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statsrådetTill och chefen för
Miljödepartementet

Miljövårdsberedningen överlämnar här- och redovisas till riksdagentas samt att
med betänkande med revideradesitt och indikatorerna börinte fler deän attvara
utvecklade förslag till nyckeltal för enkelt och informativt visargröna sättett

ekologiskt hållbar utveckling. vill riktningenVi utvecklingen eko-moten
förslaget till nyckeltal lyfta logisk hållbarhet. Vidare indi-gröna attgenom angavs

fram faktorer särskilt vikti-några katorerna bör fram utifrån befintligär tassom
samhällsutvecklingenför ekolo- statistik och långt möjligt samordnassåettga ur

giskt perspektiv. hoppas därförVi de med indikatorer används andraiatt som
nyckeltalen ska enkel och länder.gröna ge en

överskådlig information till allmänhet Miljövårdsberedningen har mot
beslutsfattare.och Tanken de denna bakgrund vidareutvecklat försla-är grönaatt

nyckeltalen ska redovisas för riksdagen lämnades den förstai rapportengen som
varje år. SOU oktober1998:15. I 1998 presente-

tilläggsdirektiv denGenom rade beredningenjanu- reviderad26 versionen
ari Miljövårdsbe-regeringen nyckeltalen broschyren nyck-1995 i Grönagav av
redningen Io l968:A löpande eltal för ekologiskt hållbar utvecklingsom en
uppdrag under mandatperioden och detta betänkandei deatt utre- presenteras
da, formulera och föreslå konkreta reviderade nyckeltalenåtgär- utförligt.mer
der för hållbar samhällsutveckling. Miljövårdsberedningens ordförandeen

led i detta generella uppdragSom avi- har riksdagsledamotvarit Bergqvist,Ianett
serade regeringen i vårpropositionen och ledamöter harövriga general-varit
prop. 1997:150 uppdrag för Miljö- direktör Rolf Annerberg, statskonsulentett

Åsavårdsberedningen fram förslag till biolog StefanDomeij, Edman,att ta
indikatorer för ekologiskt hållbar museichef Désirée Edmar, förvaltning-en
utveckling. schef Karin forskningssam-Jonsson,

presenteradeI januari Miljö- ordnare Kerstin general-1998 Lövgren,
vårdsberedningen första direktör Norrfalk,Maria universitets-rapporten om
indikatorer nyckeltal Indika- rektor ThomasGröna Rosswall och miljörevisor- -

för ekologiskt hållbart samhälle Widell.Marjatorer ett
SOU 1998:15. Rapporten remittera- Miljövårdsberedningens kansliFrån

till sextiotaldes har kanslichefremissinstanser. Näslund,I Siv Monaett expert
skrivelse till riksdagen Blomdinregeringens och CarolinePersson expert

indikatorer förl997/98zl3 Dickson deltagit arbetet med dettaiattangavs
ekologiskt hållbar utveckling ska utarbe- betänkande.

decemberStockholm 1998
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Sammanfattning

hållbart samhälle följasUtvecklingen ekologiskt måstemot ett
fåtal nyckeltalolika med strategiskaEttsätt. system ettupp

enkelt ochdet möjligt för allmänhet och beslutsfattaregör att
överskådligt uppfattning huruvida utvecklingen moten om

ekologiskt hållbart samhälle håll och rimlig takt.går irättett
föreslår speglarnyckeltal MiljövårdsberedningenDe gröna som

försurning, ochviktiga miljöproblem övergödning växt-t.ex.som
huseffekt. också väsentliga förhållanden bakom miljö-De mäter

bl.a. energianvändningen, företagens och hushål-problemen, samt
omställning till ekologiskt hållbart samhälle.lens ett

de nyckeltalen till livligare,Tanken ska bidraär grönaatt en
för-bredare och sakligare samhällsdebatt. Miljövårdsberedningens

hoppning de ska uppmärksamhet exempelvisär att samma som
inflation, tillväxt och arbetslöshet.mått på

Milj övårdsberedningen föreslår följ ande:
nyckeltal utvecklingen tillElva mått pågröna antas ett° som

ekologiskt hållbart samhälle.
Användning energi° av
El för uppvärmning°
Utsläpp koldioxid° av
Bensenhalt lufti-
Utsläpp försurande ämnen- av
Miljöanpassade färdsätt-
Miljöcertiñerade företag-
Avfall till soptippar°
Tillförsel kväve och fosfor till haven- av
Återföring fosfor till odlingsmark- av
Andelen skyddad skog-

framtida områden där nyckeltal bör fram.Sex gröna tas
Miljövårdsberedningen fortsätter utveckla och föreslåatt
färdiga dessa områden.mått på

Biologisk mångfald0
Materialflöden0
Användning kemikalier0 av

produktvalKonsumenternasv
Miljö undervisningen/miljömärkta skolori-
Miljöanpassad offentlig upphandling-

redovisar årligen utvecklingen deRegeringen grönaav0
nyckeltalen till riksdagen.

förNaturvårdsverket övergripande den årligaett0 ges ansvar
redovisningen till de nyckeltalen.regeringen grönaav

11



Miljövårdsberedningens utgångspunkter för valet nyckeltal harav
följande:varit

Nyckeltalen ska medborgare och beslutsfattare enkel och över-- ge
skådlig information utvecklingen ekologiskt hållbartmot ettom
samhälle.
Nyckeltalen ska spegla områden och förhållanden är strate-- som
giska för omställningen till hållbartekologiskt samhälle.ett
Nyckeltalen ska följamätbara och möjliga tidsserier.iatt- vara
Nyckeltalen ska lätta förstå.att° vara
Nyckeltalen ska till antalet.° vara
Nyckeltalen ska kunna påverkas politiska beslut och relativt0 av
snabbt kunna indikera effekter olika åtgärder eller samhälls-av
förändringar.
Nyckeltalen bör långt möjligt bygga befintligså på° som
statistik/ tillgänglig data.

12



författningsförslag

förordningenFörslag till: Förordning ändring i 1998:943om
instruktion Naturvårdsverket.förmed

Verket skall arbete särskilt:i sitt§2

för officiell statistik enligt förordningen 1992: 1668ansvara
officiella statistiken för den årliga redovisningenden samtom

nyckeltal/indikatorer för ekologiskttill regeringen grönaav
hållbar utveckling.

förordning träder kraft den juliiDenna 1 1999.
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Uppdraget,
avgränsningar och

genomförande

tilläggsdirektiv denGenom januari slår årligen publicerar26 regeringenatt
regeringen Miljövårdsbered- nyckeltalens utveckling och förordar1995 attgav

Ioningen 1968:A uppdrag utreda,i Naturvårdsverket för under-att attansvarar
formulera och föreslå konkreta åtgärder lag till den årliga redovisningen fram.tas
för hållbar samhällsutveckling.nå Miljövårdsberedningen föreslår dettaatt atten

led i detta generella uppdragSom bör kommaavi- till uttryck i Natur-ett ansvar
serade regeringen i Vårpropositionen vårdsverkets instruktion författnings-
prop. 1997:150 uppdrag till Miljö- förslag sid. 9.ett
vårdsberedningen fram förslag till Förslaget till nyckeltal frånutgåratt ta

förindikatorer ekologiskt hållbar utveck- definitionregeringens ekologisktegen av
ling. hållbar utveckling. skrivelsen EkologiskI

Miljövårdsberedningen överlämnade hållbarhet reg.skr. beskriver131997/98:
betänkandei januari till ekologiskt1998 regeringen sin visionett ettrege- om

med förslagringen till nyckeltal för hållbart samhälle och deñnierar begrep-gröna
ekologiskt hållbar utveckling SOU delmål: skydd miljö, effektiva-pets tre av

Betänkandet1998:15. har remitterats resursanvändning och hållbar försörj-re
till sextiotal remissinstanser. Försla- delmålenning. harDe varitett tre en

betänkandeti och harremissvaren utgångspunkt för valet nyckeltal.grönagen av
varit utgångspunkt för det förslag vidareutveck-Denna ärrapportsom en

lämnas. tidigare betänkandet har ling och delvisDet revidering de förslagnu en av
diskuterats med antal forskare, till nyckeltal lämnades betänkandetiäven ett som

myndigheter och departement; exempel- nyckeltal för ekologiskt hållbarGröna
vis arrangerade Miljövårdsberedningen utveckling SOU 1998:15. synpunk-De
den seminarium där lämnades31 i samband med1998 remis-ett termars som

forskareinbjudna och den förrasomgången harrepresentanter rapportenav
från kommuner och myndigheter disku- diskuterats och beaktats i så stor

förslaget.terade utsträckning möjligt. lig-Dessutomsom
Miljövårdsberedningen har också synpunkter har kommitävenger som

haft löpande kontakt och ingående dis- fram vid nämnda seminarium ochovan
kussioner kring de föreslagna nyckeltalen andra sammanhang till grund föri detta
med framför allt Naturvårdsverket och reviderade förslag. harVi också gjort en
Statistiska centralbyrån. fördjupad detgenomgång internatio-av

Tanken den uppsättning nyck- nella arbetet området inför detta för-är att
eltal Miljövårdsberedningen slag.som nu
föreslår kunnaska användas regering- reviderade förslaget tillDet grönaav

för redovisning till riksdagen nyckeltal presenterades kortfattaten en av av
utvecklingen ekologiskt hållbart Miljövårdsberedningen oktoberi i1998mot ett
samhälle. Miljövårdsberedningen före- broschyren nyckeltal för ekolo-Gröna en

15



flera nyckeltal rättvistBroschyren eller pågiskt hållbar utveckling. sättettsom
utvecklingen detta område.engelska.ñnns till visaröversatt

förratill detföreslog det Flera remissinstanserMiljövårdsberedningen i
1998:15nyckeltal för betänkandet SOU ansågförra betänkandet antal attett

formu-Miljövårdsberedningen borde haekologisk håll-delmål begreppetvarje av
nyckeltal för hela hållbarhets-förslag leratMiljövårdsberedningensbarhet.

Miljövårdsberedningen hållerbegreppet.nyckeltal förra betänkandet SOUtill i
angeläget kunnamed detåterfinns bilaga dåva-1998:15 i Det äratt attom

hållbarhets-följa alla aspekternainnehöll totalt nyckel-rande förslaget 23 upp av
frånBeredningens uppdragframtida nyckeltal. detta begreppet.tal, I6varav var

utveckladocknyckeltal har varitreviderade förslag föreslås regeringen11 att
den ekologiska hållbarhe-nyckel- nyckeltal förframtida nyckeltal. Några6samt
för ekonomiska ochfallit Nyckeltal socia-tillkommit och andra hartal har ten.

finns utvecklade andraförhållanden iifrån.
haftsammanhang och harkallar framtidanyckeltalDe stort genom-repre-

arbetslös-till exempelidentifierat slag, måttområden har BNP,visenterar som
Miljövårdsbered-inflationför beskriva het ochstrategiskt viktiga att m.m.som

därför hållit fast vid huvu-hållbarhet. harekologisk ningenutvecklingen mot
fåtalföreslåduppgiften, nämligenframtida nyckeltal olikagårDessa ettattav

ekologiskt hållbar utveck-indikatorer fördag eftersomanledningar iinte mätaatt
dessaoch det angelägeteller krävs ytterligare ling,det saknas statistik att nuanser

etablerade.välkända ochsjälva nyckeltalet. också blir Iför utvecklaarbete ettatt
lämpligtkan detmångfald kommandeexempel biologiskEtt attär steg varasom

nyck-ekonomiska och socialaför deväsentlig överär parameter seanser en
ñnnamångfald eltalen för uppsättningekologisk hållbarhet. Biologisk ettatt en av

täck-samlatMiljö- fåtal nyckeltalkomplext begrepp, ochdock sättär ettett som
hållbar-krävs alla dimensionernavårdsberedningen bedömer det in treatt aver

utveckla hetsbegreppet.analyser förytterligare att ett

16



Hållbar utveckling
ekologisktoch

hållbar utveckling

hållbar2.1 Vad är utveckling

En de framtidsfrågorna den leddesstora är Gro Harlem Brundt-av ment som av
globala befolkningsutvecklingen. dagI land. När presenteradesrapporten
lever miljarder människornästan påbörjades förberedelsearbetet medsex
jorden. Varje ökar befolkningenår med konferensFN:s miljö och utvecklingom
cirka miljoner90 människor. Trycket hölls dei Rio Janeiro år 1992nya som

jordenspå ekosystem redan mycket UNCED. Syftetär med konferensen var
Skogar, jordbruksmarker, våtmar-stort. utveckla strategier och metoder föratt att

ker, luft, sjöar och hav hotas förore- bromsa miljöförstöringen och stimuleraav
ningar och överutnyttjande. Resursan- hållbar och miljömässigt hållbaren
vändningen behöver bli effektivare. utveckling alla länder.i

begreppEtt blivit allt vanligare i Vid konferensen i deRio Janeirosom
den internationella debatten faktor handlingsprogrammet10,är Agendaantogs
vilket innebär resursanvändningen där slog fast21, följandeatt att treman
under de till tvånärmaste generatio- dimensioner samhällsutvecklingen av

behöver bli i genomsnitt tio gånger fåsmåste samverka för hållbarnerna att en
effektivare jordens ekosystem ska utveckling:om
kunna bära ökande världsbefolkningen
och samtidigt lämna för sociala dimensionenDenutrymme en -
ökad levnadsstandard världensi utveck- ekonomiskaDen dimensionen0
lingsländer. fortsattaDen samhällsut- ekologiskaDen dimensionen0
vecklingen därförmåste hållbar i ettvara
långt tidsperspektiv. dimensionerDessa påverkar varandra

hållbarBegreppet utveckling sustai- ömsesidigt. inbördes beroendeDe ochär-
nable development- formulerades första ömsesidigt förstärkande delar håll-av en
gången deni kallade1987 så Brundtland- bar utveckling.

Enligt definieras delrapporten. För Sveriges har arbetetrapporten mot ett
begreppet enligt följandek hållbart samhälle betonats i många sam-

manhang och många nivåer. I reger-
hållbar"En utveckling innebär utveck-en ingsförklaringen den september17 1996ling tillfredsställer dagens behov utansom framhöll statsministern skaSverigeattatt äventyra kommande generationers

pådrivandemöjligheter internationell krafttillfredsställaatt sina behov." vara en
och föregångsland i skapaett strävan att

ekologiskt hållbar utveckling. Ien
Författare till World Com- regeringsförklaringen den oktoberrapporten 6var
mission Environment and Develop framhölls1998 återigen skaSverigeon att

föregångsland i omställningenettvara1OurCommonFuture,WorldCommissionEnvironmenton till hållbar utveckling.andDevelopmentBrundtlandkommissionen,1987

17



hållbar utvecklingekologisktBegreppetbedömning iEnligt regeringens pro- propositionen ienligt tresammanfattasviktigtdetposition 1997/98:145 år att huvudmål enligt följande:formulerassom
vidareföransträngningarnaöka att

utsläppenmiljön innebär attSkyddatMåletdimensionen.ekologiskamed den av
männis-inte ska skadaföroreningaravdelösaenligt regeringen år storaatt överskrida naturenshälsa ellerkans

dvs.generation,miljöfrågorna inom dem.förmåga eller brytaen emotatt ta ner
skaförekommandeRegeringen Naturligt ämnenomkringtill år 2020-2025.

sådant de natur-attanvändas sättetthållbarframhåller propositioneni att en Naturfrämmandekretsloppen värnas.ligadetför helautmaningutveckling är en börmiljöskadligaoch ämnenhälso-
och detsamhälletsvenska i miljön. Denär inte förekommaytterst siktatt

mångfalden ochska bevarasbiologiskaomställningsar-omfattandefråga ettom kulturmiljöer skyddas.värdefullaförsamhällets olikadärbete system pro-
och konsumtiondistributionduktion, hållbar innebär ekosyste-försörjning attEn

produktionsförmågalångsiktigaförändras.måste mens
Så långt skamöjligtmåste säkras. som

långsiktigtbaseras ettförsörjningenhållbar utvecklingekologiskt2.2 Vad är förnybarahållbart nyttjande resurser.av
lång-användningen intede åren betyder attflera propositioner DetI senaste

med vilkentaktöverskrida densiktigt kanockså Sverigesförklarasochbetonas
och att mate-skaparnaturen resursernyahållbarekologisktinriktning mot en skaåtervinnas i kretslopp.rial bör

Svenskapropositionenutveckling, i hushålla icke förnybaramedvidaret.ex.
efterkontinuerligt strävaochresurser1997/982145 imiljömål prop. samt

ersättningar.förnybaraekonomiska vår-och årsårs 19981997
prop. 1996/97:150propositioner använd-innebäranvändning atteffektivresp. En

andraenergi och naturresurserning1997/98150. av
i dag.effektivare den ärbli mycket änkaninnebördenbeskrivningEn avav material kanenergi ochFlödena avutvecklingekologiskt hållbarbegreppet så förenliga medde ärattbegränsas en

Samhällsplanering,tillskrivelse hållbar utveckling.såväl regeringensfinns i
investeringar skateknikutveckling ochskr.reg.hållbarhetEkologiskriksdagen resurssnålaockså inriktasdärförSvenskaoch propositionen1997/98:13 i processer."ochprodukter

1997/98:145.miljömål prop.
idelmålen settDe stortmotsvarartre

Brundtland-delenekologiskaden av
hållbarhetsbegrepp.kommissionens

lpropositionen hållbartförmiljömål,Miljöpolitik ettSvenska
1997/98:145.Sverigeprop.



Vad är gröna
nyckeltal och varför

behövs de

3.1 Vad är grönt nyckeltalett

indikatorBegreppet används vanligen i logiska hållbarheten enda nyckel-ettur
betydelse begreppet nyckel- tal. de komplexaMen sammanhang ochsamma som

tal, och dennai använder egenskaper vill bedömavi heltrapport som ryms
begreppen enkelt inte i enda finns allt-synonymt. mått. Detett

Nyckeltal mätbara företeelserär så inbyggdmotsättning indikatorar-isom en
indikerar Åvisar tillståndet eller betet. sidan vill haväsent- vi enkeltsåettena- -

liga förhållanden hos beslutsunderlagstörre möjligt, dåett system. som men
miljöområdetInom kan nyckeltal måste vi de felkälloraccepterage som

information miljötillståndet, oundvikligen finns inbakade den för-it.ex.om
miljöpåverkan, resursanvändning eller enklade indikatorn eller systemet av
själva Åmiljöarbetet. Våra nyckeltal indikatorer. andra sidangröna vill havi såen

alltså mått tillståndpå och förhållan-är komplett bild möjligt verklighe-som av
den väsentlig betydelse för omställ- då måste titta på mycketten,av ettmen
ningen till ekologiskt hållbart samhäl- antal indikatorer samtidigt ochett själ-stort
le. Om nyckeltalet förändras tiden samlad slutbedömning.över görava en
ska de hur miljöförhållandenavisa för- nyckeltalDe Miljövårds-gröna som
ändras. beredningen föreslår måttär ut-nu

Detta ingenting finns vecklingenär Det ekologiskt hållbartnytt. mot ett
många exempel hur människan har samhälle. speglar viktigaDe miljöpro-

indikatorer olikainom områden blemanvänt till exempel försurning, över-som
mått tillståndet hospå komplexa gödning och växthuseffekt. Desom mäter

Människans kroppstemperatur också väsentliga förhållandensystem. bakom
exempelvis den vanligaste indikatornär miljöproblemen, exempelvis enegi-som
hälsotillståndet.på Förekomst E.c0li- användningen, och företagens och hus-av

bakterier indikator dricks- och hållensär omställning till ekologiskten ett
badvattenkvalitet, vilken har hållbart samhälle.använts
sedan början 1900-talet. detInomav

3.2 Varför behövs nyckeltal för ekologisktekonomiska området finns sedan länge
hållbar utvecklingindikatorer formi bruttonationalpro-av

dukt inflationstal,capita, arbetslös- Sedan konferensFN:s miljö ochper om
Ävenhetstal näringslivet använder utveckling i Rio de har1992 Janeirom.m.

dagligen olika nyckeltal. många internationella organisationer,
Miljövårdsberedningen har fått i enskilda länder, sektorer, kommuner och

uppdrag fram fåtal indikatorer. företag börjat arbeta riktningatt ta iett mot en
lämnarVi förslag elva nyckeltal och långsiktigt hållbar utveckling. Arbetet

områden för framtida nyckeltal. med följa utvecklingen miljöom-sex att
Helst skulle vilja kunnavi utläsa den eko- rådet bygger på omfattande miljösta-en
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ochutredningarindikatorer,hållstatistikmängdtistik. Den stora genomsom
nyckel-skaforskningsresultat. ställetImöjligmiljöområdet intefinns på är att r

komplement.talenallmänheten, icke-experterförtillägna sig ettses som
medbeslutsfattare.olikaoch Ett system

Pågående i Sverigearbeten3.3nyckeltalutvaldafåtal särskilt grönaett
utvecklamedomfattande arbeteoch ökainformera Ettdärför förbehövs attatt

eko-ekologiskaför såvälindikatoreromställ-kunskaperallmänhetens somom
aspekter pågårsocialanomiska ochekologiskt hållbartningen mot ett sam-

lik-enskilda länder,ochinternationellt ihälle.
ochregionalt, lokalt inomutveck-för hållbarsekretariat ävenFN:s som

någradetta avsnittolika sektorer.med Ihar arbetatling och OECD attäven ges
Sverige.de arbeten pågår iexempelindikato-etableraidentifiera ochförsöka som

Även andrautveckling.för hållbarrer
uppföljningIndikatorer för3.3.1 avmiljöområdet harorganisationer inom

miljökvalitetsmålenindikatorer.fram sådanamedarbetat att ta
Svenska miljö-propositionregeringensnyckeltalenmed de ISyftet ärgröna att

för hållbart SverigeMiljöpolitikmålöverskådligtochenkelt ettsättett en -
propn 1997/982145 15utvecklingenhuruvidauppfattning presenterasom

miljökvalitetsmålz. Natur-nationellaTankenrimlig takt.håll och igår år ärrätt
uppdrag regering-vårdsverket har påska bidranyckeltalendeockså gröna avatt

uppföljningförföreslagitsakligarebredare ochlivligare,till systemett avenen
flera indi-mål finnsmål3. varjenyckeltalen dessa Församhällsdebatt. De gröna

bildskaanled- katorerdet finnssignaleraocksåkan sammantaget engesomom
miljökvali-olikadeför hur viåtgärderytterligarening närmaröverväga ossatt av
flerafinns måttblandtetsmålen;önskvärd rikt-utvecklingen i annatatt styra

såvälinnefattarmålrespektiveförning. som
miljötillståndetmiljön,påverkan pånyckeltalen bör i såDe stor somgröna

uppföljningNaturvårdsverketsåtgärder.återfinnasmöjligtutsträckning som
samrådefterskettmiljömålen harNaturvårds-indikatorerbland de avsom

Boverket,centralbyrån,Statistiskamedmil-uppföljningenfram förverket tar av
strål-ochKemikalieinspektionen Statensinternationellaradjökvalitetsmålen. En

skyddsinstitut.med uppföljningarbetarorganisationer
tillsyftarNaturvårdsverkets arbetemiljöpåverkanutvärderingoch m.m.av
deuppföljningförskapade remissinstanserNågra systemettytt- att avsomav

Naturvårdsver-miljökvalitetsmålen.har beto-förslagtidigare 15vårtsig överrat
Miljövårdsberedningensochketsfördjupamöjligtdet ska systemattattnat vara

nyckeltal kompletterartillförslagvad nyckel-informationoch grönasig änmer
fåtalförslag medvarandra.ska Vårtnyckeltalenavsikttalen ettVår är attger.

intrycksnabbt förstakunna ut-ett avge följande:friskluft,miljökvalitetsmålenär2 femtonDekompletterassedan kanvecklingen ochvattendrag,levandesjöarsom godkvalitet,grundvattenav
levandekustochvåtmarker,havi balanssamtmyllrandedetaljeradheltäckande ochmed meren levandenaturligförsurning,övergödning,baraskärgård,ingen

bl.a.analyserasbör godinformation fjällmiljö,odlingslandskap,storslagenriktskogar,ettavsom strålmiljö,skyddandegiftfrimiljö,säkerbebyggdmiljö,nyck-vidtas.åtgärder Deinnanexperter klimatpåverkan.begränsadozonskiktsamt
således inteföreslåseltal ersättersom nu miljöföreslagnanationelladeFact0;98Uppföljning3 av-fram påinformationden annat 91620118711998,ISBNtas Naturvårdsverketkvalitetsmál,som
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nationella indikatorer för ekologiskt Utveckling indikatorer eller nyck-av
hållbar utveckling första översikt eltal ocksåpågår andra håll i Sverige.ger en

utvecklingen syftar till Flera kommuner och landsting arbetarattav som ge
allmänhet, riksdag, och icke-regering med utveckla för följaatt system att upp

kunskap och information. den ekologiska utvecklingen.experter Inom
Naturvårdsverkets går näringslivet det företagmångasystem ett steg är som
längre och flervisar aspekter miljötill- systematiskt följer miljöeffekternaav upp
ståndet, åtgärderna och olika påverkans- verksamheten nyckeltal. Deav genom
faktorer. nyckeltal föreslår skavi speglasom nu

inkluderarSammantaget utvecklingenNatur- nationellt, hoppasvimen
vårdsverkets uppföljningssystem de kan60- tjäna utgångspunk-ävenett att som
tal olika indikatorer. Flertalet Mil- eller referenspunkter vid framtagandeterav
jövårdsberedningens elva nyckel- regionala, lokala och företagsanknut-gröna av
tal blandingår dessa 60-tal indikatorer. nyckeltal.na

nyckeltal kan därförVåra delvis ses som
3.3.2 Miljöräkenskaper ochurval Naturvårdsverketsmåttett av ur
miljöekonomiska indikatorerför uppföljning miljökvalitesystem ts-av

målen. Bruttonationalprodukten, detBNP, är
Naturvårdsverket har i vanligaste måttet lands samladepårapporten ett

Preliminärt förslag till med indi- inkomster. har konstrueratsBNP intesystem
uppföljningkatorer för de nationella med sikt välfär-på mått påutgöraattav

miljömålen från december dnrår den land.i1997 inte heller hän-BNPett tar
731-519-97-Mu beskrivit statistik och till faktorer miljöförstöring ellersyn som
indikatorer informationspyra- utnyttjande jordens påsom en ettav resurser

figurmid finns de fåtalI icke långsiktigt hållbart tillväxtMentoppen sätt.
nyckeltal Miljövårdsbered- kan också till förgröna miljön efter-nyttasom vara
har uppdragningen i välja I ökad inkomst innebär ökadatt ut. pyra- som en en

midens liggermitt de indikatorer förmåga betala för och vidta åtgärderattsom
beskriver utvecklingen miljömålen till skydd för miljön Sambandenmot m.m.
cirka stycken, och pyramidensi mellan60-70 miljö och ekonomi dock oftaär

finnsbas all den samlade kunskapen oklara. Därför de arbeten pågårär som
med tusentals uppgifter eller mått på med miljöräkenskaper och miljöekono-
miljötillståndet och miljöpåverkandepå miska indikatorer också viktiga instru-
faktorer. arbetet föri hållbar utveckling.ment en

Indikatorer
för ekologiskt

hållbar utveckling

Indikatorer för
miljömålenuppföljning av

Det fråntotala dataunderlaget
forskning, miljöövervakning, officiell statistik m.m.

Figur lnformationspyramiden
Källa:Naturvårdsverket
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förtidsserier deredovisaStatistiska Genomarbete inompågårEtt att
indikatorernamiljöekonomiskaochNaturvårdsverketcentralbyrån, Kon- enges

miljöpåverkan utvecklas ihurmiljö- bildmed utvecklajunkturinstitutet att av
respektiveaspektertill andrasamlad relationförräkenskaper Sverige. Mer av
indikato-utveckling.finns för branschs Genommiljöräkenskapernafördata

erhålla bildkannärvarande för åren 1989, 1991 ävensamt en avmanrerna
arbete medlyckashur branscherna i sitt1993-1995.

medproduktioneneffektiviserainforma-Miljöräkenskaper är attett av-
Effektivitetmiljöpåverkan.seendebeskrivaför systematiskttionssystem att av-

sammanhang miljöpåver-dettamellan miljö och ekonomi. isambanden attser
till förädlingsvärdetförhållandekaninformationssystem iGrunden dettai år

bland kallar fördvs. detmiljö. minskar, iochbåde ekonomistatistik manom
ekoeffektivitet.och kombineralyfta framGenom att

indika-denna statistik kandelarvissa av
arbete3.3.3glggmmunernasmiljö ochmellanför relationentorer

använder dag olikaikommunerMiljöräkenskaperna Mångaekonomi skapas.
bedöma resul-nyckeltal förför formerunderlaganvändaskan attt.ex. avsom
Enligt Svenskamiljöarbete.miljöåtgärder sittkostnadsberäkningar taten avav

använderkommunförbundets hemsida5för analysermiljöskadoroch samt av
hundra kommunerflesta de drygtpolitik. deoch ekonomiskmiljöpolitik av

miljöredovisning någongjortmiljöekonomiska indikatorernaDe ensom
nyckeltal.formbidrag respektivedetkan visa grönaavsom

antalochNyckeltalens utformningsvenska ekonomin,bransch till denger
kanmycket, vissaandelen energi- varierarsysselsättningen mönstersamt menav

kommunala verksam-dock urskiljas.avfallsproduktion och Deanvändning, ut-
Nyckeltalofta berörda.koldioxid, heternaexempelvissläpp årämnena somav

och denavfall, avlopp, vattenreningkväveoxid och svaveldioxid. rör
vanliga,energiproduktionenlokalahar nyligenStatistiska centralbyrån är

Skyddadtrafik.nyckeltal förantal liksom olikamedrapport ettpresenterat en
mångfald förekom-biologiskskog ochkanmiljöekonomiska indikatorer som

specifikatillvanligen kopplatofta,samband mellanför belysaanvändas att mer
flera kom-kommunen.områden i HosIndikatorernaoch ekonomi.miljö är

nyckeltal för de lokalaocksåvilka finnsmiljöräkenskaperna,hämtade från muner
sammanslagnaiblandbranscher, industrierna,miljöpåverkan frånredovisar men

industrierhushåll. lika vanligtochoffentliga myndigheter I är ortens storaatt
kommunerför Fleraluft- redovisas sig.blandredovisas annatrapporten var
nyckeltalfolkhälsoprägelhar på sinakemikalie-energianvändning,utsläpp, en -

fördelibland i argumentationenkopplat till ekono-och avfallanvändning som en
renodladeblandnyckeltal,produktionsvärden, imiska data ettt.ex. som mersom
rökningtill exempelhälsonyckeltalsysselsätt-förädlingsvärden, ochexport som

redovisningnio. någraårskursredovisas indikatorer- i Enning. I rapporten av
översiktfrån perspektiv: övertre enna hållbarutveckling1998:11Indikatorerför4Rapportutveck-nationellutvecklingen nivå,på 1998pilotstudie,SCBen-utsläpp-för branscher/ägarelingen av http://www.svekom.se/samhplan/miüosid/komexhtmitnyckex,5kopplat tillmiljöpåverkanskällor samt 981209

varugrupper.
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Näringslivets3.3.4 arbetekommuners arbete med nyckeltalgröna
g gfinns Bilaga Miljöinformation kan vik-i i sig ettvara

Arbetet med nyckeltal område styrmedel. informationtigt Genomär ett om
under utveckling hos kommu- miljöprestanda kan till exempel efter-ärsom

kommuner dag har frågan miljöanpassad teknik ochiDe pånerna. som
nyckeltal ofta nyckeltalen ska miljöanpassade produkter godaöka ochnämner att
utvärderas och efter erfaren- effekter fler företagAlltuppnås.anpassas pre-

ochheterna, kommuner miljöprestanda årsredo-många inte sina isenterarsom
nyckeltalhar miljöredovisning eller miljöredovis-i sin visningar iännu separata

med utveckla sådana. Bedömning miljöprestandaningar.gångär att av
Kommunförbundet lämnade har diskuterats ökadi utsträckning under1996
diskussionsförslag innehållande tio näringslivets arbeteår. Iett mot ettsenare

nyckeltal för frivilligaframtida ekologiskt hållbart samhälle kan infor-gröna
jämförelser mellan kommuner. Försla- hur framgångsrika företagenmation om

ska följas Kommunförbundet miljöarbete och uppfyllai sitt iärget attupp av
antal kommuner under olika miljökrav bli viktigtoch verktyg, och1999.ett ett

både nationellt och internationellt pågår
föreslagna nyckeltalen arbete med fram nyckeltal för håll-De är: att ta

bar utveckling, former för miljöre-nya
Andel förnybar hushållens dovisning värdering miljöinfor-energi samt0 av av
energianvändning invånare. mation.per

kommunala lokalernas energi- Världsbanken utvecklar förDe närva--
användning kvadratmeter, rande indexbaserad metod för attper upp- en

och el. samlat kunna bedöma olikavärmning sättett mer
Andel eller cyklar, företags miljöarbete och möjliggörainvånare går jäm-° som

kollektivtåker respektive bil till arbetet, förelser företag emellan. Inom Interna-
respektive vinterhalvår. tionella standardiseringsorganisationensommar-

Tätortsluften, halter till exempel arbete med utvecklaISO, pågår ett att0 av en
svaveldioxid, kväveoxider, och internationell standard för miljöindika-sot
kolväten. företagsnivå, ISO Stan-14031.torer
Andel från det kommunala darden beräknas bli färdig under år 1999.vattenprov0
ledningsnätet uppfyller har nyligen Miljö-Livs- givitRegeringensom

imedelsverkets gränsvärden. vårdsberedningen uppdrag frami att ta
Andel ekologiskt lantbruk. för ekologiskt hållbartstrategier ett°
Andel slam från VA-verk uppfyller näringsliv dir. 1998:65. detta uppdragI0 som
gränsvärden respektive används analyserabelysa och olikapå ingår att system

och skogsmark. föråkrar indikatorer näringslivet.inom Upp-
Hushållsavfall totalt och draget ska redovisas förinvånare, regeringen0 per se-
fördelat på omhändertagande december år 2000.nastgenom
återvinning, förbränning ellerrötning,
deponering kilo/invånare.
Miljöfarligt avfall invånare.° per
Andel kommunal upphandling med- 6www.svekom.se/samhplan/miliosid/komexhtmitnyckex,

981209,förslaget ocksåi skriftenKommunernamiljömärkning eller enligt miljökrav, presenteras
Grönaochmiljön nyckeltali kommunalmiljöredovisning,-och förtotalt produktgrupper.vissa Svenskakommunförbundet,1996.

23



24



internationellaDet4.

arbetet

Sammanfattande jämförelse4.1

Flera länder och internationella organi- komma i gång. förhoppningDet vårär
arbetarsationer med utveckla nyckel- de nyckeltal vi föreslår skaatt att som nu

förtal såväl ekologiskt hållbar utveckling tillräckligt robusta och intressantavara
för hela hållbarhetsbegreppet, dvs. för stå sig översiktliga mått-som att som
sociala och ekonomiska indikato- stockar underäven långså period fårviatten

och harFN, EU OECD framtagit jämförbarhet i mätningarna.rer.
olika förslag till nyckeltal för hela hållbar- miljöproblemenMånga inter-ärav
hetsbegreppet, medan exempelvis Nor- nationella och kan lösasinte i land.ett
diska ministerrådet har koncentrerat sig det ändå viktigtMen utveck-är mätaatt

de ekologiskapå delarna begreppet. lingen i land eftersomvarje alla bidrar tillav
enskilda länderDe har problemen. Typiska internationella mil-presenteratsom

färdiga förslag för fåtal nyckeltal jöproblem klimatfrågan ned-ärett är samt
bland Storbritannien och Tysk- brytningen atmosfärens skyddandeannat av
land. ozonskikt.

modellEn används bl.a.inom angelägetDet långt möjligtsåär attsom
ochOECD denFN kalladeså haPSR- internationellt överenskomna nyckel-är

modellen. Påverkan pressure, tillstånd tal för möjliggöra internationella jäm-att
state och åtgärder response har förelser. Miljövårdsberedningen har där-nu
utvidgats med drivkrafter driving for- för studerat de internationella organisa-
ces och följder impact. Genom model- tionernas förslag till nyckeltal.
len kan diskutera hur snabbt olika internationella indikatorsystemenDeman
indikatorer kan redovisa förändringar. fortfarande alla förslagsstadiet.är
Förändringar tillståndeti miljön kani Arbetet med utveckla de internatio-att
ibland lång tid innan de märks, medan nella förslagen fortskrider ochta Sverige
förändringar de faktoreri påverkar har med i organisationer-expertersom egna
miljön kan ske mycket snabbare. Miljö- bevakar nyckeltalen fårattna som en
vårdsberedningens förslag innehåller relevans för Sverige.
indikatorer kan hänföras till såväl Andra miljöproblem regionalaärsom
påverkan, tillstånd och Ävenåtgärder, eller lokala till karaktär.sin deäven om om

harvi inte själva modellen. ekologiska sammanhangenanvänt oftast äross av
land harInget beslutat försig gränsöverskridande kan därför proble-ännu

nyckeltaluppsättning för ekologiskt olika aktuella och elleren men vara mer
hållbar utveckling, flera länder mindre akuta skildai länder.även Försurning-om
har börjat formulera förslag. Vi exempelvis problem i Sve-tror äratt ett storten
det viktigt sådana förslag kommer rige grundär på våra markförhållanden,att av
fram, används och sprids. På så kan medan harvi inte problem medsatt samma
problemen fokuseras och debatt vattentillgång och Vattenkvaliteten som
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Även arbetet medframmelångt iandra länder. mångamånga attgerom av
Ännu harindikatorer. ingetutvecklautvecklas internatio-de indikatorer som

land fastställt uppsättningflesta enskiltdeha relevans inellt kommer att en
fortfarandealla påindikatorerenskilt land där-behöverländer varje ärså utan

utifrån förslagsstadiet.och prioriteraför komplettera
översiktlig jämförelsefinnsNedanförhållanden.sina en

förslagMiljövårdsberedningensmellankonsta-Miljövårdsberedningen kan
nyck-och denyckeltal någramed fram- tilltillsammansSverige, grönatera att av

internationellt.framTyskland, lig- eltal tagitsochför allt Storbritannien som
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internationellaGröna nyckeltal hos länderoch andraorgan
sammanfattande jämförelse-

Miljövårds- Eurostat7 08D NordiskaFNI miljöbarometer Headline
ministerrådet Tysklandberedningens indicators

Storbritannien"grönanyckeltal indicatorsKey

EnergianvändningEnergianvändningEnergianvändning ickeAndel Energianvändning
förhållande förhållandei förhållandetotalt i fossilenergi i- förhållande-i till BNP till BNP till BNP

till BNP

förupp-
värmning

Utsläpp Utsläpp Utsläpp Utsläpp Utsläpp Utsläppav av av av av av
koldioxid koldioxid växthusgaser koldioxid koldioxid koldioxid

Bensenhalti luft Utgifterför Utgifterföratt att Utsläpp Antaldagarmedav
minskaIuftföro- luftföro-minska luftföroreningar luftföroreningar
reningarna reningarna VOC gräns-över- S02 värdena- NO,- NH3-

Utsläpp Utsläpp Utsläpp Utsläppav av av av
försurande S0 SOK försurandeämnen ämnen- -S02 NO, NOX- - -No,-
Miljöanpassade Antalfordons- Vägtrafik-färdsätt kilometrarför i miles
Andel färd kollektivtrafikenav-sträckantill arbetet i huvudstäder

miljöanpassatär Antalbilar kmsom per-Antal medkm i huvudstäderna- invånarebilper
och

Antalmiljöcerti
fieradeföretag

Återvinningtill deponi återvinningAvfall Grad och Avfalltill Totalavfallsmängdav
återanvändningåteranvändningoch deponi ochmängdavfall

avfall avfall till deponiav av
Tillförsel kväve Utsläpp kväve Utsläpp Vattenkvalitetav av av
ochfosfortill ochfosfortill fosfor kvåvebelastningkväveoch -haven haven till haven i vattendrag
Återföringfosforav
till odlingsmark

AndelSkyddadskog skyddade Andelskyddad Andelskyddade ekologisktAreal
områden områdenskogsareal prioriterade

områden

föreslagit7Eurostathar indikatorerbl.anedutgångspunkti 10Förslagetinnehållerbarometer 9bestående nyckeltal.en av
CSD:sförslag 46 indikatorer, 21direktmiliörelate Indikatorernaåterfinnsbland följandeinternetadress:annatvarav- Förslaget 1997.rade,harutarbetats. presenterades http://www.bmu.de/englisch/programme/baromete.htm

8 FN:skommissionförhållbarutvecklingCSDharföreslagit 1311 Förslag i november1998.Sammanlagtpresenterat
132nyckeltal, 54ekologiska. indikatorerförhållbarutveckling, 3ekonomiska,varav varav

3sociala 7och ekologiska.
9 Indikatorernapresenteradesi theStatelndicatorsrapporten

Nordic 1997:537theEnvironment countries,TemaNord
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hållbarkommission4.2 FN:s för ochför etniska minoritetersentanter
utveckling håll-urbefolkningar nationella råd föri

utgifter forsk-för hållbar utveckling bar utveckling förkommissionFN:s samt
on Sustainable Develop- och utveckling andelCommission ning BNP.som av

nyckel-föreslagit Exempel ekologiskaCSD har CSD:suppsätt-ment, en
fyra tal grundvattenreserver, vattenkon-indikatorer kategorier socia-ning i är-

landområdenla, ekonomiska, institutionella och eko- sumtion capita, påver-per
ökenspridning,logiska nyckeltal. Nyckeltalen struk- kade användningär avav

jordbruket,turerade med avseende de till bekämpningsmedel inompå om
bakomliggande drivkrafter driving hållbar användning ihör naturresurserav

indi- bergsområden, förändring skogsom-force indicators, tillståndet state av
råden, andel hotade andel skydda-eller åtgärder response indica-cators arter,

utgifter till forsk-Totalt har utarbetat indi- de områden,tors. gårCSD 132 som
bioteknik,katorer för hållbar utveckling, och utvecklingning inom54varav

kväve,faller ekolo- utsläpp växthusgaser, utsläppindikatorer inom kategorin av av
utsläpp svavel, konsumtiongiska indikatorer. av ozon-av
nedbrytande ochExempel sociala nyckeltal återvinningCSD:s är ämnen,

avfall, koncentrationerandel yrkesverksamma kvinnor förhål- återanvändningi av
hushållsavfalllande till andel till föroreningargår iBNP tätorter,män, av som av

farligtgrad arbetslöshet, läs- och ochutbildning, capita, import exportper avav
antalavfall, alstrat radioaktivt avfall,skrivkunnighet bland vuxna, genoms-

till förbjudna, tillförselnittlig lön för kvinnor förhållande kemikalieri är avsom
fosfor till kustvattenlön för utgifter för infrastruktur kväve ochmän, samt

avfallshantering.befolkningsökning. utgifter förcapita samtper
helhet återfinnsExempel ekonomiska nyck- förslag iCSD:s i sinpå CSD:s

eltal utländska bilagacapita, inves-BNPär per
energikonsumtion,årligteringar, netto-

4.3 Världsbankentransfereringar förhållande tilli BNP,
förhållande till utgifter till Världsbanken presenteradeskulder i 1997BNP, ett

indika-andel antal fon- samlat arbete med globalamiljöskydd BNP, nyttsom av
der för hållbar utveckling, bevisade hur utvecklingen gårvisartorer som

internationella utvecklingsmålen.mineral, materialanvänd- demotreserver av
inkluderar indi-och konsumtion Världsbankens arbeteningens intensitet av

social, ekonomisk ochförnybara katorer för bl.a.energiresurser.
uppla-Exempel institutionella miljömässig utveckling. I årsCSD:s 1998

denyckeltal för hållbar utveck- indikatorarbetet har miljömäs-strategierär ga av
fler.ling, nationella råd för hållbar utveck- indikatorerna blivitsiga

integrerade för redovis-ling, program
ekonomi, telefonermiljö ochning av per

ratificering globalainvånare,100 av
överenskommelser, genomförande av ra-
tiñcerade globala överenskommelser,

olika natio-representation iav grupper 12 Development 1998,Världsbanken,Word Indicators
nella råd för hållbar utveckling, Washington1998.repre-
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Världsbanken har delat indika- Trafik t.ex. antal motorfordonupp ° per
miljöområdet områden.i invånare, antal motorfordon13 1000torerna per

dessaoch områden finns kilometer antal fordonskilometerFör väg,ettvart av
mellan och indikatorer. Utsläpp till lufttvå t.ex. utsläpp svavel-sex - av

dioxid och utsläpp kvävedioxidav
områdena följande: MiljööverenskommelserDe t.ex.13 är staten0 av

miljöstrategier/planer, landetsantagna
Markanvändning och skog t.ex. årlig medverkan i internationella miljökon-°
minskning skogsarealen ventionerav
Jordbruk t.ex. odlingsbarinput areal° -

bekämpningsmedelsan-capita, Världsbanken, och har vidFN OECDper en
vändning hektar odlingsbar mark konferens identifierat miljöin-nio1998per
Jordbruk produktivitet och dikatorer ska användas inomoutput- som ramen-
t.ex. skördeindex, index för livsme- för internationell utvecklingsstrategi.en
delsproduktion, produktivitet för jord- Indikatorerna förekomst nationellär av
bruket värde arbetskraft för hållbar utveckling,strategi andelsom per resp. av

hektar jordbruksmark befolkningen landi har tillgångettper som
Biologisk mångfald och skyddade till användning färsktrent vatten, vat-° av
områden t.ex. nationellt skyddade förhållande till den totala tillgången,iten
områden, totalt antal fågelarter, antal skyddade områden förhållande tilli total
hotade fågelarter, totalt antal blom- förhållandei till energianvänd-BNPyta,
mande och antal hotade utsläppning, koldioxid, luft-måttväxtarter av
blommande växtarter kvalitet, markan-mått
Sötvatten t.ex. årlig vändning havsmiljön.måttsötvattenresurser, samt-
minskning andelsötvattenresurser,av

4.4 EU Eurostatbefolkningen har tillgång tillav som
statistikkontor har utarbe-EUzs Eurostatsötvatten

Utsläpp till t.ex. utsläpp förslag till indikatorer för visavatten tat ett att° av
organiska vattenföroreningar utvecklingen hållbart samhällemot ett
Energiproduktion och energianvänd- medlemsländerna.inom harEurostat°
ning t.ex. energianvändning valt indikatorer utifrån förslag,capi- CSD:sper

energiproduktion motsvarande har delvis ändrat förslagCSD:sta, men man
kubikmeter oljaantal bakgrund såväl tillgången till dataton mot av

Energieffektivitet och utsläpp kol- med hänsyn till nyckeltalens rele-° av som
dioxidutsläpp förhållandet.ex. förBNP i har därför valtEuropa. Eurostatvans

energianvändning,till användning indikatorer de allvarli-representerarav som
traditionella bränslen förhållande tilli hoten hållbar samhällsut-gaste mot en
total energianvändning, totala utsläpp veckling för medlemsländer.EU:s

kodioxid utsläpp capita Förslaget har fyra kategoriersamtav per samma
Energikällor för elproduktion t.ex. förslag de inkluderarCSD:s- som men
total elproduktion frånandel kol, inte tredelning, dvs. bakomliggan-CSD:ssamt

kärnkraftolja, och vattenkraftgas,
Urbanisering t.ex. andel invånare° som 13lndicatorsSustainableDevelopment-Apilotstudy

followingbor städer, andel befolkning themethodologyoftheUnitedNationsCommissioni städeri
SustainableDevelopment,EuropeanCommissionDGXIandonhar tillgång till utrustningSanitärsom StatisticalOffice theEuropeanCommunitiesEurostat,1997
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OECD4.5åtgärder.de drivkrafter, tillstånd och
indikato- har utarbetat miljöindikatorerTotalt har utarbetat OECDEurostat 46

kallas ofdirekt miljörelaterade. OECD Core Set Environ-21 ärrer varav som
till mental Indicators. MiljöindikatorerNedan redovisas förslagEurostats

medpublicerades förstadirekt miljörelaterade indikatorer. I gången år 1994,
indikatorerna ska verktygbilaga redovisas alla indikato- syftetEurostats2 att vara

miljöarbetet och miljöåt-ekonomiska och för följadvs. de socia-även att upprer,
medlemsländer.gärderla. i OECD:s

indikatorerdirekt miljörela- Totalt finns drygtförslag till 70Eurostats
Indikatorernaterade indikatorer följande: inom OECD:s ärär system.

strukturerade efter miljöproblemområ-
finns de kategoriernaozonnedbrytande den inomkonsumtion tre° somav
miljöproblem ochnäringar,ämnen naturresur-

finns generella indi-utsläpp växthusgaser någraDessutomser.° av
hänförs specifikakatorer tillutsläpp svaveloxider intesom° av

problemområden. uppsättningutsläpp kväveoxider OECD:s° av
fortfarande underutgifter för minska luftföroreningar indikatorer äratt° av

har för avsiktutveckling, ochvattenkonsumtion capita attman- per
indikatorer.fylla medandel befolkningen ansluten successivtär nya0 av som

till avloppsrening
trafik,årlig användning grund- och ingår energi,näringarDe ärsom0 av

jordbruk.skog ochytvatten
odlingsbar areal capita0 per
förändringar markanvändning miljöproblem ingåri De är:° som

jordbruket klimatförändringenergianvändning inom 0-
jordbruket förtunning ozonlagretanvändning gödsel inom ° av- av

bekämpningsmedel försurninganvändning 00 av
eutroñeringjordbruketinom °

hushålls- toxiskamängder industriavfall och ämnen°0
tätortskvalitetavfall °
biodiversitet/landskaputgifter för avfallshantering °0

avfall eller avfallandel återvinns åter-° 0som
används

ingårförändrad skogsareal De är vatten,naturresurser som°
mark/landskog, fiskskogsbruksintensitet samt0

enligt skogs-andel skog brukas° som
miljöin-myndigheter område kategoriserasbruksplaner godkända varjeFörav

tilldikatorerna efter de refererarlandi omresp.
miljöpåverkande aktiviteter t.ex.hotade totalaarter procent ener-0 som av

transporter miljöpåver-gianvändning,antalet inhemska arter
miljötillståndutsläpp, avfall,kan t.ex.skyddade områden procent° avsom

Vattenkvalitet, miljöpro-luft- ochtotal t.ex.yta
hotade djur- ochhälsa,blem sämre

eller samhällsåtgärder t.ex.växtarter
tekniklagar, skatter, ny
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Syftet med indikatorer för användning icke fossil energi somär att 0 av
hur olika verksamheter samhälleti total energianvändningpå- procent av
verkar miljötillståndet vadsamt som

för förhindra fortsatt miljö- ozonlagretUttunninggörs att av
påverkan. Tanken utveckla indi- konsumtion ozonnedbrytandeär att 0 av
katorer kategori förvarje mil-varje ämnenav
jöhot. totalt- ozon

identifierade indikatorerna delas mål för reduktion ozonnedbrytandeDe - av
också kort- respektive långsiktiga.in i ämnen
Med kortsiktiga indikatorer sådanaavses

kan börja använda direkt, finns Eutroñeringman som
tillgängliga och har acceptabel kvalitet. kväve och fosfor från gödsel och-
Långsiktiga indikatorer sådana gödningsmedelär som
bättre uttrycker det vill ha totala utsläpp kväve och fosfor tillman svar ° av

för vilka det dag ñnnsi inte tillräck- kustvattenmen
ligt dataunderlag. fosfor vattendragi0

näringstillstånd och vattendragi sjöar°
ministerrådet4.6 Nordiska näringstillstånd havsvattenis
för NordiskaInom ministerrådet andel jordbruksområde har grönramen 0 som

arbetar de nordiska länderna med indi- vegetation vintertidäven
katorer till del baseras tillgång till kemiska vattenreningsverkpåstorsom -
OECD:s det finns ocksåMensystem.
skillnader beror har Försurningattsom man

indikatorerna för spegla för- utsläpp försurande svavel-anpassat ämnenatt 0 av
hållanden speciella i Norden. dioxid och kvävedioxidärsom

Miljöindikatorerna baserade deponering försurandepåär ämnen° av
uppdelningen miljöpåverkan,i miljötill- områden där kritiska belastnings-°
stånd och samhällsåtgärd PSR-kedjan, för svavel har överskriditsgränser
dvs. response. Förstatepressure - -

indikatorvarje bedömning Toxisk kontamineringgörs en av
huruvida utvecklingen liten försäljning bekämpningsmedelpositiv,är 0 av
eller oförändrad, eller denegativ. jord- och skogsbruketFör inom
flesta indikatorer redovisas denna nationella mål för bekämpnings-0
bedömning för land.varje medelsanvändningseparat

miljöindikatorer NordiskaDe som
ministerrådet redovisar följande: Tätortskvalitetär

antal bilarprivata och lätta kommer-°
Klimatförändring siella fordon km2 huvudstädernaiper

utsläpp koldioxid kvävedioxidkoncentration huvud-i° av °
atmosfärisk koncentration koldioxid städerna° av
global antal befolkningen huvudstädernaitemperatur° - av

för kraftigt buller frånsom exponeras
biltrafik

14I TowardsSustainableDevelopment-Environrapporten antal fordonskilometrar för kollektiv-°mentalindicatorsiParis1998användsbegreppenpressure- trafiken huvudstädernaistate response.-
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jordbruketmångfald MarkresurserBiologisk i
tillland återföring mark jordbrukettotalt antal kilometrar m2väg - av° per

bådefaktorerna jordbruksmark användningförändring de viktigaste i per-° av
och andel total ytautvalda ekosystem capitainom som av

utvalda ekosystemyta° av
Enskilda4.7 länders arbetehotade totalaarter procent0 som av

enskilda länder arbetar liksomantalet Mångaarter
förmed utveckla nyckeltalskyddade områden som Sverige attattprocent° av

ekologiska utvecklingenbeskriva dentotal yta
hållbartsärskilda och utvecklingenskyddade områden eko- mot ett sam-° av

ochhälle. Storbritannien, Danmarksom den totala ytansystem procent av
ocksåländerdessa ekosystem Tyskland någraär somav
mel-med utveckla fåtalarbetar att ett -

nyckeltal för följalan ochKulturlandskap 207 att upp-
landet. Syftetutvecklingen detnordiska platser Världsarvslistan i äregna-

fram områdenWorld List måttHeritage är sär-att som
angelägna för det landet.områden skyddade skiltstorlek på är egna° som

Även mellanolika samarbetsprojektoch kulturland-för bevaraatt natur-
arbetar med indikatorerenskilda länderskapet

exempelvismiljöområdet. Balticpå 21 är
ländernasamarbetsprojekt mellan iAvfall ett

Östersjöregionen miljösam-syftehushållsavfallkvantitet capita ärvars0 per
antalhar utvecklatavfall Verkan. Baltickommunalt till soptippar 21 ett0

jordbruk,för sektorernanyckeltal de sju
skogsbruk, industri,fiske, turismenergi,Vattenresurser

harvattenanvändningen och sektorVarje 20-100intensiteten i transporter.0
nyckeltal.vattentillgångar inteprocent° av som

statistikhåller dricksvattenkvalitet
4.7.1 Tysklandsaknas ännu

medförslagTyskland harskydd mått saknas presenterat ettvattenresurser° av
nyckeltal. Indika-nationellaännu nio gröna

fokuseradeutvaldaårliga kostnader för kommuna- inomärvatten torerna sex°
mark,typfamilj miljöområden klimat, luft,och avgifter förtaxor en -

ochnatur, vatten resurser.
Trä/virkesresurser

timmer/virke relation till Klimatiuttag- av
för utsläpp växthusgaser:produktiv kapacitet Indikator avI

koldioxidskogsplantering och sådd Utsläpp° av
förändring skogbeståndeti-

Fiskresurser
graden utnyttjande sillstammen° av av
utvecklingen sillrom° av
fångstkvoter- Germany. återfinns15Environment-Barometerfor Indikatorerna

följandeinternetadress:blandannat
englisch/programme/baromete.htmhttp:// bmu.de/www.
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Luft begreppet och uppdelat ekono-påär
Indikator för luftföroreningar miska, sociala och ekologiska indikatorer.- :
Utsläpp svaveldioxid, kväveoxider, Förslaget förremitteras närvarande och iav
ammoniak ochflyktiga organiska början kommer1999 utförligareav en

VOCämnen kallad SustainableA Develop-rapport
Strategy där hän-ment att presenteras,

Mark har tilltagits de synpunktersyn som
Indikator för markanvändning: daglig kommer förslaget.in Tanken° är att
ökning markyta täcks indikatorerna ska årligen ettav som av presenteras
bostäder, infrastruktur tredje år och femte år, ochvartm.m. ett vart

syftet de ska öka medvetenhetenär att
Natur förmedla informationattgenom om

Indikator för bevarande naturområ- utvecklingen hållbart samhälle.° av mot ett
den: areal ekologiskt prioriterade Indikatorerna ska användbara ochom- vara
råden informativa för näringslivet, kommu-i

och för allmänheten.ner
Vatten Sammanlagt föreslår Storbritannien

Indikatorer för Vattenkvalitet: följande indikatorer för13 hållbar ut-
Kvävebelastning i vattendrag veckling:
Viktiga föroreningar AOX vattendragi
Andel vattendrag uppfyller kraven Ekonomiska indikatorersom
för "Chemical Quality Class " förII ekonomiskt tillväxt BNP-
kväve och AdsorbentAOX Organoha- sociala investeringar -investeringar i-
logenic Compounds. Indikatorn offentliga sektorn transporter, sjuk-

huvudsakligen utsläpp frånmäter in- hus, skolor m.m.
dustrier, diffusa utsläpp från jordbruk arbete i arbetsför ålder° personer som-

utsläpp från trafik arbetarsamt

Resurser Sociala indikatorer
Indikator för energianvändning: hälsa förväntade antal med° år- -
energiproduktiviteten, dvs. för-iBNP god hälsa
hållande till energikonsumtionen utbildning utbildning vid års ålder19° -
Indikator för användning råmateral: bostadskvalitet hem bedömsav ° som-

och rämaterialproduktivitet, olämpliga boresurs attsom-
dvs. förhållandeBNP i till använd-
ningen icke-förnybara råmaterial Ekologiska indikatorer/skydd miljönav av

klimatförändring de totala utsläppen° -4l3§2@lê"i! växthusgaser; särredovisningav av7 iStorbritannien presenterade novemberi koldioxid
förslag till indikatorer1998 för hållbar luftföroreningarett antal dagar med° -

utveckling luftföroreningar gränsvärdenaöver
Förslaget gäller hela hållbarhets- redovisning lands-tätorter samtav

bygd
16SustainabilityCountsConsultation ofsetpaperona- vägtrañk mätt i totalatransporter°headiineindicatorssustainabledevelopment,Department -theEnvironment,TransportandtheRegions,London, antalet miles för alla fordon med sär-november1998.

33



ändåbedömervipersonbilar och taxi- Men attförredovisning samman-en
urval strategis-Danmarksfattningfordonandrabilar avavresp.

redovisa.intressantkamed bravattendrag är attVattenkvalitet parametrar- -
harDanmarkförUtgångspunktenacceptabel kvalitet mätseller som

viktigaaktiviteterekonomiskalängd varit ärtotalavattendragensandel attav
miljötill-liksommiljötillståndet,förfåglar attwildlife populationer av- -

ekonomiskföravgörandeståndetmedfågelarter ärindexett 139av
därmedförsöker visaDanmarkaktivitet.skogs-för isärredovisning arter

miljö.ochekonomisamspelet mellanvid påförrespektivelandskap arter
används videlvaDejordbrukslandskap parametrar som

budgetförslagen imiljöbedömningenbostäderantalmarkanvändning avnya- -
Danmarkmark är:exploateradtidigarebyggda

koldioxidutsläpp-
svaveldioxidutsläppAnvändning naturresurser -av
kvävedioxidutsläppochavfallsmängdertotalaavfall °° -

organiskaflyktigautsläpptotal ämnenavfall till deponeringmängd - av
VOCavfallandelavfallsmängd i samtton

partikelföroreningarutsläppåtervinning,tilltill soptipp,går av°som
bullerbelastningannatochenergiutvinning

ochförbränningåteranvändning,°
avfall5.13 Danmark deponering av

dricksvattenmängderförbrukadebudgetförslagenvärderar hurDanmark °
bekämpningsmedelförsäljningutifrån elva parametrar/miljönpåverkar av°

beståndsdelverksamgenomför- mätt ioch värderingenindikatorer, ton
naturskyddDanmark harförstades gången 1998. °

omställningekologisknyckeltalsyfte med sinainte -somsamma
och Storbritannien.TysklandSverige,

1998.forfinanslovsforslagetMiljövurdering17
lsBNz87-785frl24-8.1997,Danmark,Finansministeriet,
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Val nyck-grönaav

utgångtst-våraeltal -

kriterierpunkter och

Miljövårdsberedningens uppdrag har mellan agerande och miljöpåverkan, dvs.
varit utveckla föreslåoch fåtal kanatt visa den enskildes val harett attsom
nyckeltal enkelt speglar betydelse försätt omställningen,ett liksomsom att
utvecklingen ekologiskt hållbart alla företag harmot ett för denett stort ansvar
samhälle. Regeringens definition ekologiska utvecklingen.av
begreppet ekologiskt hållbar utveckling Nyckeltalen valda med statistiktill-är
har därför varit utgångspunkt för arbe- gången begränsande faktor. Efter-som en

Regeringens definition begreppet beredningentet. har haft ambitionenav som att
redovisas under avsnitt 2.2. nyckeltalen ska kunna användas omedel-

finnaDet svårt helt stringentär bart har därföratt statistiktillgången i vissaen
och konsekvent metod för välja fall fått valet nyckeltalatt inomut ett styra ettav
litet antal nyckeltal ska spegla något område. det betyderMen inte statistik-som att

omfattandeså och komplext ekolo- tillgången helt har varit den styrandesom
giskt hållbar utveckling. faktorn. vissa nyckeltalFör har valt att

Miljövårdsberedningen har studerat redovisa statistik för utvecklingen trots att
de olika internationella och nationella sådan enbart finns för några år.
arbeten förpågår utveckla dettaDet igröna sammanhangatt viktigtärsom att
nyckeltal. harDet visat sig metoderna betona statistiktillgångenatt harinteatt
för urvalet olika och ingen påverkat de områdenut, betraktaratt viser som
enkel och heltäckande metod finns för strategiska följa vid omställ-attsom en

välja fåtal nyckeltal.att EU, ningut ekologisktett hållbart samhällemot ett
FN/CSD och harOECD betydligt bl.a. övergödningen, energianvänd-en -

uppsättning nyckeltal före-större ningen, försurningen,än växthuseffekten,
slår. urval harDeras dock idéunder-varit materialanvändningen, den biologiska
lag för urval.vårt mångfalden företagens och med-samt

harDet inte varit lätt uppgift borgarnas omställning till ekologisktatten en
hitta fåtal nyckeltal och hållbarett utveckling. harär Om funnitvart ettsom stra-
så strategiska de tillsammans kan tegiska områden däratt nyckeltal behövsge

bild utvecklingen och samti- där det saknas relevant statistiken ännuav som men
digt uppfyller de kriterier vi se för kunna följa utvecklingen, harsatt iattupp
nedan. Miljovårdsberedningen har velat sådana fall pekat dem bland de framti-ut
ha med viktiga faktorer för miljöskyddet da nyckeltalen Se kapitel 7.

också nyckeltal verkligen kan deFör områden där statistik helt sak-men som
spegla omställningen till hållbart eller där statistik inte framett varje årmer tasnas
samhälle. det angeläget sådan statistikär verkli-att

harDessutom vi också velat ha med fram, utvecklingenså nyck-tas attgen av
nyckeltalnågra visar kopplingen eltalen följagår längre tid.som att en
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Miljövårdsberednin-redovisasNedanutsläppsrelate-nyckeltalenVissa ärav
eller kriterierutgångspunktervikti- sjuspegla deförvaldarade. De är att gens

nyckeltal:urvaletförVäxthuseffekt,miljöproblemen. avgaste
sådanaövergödningochförsurning är

väsentligaAndramiljöproblem.viktiga förhållandenspeglaskaNyckeltalen°utveck-valtmiljöproblem inte attsom omställningenförstrategiskaärsomdetuttunningennyckeltal för är t.ex. av samhällehållbartekologiskttill ett
Kraftfulla åtgär-ozonskiktet.skyddande

såväl miljöpro-fokuseravaltharViåtgärda dettaförvidtagitsder har attatt pro-
finnsfaktorerdeblemennödvän-denbedömtoch harblem, somatt som

kräverochproblemenbakomgenomförs iredanomställningendiga ensom
ekolo-utvecklas iförförändring attSverige. en

frå-kanriktning.giskt hållbar Detfak-titta påhar varitVår varasträvan att
förändring-systemförändringar,och finnautsläppenpåverkar omtorer gansom
produktion,ochkonsumtionvårvilkennyckeltal visar typ ar avsam-avsom

och dennäringslivetförändringförkrävshällsomställning att avnersom
förändringellersektornoffentligamiljö-syfte komma åtutsläppen i avatt

livsstil.människorsenskildadebakomfaktorerViktigaproblemen.
problemområ-ekologiskavissasamhällets Attmiljöproblemflesta omsätt-är

kannyckeltalenberörsallsAvgörande den intematerial.ochenergining avav
utvecklingenbedömtbero vi ärochenergi-effektivare attfaktorer attär en

omfattande åtgärderellermindretillmaterialanvändning, övergång rätt väg att
medtillrättaför kommamaterial inochmiljöbelastande energislag att pro-satts

exempelvisgällerblemen.material- Detochmindre energi-liksom senareen
ozonskiktet.uttunningenlivsstil.krävande av

diskuteratharMiljövårdsberedningen
nyckeltalenväljaoch principenprövat att relevantaNyckeltalen måste vara-talenutvecklingpositivså att aven

koppling,tydligfinnasbörutveckling,ekologisk ettDetpositivbeskriver enen
mil-påverkardetmellansamband,har viprincipenefter ha prövat somattmen

miljön.påverkas Ettidetochjönskälviktigt mångaden. Ett är attövergett som
koldioxidutsläpptotalaexempelvärdenökadeuppfattarmänniskor är avav

tillbidramiljönpåverkarför miljön attnegativafaktorer är genomsomsomsom
växthuseffekten.utsläppockså gällervilketnegativt,något

koldioxidutsläppenolika slag omav -
principdåligt.det Omökar någotär en till antaletskaNyckeltalen vara0

utformasnyckeltal ska såalla attär att en
ekologiskadenutläsaskulle viljaHelstpositivt måsteinnebärökning något

nyckeltal.enda Menhållbarhetenleder tillomformas.nyckeltal Detvissa ettur
egenska-ochsammanhangkomplexaoch dekompliceratnyckeltalet bliratt mer

enkeltheltvill bedömaviförslagförstå. Våradärmed svårare rymsatt somper
finns alltsåenda mått. Detbra inte ialltså såvälnyckeltaltill ett enmäter som

indikatorarbetet.inbyggd imotsättningutvecklingenochmiljön,saker fördåliga
Å besluts-enkeltvill ha såsidan viochtolkas för ettdem måste ettvart enaavav

dåvi måstemöjligt,underlagtalet ökar,bradetdem. vissaFör är mensomom
minskar.taletdet braför andra är om
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de felkällor oundvikligen utformat nyckeltal rak och enkelacceptera som ger en
finns inbakade den förenkladei indika- information.

Åeller indikatorer.torn systemet av
sidanandra vill havi komplett bildsåen Nyckeltalen ska mätbara och möj-° varamöjligt verkligheten,som av men liga följa tidsserieriatt
dåmåste titta på mycket mängdstoren

indikatorer samtidigt, och utifrån detta syfte med nyckeltalenEtt det skaär att
samlad bedömning. För analysera utvecklingen tiden ochgöra att att överen man

ska kunna översiktlig bild förändringar sker förhållandena.inären av se
utvecklingen antaletmåste nyckeltal där- därförmåste framDet intres-att en
för begränsat. tidsserie för indikatorn. innebärDetsantvara

Miljövårdsberedningens ambition nyckeltalen måste lättrörliga, dvs.att vara
har hållavarit antalet nyckeltal förändrasså märkbartpå och tydligtatt sättettnere

resultatet blir överskådligt. Enligt vår det sker förändringar de förhållan-iatt när
bedömning bör antalet inte den nyckeltalet speglar.änvara mer som

tilltio stycken förtjugo över-att vara
skådliga och lättillgängliga. lämnarVi Nyckeltalen ska långt möjligtså- somdärför förslag elva färdigapå nyckeltal bygga tillgänglig datapå
och framtida nyckeltal.sex

Uppdraget har föreslå nyckeltalvarit att
utifrån befintlig statistik fallvissa harINyckeltalen ska enkla och lätta att° vara det dock saknats statistik områdenförstå

centrala förvi omställningenärtrorsom
Målgruppen för nyckeltalen besluts- till ekologiskt hållbart samhälle.är Detett
fattare och allmänhet expertkun- gäller materialanvändningen iutan t.ex. sam-
skap. Därför det viktigt välja nyck- hället. har då föreslagitVi nyckeltalär att att ett
eltal inte kräver expertkunskap. utvecklas för framtideni redo-ingå iattsom

komplicerat och komplext visningen.ettmer
nyckeltal utformat, desto påver-är mer
kas det också de antaganden ligger mätmetodDen används för attav som - som
till grund för utformningen nyckel- samla datain måste vetenskaplig.av vara
talet. blir därför bådeDet för-svårare att

själva nyckeltalet ochstå tolkasvårare att
utvecklingen nyckeltalet. enkeltEttav
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Miljövårdsberedningens6.

tillförslag gröna nyckeltal

detta kapitel föreslås ochI Energianvändning relateratcapitapresenteras ° per
följande elva nyckeltal: till BNPgröna

Användning energi Energianvändningen sektorsvis rela-av °
El för uppvärmning terad till förädlingsvärdet respektivei.
Utsläpp koldioxid sektorav.
Bensenhalt lufti Vid remissomgången lämnades bland.

försurandeUtsläpp följande synpunkter förslagetämnen annatav.
Miljöanpassade färdsätt till nyckeltal:

.
Antal miljöcertiñerade företag påpekarNågra remissinstanser att
Avfall till soptipp jämför energianvänd-Sverigesnär man.
Tillförsel kväve fosforoch till med länderning capita andra börav per.
haven beakta delar landsvårtattman av
Återföring fosfor till näringsliv vilket gäller10. energiintensivt,ärav
odlingsmark exempelvis och stålindustrin.gruv-
Skyddad skog lantbruksuniversitet11. Sveriges anser

formuleringbättre energian-äratt en
vändning relaterad tillcapita BNPper

och energianvändning sek-capitaper
sektorns förädlingsvärde.torsvis per

detMan intressantattanser senare ger
information vilka sektorer eller bran-omAnvändning6.1 energiav
scher orsakar miljöbelastning istorsom
förhållande till det ekonomiska bidraget.
Förändringar den produk-i nationellaMiljövårdsberedningens6.1.1 tillförslag
tionens sammansättning innyckeltal måste vägas

Miljövårdsberedningen föreslår nyckel- eftersom mycketinteBNP såsägeratt om
talet delas i två mått: effektiviseringen energianvändning-upp av

förmåga handNaturens att taen. om
Energianvändningen relaterad till avfallsprodukter blir förinte större att0

TWh/årBNP därför dåligt miljö-stiger.BNP Det är ett
totala energianvändningenDen enligt lantbruksuniversitet.mått Sveriges°

TWh/år Energimyndigheten nyckel-attanser
talet samhällsrelevant, svårtolkat.är men

energief-energintensiva industrinsDenMiljövårdsberedningens6.1.2 tidigare förslag
fektivitetemläi"$tI§§UE$5y"PWki°&#39; och nedåt medvarierar uppåt31

Miljövårdsberedningens tidigare förslag tiotalsi procentenheter under konjunk-
nyckeltal indikatorerGröna turcykeln. bättre skulle därförEtt måttrapporten -

för ekologiskt hållbart samhälle SOU till exempel produktionskostnad.ett vara
1998:15 följande: och transportforskningsinstitu-Väg-var
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felaktiga slutsatser den dennyckeltalet borde i måntet att somvara upp-anser
används för jämförelser mellan olika län-delat energikällor för sektor,varje

Energianvändning ieftersom valet energikälla likhet med der. capitai ärperav
högre till exempel Danmarktotala energianvändningen har iden Sverige änstor

Nederländerna. berorbetydelse. och påDetta att
svenska anläggningarna kräverföreslår nyckeltalet deSkogsstyrelsen att mer

de basen förför fokusera användningenutvecklas energi än utgöratt som
kontinenten eftersomnäringslivetförnyelsebar påenergi.av

stål-harLänsstyrelsen Gävleborg Sverige mångai storaatt gruvor,anser
Kemikontoretför skillna- industriernyckeltalet korrigerasmåste anserm.m.

användadärför det onödigtder medeltemperaturen mellani åren. är attatt
detUppdelning mellan olika energislag bör capita-mått, åtminstone närper

industrin.delning bör gällerockså inteOmgöras. görs
Miljöförbundet Jordensförlusterna vidhänsyn till Vännerta pro-man

förslaget relatera denduktion olika energislag. ävenatt attanserav
tilltotala energianvändningenEskilstuna kommun saknar BNPmått ärett

sådantmärkligt. mått itotal användning förnybar energi. Man att ettanserav
misstolkasföre- fall riskerarSkogsindustrierna det värsta att ettatt somanser

meningslöst.och bästa fallför och miljömått islagna nyckeltalet inte ärär targrovt
med femenergianvändningen ökarstrukturförändringar.hänsyn till bl.a. Om

medproduktion och tioExempelvis innebär ökad BNP procent ettprocent geren
för-felaktig signalmekanisk sådantbaserad måtti om enmassa enav papper

stället för kemisk ökad bättringenergi-massa en
därförförbrukning, det behövermen

Miljövårdsberedningensfelaktig utveckling.inte 6.1.3vara en
SACO/Agrifack, SACO/Sveriges Natur- överväganden

i belas-Samhällets användning energivetareförbund och nyckel-LO att avanser
Förbrän-miljön flera olikatalet bra. sätt.är tar
kol, oljaefter- fossila bränslenNaturvetareförbundSveriges ning t.ex.av -

försurande-leder till utsläpplyser dessutom koppling till nödvän- och gas aven
förvärrarochdiga respektive onödiga eller tjänster. över-ämnen ämnen somvaror

Stoft,mark ochJämförelser med hjälp gödningenBNPgörs vatten.av avsom
tungmetaller försämrar luf-vansklig då beräk- kolväten ochmiljösynpunktär ur

påverkar hälsa och Vidskiljer nöd- och miljö.ningen inte påBNP tensom ger
bildas också koldioxidoch förbränningvändiga/onödiga tjänster. somvaror

orsaken till den kalla-den viktigasteKemikontoret energi- såärattanser
växthuseffekten. Miljöpåverkanbra, de beroranvändningen relaterad till BNP är

energislag,kan bland vilkapåpekar tolkningen energi-svå- annatattmen ge
reningsteknikermed ochrigheter. Industrin kan slutat.ex. somprocesser

följaanvänds, det finns goda skältillverkning och byggaviss i Sverige attmen
totala energianvändningens utveck-utomlands. redovisning denanläggningar En

finns effekterproblemet och ling. intesektorsnivå minskarpå Dessutom ärsom
utsläppsrelaterade.fungera för exempelvisbör kunna bra

koppla energianvänd-redovisningbostäder och GenomEn atttransporter.
kantill till utvecklingenkan däremot anledning ningen BNPcapita seavper ge
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hur energianvändningen förändras för-i mål6.1.4 Beslutade
hållande till produktionen och finns kvantitativt mål från riks-ingetDetav varor

får framså vi värde dagen eller för detta nyckeltal.tjänster. På regeringensätt ett
beskriver hur effektivt energin enligt regeringens propositionMensom an-

vänds. Svenska miljömål prop.l997/98:145
ursprungliga förslaget föreslogdet bör material och användasI energi så

Miljövårdsberedningen nyckeltalet effektivt möjligt.att som
skulle sektorsindelat. önsk- Riksdagen har också uttalatDen attvara ener-
värda sektorsindelningen sektorerna gipolitiken ska skapa Villkor för effek-en

processindustrienergi, tiv energianvändning och kostnads-transporter, m.m. en
med dagens effektivinte statistik svensk energiförsörjning med låggår göraatt

centralbyrånseftersom Statistiska bran- inverkan hälsa, miljö ochnegativ
klararschredovisning sådan sek- klimat underlätta omställningeninte samten

torsindelning. Miljövårdsberedningen till ekologiskt hållbart samhälle propett
har därför valt från sektorsindel-avstå rskr. 97:2721996/ NU12, 1996/97:84,att
ningen.

hålla antaletVår Utvecklingen6.1.5strävan nyckeltaletatt avnere
underlättanyckeltal och överblicken har längre tidsperiod har energi-Sett över en

också viktigt skäl utöka användningen blivit effektivare.varit inte Exem-ett att
antalet energianvänd- pelvis harmått energianvändningen m2mätersom per

bostadsytaningen. minskat med cirka tredje-en
påpekarremissinstans nyckel- del under de dag kanEn åren. I40att senaste

felaktig signal förbätt-talet bygga fristående hus på m2100ettger en om en man
energianvändningenrad situation boyta bara drar kWh6000-8000om som

med fem ochökar med kan jämförs medtio år.BNP Detprocent per genom-
och ekosystemen blir snittshusen drar kWhinte år.25 000procent, att som per

förtåligare ökar. Miljövårds- exempel kylskåpBNP Ett påäratt annat att ett
beredningen den absoluta 1950-talet krävde ungefärnivån gånger så20attanser

därförenergianvändning väsentlig mycket kylskåp dag.på energi iär ettsom
Ökadredovisa för miljöbelast- användning och ökad materiellatt att veta om

kan föreslårminska. Därförningen antas
desåväl absoluta talen för energi-att

Energianvändning BNPrelateradtillanvändningen energianvändningensom TWhförhållande till redovisas.i BNP
500framfördeNågra remissinstanser Energianvändningenharblivit450önskemål fördela energianvänd- effektivareunderdesenasteattom 25åren.400olika energikällor. Miljövårds-ningen
350beredningen detinstämmer i in-äratt
300hur energianvändningentressant att veta
250fördelar olika energikällor,sig över men 200beredningen har ändå valt inte göraatt
150sådan uppdelning. Skälet inteatten 100redovisa detta det viktigtsåär äratt pass
50efter hålla antalet nyck-strävaatt att nere
Oeltal för underlätta överblickbarheten.att 1970-72-74 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88 -90 -92 -94 -96

Källa:SCB.Na18SM9601 SCB1998.samt
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elanvändningen förvälfärd med totalahar dock vinstenätit Den upp--upp
bostäder ochhar lokalerdessa effektiviseringar. dag vi värmningI större av

med fler elek- Twhl årbostäder och vi omger oss
triska apparater.

energianvändningen har Miljövårdsberedningenstotala tidigareDen förslag6.2.2
bara förändrats marginellt under remissinstansernassynpunkterochsenare

Miljövårdsberedningens tidigare förslagoch det utläsa trend iår går inte någonatt
nyckeltal indikatorerutvecklingen.i Grönarapporten -

ekologiskt hållbart samhälleför SOUett
följande:1998:15 var

totala elanvändningen under deDen° E"°Ii"5"4"&#39;"iEnergianvändningoch BNP
° kalla vintermånaderna december, janu-TWh Mkr

och februariari500 1600000
1500000450 Vid lämnades blandremissomgången
400000400 1 följande synpunkter förslagetpåannat

350 1300000J till nyckeltal:
1200000300 -vr Energimyndigheten måletattanser1100000250 - genomsnittligabör minska detattvara200 1000000av effektbehovet under hela året. Man anser150 900000

det krävs nyckeltal för omställ-tvåatt800000100
kärnkraftavvecklingenochningen ett70000050 -

effektförbrukningenrelaterar tillo 500000 som
1970-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96 till produktionska-och relaterarett somKälla:SCB.Na18SM9601 SCB1998.samt

formulerasNyckeltalen kanpaciteten.
förnybar elproduktionandelen isom

förhållande till total elproduktion.
Energimyndigheten påpekar dock attInternationell jämförbarhet6.1.6

för-frågan komplicerad och derasär attförslag till indikatorer finns dettaI FNzs
nyckeltaletslag preliminärt. andraDetärmed. Världsbanken har såvälmått ener- årligtföreslås genomsnittligtatt varagianvändning energieffektivitetensom eleffekt.behov avmed bland de olika indikatorer som pre- Länsstyrelsen Gävleborg påpekari attindicators.World developmentisenteras nyckeltalet enbart effekttopparna imäterenergikonsum-har med årligEurostat

elanvändningen.Även Tyskland ochtion capita. Nor-per Göteborgs kommun undrar omdiska ministerrådet har energi-mått på
nyckeltalet elanvändningen underavseranvändning.

december till februari ellerperioden
effekttoppar under perioden. Man anser

kompenseras förnyckeltalet måsteattuppvärmning6.2 för
temperaturvariationer.

nyckel-Skogsindustrierna attanserMiljövårdsberedningens till6.2.1 förslag
kärnkraftsavveck-talet måttstocksomFY9K°

lingsbarheten otillräckligt. Problemetär
följande tillgångenMiljövårdsberedningen föreslår barainte ävenär utan

nyckeltal elanvändningen: kostnaden.måttsom
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energikälla ungefär dubbelt mycketsåSACO/Agrifack indikatornattanser
koldioxidutsläpp Kärn-till samhällets användningborde kopplas naturgas.som
kraften däremotförnyelsebar Indikatornicke energi. attutanär genererar geav

koldioxidutsläpp, ställetinågrarobust, främstheller grundinte på att menav
finns det säkerhets- och slutförvarings-frånden varje år måste säsongsva-rensas
problem med kärnkraften. El via vissariationer.
alternativa energikällor, exempelvis sol-det fel utvecklaLO äratt attanser en

oftastdäremot säkrare ochenergi,särskild indikator för elanvändningen är ger
mindre utsläpp skadliga Ivintertid. El energibärare och ämnen.iär aven

effek-bland dock andrauppstår negativasammanhang knappast miljö-detta ett
sådana energikällor. Vindkraft ochmiljösynpunkt detproblem. Ur terär avsnara-

solenergi exempelvis inte negati-effektiviseringfortsatt och reduktion är utanre
effekter.miljömässigafossilbränsleanvändningeninom är vasom

konstruera särskilt del elproduktionen Sveri-intresse. iAtt Enett storav av
nyckeltal för elanvändning enbart syfte till Småhus hari går uppvärmning.ge

statistiskt för förtida sedan 1970-talet blivit beroendepåvisa änatt utrymme mer
kärnkraftavveckling förfelar syftet tidigare elenergi förmed uppvärmning.sinav

fjärde småhusmiljöindikatorn för dag harinstrument I nästan vartsom
rationell resursanvändning. direktverkande för sin uppvärmning.

Kemikontoret tycker prak- det behövdes mycket förinte såOmatt attman av
skäl borde använda första kvartalet. hus under vintermånadernatiska våravärma

Kraftverksföreningen skulle kraftproduktionen kunna minskanyck-attanser
Analyser betydligt, vilket skulle underlätta deneltalet saknar relevans. och

bakom förslaget planerade kärnkraftsavvecklingen.liggeravvägningar som
förädlad form tidigare föreslogredovisas El det betänkandetinte. Iär en av

nyckeltalet totaloch all användning Miljövårdsberedningenenergi, så gott som av
effektivitet. december-februari.kännetecknas hög elanvändning underEnav

invändningarökad användning behöver hadeNågra remissinstanserav som
förslaget.sådan motsatsförhållande tillinte stå i Ettmot argument att pro-en var

miljöanpassad utveckling. blemet med kärnkraftawecklingen inteFöreningen är
effekttopparna tillförselockså frågande till nyckeltalet vissärett utan att avsom

förutsättningarna Miljövårdsberedningenför basenergi upphör.Visamått att att
effekttopparnaavveckla kärnkraften. effek- dock bedömningeninteDet är gör att

innebärunder de kalla vintermånaderna under de kalla vintermånadernattoppar
Miljövårdsbered-problemet vid kärnkraftsav- problem.är ett stortsom en

tillveckling väsentlig tillförsel har ändå valt ändraningen måttetutan attatt en av
basenergi upphör. total elanvändning för uppvärmning av

förbostäder och lokaler. viktigt skälEtt
denna ändring det då blir möjligtär attMiljövårdsberedningens§.g2.3 överväganden

följamed hjälp befintlig statistikatt avtill och till elektricitetTillgången energi i
utvecklingen under längre periodenfaktorersynnerhet viktiga i männis-är
bakåt tiden.ikors levnadsstandard. elproduktionMen

också faktor kan skada miljön.är en som
§:z-4_3_§ålllldå,ll_åtlttFramför allt beror skador hur elen

i t
exempelvis innebär kolgenereras; som
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koldioxid6.3 Utsläpp avfinns kvantitativt mål från riks-ingetDet
dagen eller för användningregeringen av
el. Riksdagen har dock formulerat ett Miljövårdsberedningens6.3.1 förslag till
övergripande mål för energipolitiken se nyckeltal
nyckeltal avsnitt 6.1.4.l föreslårMiljövårdsberedningen följande

klimatpåverkan och utsläppmått av
växthusgaser:Utvecklingen6.2.5 nyckeltaletav

Elanvändningen för uppvärmning av Utsläpp koldioxid ton/âr- av
bostäder och lokaler ökat undervåra har

de decennierna. Enstaka avvikel-senaste Miljövårdsberedningens tidigare6.3.2 förslag
från trenden beror vädret tillser - remissinstansernassynpunkteroch

exempel ovanligt kall eller ovanligten en Miljövårdsberedningens tidigare förslag i
vinter.varm nyckeltal indikatorerGrönarapporten -

för ekologiskt hållbart samhälle SOUett
följande:51998: l var

Utsläpp koldioxid sektorsvis och° av
El för uppvärmning relaterat till respektive sektors föräd-

lingsvärdeTWh
30

blandVid lämnadesremissomgången
25 förslagetföljande synpunkter påannat

till nyckeltal:20 of
Luftfartsverket målet börattanser

15 formuleras det framgår utsläppenså att att
koldioxid ska från fossilt bränsle.av vara10
Stockholms universitet, Institutionen

5 för biologisk grundutbildning, påpekar
nyckeltalet relativt nyckeltal, s.k.är ettattO

1978 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 andelsnyckeltal, vilket bra eftersomär ett
NUTEK,1998.Källa:SCBoch flöde mycket detenskilt inte såsäger om

tillinte relaterasInternationell någonting6.2.6 Dettaannat.
indikator valts för icke önskvärt tillnyckeltal relaterarDetta någotär atten som

de specifika förhållanden alternativ dockönskvärt.något Ettmäta är attsom
råder och nationellt vadi Sverige relatera vad önskvärt tillrör ärettsom somsom
beslut avveckling kärnkraften. önskvärt. Nyckeltal detta slagEU inte ärom av av
och har föreslagitinte motsvarande håller slåFN igenom inom närings-att
indikator. Världsbankens arbete livet enligt StockholmsInom universitet.
med indikatorer World development Lunds nyckeltaletuniversitet attanser
indicators finns total elproduktion med. rimligtvis nettoutsläpp.måste avse
Världsbanken fördelar också nyckeltalet Energimyndigheten framför kol-att

de olika energikällor den landet beräk-dioxidutsläpp inom går attsom som
produceras land från.inom kommer och Indirekt koldiox-importett na ange. av

lika enkel hantera. Globaltinteär att
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blir det minskning utsläp- bränslen främst olja och gasingen inomsett av
avvaktan internationella transportområdet, energiområdet ochpåI över-pen.

enskommelser bör från tillverkningsindustrin. minskaavstå Föratt attman
inräkna importerad koldioxid de utsläppen krävs både energieffektivise-i sven-
ska koldioxidutsläppen. och från fossila bränslenring övergång

Länsstyrelsen Gävleborg till alternativa energikällor.i attanser
klimatkorrigeras och delas Ungefär tredjedel koldioxidut-talet måste en av

olika bränsleslag. frånsläppen kommer enskilda individersiupp
frånGöteborgs kommun påpekar det aktiviteter, bl.a. villapannor, bilar,att

viktiga de totala utsläppen. motorbåtar och arbetsredskap. Menär
SACO/Agrifack det borde företagen har förävenatt ett att taanser ansvar

förtydligas utsläppen koldioxid fram energisnåla ochäratt av varor som merur
hållbarhetsperspektiv främst handlar drivas med fossilakan änett annatsom
fossilt kol. bränslen.om

skriver relationen till Miljövårdsberedningen har valtSACO/SN att ut-
fossila bränslen har fallit bort släpp koldioxid nyckeltal, efter-i måttet; av som
med mindre den relationen det den viktigaste växthusgasenåter-än äratt som
förs kan eventuell från och eftersom formuleratinte riksdagen harövergången
fossila till alternativa bränslen mål för reduktion koldioxidutsläp-mätas ett av
fullt Alla länder ratiñcerat klimat-ut. pen.. som

Kemikontoret tolkningen konventionen lämnar uppgifter deatttror av om
erhållna värden för industrin blir nationella koldioxidutsläppen.svår. Konven-

med utsläpp koldioxid har beslutat metoderna förIndustrin tionenstora av om
kanske bara flyttar verksamhet beräkning utsläppen siffrornasin såutom- attav
lands, vilket sken blivit ska internationellt jämförbara.Sverigeattger vara
bättre undvika koldioxidutsläpp. MiljövårdsberedningensIatt ursprung-

förslag nyckeltal fanns sektors-liga till en
§33Miljövårdsheredningens överväganden dock valtindelning utsläppen. harViav

industrialismens har från eftersomSedan början den indelningenavståmän- att
olika aktiviteter ökat sektorsindelningenniskan den önskvärdagenom

atmosfärens innehåll bidrar sektorerna processin-energi,transport,av gaser som
växthuseffekten,till dvs. den globala dustri möjliginte är att presenteram.m.

nyckeltaluppvärmningen. Koldioxid, hejdar med dagens statistik se ävensom
värmestrålningen fråntillbaka jorden 1. har ocksåNågra remissinstanserut

rymden, den viktigaste växthus- påpekat det de totala utsläppen ochär ärattmot
från mänsklig verksamhet. olika sektorers bidrag detinte ärgasen som
naturlig växthuseffekt förut- intressanta.En är en

för liv jorden,sättning på närmen
koldioxidhalten ökar, okar också jordens ö-s-esesrutadeomâr

77 77 i i 7 imedeltemperatur, vilket kan innebära globalt perspektiv hal-Sett måsteatt ettur
höjs. kustom- atmosfärenhavsytans nivå olika växthusgaserStora it.ex. ten av

då innebärråden kan dränkas eller drabbas stabiliseras på nivå attav en som
människans påverkan klimatsyste-översvämningar. på

Utsläppen koldioxid kommer blir skadlig. förinte Inommetav ramen
framför allt från förbränningen fossila för klimatförän-ramkonventionFN:sav
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dringar beslutades industri- beror framför allt vårDet1997 attatt ener-
länderna ska reducera utsläpp giproduktion till del baserassina så storav
växthusgaser med räknat vattenkraft, kärnkraft och biobränsle.5,2 procent
från Målet ska Utsläppen koldioxid har dock ökat1990-års nivå. nåttvara av
fram till har med cirka under 1990-taletåren åtagit sjuEU2008-2012. procent

minska utsläppen jämfört med 1980-talets Orsakensig nivåer.att gemensamt
med till ökningen framför allt ökadeåtta ärprocent. trans-

Riksdagen har tidigare beslutat biltrafik, ökad använd-att porter, t.ex. samt
koldioxidutsläppen från fossila fossila bränslen el- ochbränslen ning inom vär-av

ska de meproduktion.år inte2000 större änvara var
och koldioxidutsläppen efter år1990, att

ska minska. Internationell jämförbarhet2000 6.3.6
gBåde Nordiska ministerrå-FN, Eurostat,

det, Tyskland och Storbritannien har6.3.5 Utvecklingen
iUtsläppen har och/eller koldi-Sverige halverats utsläpp växthusgaseri nästan av
jämför indikatorer. Alla ländersedan de svenska oxid blandår Om sina1970.

läm-utsläppen koldioxid eller ratificerat klimatkonventioneniav per person som
relation till har bland de också uppgifter de nationellaSverigeBNP, nar om
lägsta utsläppen bland OECD-länderna. koldioxidutsläppen. harKonventionen

beslutat metoderna för beräkningom av
utsläppen siffrorna ska inter-så att vara

jämförbara.nationelltUtsläpp koldioxidav
koldioxid finns också medUtsläpp avton/år1000
för Världsbankens arbeteinom ramen90000

med indikatorer World developmentq
80000 koldioxid-indicators. de totalaFörutom

koldioxid-utsläppen redovisas där även70000
tillutsläppen relateradecapita samtper

60000 BNP.

50000

40000
i6.4 Bensenhalt luft

30000

20000 Miljövårdsberedningens förslag till6.4.1
nyçksltal.

10000 .. . .. , .,TMiljövårdsberedningen föreslår följande
nyckeltal luftkvaliteten:mått på0 som

1980 19841982 1986 1988 1990 1992 1994 1996
Naturvårdsverket,Källa:SCBoch förlPCC. tätortsluft mg/m3 luftBensenhalt i0

någotDiagrammetbaserat uppgifter skiljersig iär som
förhållandetill deuppgifterSverige till internatio-lämnar den
nellaklimatkonventionen.

frånFrämstaskillnaden utsläpp internationelltäratt
ingårflygsochsjöfartsbunkringoljainte i redovisningenav

till klimatkonventionen.uppgifterDe redovisassom
internationelltdärförlägre.är
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Miljövårdsberedningens tidigare6.4.2 förslag regler avgasutsläpp från motorfor-är om
remissinstansernasgsynpunkterqqh don regler luftkvalitet.samt om

nyckeltal fanns med Miljö-inte i cancerframkallandeDetta Bensen är ett
vårdsberedningens tidigare förslag SOU finns luftföroreningar.i Ben-ämne som
1998:15. det förra förslaget föreslogs bensin med till femI ingår isen upp pro-
följande nyckeltal: vilket den högsta tillåtna halten.ärcent,

dunstar från bensinen och släppsBensen
Antal dagar Naturvårds- med bilavgaserna;år därmed utsättsut- per som
verkets gränsvärden för luftförorening- befolkningen framför allt föri tätorterna

och gränsvärden för marknära luften.bensen bildas också vidi Bensenar ozon
överskrids förbränning, speciellt vid Vedeldning.

Enligt Miljöhälsoutredningen SOU
påpekades blandremissvaren kan bensen framkallaI 1996:124 leuke-annat att

gränsvärdena för luftföroreningar myck- mi, andra cancerformer. Enligtävenmen
sällan överskrids och det därför utredningeninte kan bensen ocksået att ge upp-

bra indikator. hov till och olika ochmutationer DNA-är en
Flera har påpekatremissinstanser kromosomskador. utsläppDagensatt av

hälsoindikatorer bör finnas blandmed bensen beräknas leda till cirka 30 cancer-
de nyckeltalen. fall varje i Sverige.årgröna

fannsnyckeltal medDetta inte i
Q:fl:§MÃJÖYåEFElEL-5UDESE§,Öl/ewägande" Miljövårdsberedningens tidigare för-
Luften utomhus påverkar alla männi- slag. följa utvecklingen för vissaFör att

Luftenskor. måste så männi- hälsoskadliga kolväten dock bensenärattvara ren
skors hälsa djur, och kultur- bra Hälsoindikatorer efterlys-mått.växtersamt ett
värden skadas. Generellt harinte också några remissinstanser isett tes av
luftkvaliteten förbättrats under samband med beredningens förraår, be-senare

finnsdet fortfarande rad tänkande SOU 1998:15. ocksåDetta ärmen en pro-
blem lösa. skäl till beredningen ochatt övervägtett att

Hälsoriskerna med luftföroreningar föreslagit bensenhalt tätortsluft. kani Vi
framför allt tätortsproblem, där också konstatera omställningär ett att en av

den källan generellt skulle påverka nyckel-största är vägtra-sett transportsystemet
fiken. luftföroreningar dag talet.De isom
bedöms viktigast gäller effektervad Miljövårdsberedningens tidigareIvara

luftvägarna kvävedioxid,på betänkande föreslogs nyckeltalet antalär ozon,
inandningsbara partiklar och dagar Naturvårdsverketsårcancer- per som
framkallande luftföroreningar. gränsvärden för luftföroreningar och

Olika luftföroreningar gränsvärden föri Sverige marknära över-ozon
beräknas förorsaka hundra fall skrids.några påpekadesremissvarenI attav
luftvägssjukdomar kräver sjukvård gränsvärdena för luftföroreningar myck-som

och betydligtvarje fler fall med lindri-år, sällan överskrids och det därför inteet att
effekter. Luftföroreningar beräknas bra indikator.ärgare en

dessutom mellan och100 1000ge can-
cerfall årligen i Sverige. betydelseAv stor
för minska utsläppen från vägtrafikenatt
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bensenhaltenVidmål mätning vinter-6.4.4 Beslutade av
förutsläppen tid svenska detRiksdagen har beslutat i inomtätorteratt av ramen

däribland kallade urbanmätnätet medel-cancerframkallande visarsåämnen,
jämfört värdena för vinterhalvåretbensen, ska halveras till variationerår 2005

mellan de flesta liggermed utsläppen I1995. tätorterorterna.
dock bensenhalten luften den låg-för miljömedicin, iInstitutet IMM, över

harhar lågrisknivå risknivå angivit.angivit mg/m3 IMM1,3 somen
0,4ppb långtidsmedelvärde. Detsom

halt teoretiskt skulleden Internationell jämförbarhet6.4.6motsvarar som
nyckeltalet utsläppmedföra livstidscancerrisken Tyskland använder1

baseras riktlinjer och Storbritannienvärde VOC,påDetta100 000. mäterav
antal dagar med luftföroreningarfrån Världshälsoorganisationen WHO. över
gränsvärdena. har medFN en
indikator för luftkvalitet iUtvecklingen6.4.5 tätorter.

luften har minskat underBensenhalten i
beror främst minskad1990-talet. Det

katalytiskbensenhalt bensinen ochi
försurande ämnen6.5 Utsläpp avpersonbilar.bensindrivnaavgasrening i

Miljövårdsberedningens tillförslag6.5.1
nyckeltal

vinterhalvårsmedelvärdei olikaBensenhalt, föreslårMiljövårdsberedningen två mått
variation mellanortertätorter försurandeutsläpp ämnen:avUE/m

Bensenhalteni tätort- svaveldioxid årUtsläpp ton/0 avsluftharminskat,men Utsläpp kväveoxid ton/ årändåligger över - av
Iágriskniván.

Miljövårdsberedningens tidigare förslag6.5.2
remissinstansernassynpunkteroch

tidigare förslagMiljövårdsberedningens
försurningentill nyckeltal för mätaatt

följande:SOU 1998:15 var

mark nedfallet för-Andelen där- av
överskridersurande inteämnen

kritisk belastningsnivå
försurandeUtsläpp ämnen° av

till respektivesektorsvis och relateratLágrisknivå
1 forädlingsvärdesektors

det braFlera remissinstanser ärattanser
95/96 96/971992/93 93/94 94/95 fokuseratMiljövårdsberedningen haratt11 orter18 orter25 orter28 orter33 orter

försurningsproblematiken valetIultvårdsforskningURBANmätet.Källa:Institutetlör och men avvatten-
föranlett del synpunkter.nyckeltal har en

första nyckeltaletdet gäller detNär -
nedfallet försuran-andelen mark där av
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de inte överskrider kritisk belast-ämnen det gäller detNär andra nyckeltalet -
ningsnivå kom bl.a. följande synpunk- utsläpp försurande sektorsvisämnenav-

frånin remissinstanserna: och relateratter till respektive sektors föräd-
ochVäg- transportforskningsinstitu- lingsvärde kom bl.a. följande synpunk--

VTI, nyckeltalet borde ha fråntet, att remissinstanserna:anser ter
följande lydelse: andel mark där nedfallet Skogsstyrelsen föreslår nyckeltaletatt

försurande mindre denämnen är åtminstoneän vad gäller skogs-av omprövas
kritiska belastningsnivån. näringen, eftersom produkterna därifrån

SMHI påpekar det kan uppstå lederatt tillnämndaersätter varor som
svårigheter analyser nyckel- utsläpp.göraatt av
talets utveckling tideni och dess skriverLRF ammoniak tillavgårattgeogra-
fiska fördelning. luften från all stallgödsel och omvandlas

Energimyndigheten understryker där till ammonium. Ammoniumjonenatt
huvuddelen försurande nedfall beror faller till marken, ochav när växternaner

föroreningar utanför landets kvävetgränser. i ammoniumjonen efter-tar upp
Nyckeltalet därmed framför alltär lämnas vätejoner och marken försuras.en
indikator hur miljöarbetetpå fortskrider Ammoniumjonen docktransporteras
i närområdet. långainte sträckor faller ofta iutan ner

Göteborgs kommun påpekar de närheten utsläppet. LRF detatt attav anser
totala utsläppen också mycket viktigaär inte rimligt jordbrukssektorn lastasär att
med hänsyn till utsläppens effekter, dvs. för den försurning sker denpåsom egna

utsläppen liggamåste under kritisk odlingsmarken,att och tycker därför att
belastning. enbart utsläpp sker utanför densom

Gävle kommun framhåller det odlingsmarken ska räknasatt med iegna
krävs säkerställd metod beräkna nyckeltalet.atten
området för kunna fram nyckelta- SACO/Agrifackatt harta svårt huratt se
let. Både indata mätstationernas utform- indikatorn skulle kunna påverkanmäta
ning, placering och täthet och beräk- miljönpå följd försurandesom en av
ningsmetoderna måste validerade. utsläpp. Indikatorn utsläppenmätervara av

påpekarLRF den kritiska belast- försurande frånatt olika sektorerämnen
ningen inte överskrids jordbruks- och ingenting annat.
marken eftersom dessa arealer kalkas. Kemikontoret nyckeltalet kantror att
Bondens åtgärder neutraliserar det fungera förhållandevis bra.sura
nedfallet och nyckeltalet kommer Miljöförbundet Jordensatt Vänner på-
peka ökad uthållighet. pekar utsläpp försurandeatt ämnenav

SACO/SN skriver negationer lätt sektor dividerat medatt respektive sek-per
blir vilseledande, och i detta fall kan förädlingsvärde bra, vill ändåtors är men
intrycket bli det legitimt med markär nyckeltalet bytesatt till utsläpp försu-att av
där det nedfallet överstiger den kri- rande capita.ämnensura per
tiska belastningsnivån. bättreEtt mått

andel mark där nedfallet överskri- Miljövårdsberedningens6.5.3vore överväganden
der kritisk belastningsnivå. Svaveldioxid och kvävedioxid medför

Miljöförbundet Jordens villVänner risker för såväl miljö, människor och
ha tillägg andel sjöar/skogsmark kulturföremål.som

försurade.ärsom
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städeriallergiutveckling änomfat- och störredag ärutsläpp iFörsurande ger
landsbygden.alltframföreffekter påtande negativa

lung-ocksåpåverkar vårKvävedioxidochvattendragenskogsmarken, sjöarna,
risk för luftvägsin-ökadochfunktionochsvenska sjöarnagrundvattnet. De ger

förstär-Kvävedioxidbarn.hosfektionerförsurning.känsliga för Imarkerna är
ochreaktioner,allergiskakerförsvun-exempelvishar mångadag personerarter

ökad risklöpermed attförsurade sjöarna.från de astma mernit
har intekvävedioxidHalternabesvär.lagras inedfalletDet naturen avsura

kraftigtlika i våraminskatskadorna. tätortertidlångoch det somatttar reparera
bidra-eftersomsvaveldioxid,helt, halternaupphörÄven nedfalletdet avom sura

till 70-80kväveoxider i tätorterinnanårskulle det minst 50-100 getta avmar-
Undervägtrafiken.frånhärröråterhämtat sig.harken procent

använd-ökadedock den1990-talet harutsläpporsakasFörsurningen avav
bensinbilarikatalysatorerningen gettkväveföreningarochsvaveldioxid avsom

minskande effekt. Natur-märkbartochluften tillomvandlas i ämnen ensura
cirkaberäknade årvårdsverket 1990ofta ligger attområdennedfaller över som

vidbormänniskor i SverigeUtsläppen 000utsläppsstället. 300frånlångt som
förtrafikeradestarktenergianvänd-frånframför allt gatorkommer exponeras
detöverstigerkvävedioxidhalteroljekraftverken,kol- ochningen somavex.

gränsvärdet.nuvarandearbetsredskap, sjö-flygtrañken,ochväg-
svaveldioxidmedHälsoriskernaindustrier.frånfart och vissa -

luftvägssjukdomarandraochbronkitdetochMellan 3020 procent suraav -
1950-taletredanuppmärksammadesvåraberornedfallet i Sverige egna

koncentratio-högamycketperiodvisdålän-från andrakommerutsläpp. Resten
smogepiso-samband meduppkom iStorbritannien,Tyskland,exempeltillder, ner

städer.europeiska Denmotsvarande der i mestDanmark. PåochPolen stora
smogkatastrofen inträffade i Lon-kändasvenska utsläppvårasätt transporteras

medmänniskorfleradådonförsurning i 1952,minskaandra länder. tusentill En
avledhjärtsjukdomarochlung-kroniskavåraförutsätterSverige ävenatt grann-

Halternaluftföroreningarna.följdtillminskar sinadrastisktländer i Europa av
grundstädernahögamycket idåförsurandeutsläpptotala ämnen. varav

bostäder-individuell uppvärmningsvaveldioxidutsläppenmåsteDessutom avav
hal-högainnehållakanmed kolNord-sjöfarteninternationella ifrån den somna

svavel.Östersjön kraftigt.minskaochsjön ter av
halternaharsvenskadeskadornaminska I tätorternaåtgärd förSom atten

1970-taletsedansjunkitomkringkalkas avsevärt500försurningen 7 som enav
eldningsoljasvavelhaltminskad iföljdSverige.ivattendrag varje årochsjöar 700 av

fjärrvärmeanläggning-byggandetochkombinationiFörsurande ämnen av
SOUMiljöhälsoutredningenpåverkar Avluftföroreningarandramed ar.

svaveldioxidhal-framgår1996:124Miljöfaktorerhälsa. attmänniskorsockså
tiden iförsvenskaifaktorerärftliga tätortermedtillsammanshar terna nu

gränsvärde-underalltid liggerutvecklandebetydelse för settstortastmastor av
svaveldioxidhalter-därfördagunder-internationella I utgörochallergi,och na.

hälso-knappast någotvåraför irisken tätortertydersökningar på astma-att na
längre.problem

50



Utsläpp försurande har 1997/98:56 föreslagitämnen mål inne-av ett som
också medfört skador tekniskapå bär utsläppen kväveoxider frånmate- att av
rial, kulturhistoriskt värdefulla byggna- transportsektorn ska minskas med 40
der och kulturföremål. Ett antal till år jämfört medstort 2005procent 1995.
hällristningar kommer exempelvis tidigare måletDet inte nåddesatt som- -helt utplånade inom tjugoårspe- kväveoxidutsläppen skulle minskavara atten var
riod nedbrytningen får fortgå i med till30 jämförtår medom 1995procentnuva-
rande takt. års nivå.1980

det förraI betänkandet SOU
föreslog1998:15 Miljövårdsberedning- 6.5.5 Utvecklingen

nyckeltalet andel mark där nedfallet Utsläppen svaveldioxid haren minskatav
försurande inte överskriderämnen med drygt och80 utsläppenav procent av

kritisk belastningsnivå nyckeltalet kväveoxider medsamt sedan15-25 procent
utsläpp försurande sektorsvisämnen innebär1980. Det har nått måletav att
och relaterat till respektive sektors föräd- för utsläppen svaveldioxid, inteav men
lingsvärde. för kväveoxid.

För åskådliggöra den första indi- Minskningenatt utsläppen berorav
katorn karta bäst. finnsTyvärr främst bättre reningsteknik, ökadvore en
ingen sådan karta tillgänglig, och dessut- energihushållning, minskat svavelinne

luftföroreningarnas försurandeär håll oljai och frånövergång oljaom till el.
effekt långsam vilket innebär rad gamlaEn industrianläggningaren process

karta med sannolikhet skulleatt har också lagts ned.storen
likadan under lång tidsperiod. Minskningenut de försurandese en av
Miljövårdsberedningen har därför i utsläppen innebär dock inte försur-att

stället valt belysa utvecklingen deatt av
försurande utsläppen nyckel-attgenom
talet dels hur många svavel-tonanger
dioxid, dels hur många kväveoxidton

Sverige släpper varje år. Dessautsom
uppgifter finns redan tillgängliga årligen

kalladeså modellbaserade skatt-genom
ningar. blandData utgörs annat av upp-
gifter bränsleförbrukning, tekniskaom
förbrännings- Utsläpp svaveldioxidoch och kväveoxidprocessdata O Kväveoxidavsamt
emissionsfaktorer. 0 svaveldioxid1000ton

Beräkningsaknas- - -
500mål6.5.4 Beslutade O ___ .Målet för de svenska -svavelutsläppen . -400 .är - - - - - c- - n lminskning Målnivåmed under80en procent

kväve-300perioden 1980-2000. Ett mål ärnytt att oxid
de svenska utsläppen svaveldioxid till 200av
luft ska Mâlnivâminska med 25 till årprocent svanl- 100jämfört2010 med års1995 nivå. dioxin

Regeringen har nyligen deni trans- o
portpolitiska propositionen 1980prop. -83 -85 -87 -89-90-91-92-93-94-95-96

Kalla:SCB Naturvårdsverket,och Na18SM.
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Miljövårdsheredningens tidigare förslag6.6.2försurandeningsproblemet Deär över.
synpunkterremissinstansernasochmarkanvänd-nedfall ocheffekterna av

för-tidigareMiljövårdsberedningensför vad Iunderskridaning måste gränsen
för pånyckeltal visafleraslagförenligttål för attochmark attvatten angavsvara

sek-och övrigaföretagenshushållens,utveckling.hållbarlångsiktigtmed en
ekologiskttillomställningmiljökvalitets-långsiktiga ettdetnå torersFör att

nyckeltalFöljandesamhälle.hållbartned-detförsurning måstemålet för sura
omställningenmåttföreslogsminskasvavel och kvävefallet i Sverige somav

miljöanpassade färdsätt:från tilltillmedytterligare 70 procentupp
uppskattarRegeringendagens nivå. att

Andel invånareminskamåstesvavelutsläppen Sverigei promenerar,som°
ochkollektivtrafik tillåkerellercyklarkväveoxidut-ochmed cirka 25 procent

arbetetfrånmedjämförtmedsläppen 40-70 procent
miljöklassklassas iÅr bilar 1Andelcirka 00017dagens nivål8. 1990 som-var

bilAntal invånareslutetSedan 1980-försurade.sjöar per0av
svenskade sjö-försurningentalet har av

nyckeltaletförstagäller detdettack Närblandminskat, annat varearna
andelen invånareföreslogsför-harsjöarna. Däremotkalkningen somsomav -

kollektiv-åkercyklar ellerskogsmarkensvenskadensurningen promenerar,av
lämnadesarbetetoch fråntrafik tillminskat.inte -

frånsynpunkterföljandebland annat
remissinstanserna.jämförbarhetInternationell6.5.6

förslagetuppfattarSocialstyrelsenförsurandeutsläpp ämnenMått av
tillalternativetmått påbland FNzs, attsåvälmed Eurostats,finns ett resasom

bil.med Måttetarbetetoch från sägerTysklandsochministerrådetsNordiska
mycketSocialstyrelsen såinteenligtdetförslagdessasamtligaindikatorer. är omI

skertrafikarbetehurkväveoxider utanochsvaveldioxid mäts. stort egensomsom
nyckel-föreslårSocialstyrelsenbil. att

följande vis:formulerasställettalet i
km/transportarbetemängdentotalafärdsättMiljöanpassade6.6
andelfrån arbetet,till ochperson samt

skertransportarbete intedetta somtill avMiljövårdsheredningens förslag6.6.1
bil.mednyckeltal egen

transportforskningsinsti-ochföljandeföreslår Väg-Miljövårdsberedningen
nyckeltalet tillmodiñeravilltillomställning attmedborgarnas tutetmått

rutinbetonadealla veckansgällafärdsätt:miljöanpassade resor,mer
närvarandeförfritidsresornaeftersom

ochresandeallthälftencirkaoch frånfärdsträckan tillAndel utgör av° av
tredjedel.baraarbetsresornatill fots,skola runtarbete och görs ensom

följan-föreslåruniversitetUppsalakollektivaellercykel genomper
andelennyckeltalet:omskrivningdeexempeltilltransportmedel avsom

ellercyklarinvånareellertunnelbana tågbuss, promenerar,som
från arbete iochkollektivtrafik tillåkerkrn/personbiliPersontransporter°

kollektivtrafikdenförhållande tilloch år som
erbjuds.

1997/98145,Sld107proposition18Regeringens
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Lunds universitet hushållens Uppsala föreslåruniversitet följandeattanser
trañkarbetetotala bör nyckeltal. formulering nyckeltalet: andel bilarutgöra av

utredningen harMan inte klassas miljöklassi alla bilar.att 1anser som av nya
beaktat endast fjärdedel Lunds universitet nyckeltaletatt utgörs atten av anser
arbetsresor. bör Möjligheternautgå. användaatt

Energimyndigheten nyckel- begreppet miljöklass i Sverige helttror att är
talet kan leda till målkonflikter med flera avhängigt hur förslag till direktiv inom
andra politikområden. har utformas.Man inte EU
bedömt orsakskedjor och konsekvenser Energimyndigheten nyckel-attanser
med de åtgärder kan komma talet lider den svagheten klassning-att attsom av
genomföras med anledning utveck- miljön tiden troligen kommeröverav en av

Ävenling för olika indikatorer. förändras.måttens bättre indika-Det äratt som
relevans kan ifrågasättas. Fortsatta använda drivmedelsförbrukningöver- tor att
väganden bör vilka inkluderar dels utsläpp olika miljöpåverkandegöras, samt av
hela samhällets transportarbete, dels dels totalt personkilometer,ämnen per-

fordons- och drivmedelsteknik. dels tonkilometer.även per
Länsstyrelsen Gävleborgi de Länsstyrelsen Gävleborgiatt attanser anser

flesta bilresor fritiden och det den nuvarande miljöldassningen bilargörs att av
därför önskvärt med harmått begränsat värde eftersom denär inteett ettsom

detta. relaterad till koldioxidutsläppen frånmäter även är
SACO/SN aspekt bilarna.attanser en som

borde med möjligheten till Karlskrona kommun detär ärattvara anser
distansarbete. Nyckeltalet bör kopplas viktigare miljöanpassaatt transportsys-
till transportpersondagar, dvs. andelen fordonsbeståndet. Skadoräntemet som
dagar individ till orsakas för ökande bilism anpassadtransporterassom en av en
arbetet med bil. Målsättningen infrastruktur glöms ofta bort debatten.iäregen
så möjligt. kan0 Då Göteborgs kommun nyckel-nära procent attsom anser
både distansarbete och samåkning fångas talet bör andelen fordon. Ett annatvara

vilket fallet.inte nyckeltal skulle kunna den totalaärupp, annars vara
tycker nyckeltaletLO förbrukningenmotiverat, miljöanpassade bräns-äratt av

påpekar utformningen kan len.attmen
behöva SACO/Agrifack undraröver. vad nyckel-ses

det gäller det andra nyckeltaletNär talet har med hållbarhet göra.att-
andel bilar klassas miljöklassi Miljöförbundet Jordens vill1 Vännersom -
lämnade remissinstanserna bland ha nyckeltalet mängden nysålda bilarannat
följande synpunkter: klassas miljöklass jämförti med1som

och transportforskningsinstitu-Väg- mängden andra nysålda bilar.
miljöklasserna för bilar det gäller Miljövårdsberedning-Närtet attanser

används och dagsläget,jämt i och tredje förslag till nyckeltal för miljö-nätt ens
det högst osäkert detta anpassade färdsätt antalär invånaresystemom per-
kommer betydelse sikt.någon bil lämnade blandremissinstansernaatt -

förslår nyckeltalet bytsMan följande synpunkter:att mot annat
andel bilar drivs förnybara bräns- och transportforskningsinstitu-Väg-som av
len eller andel bilar drar mindre Miljövårdsberedningens för-än tet attsom x anser
kWh mil och fordonsvikt. slag betydligt bättre mått måttetton är änettper
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flera bilarpåverkan frånEko-genomsnittlig beläggning bilar.i motsvara nya
teknik.bara med bättrehållbarhet påverkaslogisk inte av

antaltyckerbilarhur SACO/ SNkörsträckan många attävenutan passagerareav
bättretransporttillfälle mått.destomindre bil körs,finns. är ettperensom

börindikatorn utgålivslängd får den sannolikt. LOlängre Om attanser
bilåkandetfögaeffektivare, eftersom detfärre bilardäremot utnyttjas säger om
bilfrekvenshögför- och intrycketförnyas ochbilparken snabbarekan att enger

motverkas.generellt börmiljöprestanda.med avseendebättras
Jordens före-Miljöförbundetnyck- VännerStockholms universitet attanser

till: mängd ben-nyckeltalet bytsviktig slårindikerar aspekteltalet är atten som
användsdiesel och flygfotogennyck-dematerialiseringssynpunkt sin,från som

utvecklas positiv år.eltalet kommer iatt peren
blirbilpoolskonceptetriktning om

Miljövårdsberedningens övervägandenlyckosamt. 6.6.3
källan till luft-Vägtrañken denlantbruksuniversitetSveriges störstaärattanser

särskiltföroreningar och buller, ibensinförbruk-stället kan användai tätor-man
till ekolo-omställningeneftersom capita-mått Förning ettterna.perper person,

bådesamhälle krävs min-giskt hållbartofta relevant BNP-mått,änär permer
från bilarna och min-skade utsläppinternationella jämförelser.speciellt vid ett

bilåkande.län skatLänsstyrelsen Blekingei attanser
bensinbilar harKatalysatorerna påbeläggningsgraden bättre mått.är ett

bilarförbättringar.nyckel- inneburit Dekommun föreslårKarlskrona stora
avgaskrav släpperklarar årslandbaserade långvägatalet volymen 1989 utsomav

mindre kolvätenomkringgodstransporterkm järnväg 80100 procent
kväveoxidermindreochlastbil.kontra 70 änprocent

1980-talet. Katalysa-nyckel- bilar fråntycker mittenGöteborgs kommun att av
effekt koldiox-det har dock ingen påändåtalet intressant,är att torernaansermen

idutsläppen.bilanvändningen.knappast måttär ett
teknikutveckling, blandfortsattkommunförbundet tyckerSvenska Enatt

fordon, kanmiljöklassademedmedkan måttmåttet ersättas annatett som
behöverutsläppen.minskabränsleförbrukningen. Dessutombeskriver Eurostat

bränslen utvecklas.miljöanpassadestatistik förfram nationellhar tagit nya
biltrafiken fortsätterden totalaförfossilt bränsleanvändning Menmotor- omav

till-utsläppenminskar ändå inteökadet finnsfordon capita. interna-Där attper
trafikplaneringräckligt.bör de Satsningar påstatistik ochtionell parametrar

därförkollektivtrafikökad andeljämför- ochförsta hand för ökaanvändas i äratt
utsläppen ska bliförförutsättningmellan länderna.barheten atten

enskilde kan påver-tillräckligt låga.Industriförbundet undrar vilken Denväg-
medve-egentli- ka miljöbelastningennyckeltaletledande information attgenom

Framför alltvälja färdsätt. ibehovetinget tätorter ärDet säger tetom avgen ger.
bilfrån köradet ofta möjligt avståfrån arbets-nödvändig till och attatttransport

och från arbetet.infrastruktur tilleller aktuellplatsen om
första för-Miljövårdsberedningensmedger alternativa IDessut-transportsätt.

förnyckeltal föreslogs måttbil slag till tvåmiljöpåverkan från äldrekan attenom
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frånAndel färdsträckantill och arbeteochbelysa bilanvändningen dels andel bilar av- skola företas fots.till cykelellersom permiljöklass delsi antal bil.invånare per kollektivt
Flera remissinstanser detansåg att var

belysaintressant genomsnittlig °/o färdsträckanatt avmer
beläggning bilar. Efteri samråd med flera 100

och myndigheter föreslårexperter nu 90Miljövårdsberedningen indikatorertvå
för miljöanpassade färdsättvåramätaatt 80

dels antal fordonskilometer invå-per- 70dels andelen färdsträckan till ochnare, av
från arbete och skola till fots,görssom 60

ellercykel kollektiva trans-per genom
50portmedel.

Några remissinstanser poängterar att 40
fritidsresor ofta omfattandeär änmer går.cyklar30arbetsresor och därför bör inrik-att man åkereller

kollektivtfritidsresornasig stället.imätata att 20 knappt20%
Miljövårdsberedningen det färd-att avanser

sträckan.10ändå bör till och från arbetevara resorna
mätas.eller skola bör fritiden harPåsom 0

1978 -85 -94-95-96särskilda behov exempelvisman som
Källa:Riks-RVU,SCB.innebär det kan väljasvårareatt attvara

förbort bilen dessa resor.

mål med bil ökade mel-6.6.4gBeslutade Persontransporterna
finns mål fråninget riksdagen eller lanDet och för sedan minska1978 1995, att

för dettaregeringen nyckeltal. mellan och minskningenDen1995 1996.
beror troligtvis bensinskatten höj-att
des. nyckeltalet6.6.5 Utvecklingen visar i sinDet ärtur att

cyklar ellerVi åker kollektivt mellangår lättrörligt och känsligt för exempelvis
och färdsträckan till och styrmedel.15% 20% av

Ävenfrån arbete och skola. devisar för dettaDet det viktigtmått är attresva-
neundersökningar Jämför-gjorts. förmätningarna varje år jäm-görs attsom

levnadsundersökningarbara har inte förlig statistik och därmed hur utveck-se
regelbundet, därför saknas statistikgjorts lingen Hittills finnsgår. bara jämförlig

för vissa år. statistik för frånvissa 1970-talet till dag.år i
det gäller det andra hurNär måttet-
kilometer bilmånga åker Internationell5-5-5per person

T , Toch kan konstateraår bil- indikatorvårt saknas ochDenna i EU:s FN:sattman-
åkande har ökat de decennierna. förslag. för VärldsbankensInomsenaste ramen

indikatorarbete World development
indicators finns däremot hurmåttett

kilometer alla bilar land åkermånga i ett
totalt Antalet bilar land mul-år. i ettper
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till total mängd kate-genomsnittliga färd- antingen inomtipliceras med den ras
antalet och föreslårministerrådet eller invånaresträckan. Nordiska gorinmäter

antalet ISO-certifieradeför kollektiv-antal fordonskilometrar att angerman
företagEMAS-registreradeStorbritannien ellertrafiken huvudstäderna.i per

miles vägtrañkhar med antal invånare.mått tusenett
pekar alter-Uppsala universitet påår. ettper

andel företag efternyckeltal:nativt stor-
offentliggör miljö-leksgrupp ensom

miljöcertifierade företag6.7 Antal redovisning.
bara antaletLunds universitet attanser

enligtregistrerade anläggningar EMASMiljövårdsberedningens tillförslag6.7.1
bör användas mått.nyckeltal som

län påpekarföljande Länsstyrelsen BlekingeMiljövårdsberedningen föreslår i
företa-certifieringen saknasföretagens mått pånyckeltal imått på attom-som

och produkter.ekologiskt hållbartställning till råvarortransporterett gens av
järnvägs-/sjötransportersamhälle: måttEtt av

totalt transporteradgods förhållande tilli
illustrera detta.certifierade godsmängd skulle kunnaAntal företag är0 som

Certiñeringen innebärmiljöstyrningssystem i sig inte någonenligt EU:s
produk-för den tillverkandeEnvironmental garantiEMAS Manage- att

miljöanpassad.Scheme eller denand Audit ärment ten
tveksamKarlskrona kommuninternationella standardiserings- är om

bra informa-nyckeltalet tillräckligtmiljöstyrnings-organisationen ISO:s ger
för miljön dåligföretag medtion. EttISO 14001system en

certiñeringenprodukt kan klara om
uppfyller ISO-kra-produktionensjälvaMiljövårdsberedningens tidigare förslag6.7.2

remissinstansernassynpunkteroch ven.
certifie-påpekarMiljövårdsberedningens tidigare förslag Gävle kommun att

kostarkrävandeförslagmed det ringen äröverensstämmer process somsom nu en
haroch Alla företagmycket tidföreslås. pengar.

Nyckeltaletmiljöcertiñeralämnades bland råd sig.Vid interemissomgången att
bild till-kan då snedvridenföljande synpunkter från remiss-annat ge en av

från företagenståndet då miljöpåverkaninstanserna:
från småskaligtill delen kommerRiksrevisionsverket saknar störstaen mer

verksamhet.diskussion kring miljölednings-kritisk
nyckel-Skogsindustriernaoch CertiñeringenISO EMAS. attsystemen anser

relevant.automatiskt miljöbelast- talet kaninnebär inte att vara
SACO/Agrifack undrar vad dettaföretaget reglerarfrån lågningen är utan

med hållbarhetmed mil- nyckeltal harendast företagets arbeta görasätt attatt
stryks. Avgörandeföretaget och vill nyckeltaletjöfrågor, vilka miljömålinte att

dels de miljö-hållbarhetsperspektiv ärsätter. ur
vilkaframsteg dels bran-Stockholms skriver de inomuniversitet görs,att som

finns etablerade.kunna relate- scher dessabsoluta nyckeltalen skulle system
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småföretag utvecklar syftar försetill näringsliv och offentligMånga system attegna
för och intresserademiljöstyrning inte verksamhet med verktyg bedrivaär ettatt

eller förebyggande och kostnadseffektivt miljö-ISO.EMASav
ordet antal borde arbete. handlar bl.a. ha tydligaSACO/ SN Detatt attanser om

med andel. mål och riktlinjer, ansvarsförhållandenersättas
indikatorn relevant och för följa och redovisarutinerLO äratt attanser upp

dess resultaten miljöområdet. grund-inte någon på Ettäven systemom anger
miljöarbetet. Andel läggandegiven nivå på krav verksamhetenär är stän-att att

föredra framför antal. förbättras.digt ska Miljöledningssyste-
från det med därför viktiga hjälpmedel förNUTEK utgår ISO äratt attmen

åsyftas förbättra miljön.ISO NUTEK14001. attanser
nyckeltalet missvisande då det knap- har utvecklat miljöstyrningssys-EUär

realistiskt eller eftersträ- ochsig den internationellaEMAS,ärpast temetvare
alla svenska företag ska standardiseringsorganisationen harISOvansvärt att vara

14001-certifierade eller fram SyftetISO EMAS- tagit ISO 14001.systemet
registrerade. bättre nyckeltal antal med dessa arbets-etableraEtt är ärsystem att
företag arbetar enligt för miljöarbetet.rutiner skaISO EMAS14001- Inomsom
strukturen och/eller redovisar miljö- företagensitt exempelvis granskadutge en
arbete. bör alltså och godkänd miljöredovisningDet varje år.mätas ärsom
företag/verksamhet bedriver synpunkt kom frami i remiss-Enettsom som
objektiv systematiskt miljö- Miljövårdsberedningensmening omgången av
arbete. första nyckeltal SOUgrönarapport om

certiñeringen1998:15 inteatt auto-var
Miljövårdsberedningens matiskt innebär miljöbelastningen651.3 överväganden att

för företagetmåste från låg detta endastFöretagen ärta ett stort att utan attansvar
omställningen ekologiskt hållbar reglerar företagets arbete medsättmot atten
utveckling ska framgångsrik.bli miljöfrågor. MiljövårdsberedningenMånga in-
företag vidtar redan åtgärder till skydd detta ändå detistämmer attmen anser

miljönför vad krävs lagar bra hur miljöfrågornai mått påutöver är ettsom
föreskrifter.och Sådana vikti- förs företagens verksamhet.initiativ in i Certi-är

driveroch utvecklingen. ñeringen innebär också företagetpå attga
företagen handlar arbetar med ständiga förbättringarmiljöanpassaAtt

begränsa den direkta identifierainte bara miljöaspekteratt attom genom av
miljön, till exempel från verksamheten, förpåverkan mål miljö-sätta upp

industriella utsläpp. Hela verksamheten arbetet utforma föroch nåattprogram
målen.miljöanpassas. miljöledningssystemenmåste Företagens Genom attpro-

påverkar till exempel miljöndukter introduceras bygger företageni Sverige
livstid vidunder hela sin förutsättningar för arbeta förråvaruutvin- attupp-

tillverkningen, användningen, miljöförbättringar alla led verksam-ningen, i i
skrotningen och också vid heten.itransporter
alla dessa led. Tjänsteproducerande före- Antalet företag i Sverige certi-ärsom

påverka miljön, exempelvis ñerade enligtkan också ellerISO registrera-14001tag
inköp, de enligt sammanställs kontinu-sina EMAStransportergenom m.m.

Frivilliga miljöledningssystem, eller erligt och Miljöstyrningsrådet.SISav av
miljöstyrningssystem de också kallas, Statistiskt underlag finns redan till-alltsåsom
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till soptipp/deponi6.8 Avfallgängligt och behöver bearbetas.inte För
nyckeltalet börframtida redovisning av

kontrolldatum fastställas dåett Miljövårdsberedningens förslag tillen av 6.8.1
förslagsvisantalet företag kanDet nyckeltalgörs.

eftersom Miljövårdsberedningen föreslår följandeelleri maj juni varje årgöras
nyckeltal resursanvändningföretagens miljörapportsarbete kan ha mått påsom

avfallshantering:betydelse för certifieringstidpunkt. och

årmål Avfall till ton/soptippar6.7.4 Beslutade -
från ochfinns mål riksdageningaDet

för detta nyckeltal.regeringen Miljövårdsberedningens tidigare6.8.2 förslag
remissinstansernasoch synpunkter

med Miljö-nyckeltal fanns iinteDettaUtvecklingen6.7.5
förslagvårdsberedningens tidigare SOU

1998:15.
miljöcertifieradeföretagAntal

samband med såväl remissomgång-I
Antalföretag diskussioner har förtdei somen som400 / myndigheter harmed och dettaexperter

nyckeltal framhållits relevantensom
300 indikator för belysa resursanvänd-f att

resurseffektivitet och kretslopps-ning,
200 anpassning.

påpekadeUppsala universitet exem-
det Viktigtpelvis i remissomgången äratt100

väl lyckas hållahurmåttatt ett
framhöllkretslopp.i Manettresurserna

längrefort iså inte äratt resurserna1995 1996 1997 28/2-98
ochkretslopp har förlorat dem detta är

SISMiljömärkning.Källa: föreslogshållbart. Därför deinte två
andelenkontinuerlig ökning alternativa nyckeltal:sker energinDet anta- aven av

förnyelsebaralet miljöcertiñerade företag, kommer från energi-ännu ärmen som
källor mängden avfalldet bara liten andel det totala antalet capitasamt peren av

slutdeponi.företag infört miljöledningssystem. tillgårsom som
företag kommunförbundettotalt Svenska ansåg iaugustiI 1998 350var

det bättrecertifierade enligt eller AntaletISO EMAS. remissomgången attatt var
deponering avfall14001-certifierade företag använda nivån påISO 292 avvar

till exempelstycken och antalet EMAS-registrerade nivån påmått änettsom
påpekadeföretag stycken. materialåtervinning. Man114 attvar

nyckeltalet lättill-statistikunderlag för är
förslaget tillgängligt bakgrundInternationell jämförbarhet6.7.6 mot av

miljöcertiñerade saknas deponiskatt.Antal företag
Ävenför- Socialstyrelsen ande-nyckeltal de internationella ansågi attsom
avfall kundeslagen. len deponeras vara ensom

effektivlämplig indikator resursan-
vändning. Socialstyrelsen ansåg att ett
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sådant nyckeltal också har hälso- kunna resultatet arbetet ochFör atten se av
aspekt, eftersom deponier hus- för kunna föreslå åtgärder krävsstora attav nya
hållssopor innebär latent hälso- gediget uppföljningsarbete därett ett ett
problem. viktigt inslag den avfallsstatistikär som

Länsstyrelsen Blekinge län fram lite längre sikt kom-i ansåg varje år. Påatt tas
bra effektiviteten material- och varuflödesstatis-mått imäta ävenett att mer

resursutnyttjandet den restmängd tik bli viktig för skapa bild hurär att en av
dvs. deponerad använderinte utnyttjas, och hur giftervårasom resurser

mängd avfall. Minskningen depone- sprids miljön samband med tillverk-i iav
rad mängd avfall skulle enligt Länsstyrel- och konsumtion ochning av varor pro-

Blekinge kunnai län bra dukter.utgöra ettsen
effektivthur Miljövårdsberedningenmått utnyttjas. vill betonaresurserna

det behövs fler nyckeltal speglaratt som
Miljövårdsberedningens detta områdes utveckling ekolo-6.8.3 överväganden mot ett

Ekosystemens långsiktiga produktions- giskt hållbart samhälle. har därförVi
förmåga säkras. hushålla för de framtida nyckeltalenmåste Vi måste inom ramen
med de ändliga kapitel föreslagit flerase 7 nyckeltalt.ex. attresurserna grus,-
metaller, olja och framför allt för fram belyser detta område. Deatt tasgas som-
användningen dem medför områden pekar nyckeltal försvåra vi ärav
miljöproblem. stället bör använda materialflöden, användningen kemi-I av
förnybara kalier, konsumenternas produktvalinte än att samtresurser, men mer

förnyahinner dem. behöver miljöanpassad offentligVi upphandling.naturen
därför begränsa inflödet dessa flertalet dessa nyckeltal harFör inteav resurser av

ställetoch eller återanvända funnits tillgänglig föri återvinna statistik och vissa
dem det möjligt. krävs ytterligare utredningsarbete förnär är att

eller produkt har definieravi och välja själva nyckeltalet.När uten vara som
kastas och hamnar soptippen Miljövårdsberedningen föreslårpå ianvänt

kommer dessutom detta sammanhang färdigt nyckeltal.ämnen ettsom varan
består förr eller läcka till avfall läggermånga på vårHuratt ut tonav senare

mängder avfallomgivningen. bra indi-De soptippar i Sverige varje år ärsom en
läggs därförvåra soptippar kator för belysa resursanvändning,måste att
minska. Avfall bör första handi resurseffektivitet och kretsloppsanpass-mini-

därefter återanvändas, material- Nyckeltalet kan också redovisasning.meras,
för-återvinnas, energiutvinnas med befintlig statistik.genom

bränning och läggasi sista hand Indikatorn fanns med bered-inte i
deponi/soptipp. förra förslagningens SOU 1998:15,

Miljövårdsberedningen de synpunkter lämnats fråniattanser men som
avfalls- och kretsloppsarbetet viktiga flera remissinstanser de diskussio-iär samt

arbetetdelar med skapa långsik- förti har med ochatt ett experterner som
hållbart samhälle. Olika styrmedeltigt myndigheter har detta nyckeltal från

har blivit allt viktigare inslag dettai flera håll framhållits viktig ochett som en
arbete, exempelvis dif-producentansvar, relevant indikator omställningen till
ferentierade renhållningstaxor, utbild- ekologiskt hållbart samhälle.ett

miljömärkning deponi-ning, av varor,
skatt, miljöanpassad upphandling m.m.
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från hushåll ochmål mängd avfall industri6.8.4 Beslutade °
återanvändshar beslutat delar mängd avfall ellerRiksdagen att stora av - som

avfall dag deponeras stället skadet i i återvinnssom
materialåtervinnas eller kostnader för avfallshanteringåteranvändas, -

har föreslagitenergiutvinnas. Regeringen
förslag till miljöindikatorerförbud deponering inne-FN:sett mot utsorteratav

avfallsområdet:avfall från håller följande förslagbrännbart och påår 2002 orga-av
niskt avfall från skattår 2005, samt att en

hushållsavfallinförs avfall läggs deponilsop- mängd capitapå ° persom
industriavfall och hushålls-mängdtipp. °

avfall
kostnader för avfallshanteringUtvecklingen6.8.5 -

avfall avfall ellerdag lägger mindre mängder mängd återvinns åte-vi påI ° som
vad gjorde för fyra ranvändssoptipparna vi årän

sedan. också avfallet. hushållsavfall till deponiVi återvinner -mer av

och använder alltså gradenFN EurostatDeponerademängder
avfallsupplagi Sverige och återanvändningåtervinning avav
tonavfall avfall mått.som
6000000

Tillförsel fosfor6.9 kväve och5000000 av
till haven

0004 000
Miljövårdsberedningens förslag till6.9.13000000

nyckeltal
följandeföreslårMiljövårdsberedningen0002 000

övergödning:indikatorer
1000000 Mängden

avfallsom Fosfor till hav ton/årvårapålägger °1994 1995 1996 1997 soptipparna till hav ton/ årKväve våra°minskar.Renhållningsverksfñreningen.Källa:

Nyckeltalet föreslås den totalaange
belastningen från reningsverk, industriInternationell jämförbarhet6.8.6

omgivandefrån jordbrukNordiska ministerrådet använder våramäng- samt
hav. beräknar belastningden kommunalt avfall till utgårsoptippar När mansom

från utsläppen, sedanStorbritannien har med den totalamått. tarmen manman
avfallsmängden mängden avfall till hänsyn till retensionen näringsämnensamt av

sedimentdeponi bland indikatorenl som haven imått sina inte når m.m.som
förslag till indikatorer finns fleraEU:s

avfallsmängd ochindikatorer mäter Miljövårdsberedningens tidigaresom förslag6.9.2
avfall. föreslår följandehantering EU remissinstansernassynpunkterochav

Miljövårdsberedningens tidigare förslagindikatorer: I
nyckeltalet följande:SOU 1998:15 var
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Tillförseln kväve och fosfor till biologiska mångfalden vilket kanäven° av
hota exempelvis fisket.kustvatten.

Övergödningen det miljöproblemär
sammanfattning påverkat arealerNedan redovisas i Sverige.störsten somav

Ålandssynpunkter för- den norska kusten tilliremissinstansernas på Från väst
havet bitvis kraftigtslaget. hav i öst är övergött.

alltförSocialstyrelsen påpekade det skulle närings-sjätte sjöDessutom äratt var
kunna möjligt koppla nedfallet rik. Särskilt allvarligt läget omkringärattvara

kväve mark till de kritiska belast- och jordbruksområden.över tätorts-storaav
Ävenkopplade till risken marken och sko-påveras i månganingsgränser ärsom

för och hagmarker floran för-kvävemättnad. indikator harEn ängarannan gar,
fosforbelastningen kväve och ändrats.ärav

Övergödningen fos-förbrukningen gödningsmedel resultatär ettav per av
hektar åkermark respektive skogsmark. for läcker till vattendrag och kvä-som

påpekade metoderna veutsläpp till luft och UtsläppenSMHI att att vatten.
tillförsel från särskilt från jordbruket, trafi-årlig kväve lan- kommermäta av

behäftadedområde till hav med ken och utsläpp avloppsvatten. Närär osä- av
kerheter. påpekade också nyck- det gäller jordbruket det gödslingenSMHI äratt av
eltalet sikt bör utvidgas till omfatta jordbruksmarken leder till ett stortatt som

stabila utflöde Olika utsläppandra näringsämnen.såsomäven ämnen orga- av
utflöden vållarniska tungmetaller. ochvissa näringsämnenämnen samt av

Eskilstuna kommun önskar detta syrebrist bland vikar och skärgår-iatt annat
tal redovisade utsläppen till de dar vilket leder till fisk och mussloräven stora att

havskräftorförsvinner ochsjöarna. samt att
bland nyckeltalet andra bottendjur slåsLRF annat att ut.anser

viktigt och relevant lång tid utsläppsminsk-mycket innanmått på Detär ett tar
Återhämt-får effekter miljön.uthållighet. iningar

SACO/Agrifack förmåga lång halternainnanvår ningsprocessen äratt avanser
önskvärdadag kunna utsläppen till- gödningsämnen nivåer.i på nårmätaatt ett

Öster-förlitligt gällergodtagbart. Indika- det Övergödningeninte Närsätt är av
effektivitets- helhet kan ekologiskt håll-ska sjön i sintorn ett ettsnarare ses som

förstmiljömål och därtill hörande bart tillstånd troligenmått. uppnåsEtt mot
förbruk- därför viktigtindikator skulle stället slutet sekel.i Detnästa ärvara av

åtgärds-ändligt fosfor eller andel fosfor bedriver skyndsamtningen att ettav man
kretslopp SACO/Agrifack. arbete. Belastningeni näringsämnenanser av

förut-och föroreningar får försämrainte
mångfal-Miljövårdpsberpedningens för den biologiskasättningarna6.9.3 överväganden

Alla och djur behöver bl.a. eller den miljöns produk-näring, den marinaväxter
och fosfor. för tionsförmåga.närsalterna kväve Men

fosfor kan orsaka Miljövårdsberedningenmycket kväve och stör- attanser
antal fos-Människan har under 1900-talet antal kväve respektiveningar. ton ton

omgivande havåstadkommit markant ökning for belastar våra ärnär-en av som
salterna hav och har bra indikatorer för följa övergödning-sjöar.i våra Detta att
lett övergödning påverkar relativt lättrörligt nyckeltal,till den Det är etten som en.
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dvs. förändringar omfattningen minska medi räknat från40 1995procentav
utsläppen relativt snabbt indika- Helsingforskommissionens målnivå.årssyns

kan det lång tid närsaltsbelastningen minskainnan skaDäremot ärtorn. ta att
Östersjön.utsläppsminskningar får effekter miljön. medi i50 procent

uppgifter tillförsel kväveDe om av
fosforoch redovisas för nyckeltaletsom

gäller belastningen havet från renings- Utvecklingen6.9.5
verk och industri från jordbruk. Desamt
uppgifter fosforkväve ochöver som Den svenskabelastningen kväve havetavredovisas gäller dels den totala belast-

kvävetonfrån reningsverk, industri ochningen
160000jordbruk alla hav Bottenviken,våra

Östersjön, Öre-Bottenhavet, egentliga
sund, och SkagerackKattegatt samt 140000en
särredovisning tillförseln till havenav

Ålands Tillförseln kvävesöder hav. avom till ökadehavet120000Beräkningar tillförsel kväve och underförstahalvanav av
1990-talet.avfosfor Naturvårdsverket varje årgörs av

för Västerhavet föroch tredje år 100000 .1937vart
.1990Östersjön. Uppgifterna nyckeltaletsom 1992

bygger 1995ingår i Sveriges rapportering
80000

till konventionerna förinom ramen
ÖvrigarespektiveOSPAR HELCOM.

60000konventionsländer redovisar motsvaran-
de uppgifter.

harNågra remissinstanser påpekat 40000
metoderna tillförselårligmätaatt att av

kväve till haven behäftade med osäker-är
20000heter. Miljövårdsberedningen med-är

sådana osäkerheter beräk-iveten om
ningsmetoderna för nyckeltalet och har alá.

Totalt Söderomdärför nyckeltalet Ålandshavövervägtnoga om
Naturvårdsverket.Källa:SCBoch Na29SM.bör finnas med eller Miljövårdsbered-

betonar övergödningenningen äratt
viktigt miljöproblemså det skaett att

speglas i uppsättningen nyckeltal. Bered- Tillförseln fosfor till haven minskade iav
slutsats därförningens nyckeltalet slutet 1980-talet och början 1990-är att av av

bra indikation omfattningen talet har därefter ökat Tillför-på igen.ger en men
tillförseln fosfor och kväve till seln kväve till havet ökade förstaunderav av av

hav. halvanvåra 1990-talet. mål tidigareDeav som
har beslutats har inte uppnåtts.

mål6.9.4 Beslutade
målRegeringens vattenburna Internationell6.9.6 jämförbarhetär att

utsläpp kväve från mänsklig verksam- indikator ñnns förslagmedDenna i FN:sav
Ålandshet till havet söder hav ska för samhälle.till indikatorer uthålligtettom
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Ãterföring6.10 tillfosforsaknarEurostat denna indikatorEU i av
odlingsmarkförslag. Världsbankenssitt arbete med

miljöindikatorer inom för Worldramen
development indicator saknar detta Miljövårdsberedningens6.10.1 tillförslag
nyckeltal. nyckeltal

Miljövårdsberedningen föreslår följande
indikator vad gäller återföring fosforav
till odlingsmark:

Fosfor återförs till jordbruket- som
Den belastningensvenska fosfor havetav användning slamgenom av somfosforton

gödsel ton/år
6000

Indikatorn hurvisar mycket slam som
klarar de riktvärdena ochuppsatta som

Tillförseln fosforav5000 faktisktockså återförs till odlingsmark.till minskadehavet
framtill 1992,men

igen.ökarnu Miljövårdsberedningens tidigare6.102 för-
4000 . remissinstansernasslag och synpunkter1937

| 1990 Miljövårdsberedningens tidigare förslag1992
1995 SOU 1998:15 med detöverensstämmer

förslås, tidigare3000 som nu men namngavs
återföring kvalitativt slam tillsom av

odlingsmark.
Nedan följer sammanfattning2000 en av

remissomgången.
Stockholms universitet, Institutionen

för biologisk grundutbildning att1000 anser
frågandet bara delflöde denär ettom av

näring återförs till produktiv mark.som
de skulle bättreDe att attanser vara angesadeTotalt om all den återförs relation tillnäring iÅlandshav som

Naturvårdsverket.Källa:SCB Na29SM.och potentiellt tillgänglig ochnäring att ren-
heten näringsflödena ska beaktas.i

Länsstyrelsen Blekinge läni attanser
slammet bra nyckeltalKonventioKonventionerna OSPAR är poäng-ett men

för den bara slammets innehållskydd miljön intemarina i terar attnen av av
föroreningar återförsNordatlanten respektive 1992 det tillHELCOM avgör om

Östersjöom-konvention skydd odlingsmark,års opinionenutan att motom av
rådets miljö ställer krav slammetmarina hindrar hela den godkändaattrap-

denna indika-portering mängden blir återförd till odlingsmark.motsvararsom
vilket innebär de länder skri- Länsstyrelsen Gävleborg framföritor, att attsom

vit under konventionerna redovisar nyckeltalet allamåste preciseras så att
uppgifter.motsvarande förstår vad med begreppetsom menas

kvalitativt slam. Länsstyrelsen föreslår

63



olika komposter kanslam humanurin ochomformulering: mängdenföljande ter,
nyckeltalet.då inkluderasåterförs till odlingsmark. isom
lantbrukarna vadEkologiska undrarkommun detEskilstuna attanser

Miljövårdsberedning-riktvärdenredovisa deskulle intressant att somvara mer
för innehålltill innebärfosfor och hänvisarden totala importen avav se en

organiska slam.förlusten fosfor idetta Manmått ämnent.ex.ett anseravsom
till nyckeltal bör inbegripaunderlagettill hav ochsjöar, soptippar. att

nyck- detta.Karlskrona kommun ävenattanser
nyckeltalet bra.användbart förrän tyckereltalet kan bliinte LO äratt

återföring till odlings-opinionen mot
Mgiljövårdsberedningensföreslårmark har Kommunen överväganden6.103svängt.

för människor,Fosfor livsnödvändigttill åkermarkåterföring humanurin ärav
fos-använderinnehåll såväl och djur. vinyckeltal. MenUrinens växter omavsom
fråndet läckerden for sådantkalium fosfor bordekväve, sättgöra attettsom

vattendrag ochjordbruksmark tillkretsloppssynpunkt. sjöar,viktig ur
övergödning,kan det leda tillkommun nyckel- havGöteborgs att syre-anser

därför vik-algblomning.andel den totala brist ochtalet kan Det äravanges som
använda fosforn effektivt ochdeslammängden klarar tigt attattuppsattasom

bra kretslopptill jord- åstadkommagränsvärdena och kan återföras såett som
möjligt.bruksmarken. nyckeltal kanSom även

fosfor läckerdenmängderna det fasta biolo-användas För ersättaatt somav
används blandhav ochavfallet eller sjöargiska komposteras i vårautsom

denhandelsgödsel.för biogasutvinning. Det mestarötas annat av
handelsgödsel kom-nyckeltalet fosfor iGävle kommun ingåratt somanser

förnyas.fosfortillgångarområden med liten från intekan bli missvisande i sommer
återfinns bland ilängre Fosfortillgång till odlingsbar mark. Då annat

innehål-Slammetkan reningsverkens slam.körsträckor ökar kostnaderna så
material ochavgörande för ler organiskt näringsämnenekonomin komma bliatt

önsk-innehålla del ickeslam- kanåterföringen och kvaliteteninte även enmen
värda smittämnen,dessa områden.i ämnen tungme-met som

giftiga organiska föreningar.påpekar taller ochSvenska kommunförbundet
fosfor-tilldefinitio- Under periodendet diskussionpågår 1985 1995att varen om

mellan ochdär det innehållet slammetbra slam. områden i 2,8På 2,5nen av
slamdel återförs dettakör- Tillfinns odlingsbar mark kan vissprocent.ont om

för kunnaavgörande till åkermarken.sträckor, kostnader bli åter-Men attm.m.
åkermarken slammetföras till måsteför återföringen slam.av

och ha lågahålla kvalitet mycketnyckeltalet bör ändras vissLRF att enanser
och organiskatungmetalleromfatta fos- haltertill växtnäringsämnenaatt av

miljögifter. det slam klararoch kalium kvot mellanfor, kväve Bara somsom
därför återförasriktvärden fårinförd till kom-den växtnäring är uppsattasom

till-Naturvårdsverket harjordbruket. till åkermarkoch återförd tillmunen
ochochnödvändigt medVäxtnäringsperspektivet Vatten-LRFär sammans

fram såda-avloppsverksföreningen tagitdet gäller återföring till odlings-både när
riktvärden.förorening vattendrag.mark och av na

Andra restprodukter biogasrötres-som
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förbättrarOm fosforns krets- 6.10.5 Utvecklingenman
lopp och minskar förlusterna fosfor Mellan åren och1985 minskade1991av
innebär det andra viktiga återföringenäven slamatt till odlingsmark,av
näringsämnen återförs till åkermarken, sedan har återföringen1991 ökat.men

Åroch den mängd fosfor återförs kan återfördes1995 cirka tredjedelsom en av
fungera indikator för hur bra hus- allt producerat slam till jordbruksmarken.som
hållningen för del dessaär hamnadeRestenämnen. på soptippar.en av
Miljövårdsberedningen därför attanser
återföring fosfor till odlingsmark ärav en Återföring fosfori slamtill jordbruketavbra indikator på aspekt omställ-en av
ningen till ekologiskt hållbart samhäl- fosfortonett
le. Nyckeltalet visar dessutom krets-

3000loppet mellan stad och land.
Några remissinstanser påpekar 2500att

det finns motstånd hos vissa aktörerett
2000använda reningsverkens slammot att

det klarar riktvärdena.även väljaAtt 1500om
återföring fosfor nyckeltal förettav som 1000ekologiskt hållbar utveckling kantror
bidra till bred diskussion samhäl-en 500om
lets användning tungmetaller ochav
svårnedbrytbara organiska Enämnen. 1985 1987 1991 1994 1995
sådan diskussion Källa:SCB Naturvårdsverket,bör ochkunna Na22SM,SCBNa40leda SM.till
åtgärder bättre möjligheter tillsom ger
återföring växtnäring. Miljövårdsbe-av
redningen också utveckla nyck-attavser 610.6 Internationell jämförbarhet
eltal för kemikalieanvändning se kap 7.

Vid remissomgången kom det också detI internationella arbetet saknas mot-
fram nyckeltalet borde omfatta svarande indikator.att även
andra näringsämnen. Med nuvarande
statistik det inte möjligt. Miljövårds-är

6.11 Skyddad skogberedningen enbart återför-attanser
fosforingen tillräckligt braärav en Miljövårdsberedningens6.1 1.1 förslag till

indikator. nyckeltal

mål8.10.4 Beslutade Miljövårdsberedningen föreslår följande
harRegeringen nyligen föreslagit slut- indikatorer förutsättningar-måttatt som

kretslopp bör skapas mellan samhälle för biologisk mångfald skogen:ina na
och jordbruk för närings- och humus-

framför allt fosfor.ämnen, Någon önsk- Andel skyddad skog andel° som av
värd nivå återföringenpå fosfor till produktiv skogsmarkav
odlingsmark har dock inte beslutats. Andel skyddad skog inte utgör0 som

fjällnära skog
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nyckelta-föreslårSkogsstyrelsenskog enligtskyddad attDet äravsessom
alternativlämplighet Ettletsnationalpar-skog omprövas.Naturvårdslagen, dvs. i

dvs.naturskogskaraktär,harskoginllu-och Dessutomker ärnaturreservat. som
riksskogs-variabel registreraskalladeskogskyddad i såderas aväven somen

tillbaka. Mansedan två årtaxeringendomänreservat.
Skogsstyrel-det bästaatt omvoreanser

medsamråduppdrag ifick i attsenMiljövårdsberedningens tidigare för-6.1 1.2
förindikatorerframNaturvårdsverket tai9,",l$$l"§la"$"l3$_åYEEllllkteri99hålâå

, , Miljövårdsbered-skogssektorn. DetförslagMiljövårdsberedningens motsva- av
lågnyckeltalen harföreslagnaNedan följer ningenförslaget.tidigaredet enrar

miljötill-bedömningförvaliditetsammanfattning remissinstansernas avenav
skäl tillflerafinnsskogen.ståndet Detinyckeltal.dettasynpunkter

skyddad skog ökararealendetta,Uppsala universitet t.ex. attatt stormenar en
oberoendemindreellervarje årskogs-faktiska skyddet inomdetdel avmerav
skogsbiotopervärdefullamyckethurhänsynstagandeerhållsbruket genom

heller någotfinns inteförstörs.skogssköt- Detföremål för aktivmark är somsom
skyddadinnebörd begreppetientydigtpartiell bild.därförNyckeltaletsel. enger

skogsföretageftersomskog, månganyckeltaletLunds universitet storaattanser
pri-och mångaharskyddsvärdaskyddetändrasbör så reservatavsattatt egnaav

betydandeskyddarskogsägareförslageteftersomframhävs,biotoper vata area-
död vedellerträdAntaletför ler.skogsindustrinstillhänsyninte grovgrovatar
arealenändringpåverkas intemiljövänlig riktning.ändring i avenavmer
myckethurberor påskyddad skoglantbruksuniversitetSveriges utananser

avverkningar. Storavidbra mått pånyckeltalet inte någotär area-sparasatt som
innehåller ofta områ-skyddad skoglerkaraktär.icke linjära Dengrund dessav

sådanaochnaturvärdenden med högaskyddasskogsmarkförsta procenten som
värden. högstaordinarie Demed ganskaytterliga-värdetmycket,betyder avmen

småförekommernaturvärdenasnabbt. måsteskydd Det somavtar varare
nyckelbiotoper,kärnområden, s.k.andelenmål ut-bättre sätta ettatt upp

koncentrationvarierandemedspriddaskyddasbörskogsmarkproduktiv som
skyddadedehosKvalitetenlandskapet.uppfyllt detta ihur välsedanoch manse

föravgörandeheltalltsåområdenakompletterandeeller ärmål. alternativtEtt
skyddet.värdetarealenbaserasskulle kunna pånyckeltal av

GävleborgLänsstyrelsen iriksskogstaxe-enligt attorörd skogäldre anser
preciseras.begreppet måsteringen.

nyckel-Göteborgs kommunEnergimyndigheten attatt ansersam-anser
medkompletterastalet börkanindikatorhos denna etthällsrelevansen angersom

skogar intedegraden störningindikatornTillämpningenifrågasättas. somavav
Även tillägnelsesamhälletsskyddade.mellan närings-målkonfliktertillleder är

primärproduktionekosystemets ärbättremiljöpolitiken. ettoch Enpolitiken av
hållbarhet.ekologiskbraskyddad skog måttandelenformulering är av

skyddGävle kommunFörutsättning-skyddsvärda skogen. att typden anser av
finns privatabör Detdefiniera begreppet ävenkan reser-är anges.att manen

skadessa ingå.fråganochhurkringskyddsvärd skog ärvatsamt omenas
kommunförbundetSvenskaskyddsvärd. attskogmycket är ansersom
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för skyddadmåtten skog och ekologisk Miljövårdsberedningensöverväganden6.1 1.3
odlingsmark med fördel kan redovisas Miljövårdsberedningen konstaterar att
för olikanågra markslag. det svårt välja enda måttär att ett som

Ekologiska lantbrukarna skriver rättvist speglar utvecklingenatt sättett av
nyckeltalet relevant, det blir den biologiskaär mångfalden landet.iatt Detmen
ointressant kompletterarinte ñnns ingen biotop ellerom man art som ensam
med miljömål för den produktiva skogs- denåterger komplexa verkligheten. Det
marken. nyckeltal föreslårvi behöver där-som nu

Skogsindustrierna nyckel- för kompletteras med ytterligare nyckel-attanser
talet för relevant beskrivamåste tal se avsnitt 7.1.att vara
hur lyckats bevara den biologisk Skogsmark med särskilda biologiskaman ur
synpunkt värdefulla skogen. värdenDe skyddas, bl.a.måste förmest bevaraatt
frågar också efter hur skyddad skog defi- det antal och djurarterväxt-stora som

Skogsbruketsnieras. frivilliga åtgärder finns där. Skogsawerkning påverkar
fångasmåste nyckeltalet. starktBegrep- antalet och djurarter sko-iväxt-upp av

produktiv skog har unik deñni- mängden dödpet När ved stående ochen gen.
tion i Sverige, vilket nyckeltalet liggande döda trädgör skogeni minskar,att

kaninte användas vid internationella minskar också antalet och djur. Iväxter
jämförelser. brukad skog finns bara någraen pro-

Skogsägarnas riksförbund framhåller död ved medan motsvarande siffracent
det för den biologiska mångfalden för orörd skog cirkaatt 25är procent.en

finnasvårt samlande indikatorär Miljövårdsberedningenatt en attanser
och det kanske behövs flera indikatorn skyddad skog andelattanger som av
indikatorer för detta. framhållerMan produktiv skogsmark måttär ett som
också undantagande skogsmark belyser flera viktiga förutsättningaratt av en av
från brukande flera åtgärder för för skogslevandeär många Produktiven av arter.

den biologiska mångfalden ska beva- skogsmark har särskilda biologiskaatt som
avråder frånMan andelen värden behöver skyddas för bevaraattras. separera att

skyddad skog lämplig indikator, den biologiska mångfalden. Skogen be-som en
samtidigt det behövs ytterligare höver ytterligare skydd för säkra bio-som att
utredningsarbete för hitta lämpliga logisk mångfald. förslagVårt huratt visar
indikatorer för biologisk mångfald. andel produktiv skogsmark förstor som

ifrågasätterSACO/SN den mark närvarande skyddad Natur-ärom genom
åsyftas, dvs. värdefulla biotoper, vårdslagen.som

verkligen kommer skyddas med detta Flera remissinstanser har påpekatatt att
nyckeltal. skulle bättreDet nyck- skogsföretagmånga och skogs-privatavara om
eltalet kunde kopplas till skyddsklass- har och skyddarägare avsatten reservategna
ning skogsmarken. därigenom betydande arealer. Miljö-av

tyckerLO nyckeltalet alltför vårdsberedningen instämmeratt är dessa1 syn-
trubbigt. skulleDet bättre med punkter och det önskvärtattvara anser vore
nyckeltal redovisar hur andel framtideni kunna beräkna denstor att ävensom
skog uppfyller kraven miljöcerti-på frivilligt skyddade skogen. Med dagenssom
ñering. statistik det dock möjligt.inteär
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målbe-nyckeltal BeslutadeYtterligare något 6.11.4som
föreslagithar nyligenbiologiska Regeringenför denutvecklingen attlyser
hektar skogs-cirkaytterligare 000den 250demångfalden 95 procent pro-av

ochskyddasmark börfor-skogsmarken inte naturreservatduktiva är somsom
biotopskydd-hektarutvecklas cirka 000skyddad behöver också 25mellt som
ökar andelensobjekt. detta uppnåsOmUnderMiljövårdsberedningen. årenligt

till knapptskyddad skog 5uppdragSkogsstyrelsen i procent.har1999 att
för den bio-delmåloch föreslåutveckla
delmål ellermångfalden.logiska Dessa
kan Utvecklingenhärledda 6.115därur utgöraparametrar

ande-ökadeochMellan åren 1996diskussion 1990nyckeltal. Förandra omen
procentenhe-medskyddad skoglen 1,2biologisknyckeltal för mång-ytterligare

skyddadedenNästan 807.1.fald, avsnitt procentter. avse
området.fjällnärafinns det Detskogen iskogsmarkenproduktivaden ärAv

bland priori-skyddet börframtidaskyddad,cirka annatprocenttre merpar-varav
ñällområdena.utanförskogarUtanförområdet.fjällnärafinns deti teraten

skyd-baraområdedetta 0,5är procent
skogsbruk avsättningdad från avgenom produktivandelskogSkyddad avsom

1990-1996nuvarande skogsmark,behålla denFörreservat. att
-fjällnäraskor:Icke°/obetydligtbehöverartrikedomen stör-en

Q0ostörd.lämnasskogsarealenandel avre 35
komplement tillViktiga årnaturreservat 3.0Andelen

skyddadskog25biotopskydd,styrmedlende natur- m , .nya långsamt. "ökar 20naturvårdsåtgär-stöd tillvårdsavtal och i1,5
cirkadessutomTill detta kommer 40der. LO

di.lågproduktiva sko-kvadratkilometer O000 19199519931994199119921990
Skogsvårdslagen.skyddas 1990saknas.Mätvärdeförgenomgar som

årsbok,Skogsstyrelsen,SkogsstatistlskKälla:övervägandeden heltdagI utgörs
skogar.fjällnäraskyddad skogdelen av
utanförskyddade skogendenEftersom
mycket Internationell jämförbarhetområdet ocksåñällnära 611.6det är

motsvarande indikator i sitthar medartrike-tillförutsättningarna FNförviktig
finns miljö-förslagförslag.Miljövårdsberedningen I Eurostatsföreslårdom att

totalandelområdenskyddadeskydda-denbörnyckeltalet visaäven avsomvar
indika-ministerrådet harNordiskaför-finns. beredningensskogende I area.nya

arbe-områdenskyddade i sittandelhurdärför måttslag ingår tornäven storett
arealenföreslagitTyskland harochskogsmarkenproduktivadenandel teav

områdenprioriteradeekologisktNyckel-ñällnära skog.inte enutgörs somavsom
indikator.svenskandel skyddadtalet som anger

respektiveNaturvårdslagen,skog enligt
fjäll-utanför denskyddad skogandelen

befintlig statis-innebärskogen,nära att
användas.tik kan
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Remissinstansernas6.12
allmänna synpunkter
Miljövårdsberedningens förra
förslag SOU 1998:1 5

Miljövårdsberedningens första förslag Flera remissinstanser har synpunk--
till nyckeltal SOU 1998:15 hargröna på regeringen uppdragter att gett ett

ochvarit remiss sextiotal remissin- formulera indikatorer för eko-ett attom
har lämnat remissvar. nedan logiskt hållbarHär utveckling och förstanser inte

följer kort sammanfattning remiss- hela hållbarhetsbegreppet.en av
instansernas allmänna synpunktermer

Miljövårdsberedningenspå förra förslag flesta remissinstanserDe att° anser
till nyckeltal. Utförligare synpunk- nyckeltalengröna formasmåste deså att

de enskilda nyckeltalen har läm- kan användas under lång tid.ter en
anslutningi till genomgången Arbete med nyckeltalen olika hållnats av

varje nyckeltal detta kapitel.i bör samordnas slipperså att man
dubbelarbete.

Remissinstanserna överlag positi-är°
till både utveckla Många remissinstanser villansatsen attva veta-

nyckeltal för ekologiskt hållbar vilka urvalskriteriergröna eller metoder
utveckling och till flera Miljö- Miljövårdsberedningen har använt.av
vårdsberedningens förslag till nycel-
tal många remissinstanseräven Några remissinstanser, bl.ärom 0 a.
kritiska till enskilda nyckeltal. Några Naturvårdsverket, framför också att
remissinstanser mycket kritiska till kontinuerligär nyckel-översynen av
förslaget helhet de tycker talen nödvändig takti medär ärsom attsom

hastverk, de ändå eniga samhället och miljöproblemenett ärmen
förslagen kan användas förändras.attom som

grund för fortsatt arbete.
Några remissinstanser berörv

Flertalet remissinstanserna problemet med bristande statistik° av
understryker förslaget behöver riskerar leda tillatt att attsom man
utvecklas och förankras ytterligare. det kan ställetimäter mätaman

remissinstanser villMånga delta i för det villett mäta.man
sådant fortsatt arbete.

Många remissinstanser tycks före-0
begreppetdra indikator.
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Framtida7 nyckeltal

detta kapitel Miljövårdsbe- denl komplexa verkligheten.återger Detpresenteras
förslagredningens till och bedömning nyckeltal redan har föreslagitviav som -

framtida områden där nyckel- andel skyddad skogsmark behöver där-grönasex -
tal bör utvecklas och fram. för kompletteras medDessa ytterligare nyckeltal.tas sex
framtida nyckeltal bör spegla: Miljövårdsberedningen har diskute-

olika möjliga indikatorer för biolorat
Biologisk mångfald giskt mångfald.0
Materialflöden finns exempelvis enskildaDet någrav
Användningen kemikalier biotoper särskilt förintressantaär0 av som

produktvalKonsumenternas den biologiska mångfalden, till exempel°
Miljö undervisningen/miljömärktai ogödslad betesmark. kanMen° man
skolor också följa utvecklingen för någon
Miljöanpassad offentlig upphandling enskild eller utvaldanågraart arter0 som

till index. det interna-Ivägs ettsamman
de elva färdiga och presenterade tionella arbetetUtöver med nyckeltal finns också

nyckeltalen föreslår alltså ytterligare flera exempel för biologiskmått
nyckeltal, de kan redovisas mångfald.inte vanligaste interna-Det måttetsex men

grund det saknas statistik tionellt verkar antal hotade iännu att arterav vara
eller grundpå själva nyckeltalet förhållandeinte till det totala antalet iatt arterav

färdigutvecklat. kallar dem därförVi land. dockmåttDetta mångaär ett anses av
för framtida nyckeltal. bedömerVi otillförlitligt och integröna experter ettvara

de ska kunna redovisas under biologisk mångfald.år representativt1999. måttatt
Miljövårdsberedningens bedömning

mångfaldBiologisk7.1 endast eller högst ytterligaretvåär att ett
finnsSverige omkringI nyckeltal för biologisk mångfald kan väl-50 000 arter av

och djur. cirka eftersom nyckeltalenDet jas bör tillväxter, är tresvampar vara
det totala artbeståndet i värl- antalet för för-överblickbara. Deprocent attav vara

den. det gäller slag beskrivsNär vissa nedan fortfarandeartgrupper, ärsom
främst och lavar, väl idéstadiet flertaletSverige så och behöver vida-påärmossor
artrikt den tropiska regnskogen. reutvecklas. Miljövårdsberedningensom
Åtskilliga inom dessa har eftersträvar också sådan statistikarter attgrupper som
betydande delar europeiska redan framsitt eller kan framtas tasav som
bestånd här. direkta orsaken tillDen ytterligare arbetsinsatser ellerstörreatt utan

undan och försvinner dei kostnadsökningar, ska förutnyttjasträngs ärarter
flesta fall deras livsmiljöer förändras nyckeltalet.att
eller förstörs. har kontakt med blandVi varit i

Miljövårdsberedningen konstaterar Naturhistoriska Riksmuséetannat samt
det väljasvårt enda ArtDatabankenmått en enhet föräratt att ett som gemensam

speglarrättvist utvecklingenpå Sveriges lantbruksuniversitet och Natur-sättett av
den biologiska mångfalden landet.i vårdsverket. Både Naturhistoriska Riks-Det
finns biotop elleringen och ArtDatabanken arbetar medmuséetart som ensam

71



urval ungefär styckenindikatorer för biologiskutveckla 150arteratt ettatt - -
för indexet.mångfald. ArtDatabanken kun- väljs ingå i Arternaär attut somen

förkan delsöverlevnads- väljs representativaskapsbank vad gäller utarters vara
flertalet svenska dels känsliga/landet; samlar lagrar,in,situation i arter, varaman

för miljöförändringar, delsoch tillhandahål- indikativaanalyserar, utvärderar
möjliga övervaka årligsåväl hotadeler viktig information att envaraom

förminskande och basis. Situationenandra arternaarter samman-som om
index.fattassällsynta ArtDatabanken i ettarter. samman-

kan olikaiställer också förslag till nationella kal- situationså Arternas mätas
individer, antaltill exempel antalrödlistor, därefter fastställs enheter,lade som

frånunder eller indexåret invente-Naturvårdsverket. ungarav
utveckling-speglaArtDatabanken radeTillsammans med Förprovytor. att

kanför biolo- de olikadiskuteras olika nyckeltal inom naturtyperna manensex
delindexredan låta indexet bestå antalgisk mångfald, detutöver ettav

skogslandskap,för olikaföreslagna andel skyddad skogsmark. naturtyper som
rinnandeodlingslandskap, våtmark,diskuteras följande:nyckeltalDe ärsom

miljö.fjäll urbanhav,vatten/sjö, samt
från kanArtindexet utgår år 1 som varaRödlistade arter- Årexempelvis varjeår 2000. 1 sätts arts

medel-delindex till vilketUtgångspunkten för detta nyckeltal 1,0är motsvararett
företillståndet under de femförändringarna för årenindex våra senastemestav

Årets tillståndredovisadekanFörändringarna i startåret. sättsmätasutsatta arter.
treårsmedeltal.rödlistor- till rullandesamband med den Högstrevision om-av

saknavärdena fårungefär femte kringna dagi år. 20görs procentvart avsom
dataNyckeltalet kan konstrueras givet år.så att ettman

rullande treårsmedelvärdetför detantal eller nedåtuppåt Avstegsummerar
mätpunkt under inne-räcker det medrödlistehierarkin, vilken beståriart enaven

mätpunkter förakut varande alternativtföljande kategorier: försvunnen, år,sex
olikaföregående debåda dehotad, starkt hotad, sårbar, två åren. Närmissgyn-

delindex tillfara.nad/ insatsberoende För- vägsutom naturtypernassamt samman
viktningdär nyckeltalet börändringarna för deregistreras görasarter somen

flera olika faktorerförändrats, dvs. speglar såsomhotsituationen natur-artom en
areal, artrikedomen,till totala påver-flyttats från kategori typensannan.en en

bevara ochföljande: förän- kansgraden, viljanIndexet beräknas enligt artenatt
internationella perspektivet.där detdringssteg hierarkin/ni 100, är ävennx

nyckeltalet förutsätterEftersomantal rödlistade attarter.
kontinuerlig uppföljning/det finns en

ingående börövervakning de arternaavArtmångfald- utsträckningarturvalet i så stor som
redanUtgångspunkten för detta nyckeltal möjligt så över-är göras arteratt att som

kontinuerligt med exempelvisartmångfaldens utveck- vakasdenmäta tasstora
kärlväarter. Ska nyckel-indirekt fåglar ochling landet. mångai Detta görs genom

bör dockoch talet bli rättvisande vissaurval kallade indikatorarterså ävenett av
övervakasdag inteandra speglar den generella ingå iarterarter somsom

kryp-exempelvis ryggradslösa djur ochartmångfalden. Förenklat innebär indexet
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sådana fall innebär det därför värdefullt.togamer. Nyckeltalet kanI att vore
medel behövs för detta fjällregio-ytterligare inom konstrueras antal isom renar

den nationella miljööver-för ytterligare variabler skulleävenramen nen, men
vakningen. kunna med.tas

Materialflöden7.2
Odlingslandskap

viktig orsak bakom miljöproblemenEn
Utgångspunkten för detta nyckeltal de materialströmmarna iär äratt stora sam-

arealen högkvalitativa gräsmarker hället. handlar den totalabådeDetmäta av om
vilkas tillgång landskapet starkti användningen material och Vilkastyr av om
förekomsten olika Nyckel- material väljer. behöver minskamånga Viarter.av

skulletalet kunna konstrueras inflödet till samhället, särskilt materialsom sum- av
arealen ogödslad betesmark och skadliga för hälsa och miljö.ärman av som

arealen ogödslad slåttermark materialsnåla långlivadeochGenom
och återanvändning ochvaror, genom

materialen kretslopp, kanåtervinning iav-Våtmark och rinnande vatten hushålla och effektivisera använd-vi
Utgångspunkten för detta nyckeltal ningen.är att

förekomsten våtmarker och fokuseraMiljöarbetet har också börjatmäta av ore-
glerade vattendrag båda allt problemet med den intensivaär storsom av mer
betydelse för biologiskaden mångfalden. och förbrukningenomsättningen av
Nyckeltalet skulle kunna konstrueras material och minskning för-så Envaror. av

viktar arealen våtmarker brukningen material och medenergiatt man samman av
oregleradeoch vattensträckor, faktor eller beroende tidshori-4 10ävenmen -

andra alternativa konstruktioner kan och återanvänd-ökad gradsont en av-
tänkas. och diskuterasning återvinning exem-

framtiden följapelvis. behöver kunnaviI
beslut och materialrörupp som varor-Hav följa förbrukningenoch olikaav resurser

Utgångspunkten för detta nyckeltal finns statistik detinteär ännuatt men som ger
arealen syrefria bottnar. Sådana nödvändiga underlaget för detta.mäta

begränsarsyrefria bottnar starkt fort- Svenska miljömålpropositionenI
levnaden antal Nyckel- prop.l997/98:l45, sid.186 ff. aviserarett stort arter.av
talet kan konstrueras andelen syrefri uppdrag till Statistiskaregeringen ettsom

förhållande tillareal total bottenareal. centralbyrån utveckla statistik föri att
kanNyckeltalet delas olika materialflöden samhället.i i Detäven upp anges

också arbetet bör ske samverkanregioner. iatt
med bland Naturvårdsverket ochannat
Kemikalieinspektionen. Regeringen anser-Fjäll

finns behovdet motsvarandeatt ett att
Utgångspunkten för detta nyckeltal bygga officiell materialflödes-är en upp en
bedömning renbetestrycket har statistik för sikt kunna följa trenderpåatt stor att
betydelse för den biologiska mångfalden och grad måluppfyllelse riktningi motav

fjällen. nyckeltal eller kretsloppsanpassat Material-i samhälle.Ett mäter ettsom
inkluderar antalet fjällregioneni flödesstatistik underlag för under-attrenar ger
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miljö- den totalasöka effekter byta till viktenTMRatt motsvarar avav mer
materialflöden allt material flyttas eller extraherasanpassade material. De som

följas från för upprätthålla ekono-enligt behöverregeringen är naturen attsom
hälsofarliga och till strukturenmiljö- och min påminnerämnen samt stora, om

betydelsefulla materialflöden ekonomiska räkenskaper. del dessaekonomiskt En av
materialflöden kommer ekonomintill exempel och stål, in ijärnsom massa

delar aldrigoch och livsmedel. istoracement synspapper, grus, som varor, men
bokföringen.Syftet med följa de material- den ekonomiskaatt stora

för materialflödesstudierflödena svenskt perspektiv framföri Intresset ärär ett
koppling materialutnyttjande, också de andra nordiska länderna.allt dess till istort

avfall.energiförbrukning och De stora kemikalierAnvändning7.3 avmaterialflödena har stark koppling tillen
gradsamhället högenergibehovet. denna koppling moderna iGenom Det är

mängd kemikalier.kan möjligheter till energieffektivise- beroende Iav ennya
kemiskaoch utsläppsreducering studeras. dag används olikaring 30 000över

kemi-således världen. AnvändningenMaterialanvändningen iämnenen avger
miljön.består kalier påverkar både hälsa ochbild vad behovet vårenergiav av av

kan komma miljönoch därmed andra aspekter möjlig- Farliga ipå ämnen ut
resurseffektivi- från tillverkningsindus-heterna till och utsläppenergi- genom

vanligare kemiskasering. trin, ännu är attmen
handelAnvändning jungfruliga metaller spridsingår i viaämnen varor somav

Ämnena då läckaanvändas hela världen. kankan kanmått överett somvara som
materialflöden framtiden miljön vid användningennyckeltal för i iut varornaav

miljönstatistikunderlag. eller dessa slutligen blir avfall.det finns dåEtt Inär ett
materialflödet ytterligare spridning vin-för skermått imätaannat att genomen

naturligaoch andrasamhället återanvändning dar, vattenströmmarär mätaatt
och materialåtervinning några strate-av processer.

ochlånglivadegiska material. här saknas det i MångaMen ämnen äräven en
spridasför därtill ansamlas och idag statistik kan ligga till grund del kansom
förutses.kansådant nyckeltal. miljön intesättettett som

åstad-giftfri miljö ska kunnaInternationellt finns flera arbeten För att en
diffusläckagemed materialflödesstatistik och indika- kommas utsläpp, ochmåste

för materialflöden. närvarande spridning farliga upphöra.För ämnentorer av
material- Enligt miljökvalitetsmåletEU-samarbete i regering-pågår inomett

flödesområdet syfte sprida infor- Svenska miljömål prop.med propositionatt ens
hittills l997/98zl45 ska miljön fri frånde studier gjorts.mation varaom som

projektet. skapats ellerStatistiska Centralbyrån deltar i utvunnitsi ämnen som av
samhället och kan hotaTotal Material Requirements männi-TMR som

eller biologiskamaterialflödesindikator håller skors hälsa den mång-är en som
detta behöverutvecklas samarbete mellan falden. måli uppnåFör attatt

helt.Wuppertalinstitutet, World de skadliga avvecklasResources ämnenamest
tungmetallerjapanska National for hör exempelvisInstitute, Institute Hit vissa -

holländska kvicksilver, bly och kadmium liksomEnvironmental Studies och -
tidorganiska långmiljöministeriet. många ämnen tarsom

och lagras ibryta ned iatt naturen som
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människor och Till de ningslistan, alla hög-kroppen hos djur. ämnen utomt.ex.
avvecklas eller volymämnena.behöverämnen som

cancerfram-begränsas hör också många
Användning bekämpningsmedel- avallergiframkallandekallande och ämnen.

skulle kunna försåld, till-Kemikalieinspektionen publicerar måttEtt vara
verkad och importerad mängd aktivregelbundet statistik miljö- ochöver

bekämpningsmedel ellerhälsoskadliga kemikalier. för substans iMen att grupp
Substansernaskunna välja strategisk kemikalie eller bekämpningsmedel.en av

kemikalier följa behövs farlighet bör kunna viktas såatt sammangrupp av
index.analys kemikalieanvänd- det möjligt framytterligare är att ettatt taav

och kemikaliernas Statistiktillgången god för bekämp-samhälletningen i är
för ningsmedel, till exempel för biocider,effekter miljön. arbetei pågårDet att

träskyddsmedel, båtbottenfärger,fram rättvisande nyckeltal för kemi- växt-ta ett
skyddsmedel, slembekämpningsmedelkalieanvändningen det finns ellersom

fram statistiskt dataunderlag och fungicider.går att ta
kravför. Miljövårdsberedningen bedömer arbeten medpågått påDeatt som

minskning användningen bekämp-ytterligare analyser krävs nyckel-innan ett av av
ningsmedel skett detal för kemikalieanvändningen kan före- åren15senastesom

Övrigaväxtskyddsmedel.slås och gäller främstpresenteras.
minskatnyckeltal för kemika- bekämpningsmedel har iExempel intepå

lieanvändningen följande: utsträckning. har dessutomkan Vissasammavara
därförökat användning. kani Det varahälso- miljöskadligtellerEtt ämne- följa sådanamotiverat någraatt pro-

hälso- eller miljöskadliga duktgrupper.En grupp av
ärrmen

kemiskautvaldNågon grupp- av
produkterOlika tänkbaraämnen ärgrupper av

följa ändradefölja, exempelvis nyckeltal skulle kunnapå Kemi- Ettämnenatt
utvald produkt-kalieinspektionens OBS-lista och/eller kvantiteter någonav

begränsningslista. samhället,alternativ har spridning iEtt annat storgrupp som
målarfarg.redovisa volymförändring den exempelvisi såär att

kallade begränsningslistan. problemEtt
hög- och lågvolymämnenbådeär äratt

produktval7.4 Konsumenternasde båda listorna. mycketblandade på En
konjunkturorsakad förändring produktvalliten i Konsumenternas är storett av

producen-till exempel ben- betydelse för signaler tillhögvolymämne attsom ge
dränker då och deeller klor, procentig tjänster måste90 attter av varor omsen en

kanske mycket farligt utveckla miljöanpassade produkter.minskning ett merav
överbrygga Miljövårdsberedningen bedömerlågvolymämne. Ett sätt attatt

nyckeltal för konsumenternasdetta problem kan redovisaatt ett pro-vara
fram. har dockOBS-listan och/eller begräns- duktval bör Detpåämnena tas

finna statistik ochningslistan uppdelat hög- ochpå visat sig svårt attmen vara
byggalågvolymämnen. relevanta underökningar att ett

nyckeltalredovisa sådant nyckeltal på. EttEtt sätt är att ettannat som
för arbeteurval från och begräns- inom vårtOBS- ärövervägtsämnenav ramen
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bl.a. andelen försålda miljö- Miljövårdsberedningen bedömer därförärvaror som
Ävenmärkta. enkätundersökningar detta arbete bör avvaktas innanatt ettav

konsumenternas attityder till handla föreslås.sådant nyckeltal kanatt
miljöanpassat har diskuterats under-som Miljöanpassad offentlig7.6lag för nyckeltal för konsumenternasett

upphandüngproduktval. Statistiska centralbyrån har
vid flera tillfällen frågorställt till offentliga upphandlingen omfattarDenett
urval hushåll inställ- belopp miljar-i Sverige varje år, 300nästanstoraav om

tillningen köpa och använda miljö- der kronor. önskvärt utvecklaDetatt attvore
anpassade alternativ tvättmedel, disk- nyckeltal för hur upphand-mätaett attav
medel, batterier lingen förändras till miljöanpassadem.m. mer

Miljövårdsberedningen bedömer produkter och hartjänster. Regeringenatt
ytterligare analysarbete krävs tillsatt delegation för offentliginnanett en upp-

förslag kan lämnas lämpligt handling ska möjligheternaöverett som se
nyckeltal för konsumenternas produkt- ytterligare miljöhänsyn offentligvidatt ta
val indikator allmänhetens livsstil upphandling.som
och omställning till ekologiskt hållbart Miljövårdsberedningen bedömerett att
samhälle. Nyckeltalet fram färdigtbör ytterligare analys behövsi innantas ett
samarbete med Konsumentverket, nyckeltal kan föreslås indikatorNatur- som
vårdsverket tilloch Statistiska centralbyrån. den offentliga sektorns omställning

ekologiskt hållbart samhälle.ett
Miljökunskap i7.5

undervisningen/miljömärkta 7.7 Fortsatt arbete
skolor denMiljövårdsberedningens tanke är att
Insikt den viktigaste drivkraften för Miljövårds-nyckeltaluppsättningär som
förändring. Kunskap miljöfrågor användasberedningen föreslår ska kunnaom

därför tidigt till riks-måste in skolornas under- för redovisningeni regeringenav
dag ekologisktvisning. i till enskild dagen utvecklingenDet varjeär mot ettupp av

skola välja hur miljöundervisningen hållbart samhälle. Miljövårdsberedningenatt
den undervisningen publicerarintegreras i föreslår årligenövriga regeringenatt

eftersom miljö inte nyckeltalens utveckling ochi Natur-är ämneett eget att
grundskolan. vårdsverket bör för underlagattansvara

Skolverket och Naturvårdsverket arbe- till den årliga redovisningen fram.tas
bland med fram kriteriertar annat att ta

för miljömärkning skolor. För attav en
skola ska bli miljömärkt krävs både att
miljöfrågorna ingår i undervisningen och

miljötänkandet finns med skolansiatt
arbete. förövriga Kriterierna miljömärk-

skolorning färdigainteär ännu.av

76



Bedömning8. av

ekonomiska och

konsekvenserandra

8.1 Ekonomiska konsekvenser

detta uppdrag gällerFör regeringens bristen statistik dejust gjort attsom
direktiv till samtliga kommittéer färdigutvecklade. Miljövårdsbe-inte ärattom

offentliga åtaganden. redningens ambition nyckeltalen skaDetpröva attsom
skulle kunna orsaka kostnader för bygga befintliga statistik- och dataun-påsam-
hället förslag framtagandeti derlag kvarstårvårt det vidaregivetvis iär ävenav
den statistik krävs för redovisa arbetet. Samtidigt tycker det viktigtviatt ärsom
nyckeltalen. Miljövårdsberedningens peka det kan behövasatt att typernya

har därför föreslåvarit statistik verkligen kunnaskasträvan grönaatt av om
nyckeltal bygger befintliga bedöma miljön.på statis- läget isom
tik- och dataunderlag. Miljövårdsberedningen föreslår att

kan konstateraVi redovisning Naturvårdsverket ska ha huvudansvaretatt en
nyckeltal väl linje med degår i för årligen utvecklingengröna att presenteraav av

allmänna strävandena inom de nyckeltalen för bl.a. allmänhetregerings- gröna
kansliet utveckla mål- och resultat- och innebärregering. bl.a.Dettaatt att sam-
styrningen, bland det gäller ordna arbetet med fram underlagnärannat att att ta
förbättra redovisningen mål och till nyckeltalen. bedömningVår är attav
resultat till riksdagen. detta arbete kan inomrymmas ramen

de nyckeltalFör föreslår, finns förvi myndigheternas ordinarie verksam-som
befintligt statistik- och dataunderlag. het eftersom de nyckeltalen börgröna

Naturvårdsverket har uppdragpå den indikatoreringå i uppsättningav som
regeringen utvecklat för fram för årligen följa de 15ett system tas attupp- upp
följning de miljökvalitetsmål miljökvalitetsmål föreslårregeringen i15av som
regeringen presenterade i propositionen proposition 997/ 98:1 145.
Svenska miljömål Miljöpolitik för Redovisningen nyckeltalgröna ärett av-
hållbart prop.1997/98:145.Sverige viktigt led arbetet för allmänhet,iett att
Naturvårdsverkets inkluderar riksdag och ska får bättre infor-regeringsystem ett
60-tal olika indikatorer. Flertalet Mil- och kunskaper effektermationav om av
jövårdsberedningens elva nyckel- genomförda åtgärder miljöområdet.pågröna
tal kommer återfinnas bland dessa bör kunna leda till bredare ochDetatt en
indikatorer. nyckeltal kanVåra därför saklig debatt vilka åtgärdermer om som
delvis urval indikatorer angelägna kostnadsef-ochett mestmestses som av ur ar
Naturvårdsverkets för uppfölj- fektiva.systern

miljökvalitetsmålen.ning de elva nyckeltalen finns befintligFörav
Konsekvenserna det gäller de statistik dag. omstående sida redo-i Pånär

framtida nyckeltalen bedö- statistiken fram för respekti-svårare visasär att tasvar
eftersom de färdigut-inte nyckeltal.ännu ärma ve

vecklade. vissa dem det dockFör ärav
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VarfinnsMVB:sgröna
statistiknyckeltal

föreslår SCBingenStatistikfinns.Beredningen sektors-Användningav
sådaneftersom statistiksaknasenergi indelning

SCBStatistikför finns
NUTEKuppvärmning

föreslåringen SCBBeredningen sektors-Statistikfinns.Utsläppav
sådan NVstatistiksaknasindelningeftersomkoldioxid

URBAN-StatistikfinnsBensenhalt
nätetlufti

SCBStatistikfinnsUtsläppav
NVförsurande

ämnen

Riks-RVUfinnsMiljöanpassadeStatistik
SCBfärdsätt

S|S-miIjö-miljö- StatistikfinnsAntal
märkningcertifierade

företag

Renhållnings-StatistikfinnsAvfalltill
verks-soptipp
föreningen

SCBStatistikTillförsel finnsav
NVkväveoch

fosfortill haven

Återföring SCBStatistikfinnsav
NVfosfor

odIingsmark

Skogs-StatistikfinnsSkyddadskog
styrelsen
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Bedömning statistiskt underlag för framtidade nyckeltalenav m.m.
redovisas nedan:

Framtida Varfinns
gröna statistik
nyckeltal

Biologisk Olikaformer statistikfinns,bland iannatartdatabasen. ArtData-av
mångfald Svårighetenliggeri atthitta ellerett ett nyckeltal bankenpar som

rättvisbild helheten.geren av

Material- Statistik idag,SCB fåttsaknas har i uppdrag framattta
flöden sådanstatistik,

Användning Statistikfinnstill svårigheterstordel, atthitta nyckeltalett Kemiav men
kemikalier helhetsbild.godsomgeren

Konsumenter-Statistiksaknasidag.
produktvalnas

Miljömärkta Skolverket Naturvårdsverketoch arbetar frammedattta
skolor ett fördetta,systern när isystemetträderkraft dataförär

nyckeltaletingetproblemeftersom ändåsystemet kommer
någonkrävaatt form register.av

MiljöanpassadStatistiksaknasidag.
offentlig
upphandling

8.2 Andra konsekvenser

dettaFör uppdrag gäller regeringens för ekologiskt hållbar utveck-torer en
direktiv till samtliga kommittéer ling. Arbetet bygger huvudsaki redanattom
redovisa regional- och jämställdhetspoli- befintlig nationell miljöstatistik.
tiska konsekvenser konsekvenser bedömningVår innehållet isamt är att
för brottsligheten och det brottsförebyg- förslagvårt den karaktären detär attav
gande arbetet. förslagVårt går på inte meningsfullt kanut att sättett göras en
välja och redovisa nationella indika- analys utifrån dessa perspektiv.ut
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Bilaga Kommuners

gröna nyckeltal

Enköping

Miljöutredningen1996 innehåller ett an-
tal indikatorer miljöläget.på hu-iDe Alternativa fordonsbränslenär -
vudsak beskrivna i 0rd, del siffror Utsläpp koldioxid från fossilamen en ° av
finns. Indikatorerna följande: bränslenär

Utsläpp koldioxid från Stora° av
Luftföroreningar från vägtrañk kom-i Grycksbo°

tätorter Miljöfarligt avfall från hushållenmunens 0
Luftföroreningar från Vedeldning Metallutsläpp till från° Runn°
Ozon gruvavfallsupplagen Faluni-
Växthuseffekt Utryckningar till olyckor med olja° eller°
Försurning kemikalier°
Kommunalt dricksvatten Vattenproduktion0 ° per person
Enskilt dricksvatten och inläckageUt- kommunalai- - vatten
Övergödning och avloppsledningar-
Organiska miljögifter Biologisk mångfald skogeni0
Metaller Utsläpp svavel° ° av
Koppar och zink Utsläpp kväveoxider° ° av
Avlopp Kvävedioxidhalter i centrala Falun° -
Trafik Cykelvägar° °
Avfallsmängder Radon° °
Återvinningscentraler för Andel med° godkäntrenvattenprovergrovsopor -
Förpackningsinsamling resultat°
Källsortering organiskt avfall Rökning i årskurs° 9av

Falun Gislaved

det komplettaI Agenda 21-bokslutet Område för område går igenomman
finns jämförelsetal.24 Några exempel läget och målsättningarna kommuneni
finns kommunenspå hemsida. föl-För igenom; kvantiñeradenågra finnsmått
jande rubriker finns nyckeltal: inte.

Deponering vissa avfallsslag Falupå° av
Gotlandavfallsanläggning

Material till återvinning Gotlands kommun deltar- just i ettnu
Avloppsslam projekt utveckla° ut attsom sam-
Energitillförsel och energislag hällsekologiska nyckeltal.°
Energislag fjärrvärmeni-

KarlstadKopparstadens kommunala bostads-°
bolaget uppvärmning Varje år sammanfattas såväl tillståndet i
Elanvändningen Falui kommun miljön arbetet med miljöfrågor- isom en
Trañkflöde miljöredovisning.°
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Landskrona Blyinnehåll i mossa-
NyckelvikenBarrförlust hoskommun-harMiljöförvaltningen på granar° -

Velamsundrespektivemiljö-produceratuppdragstyrelsens ett
kväveoxiderUtsläppBokslutet inne-för kommunen.bokslut av-
koldioxidUtsläppnämndernaskommunaladefattar dels av-

fordonskilometerTrañkarbete idelsberättelser, tiostyrelsernasoch större °
delavslutandeberättelser. Iindustriers en

procentsiffrordelhelmiljötillstånd. Man ävenbehandlas kommunens enanger
verksam-internarörande kommunens

Lund inköpsrutiner.ochheter
Göteborg,medgick tillsammansLund

Skövdeforsk-Katrineholm med iochSala ett
miljöbokslut.med Dettredje åretutvecklaför 1997 ärningsprojekt 1992 att en

"miljöbarometrarbl.a.innehållerMåletnaturekonomi.kallasmetod somsom
vilkanyckeltal visarmeddär grönautveckla presenterarett systernatt manvar

håll:miljöarbetet går rättförändringar inyckeltal visarhjälp omav
från RisängenDeponigasunder fleramiljön år. -

andel iBränsleslagensdag avslutat, procentForskningsprojektet iär 0
indikatorerskolor åttaMiljöarbete påharmetodenanvändningen -avmen

kontorsmaterialInköptiotal korn-dag arbetarspridit sig: i ett ° av
livsmedelkravodladeÄven Inköpföretagmed den.Sverigei av-muner -

Kemikalieförbrukninghar börjathotell ochbl.a. restauranger v-
rik-marksäkerställd iAreal procentmed metoden.arbeta av0

naturvårdförsintresse
hnahnö säkerställd lövskogAreal procent avsom°

fattasnaturvärdemed högstalövskogförs-förmiljöbokslutMalmögjorde1997
jordbruksmarkodladEkologisktomfattan-ganskabokslutetgången; ärta .

tobak-enligtgodtagbaragenerellt Restaurangerganskahåller sigde, ett 0men
slagenförordetområde.för varje Iplan nämns

flerbostadshusRadon inyckeltalmed någotarbetet 0somsom
grundskolelokalerKoldioxidhalt iframöver.ska göra °man

utgåendeiKväve vatten°
Nacka utgåendeFosfor i vatten-

rötslamBly imiljöbokslutNacka i sitt gröna -sexanger
rötslamKvicksilver inyckeltal: 0

långtgåendemedEnskilda avloppbostäderVattenförbrukning i 0°
reningBensinförsäljning0

avfallmängdDeponeradtrafikpersonbilarAntal i --
batterierInsamlinghushållsavfallGrönt av°°
glasInsamlingbostäderföroljeförbrukningTotal ° av-

avfallfarligtInsamlingKollektivtrafikens andel ° avresornaav-
kylrnöbler.InsamlingDanvikstullöver av0

följandeförsiffrorDärutöver anger man
områden:
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Stockholm Växjö

ÅrligaUtvecklar närvarandeför indikatorer i miljöbokslut genomförs. Växjö
samarbete med TH. kommuns ställningstaganden miljö-

området från allmänt accepteradeutgår
Sundsvall kunskaper miljöproblem och derasom

miljöbokslutet finns nyckeltalI inom effekter. lyssnar till och hämtar66 Man
områdena: dokumentation från myndigheter, for-

Trañk och luftfjroreningar skare, miljörörelse, näringsliv och all-°
Natur mänhet.°
Jordbruk kunskaper och uppgifter kommu-De-
Kommunikatic bildar underlag bedöm-möter när- ner nen
Godstransporter ningen behov åtgärder föränd-och- av av

ÅtgärderAvloppsvatten ringar och skagörs.- program
Dricksvatten utvärderas varje år i samband med0 ett
Avfall särskilt miljöbokslut.0

ljärrvâtmeproduktionenEnergi i°
Industrierna.-
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Bilaga 2: Eurostats

förslag

Economic indicators Environmental indicators
capitaPer GDP Consumption of depletingozone

shareInvestment in GDP substances
Share of manufacturing value-added Emissions of greenhouse gases.in GDP ofEmissions sulphur oxides.Annual ofconsumption ofEmissions nitrogen oxidesenergy. .

capita Expenditure air pollutionper on.
Consumption of renewable abatementenergy.
Lifetime of Consumption of capitaproven energy reserves water per. .
Environmental protection Waste water treatment. .expenditure of GDP Annual withdrawals of ground andpercentageas a .directForeign investment surface water
Total ODA given received Arable land capitaor as a per.of GDP Land changespercentage 10. use

Energy in agriculture11. use
Social indicators of fertilisersUse12. in agriculture

Population growth ofUse agricultural13. pesticidesrate
Net migration Generation of industrial14. andrate.
Total fertility municipal solidrate waste.
Infant mortality Expenditurerate 15. waste managementon.
Life birth ofexpectancy 16. Rate recycling andat waste re-use.
Total national health expenditure changeForest17. area.

ofproportion GDP Wood harvesting18. intensityas a
Unemployment Managed forest19.rate ratioarea.
Women thein100 Threatened20. speciesper men percentageas a.
labour force of total native species

of femaleRatio Protected21. oftoaverage wage percentagearea as a.
male totalwage area
Population density10.

Institutional indicatorsofPercent population11. urbanin areas
ofRate growth of12. urban population Expenditure R Don as a

Floor13. of GDParea per person percentage
capita14. Per of fossilconsumption fuel Main telephone lines per

vehicle inhabitantsmotor transport 100

indicatorsSustainableDevelopment-pilotA studyfollowing
themethodologyof unitedthe NationsCommissionon
SustainableDevelopment,EuropeanCommissionDGXIand
StatisticalOfficeoftheEuropeanCommunitiesEurostat,
EuropeanCommunities,1997
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Bilaga FN: Working List Indicators
Sustainable Development proposed the
DPCSD

Chapters Drivingforce State Response
ofAgenda21 indicators indicators indicators

CATEGORY:SOCIAL

Chapter

Combatingpoverty Unemploymentrate Head indexofcount povertye APoverty indexgap- Squared indexpovertygap- Giniindexofincomeeinequality
Ratioof femaleaverage wage- maleto wage

chapter

Demographicdynamicsand Populationgrowthrate Populationdensity- -sustainability Netmigrationrate- Totalfertilityratee
chapter3G:

Promotingeducation,public Rateofchangeofschool-ageChildrenreaching 5grade GDPspent education- on- -andtraining populationawareness ofprimaryeducation
Primaryschoolenrolment Schoollifeexpectancye eratiogrossandnet Differencebetweenmale-Secondaryschoolenrol- andfemaleschoolenrolment- ratioment grossandnet ratios
Adultliteracyrate Women hundredper men- e thelabourforce

Chapter6:

Protectingandpromoting Basicsanitation:Percentof lmmunizationagainste ehumanhealth populationwithadequate infectiouschildhooddisease
disposalexcreta facilities Contraceptiveprevalence-Accesstosafedrinking Proportionwater ofpotentially- -Lifeexpectancyatbirth hazardouschemicalseAdequatebirthweight monitoredfood- lnfantmortalityrate Totalnationalhealth- -Maternalmortalityrate expenditurerelated GNPtoeNutritionalstatusofchildren

chapter

Promotingsustainable Rateof ofgrowth urban Percentofpopulation Infrastructureexpendituree w ihumansettlement population urban capitaareas perdevelopment Percapitaconsumption Areaandpopulationof- -offossilfuel moto urbanformal informaland
vehicletransport settlements

Humanandeconomic Floorareaperperson- -lossduetonaturaldisasters Houseprice incometo ratio-
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ResponseStateDrivingforceChapters indicatorsindicatorsindicators21ofAgenda

ECONOMICGATEGORY:

chapter2:
adjustedEnvironmentallycapitaGDPcooperationInternational to per 77 DomesticProductGDP NetinvestmentshareNetsustainableaccelerate -7 goodsofmanufacturedShareimportsof andSum exportscountriesdevelopment 77 merchandiseexportstotalofGDPdomestic percentrelatedand asa

policies

4:Chapter
mineralProvenconsumptionAnnual reservesconsumptionChanging energy 7- fuelfossilProvenShareofnatural-resource energypatterns -7 industriesintensive reserves
ofLifetimevalue-addedmanufacturing energyproven7

reserves
materialoflntensity use7 manufacturingShareof7 GDPvalue-added

consumptionofShareof7renewable resourcesenergy

chapter33:
protectionEnvironmentalGNPtransfer/GNPDebt/NetandFinancial resources -resources 77 ofpercentexpendituresservice/exportDebtreceived asaODAgivenTotalmechanisms or 77 GDP

additionalofAmount newor7 sustainablefundingfor
development

34:Chapter
cooperationgrantsTechnicalenvironmentallyofShareCapitalgoodsimportsofenvironmentallyTransfer 777 importscapitalgoodssounddirectinvestmentsForeignsoundtechnology, -capacity-cooperationand

building

ENVIRONMENTALCATEGORY:

chapter18:
treatmentWaste-waterGroundwaterofwithdrawalsAnnualquality reservesProtectionofthe 7-7 offaecalConcentrationsurfacewater coverageandgroundoffreshwaterandsupply - hydrologicalDensityoffreshwatercoliformconsumptionDomestic -resources 7 networksBiochemlcalcapitaofwater oxygenper 7 bodiesdemandwater

17:chapter
yieldsustainedMaximumPopulationgrowthofProtectiontheoceans, 77 fisheriesforcoastalkindsof andall areasseas indexAlgaeofoil intoDischargescoastalareas --coastalwaters

andofnitrogenReleases- coastalwatersphosphorusto

chapter10:
local-levelDecentralizedconditionlandChangeschangeLandapproachtheIntegrated to use 777 managementnaturalresourceplanningandmanagement

oflandresources



chapters Drivingforce State Response
Agenda21 indicators indicators indicators

Chapter12:

Managingfragile Populationlivingbeloweco Nationalmonthlyrainfall- -systems:combating linepoverty dryland index
desertificationand Satelliteareas derivedvegetation-drought index

Landaffected-desertification
Chapter13:

Managingfragileecosystems:Populationchange Sustainable otnaturaluse- -sustainablemountain mountain mountainareas resources areasdevelopment

Chapter14:

Promotingsustainable Useofagricultural Arableland capita Agriculturaleducationper- - -agricultureandrural pesticides Areaaffectedbysalinization-development Useoffertilizers- lrrigationpercentofarableelandandwaterlogging
Energy agricultureuse-chapter11:

Combatingdeforestation Woodharvestingintensity Forest change Managedforest ratioarea- area- - Protectedforestareaasa-percentof foresttotal areachapter15:

Conservationofbiological Threatenedspecies Protected percentas areaasa- -diversity ofpercent total oftotala area
nativespecies

chapterIG:

Environmentallysound RD expenditureforbio--ofbiotechnologymanagement technology

Existenceofnationalbiosafety-
regulationsorguidelines

chapter

ProtectionoftheatmosphereEmissionsofgreenhouse Ambientconcentrationsof Expenditureair- on- -pollutantsgasses urban pollutionabatementareasEmissionsofsulphuroxides- Emissionsnitrogenoxideson- Consumptionofozoneidepletingsubstances
Chapter21:

Environmentallysound Generationofindustrialand Expenditurewaste- on-ofsolidemanagement wastesmunicpalsolidwaste managementandsewage-relatedissues Householdwastedisposed Wasterecyclingand- reuse-capitaper Municipal disposalwaste
Chapter19:

Environmentallysound Chemicallyinduced Numberofchemicalsbanned- -ofmanagementtoxic poisoningsacute restrictedseverelyorchemicals

Chapter20:

Environmentallysound Importsand ofexports Areaoflandcontaminated Expenditurehazardous- on-ofhazardousmanagement hazardouswastes hazardouswastes wastetreatmentwastes

91



ResponseStateDrivingforceChapters indicatorsindicatorsindicators21Agenda

22:Chapter
radioactiveofGenerationenvironmentallySafeand 7of wastesmanagementsound

radioactivewastes

INSTITUTIONALCATEGDRY:

chapter
developmentSustainableandenvironmentIntegrating 7strategiesdecision-development integratedofProgrammemaking 7 economicenvironmentaland

accounting
EnvironmentalMandated7 AssessmentImpact

forNationalcouncils- developmentsustainable
35:chapter

andengineersScientistsscientistsandPotentialsustainableforScience 7- DengagedRmillionengineersdevelopment per millionpopulationperpopulation
DRExpenditure ason7 GDPofpercenta

37:Chapter

mechanismsandNational
cooperationforinternational

capacity-building
countriesdeveloping

38:chapter

institutionalInternational
arrangements

39:chapter
ofRatificationlegalinstrumentsInternational - agreementsglobalmechanismsand Implementation- globalratitied

agreements

40:Chapter
forProgrammeslinesMaintelephonedecision-Informationfor -- environ-nationalinhabitants100permaking statisticsmentalinformationAccessto7

23-32:chapters
RepresentationofroleofStrengtheningthe 7majorgroupsmajorgroups councilsnational
sustainablefor

development
ofRepresentatives- minoritiesethnic

andindigenous
nationalpeople

sustain-forcouncils
developmentable

Contributionof7NGOsto



MiljövårdsberedningensBilaga 4: iförslag
SOU 1998:15

effektivitetsmåletGröna nyckeltal för hushållens,Gröna nyckeltal för företa-
övrigaoch omställningsektorersgensEnergianvändning relateratcapitaper

hållbarttill ekologiskt samhälleetttill sektorsvisBNP relaterat tillsamt
förädlingsvärdet i respektive sektor. Andel invånare som promenerar,

cyklar eller åker kollektivtrafik till
Elanvändning december-februari. och från arbetet.

Vattenanvändning relateratcapita Ekologisk odlingsmark delper som av
till sektorsvisBNP relaterat till total odlingsmark.samt
förädlingsvärdet i respektive sektor.

Antal företag certifieradeärsom
Återföring kvalitativt slam till enligt miljöledningssystemen ISOav
odlingsmark. eller EMAS.

miljömåletGröna nyckeltal för Volym miljömärkta konsumentvaror.
Andel mark där nedfallet av
försurande inte överskrider Andel bilar klassasämnen Mil-som som
kritisk belastningsnivå. jöklass

Utsläpp försurande Hushållens konsumtion förnyelse-ämnenav av
sektorsvis och relaterat till respektive bara bränslen i relation till hushållens
sektors förädlingsvärde. totala energikonsumtion.

Antal dagar år SNV:s Antal invånare bil.gräns-per som per
värden för luftföroreningar och rikt-

Framtida gröna nyckeltalvärden för marknära inte över-ozon
skrids. Nivån återanvändningpå av varor,

produkter och material.
Tillförsel kväve och fosfor till kust-av

Nivån materialåtervinningpåvatten. av
och produkter.varor

Skyddad skog andel produk-som av
tiv skogsmark. Kemikalieanvändningen.

Utsläpp koldioxid sektorsvis och Antal miljömärkta skolor.av
relaterat till respektive sektors för-
ädlingsvärde. Andel offentlig upphandling ärsom

miljömärkt.

Biologisk mångfald.
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Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringarochbeskattning.Fi. 29. års1976 lag immunitetochprivilegier i vissaom. Tänderhela livet fall UD.översyn.en-ersättningssystemför vuxentandvård.S. 30.Utlandsstyrkan.nytt Fö.-
.Välfardensgenusansikte.A. 31.Det gäller livet. Stöd vårdoch till barnoch
Män alltid Nivå- och organisationsspecifika ungdomarmedpsykiskaproblem.passar. medexempelfrån handeln.A. 32.Rättssäkerhet,vårdbehovoch samhällsskyddvidprocesser
Vårt liv kön. Kärlek,ekonomiska och tvångsvård.psykiatrisk S.som resurser. maktdiskurser.A. 33.Historia,ekonomioch forskning.
Ty makten din Myten det rationellaär Fem idrott. ln.om rapporterom. arbetslivetoch detjämställdaSverige.A. 34.Företagaremedrestarbetsförrnåga.
Översynx rörelse-och tillsynsreglerför kollektiva 35.Förordningartill miljöbalken. Bilagor. M.av +. försäkringar.Fi. 36. Identifieringoch identiteti digitalamiljöer.
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdrycker Referatfrån hearingden 12november1997.av en-. och Systembolagetsprodukturval. IT-kommissionens 4/98. K.rapport

EffektivitetIntegritet Skattebrott.Fi. 37.Den framtidaarbetsskadeförsäkringen.S.- -.10.Campusför konst.U. får38.Vad för pengarna Resultatstymingav-Friståendell. utbildningarmedstatlig tillsyn inom olika statsbidragtill vissaorganisationerinom det sociala
områden.U. området.
Självdeklarationochkontrolluppgifter förenklade 39.Det finsk-svenskagränsälvssamarbetet.M.-. förfaranden.Fi. 40. BROTTSOFFER.

l3. Säkrarekemikaliehantering.Fö. Vadhar gjorts Vad bör göras Ju.
14.E-pengar näringsrättsligafrågor.Fi. 41.Läkemedelsinformationför alla. S.-
15.Grönanyckeltal Indikatorerför ekologiskt 42.Försvarsmaktsgemensamutbildningförett-hållbartsamhälle.M. framtidakrav. Fö.
16. åsikterNär blir handling.En kunskapsöversikt 43. måHur skall Sverige bättreom

bemötandet funktionshinder.med S. första nationellafolkhälsomål.av personer stegetmot-17.Samordning digital marksändTV. Ku. 44. En samladvapenlagstiftning.Ju.av
18.En myndighet Fi.gräns 45. Sotningi framtiden.Fö.en-
19.IT ochregionalutveckling. 46. Om buggningoch tvångsmedel.andrahemliga Ju.

från120exempel Sverigeslän. K. 47. Bulvaneroch Ju.annat.
20.IT-kommissionenshearing infrastrukturenför 48. Kontrollerad ifrågasattochom

digitala medier.Andrakammarsalen,Riksdagen intervjuermed medfunktionshinder.personer-1997-10.24.K. 49. Konsekvenser taxfreeförsäljningenavvecklasattav
2 Problemmed inbäddade inför 2000-skiftet. inom EU. K.system. Hearinganordnad IT-kommissioneni 50.De 39 Läkemedelsutredningarunderav stegen.

samverkanmedIndustriförbundetoch Statskontoret 1900-taletoch underlagsmaterialtillannat
1997-11-14.K. vårdLäkemedeli och handel,SOU 1998:28.S.

22.Försäkringsgaranti. 5 Vuxenutbildning livslångtoch lärande..Ett garantisystemför försäkringsersättningar.Fi. Situationeninför och åretunderförsta med
23.Statenoch exponfinansieringen.N. kunskapslyftet.U.

Översyn24.Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv. 52.Utstationering arbetstagare.ett A.av
fiskeriadministrationen Östersjöregionen.Jo. 53.Ta möjligheternaiav N.m.m. vara

25.Tre städer.En storstadspolitikför helalandet. 54. offensivHur IT-användningkan skapatillväxt
+4 bilagor. S. först mindreföretag. rådslagEtt anordnatav

26.Frånhembränttill Mariakliniken. IT-kommissionen uppdrag Kommunikations-av
fakta ungdomaroch svartsprit. departementet,Närings-ochhandelsdepartementetom-

27.Nya ledningsreglerför bankaktiebolagoch och Industriförbundet.
försäkringsbolag.Fi. Rotundan,Rosenbad1997-11-18.K.

28. vårdLäkemedeli och handel.Om flexibelsäker, 55.Demokratinsräckvidd. frånDokumentationen ett
och samordnadläkemedelsförsörjning.S. seminarium.Demokratiutredningensskriftserie.SB.



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Distansutbildningskommittén.DUKOMvid tjänsteresalevnadskostnaderför ökade56.Avdrag . lärande.undervisningochPå utbildning,distanstillfälligt arbete.Fi.och
distansutbildning.U.KostnadseffektivDistansutbildningskommittén.DUKOM57.

Distansutbildningskommittén.DUKOM84.distansutbildningsprojektmedUtvärderingav
distans.U.FlexibelutbildningIT-stöd.U.

Omhänderna.85. med ston-näten.framtidsscenarier. Att röstanationalstaten.Fyra58.IT och
Schweiz.direktdemokratiiochfolkomröstningar6/98.K.IT-kommissionensrapport

SB.SverigeRäddningstjänsteni59.
rättsområdet.Utvecklingssamarbete86.och Skyddas.Fö.Rädda- Östeuropa.Ju.Hallandsåsen.M.60.Kring

Fi.Premiepensionsmyndigheten.87.Sverige.Jo.Livsmedelstillsyni61.
Beredningsorganisationenoch88.DomarenOmochkänslor.Kampanjmedkunskaper62.

arbetsfördelning.Ju.ochutbildningMalå 1997.M.kommunkärnavfallsomröstningeni - regionsutveckling.vändaGreppet89.Motala.godaffär i att63.En en-
från Söderhamnskommittén.N.Rapportskriftserie.SB.Demokratiutredningens

det lokalaföre.Nedslagi90.Stegettillgänglig information.64.Bättreoch mer
brottsförebyggandearbetet.Ju.N.Småföretagsdelegationensrapport

förnyelseochkommunal kompetens-9 Nyaförutsättningar.tider,65.Nya greppnya -.. . utveckling.In.8/98.K.IT-kommissionensrapport
småföretagoch samverkan.92.Godaidéerskolan.U.eleverifunktionshindrade66.FUNKIS om- N.SmåföretagsdelegationensrapportSocialavgiftslagen.S.67.

småföretag.tillKapitalförsörjningkärnavfallsområdet 93.1998.M.68.Kunskapsläget
Småföretagsdelegationens N.personalinom rapportLämplighetsprövning69. av
Förslagskatalog.94.U.och skolbamomsorg.förskoleverksamhet,skola

N.Småföretagsdelegationenslivslångalärandet. rapportoch det70.Skolan,IT
naturvård.M.skogsmarkförskydd95.FörstärktochUtbildningsdepartementetanordnadHearing avav

UD,Interirnrapport.Riksbanken.Naziguldetoch96.2-04,Rosenbadl 997-lIT-kommissionen,
demokratiochmedborgareOm barntill97.Gör barn7/98.K.IT-kommissionensrapport

1900-talet.SB.underdemokratisktrevisionenkommunala7 Den ett-. företagskoncentration.reglerKonkurrenslagens98.kontrollinstmment.In. om
Bilaga.N.Fi.frnansförbund.72.Kommunala +

från nationelladenBetänkande99.AccepteraframtidaMångfaldIntegration EttOrganisationer73. sam-- Europaåret rasism.In.förordningskommitténinvandrarnas motför statsbidragtillsystem
betänkandenu Bilaga tilltagit slut100. rasismenHarriksorganisationerm.fl. In.

församordningskommitténfrån nationelladenpolisen.Ju.74.Styrningenav
Europaåret rasism.In.motDjurförsök.Jo.75.

frånDokumentationmedborgarskapet. ett10 Detstödtillför livet. Statensoch motion76.Idrott unga. seminarium.SB.organisationer.In.friluftslivetsidrottsrörelsenoch
Dokumentationtid.i102.LekrnannastyreSmåföretagsdelegationenssmåföretag. experternasi77.Kompetens

från seminarium.SB.N. ettrapport
ochlagendomstolarna,individerna.OmBemäktigaSmåföretags- 103.Regelförenklingför framtiden.78.

i Sverige.SB.rättigheternaindividuelladedelegationens N.rapport
rehabiliteringsansvar.Arbetsgivamas104.utveckling.regional79.IT och

landsting.ochregleringen kommuner105.Minska1998.IT-från underhearingarErfarenheter avtre mars
In.9/98. K.kommissionensrapport

ohälsoförsäkringen.i106.Unga80.Bostadsrättsregister.Ju.
utveckling.S.för aktiviet ochTidSB.statsflygplan,Användningen vissa81. m.m.av

A.107.Frärnjandelagen översyn.refonneratregelsystem.Försäkringsföreningar82. enett -- Analysera Jo.108.Fi. mera.



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

109. från tvåRättsinformationoch lT. Rapport semi- 140.Effektivitet tvångsvården.och kvalitet i Fortsatt
narier 1996och 1998.IT-kommissionens utveckling StatensinstitutionsstyrelseSiSrapport +av
10/98.K. Bilagadel.

110.Makes dödsboförvaltareochdödförklaring. 141.Medling och lönebildning.arvsrätt, Bilagor.A.+
Ju. 142. filmpolitik.Ny svensk Ku.

lll. E-plikt. säkra elektroniskaAtt det kulturarvet. 143.U. Ett Sverige. förEtttryggare gemensamtsystem
112.Resurser lika villkor U. mobil kommunikation.K.
113.l GodTro. Samhälletochnyandligheten.S. 144.Automatspel.Fi.
114.Svenskani kan främjaEU. Hur kvaliteten de från145.EU demokratiprojekt Dokumentationett ett-

svenskaEUtextema. SB. seminarium.Demokratiutredningensskriftserie.SB.
115.Distansarbete, FrånA. 146. ChartaMagna till Motionema.Om lobbningi
116.Stoppreglerna.Fi. USA, EU och Sverige.Demokratiutredningens
117.Utgått skriftserie.SB.
118."SustainableSweden" SUCCESS 147.Effektivarehantering EU:sdirektstödtillstory.a av-

Möjligheterochhinderför internationalisering jordbruket.Jo.en
svensktmiljöanpassatnäringsliv. 148. principfrågor.Rikstrafiken vissa K.ettav -Bilaga.N. 149. bilda försäkringskassaAtt i VästraGötaland.+

119.Kommunaluppdragsverksamhet1998.In. 150.Utvidgatbalanskrav omfattandeverksamheti-120.Efterlevandepension. anpassningEn till det kommunalaföretag.In.
reformeradeäldrepensionssystemet. 15 Kostnadsutjämningför kommuneroch landsting..Arbetsförhållanden5 ochattityder. En statsbidrags-ochöversynav. Professionellas med med utjämningssystemet.möten Bilaga.In.personer +-
funktionshinder. 152.Vindkraften energikälla plats.M.taren ren- -122. frågorE-pengar civilrättsliga Fi. 153.Hur skall finansieravälfärdeni detm.m. man-

123.Folkrättslig Fö. globaliseradelT-samhället Ett samtal IT-statusm.m. om
124. nivåDemokrati europeisk Demokrati utvecklingochoffentlig ekonomianordnat IT-av

utredningensskriftserie.SB. kommissionenoch ESO.Rotundan,Rosenbad.IT
125.Statens för världskultur.Ku. kommissionens 12/98.K.rapportmuseer
126.Beskattning taxfree.Fi. OAS framtiden.154. i S.utan
127.Tullagensöverklaganderegler vid 155.Lokalademokratiexperiment exempelochm.m. en -omorganisation Tullverket,Fi. analyser.Demokratiutredningensskriftserie.Ju.av
128.Forskningspolitik.U. 156.Alkoholpolitikens Införselmedel. ochav
129.Svensksjöfartsnäring hot och möjligheter.K. partihandelmedspritdrycker,vin ochstarköl.S.-
130.Kärnavfalloch Säkerhet. frånRapport 157.Biogas fordonsbränsle.N.ett som

seminarium säkerhetsanalys slutförvaringen 158.Att komma oljeutsläppen.K.om av
kämbränsle.M.använt 159.Kassaservice.Fi.av

131.CSN En myndigheti ständigförändring.U. 160.Regleringoch tillsyn bankerochkredit-av-
132.En granskning Estoniakatastrofenochdess marknadsföretag.Fi.av

följder. K. På16 marginalen. frånEn intervjubok Socialtjänst-.God etik IT-kommissionensnätet. utredningen.Demokratiutredningensskriftserie.Ju.rapport. . 11/98.K. 162.Vägtrafikregistrering.K.
134.Läsarnaoch demokratin brev till det Skåneläsande 163.Bildandet försäkringskassa.länsallmännaett av

Sverige.SB S.
135.Domstolsorganisationensammanställning frihet.164.Allas Demokratin marknaden.Tremöterav-

från årsgrundmaterial 1995 Domstolskommitté.Ju. ronder.Demokratiutredningensskriftserie.Ju.
136.Redovisningochaktiekapitali Ju. 165.Validering utländskyrkeskompetens.U.euro. av
138.Kvinnor, och funktionshinder. 166.Regionalfrihetmän och statligt principiellansvar en-139 En särskild Omutsatthet. med diskussion.In.personer. Överskottetfunktionshinderfrån andraländer. nivån167. den mellannivånregionala i-

Europa.In.



utredningar 1998offentligaStatens

Kronologisk förteckning

Landshövdingaroch den168. skämingspunkten.I
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