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Remissvar för Naturvårdsverkets förslag till revideringar av
miljöledningsförordningen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått möjlighet att ge
synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen.
SBU välkomnar en översyn av miljöledningsförordningen och lämnar följande
synpunkter:
SBU ställer sig positivt till Naturvårdsverkets förslag om att hanteringen och
rapporteringen av indirekt miljöpåverkan ska utgå som krav inom förordningen, och att
det istället ska fokuseras på den miljöpåverkan som myndigheterna själva har direkt
rådighet över.
SBU tolkar det som att myndigheternas arbete med utredning och uppföljning av
miljöarbetet kommer att vara fortsatt omfattande, oavsett myndigheternas storlek,
verksamhet eller grad av miljöpåverkan. SBU ser positivt på att miljöpåverkan ska
beaktas utifrån ett livscykelperspektiv och att hela inköpsprocessen ska omfattas. Det
bör dock beaktas att förslaget kan få olika stora konsekvenser beroende på
myndighetens storlek. För en liten myndighet utan en upphandlings- eller
inköpsavdelning, och som dessutom inte har stora upphandlingsvärden, kan detta bli
betungande. Det kan uppstå svårigheter med att beakta livscykelperspektivet och att
kontrollera hela produktionskedjan vid inköp, som till exempel av kontorsmaterial och
teknisk utrustning. Att kontrollera en vara från råvarumaterialutvinning och hela kedjan
därefter till dess att myndigheten har förbrukat varan, ställer stora krav. SBU efterfrågar
därför att det kommer att finnas tillräckligt med stöd och vägledning från
Naturvårdsverket, och andra berörda myndigheter så som Kammarkollegiet och
Upphandlingsmyndigheten, om hur små myndigheter rent praktiskt ska kunna hantera
och arbeta för att säkerställa att detta uppfylls. Eftersom de myndigheter som omfattas
av miljöledningsförordningen i hög grad skiljer sig åt när det gäller storlek, verksamhet
och grad av negativ miljöpåverkan, bör man även överväga att anpassa förordningen
efter myndigheternas förutsättningar och verksamheter och lägga tyngden på de
myndigheter som har störst negativ, direkt miljöpåverkan och där effekten blir störst.
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Naturvårdsverket föreslår att genom miljöledningsförordningen inkludera en
uppföljning av antal digitala möten. SBU är positivt inställd till användning av digital
teknik för att ersätta tjänsteresor, men ser också att uppföljning av detta kommer att
ställa större tekniska och framför allt administrativa krav än tidigare. Även här kommer
det att bli viktigt med tydliga instruktioner för hur man kan mäta och redovisa antalet
digitala möten. De flesta medarbetare har flera digitala möten varje dag och att
uppskatta hur många av dessa som kan räknas ersätta en resa upplevs i dagsläget svårt.
Att enbart ta ut statistik från de digitala mötesplattformarna utan att göra en manuell
handpåläggning för att tolka och skatta resultaten räcker sannolikt inte för att göra en
korrekt uppföljning, och SBU efterfrågar därför stöd och vägledning i detta.
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