbl.a.handlarsamhällssektorer. Det avom
luft, mark ochtillämnen Vatten.

visarnyckeltalvalt uppsättningocksåVi har somen
försurad.markmycketmiljön, hurtillståndet i ärt.ex. som
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Miljömålet

Andel mark där nedfallet försurande inteämnen överskrider kritiskav
belastningsnivå.

Utsläpp försurande ämnen sektorsvis och relaterat tillav respektive
sektors förädlingsvärde.

Antal dagar år SNV:s gränsvärden för luftföroreningar ochper som
riktvärden for marknära inte överskrids.ozon

4. Tillförsel kväve och fosfor till kustvatten.av

Skyddad skog andel produktiv skogsmark.som av

Utsläpp koldioxid sektorsvis och relaterat till respektive sektorsav
förädlingsvärde.

följerNedan beskrivning och motivering respektiveen av
nyckeltal.

Andel mark där nedfallet överskriderinte kritisk
belastningsnivå

bekämpa försurningenAtt viktigt inslag iär ett
miljöpolitiken. Försurningen uppkommer utsläppgenom av
bl.a. svavel och kväve från aktiviteter framförallti sektorerna

energi, jordbruk och processindustri.transporter,

förMålet arbetet med bekämpa försurning mark ochäratt att
skall ha surhetsgrad inte skadar människorsvatten en som



SOU 1998:15

hälsa, bevarar den naturgivna produktionsförmågan hossom
den biologiska mångfalden och inte ökarsom
korrossionshastigheten hos tekniska material. Naturvårds-
verket bedömer nedfallet kväve och svavel måste minskaatt av
med till med variationer förregionala70 procent attupp
målet skall nås.

försurnings-Vi det lämpligt illustreraärtror att att
problematiken med dels tillståndsmått och dels måttettett

nedfallet försurandepåverkan. Andelen mark där ämnenav
måttkritisk belastningsnivåinte överskrider är ett

miljönnyckeltal påverkantillståndet. Nästa mäter som en
följd försurande utsläpp.av

relaterat tillochförsurande sektorsvisUtsläpp ämnen2. av
förädlingsvärderespektive sektors

miljönskerpåverkan idenmåttDetta är som enett som
intressantdetutsläpp. Vieffekt försurande är attatttrorav

utsläppenredovisaolika sektorer ochfrånbelysa utsläppen att
sektor.respektiveförädlingsvärdet i Genomrelation tilli att

kansektorrespektiveiförädlingsvärdettillutsläppenrelatera
berorutsläppsnivåernaiförändringaromman se

ellervid låg-t.ex.produktionsnivånförändringar i
harfaktisktde berorellerhögkonjunktur att manom

produktionen.miljöanpassat

s.k.enligt SNI-branschindelad SCBsför utsläppStatistiken är
förönskvärdhade varitsektorsindelningkoder. Den attsom

energi,sektorernatill försurningbidragetVisa transport,
denmedjordbruk integårprocessindustri och göraatt
förvärdefulltskulledetfinns. Vistatistik atttror varasom

utsläppenkundeframtidenianalysarbetet mätaom man
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sektorsvis. harDå de bästa förutsättningarna detman att se
verkliga bidraget olika sektorer till försurningsom ger av
mark och vatten.

Antal dagar3. år gränsvärdenSNV:s förper som
luftföroreningar och riktvärden för marknära inteozon
överskrids.

Luftföroreningar kan leda till hälsoskador människor i
form allergi och sjukdomar luftvägarna.i detMenav cancer,

svårt säkerställa luftföroreningarna orsakär tillatt som
hälsoproblemen. förInstitutet miljömedicin bedömer
dock framtideni med metoder kommer kunnaatt man attnya
identifiera orsaken eller orsakerna till nämnda hälsoproblem.

kan då introduceraMan hälsonyckeltal föröverväga att ett
ekologisk hållbarhet.

Luftföroreningarna kan också skada djur ochväxter,
kulturföremål. Problemen luftföroreningar främstmed är
lokaliserade till och utsläpp frånberor sektorernatätorter

industri och energi.transport,

nyckeltal förDet vi har valt visa utvecklingenattsom
beträffande luftföroreningarna illustrerar omfattningi vilken

luftkvaliteten bedöms lågrisknivå. statistikDensom vara
skall underlag miljöövervakningens med 35utgöra är nätsom

stationer. Förslagsvis kan välja detta5-10 tätorterman ur
nätsystem.

finns förde gällande och riktvärdenDet gräns-attsom anser
luftföroreningar marknära finnsrespekive låga och detärozon

förkänsliga låga halterär ävenpersoner som av
luftföroreningar. beaktasska analyserarDetta när man
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nyckeltalet för luftföroreningarna.
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Tillförsel4. kväve och fosfor till kustvattenav

Övergödning mark och påverkar människors hälsa,vattenav
biologisk mångfald och förhindrar allsidig användningen av
mark och Orsaken till övergödningen kväve- ochärvatten. att
fosforföreningar tillförs mark och främst frånvatten,
jordbruket och luftnedfall.

Vi tillförseln kväve och fosfor till kustvattentror att ärav ett
bra nyckeltal för visa problemet med övergödning. Det äratt

relativt snabbt nyckeltal; förändringardvs. omfattningeniett
utsläppen relativt snabbt indikatorn. kanDäremotav syns

det lång tid innan utsläppsminskningar får effekter i miljön.ta
krävsDet lång återhämtningsprocess i mark, ochen vatten

sediment innan närsalthalter önskvärdanår nivåer.

Beräkningar tillförsel kväve och fosfor görsav av av
Naturvårdsverket varje förår Västerhavet och tredje förårvar
Osterjön.

Skyddad skog andel produktiv skogsmarksom av

Produktiv skogsmark har särskilda biologiska värdensom
skyddas.måste Många skogen behöver ytterligareattmenar

skydd för säkra biologisk mångfald och genetisk variation.att
nyckeltal visar hurDetta andel produktiv skogsmarkstor

för närvarande skyddad.ärsom

Utsläpp koldioxid sektorsvisav

ekologiskt hållbarEn samhällsutveckling innebär att
klimatpåverkan begränsas.måste Koldioxid denär största av



SOU 1998:15

de s.k. växthusgaserna och den förbör rikta in sigmangas
bekämpa klimatproblematiken. Enligt Naturvårdsverketatt

bör från fossilakoldioxidutsläppen bränslen minska med ca
för växthuseffekten förstärkas.inte skall20% att

växthuseffekten,Alla samhällsaktörer bidrar till den s.k.

beräkningarfrämst fossila Enligtnyttja bränslen.attgenom
tredjedelfrån Konsumentverket sker en avca

enskilda individer.från dvs.koldioxidutsläppen konsumenter,
hushållens privatafrån bl.a.uppkommerutsläppDessa

arbetsredskap och villapannor.fordon, fritidsbåtar,

bådekrävsmed problementillkommaFör rätta enatt
bränslen tillfrån fossilaenergieffektivisering och övergången

bränslen.alternativa
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6.3 Gröna nyckeltal för hushållens,
företagens och övriga sektorers
omställning till ekologiskt hållbar

utveckling.

denna harI samlat nyckeltal visar hurgrönagrupp som
hushåll, näringsliv och andra aktörer ställer konsumtion,om
produktion och livsstil för hållbart samhälle. harHärett
också med nyckeltal berör omställningenett som av
energikonsumtionen med anledning kärnkraftavvecklingen.av
Nycktal visar hushållens omställning förnyelsebaratill6
bränslen.
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hushållens,Gröna för företagens ochnyckeltal
ekologisktomställning tillövriga sektorers ett

hållbart samhälle

åker kollektivtrafik tillinvånare cyklar ellerAndelen promenerar,som
frånoch arbetet.

odlingsmark.totalodlingsmark delEkologisk avsom

ISO ellermiljöledningssystemenenligtcertifieradeAntal företag ärsom
EMAS.

miljömärkta konsumentvaror.Volymen

Miljöldassbilar klassasAndel somsom

till derasrelationibränslenfornylesebaraHushållens konsumtion av
energikonsumtion.totala

invånare bil.Antal per

och beskrivningmotiveringföljerNedan närmare aven
respektive mått.

åkercyklar ellerAndelen invånare promenerar,som
arbetet.frånkollektivtrafik till och

nyckeltal i sinmedarbetarkommunerMånga grönasom
dettaanvänder21-arbetetAgendamiljöredovisningen eller i
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mått. Det indikation i vilken utsträckningger en om
miljövänliga transportalternativ nyttjas.

Ekologisk odlingsmark2. del total odlingsmarksom av

finnsDet olika ekologisk odlingsmark.sätt kanmäta Manatt
andelen mark där odlingsmetodernamäta uppfyller KRAV-

märkningens kriterier. alternativEtt andelenär mätaannat att
odlingsmark har miljöstöd. Väljer detsom man senare
alternativet innebär det får med mark inteävenatt man som
odlas för närvarande.

Vi bedömer finnsdet anledning studeraatt att noggrannare
vilket skall ekologisk odlingsmark innansätt mätaman man
beslutar försig mått.ett

Andelen företag certifierade enligtärsom
miliöledningssystemen ellerISO EMAS.

miljöanpassa företagenAtt handlar inte bara begränsaattom
den direkta påverkan miljön, från industriella utsläpp.t.ex.
Hela verksamheten miljöanpassas systematisktmåste genom

miljöledningssystem.ett

Vi har valt miljöfrågornanäringslivets iintegreringmätaatt av
verksamheten antaletmed nyckeltal beskriverett som
miljöcertifierade företag. främstmiljöledningssystemDe som
används i Sverige och Miljömärkning förISO EMAS. SISär
statistik företag certifieras deenligt endera tvåöver som av
miljöledningssystemen. företagnärvarande detFör 145är ca

certifierade enligt enderaär system.som
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Volymen miljömärkta konsumentvaror

vilken utsträckning väljerI konsumenterna miljömärkta varor
framför andra vad vi vill belysa med detta nyckeltal.Det Iär
dagligvaruhandeln det miljömärkningssystemen Svanen,är

och Miljöval finnsKRAV dominerar detEtt Bra som men
också andra märkningar. Vi bra mått överetttror att
konsumenternas miljöval andelen miljömärktaär varor som
säljs ochICA, DAGAB Konsum.genom

Andelen klassificerade Miljöklassbilar 1som

förväsentligfordonsbeståndetmiljöanpassningEn är attav
andelenskapa samhälle. nyckeltalhållbart Detta mäterett

fordon fordonsbeståndet.Miljöklassi 1 ur

bränslenförnyelsebara iHushållens konsumtion6. av
energikonsumtionrelation totalatill deras

elkraftoch prisernapåbörjaskärnkraftavvecklingenNär
sinförväntas konverterahushållstiger kan många att

nyckeltaltillförslagbostadsuppvärmning. Vårt mäter

förnyelsebarakonsumtionhushållensomfattningen avav
bränslen.

bilAntal invånare per

luftföroreningarfaktorn fördominerandedenlänge bilenSå är
bilanvändningen.fokuseradet intressanti tätorter är att

förhållande tillbilar iantalet inyckeltalDetta mäter
invånarantalet.
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kanMan ha invändningar det här nyckeltalet eftersom detmot
inte hur mycketmäter bilen faktiskt används. Därför kan det
finnas anledning iställetöverväga hur mångaatt mätaatt

i genomsnitt åker i bilen den används.personer när Detsom
kanskeär relevant mått.ett mer

föreslårVi studie Vilket mått skaen noggrannare av som
användas.
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6.4 Gröna nyckeltal för framtiden

harVi också identifierat antal faktorer centrala förärett som
utvecklingen ekologisk hållbarhet där det idagmot men
saknas för formulerastatistik Beredningenmått.att ett anser

följande faktorer bör ingå i redovisningen grönaatt av
nyckeltal eller statistik har utvecklats.måttnär

Framtida nyckeltalgröna

Nivån på återanvändning produkter och material.av varor

Nivån på materialåtervinning och produkter.varorav

Kemikalieanvändningen.

miljömärkta4. Antalet skolor.

Andel offentlig upphandling miljömärkt.ärsom

mångfald.Biologisk6.

respektive mått.följande beskrivs och motiverassidorPå
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Nivån på återanvändning produkter ochav varor,
material

Producentansvaret gäller sedan år antal och1997 ett varor
produkter. innebärDet producenterna enligt lagensatt
definition för tillvara uttjänta produkter föratt taansvarar
återanvändning eller materialåtervinning.

Men många produkter har sedan länge förett system
återtagande och återanvändning. dessa produkter finns detFör
statistik kan användas underlag för gröntsom ettsom
nyckeltal. gäller glasflaskorDet återanvänds. Vårt.ex. som
bedömning dock återanvänding glas inteär äratt ettav
strategiskt mått hållbar utveckling. Därför detattanser
krävs ytterligare dataunderlag innan nyckeltal ärett som
intressant för hållbar utveckling kan användas.

Nivån på materialåtervinning produkter2. ochav varor

flerNågot och produkter materialåtervinns änvaror
återanvånds. finns idag statistik materialåtervinningDet över

aluminiumburkar, glasförpackningar och vissat.ex.av
plastförpackningar. detta område har funnitViMen även

det saknas statistik materialåtervinning kanöveratt som anses
strategiskt betydelsefull.

föreslårVi nyckeltal utvecklas ytterligarenäratt ett
dataunderlag finns tillgänglig.

Kemikalieanvändingen

Vi bedömer kemikalieanvändningen i samhället behöveratt
belysas med nyckeltal. förslag diskuteratviEtt ärett attsom
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välja strategiskt kemikalier och den volymmätaen grupp av
dessa kemikalier inkommer till reningsverken. Detav som

krävs dock analyser för fastställa dennoggranna att grupp av
kemikalier lämplig följa.är attsom

föreslårVi ytterligare arbete läggs ned finnaatt att ett
lämpligt nyckeltal för belysa kemikalieanvändnigen.att

Antalet miljömärkta skolor4.

nyckeltalDetta har valt därför kunskap ochatt tror att
utbildning bra främja hållbar utveckling.är sätt Iett att
grundskolan miljö inte skall enligtär ämneett eget utan
läroplanen behandlas Herainom de skolor fårIämnen. som
utmärkelsen "miljöskola" miljöundervisningen välär
samordnad. förutsättningargoda för stimuleraDet attger
elevernas intresse för miljön.

Naturvårdsverket Skolverketoch har regeringens uppdrag att
utforma kriterier för miljömärkning skolor. För attav
utmärkelsen miljöskola krävs både verksamheten äratt
miljöanpassad och uppläggningen miljöundervisningenatt av
lever till beslutatsde kriterierupp som om.

Beredningen föreslår antalet miljömärkta skolor skallatt
förnyckeltal hållbar utveckling harutgöra när systemeten

börjat tillämpas.att

Offentlig upphandling miljömärkt5. ärsom

statliga sektorn har förDen tillse denett att attansvar egna
upphandlingen med miljöansvar. harRegeringen aviseratgörs
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sin avsikt inrätta delegation för miljöanpassad offentligatt en
upphandling och tjänster. föreslårVi delegationenav varor att
får till uppgift föra statistik den offentligaöveratt
upphandlingen miljömärkt.ärsom

Biologisk mångfald

mål för ekologiskEtt hållbarhet säkerställa biologiskär att
mångfald. Biologisk mångfald kan definieras som
variationsrikedomen bland levande organismer allaav

Alla naturligt förekommande skallursprung. arter t.ex. ges
förutsättningar fortleva under naturliga betingelser och iatt
livskraftiga populationer.

indikator används förDen i internationella sammanhangsom
biologisk mångfald andel hotade eller rödlistademäta äratt
andel det finns fleratotala artbeståndet. detMenarter som av

problem förknippade med detta problemmått. Ett är att
insamlingsmetoden inte objektiv. Ettär ärannat att

förändringarmätningar endast och endastår smågörs 5:evar
brukar rödlistadeSlutligen andelen hotade elleruppmätas. är

eftersom miljöpåverkanutsläpp ochmåtttrögtarter ett annan
endast lång förändringarsikt innebär i artbeståndet.

bedömning utredningsarbete behövsvår ytterligareDet är att
för mångfald.hitta strategisk för biologiskmåttatt ett
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7 fortsatta arbetetDet

7.1 skall för framVem att taansvara

nyckeltal för hållbargröna
utveckling i framtiden

Naturvårdsverket överlämnar till regeringen varje år en
liggerbedömning tillståndet miljön. redovisningi Dennaav

för till riksdagen.till grund miljöredovisningregeringens I

1996/972150 skriver regeringenvårpropositionen att
utarbetas ochför utveckling börindikatorer ekologiskt hållbar

till riksdagen.föreslagna redovisningenanvändas i den årliga

redan hanterarNaturvårdsverketbedömningVår är att som
bäst lämpademiljödatainsamling och bearbetning är attav

nyckeltalen.deför årliga redovisningen Iden grönaavansvara
denmyndighet börfrånfall statistikdet krävsde annan

viss tidpunktvidvarjemyndigheten i uppdrag åratt en
Naturvårdsverket.informationrelevant tilllämna
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8 Konsekvensredovisning

8.1 Konsekvensbedömning av

Miljövårdsberedningens förslag

samtligadetta gäller direktiv tilluppdrag regeringensFör
kommittéer offentliga redovisaåtaganden ochpröva attattom
regional- jämställdhetspolitiska konsekvenser.och

vi våraAvseende och jämställdhetspolitikenregional- attanser
offentligaAvseendeförslag konsekvenser.inte har några

åtaganden.förslag ökadeåtaganden inte Deinnebär våra

befintligaförslag till nyckeltal lämnat byggergröna som
fall har konstateratstatistik- och dataunderlag. någraI att

speglaönskvärda skulleandra bättremått ensomVore
detta börekologiskt hållbar utveckling. Vi utgöraattmenar

medsambandför myndigheter iunderlag ansvarigaett
datainsamling ochlöpande och omprövningöversyn av

befintliga ekonomiskastatistikproduktion inom ramar.

tillregelbunden redovisningAvslutningsvis Vi attmenar en
offentlig allmänhetenriksdag, sektor tillprivat och samt av

utvecklas ekologisktnyckeltal hur samhället ivisarsom
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hållbar riktning positiva effekter.samhällsekonomiska Deger
nyckeltalen tydliggör och skapar kringgröna engagemang

behoven effektivare resurshushållning ocht.ex. attav
förebygga miljöpåverkan.negativ
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