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Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet 

som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.  

Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet  

med Sveriges miljökvalitetsmål.
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GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

 General-  
 direktören  
 har ordet
Behovet av ett globalt miljöarbete är tydligt. 2016 går till historien som året när 
Parisavtalet om klimatet trädde i kraft. Året präglades också av oro kring hur 
den kommande administrationen i USA skulle förhålla sig till klimatavtalet.  
Vid klimatmötet, COP22, i Marrakesh var dock budskapet från världsledare  
och näringsliv tydligt. Arbetet går vidare för att begränsa uppvärmningen till 
högst 2 grader med ambitionen att nå högst 1,5 grader.

Naturvårdsverket hade flera viktiga uppdrag i EU:s olika förhandlingsgrupper 
och vi har under året löpande bistått regeringskansliet i både EU-arbetet och  
arbetet med åtskilliga internationella konventioner. 

Vår stödjande och samlande roll i miljöarbetet har blivit mer framträdande. Vi 
har aktivt bidragit i miljömålsrådets arbete och givit stöd till andra myndigheter 
i både miljömålsarbetet och arbetet med miljöledning i staten. Internationellt har 
medarbetare prisats för sina insatser att utveckla miljöledningsarbetet inom 
FN-systemet.

Inom klimatklivet har vi beslutat om investeringsstöd till en kraftig utbyggnad av 
laddinfrastruktur i Sverige och en rad andra åtgärder för att bidra till miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan. Inom ramen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
har vi kommit vidare i arbetet med alternativa efterbehandlingsåtgärder som  
på sikt kan öka saneringstakten och miljönyttan. I september fick jag möjlighet 
att inviga Sveriges hittills största efterbehandlingsprojekt – saneringen av  
Oskarshamns hamnbassäng – till nytta för Östersjön och miljökvalitetsmålet 
Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Under 2016 undersökte vi för andra året i rad vad allmänheten anser om skyddad 
natur. Åtta av tio instämmer helt i att det är viktigt att skydda naturen. Det är en 
viktig återkoppling till stöd för vårt omfattande arbete med att öka antalet natur-
reservat och förbättra tillgängligheten till och skötseln av de skyddade områdena. 



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016 7

I april skrev Sveaskogs verkställande direktör P O Wedin och jag på en överens-
kommelse om långsiktigt skydd som naturreservat, för ett stort antal värdefulla 
urskogar och naturskogar. Det var ett viktigt steg i arbetet för att nå miljömålen 
Levande skogar och Storslagen fjällmiljö.

Basen i vårt nationella och internationella miljöarbete är kunskap och öppna 
data om tillståndet i miljön och om miljöarbetet. Miljöinformation av hög 
kvalitet är också en förutsättning för de innovationer som krävs för att föra 
miljöarbetet framåt. Det har därför varit en given väg för oss att med stort 
engagemang tillgodogöra oss de möjligheter digitaliseringen ger. Vi är en  
av regeringens utvecklingsmyndigheter inom Digitalt först – smartare miljö-
information – och vi har tagit steget in i samverkansorganet eSam för att 
stödja arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Under 2016 har vi drivit ett förnyelsearbete på Naturvårdsverket med tema 
Enklare, Öppnare och Fokus på att nå miljömålen. Vi går nu in i jubileumsåret 
2017, 50 år efter Naturvårdsverkets bildande, med en ny organisation som 
anpassats till vårt uppdrag och den styrning vi utvecklar. Inriktningen är  
att fortsatt nå största möjliga positiva effekt i miljön av vårt gemensamma  
arbete. Och jag hoppas att vår inriktning på effekt också märks när du tar  
del av vår årsredovisning för 2016.

 

Björn Risinger
Generaldirektör

GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET
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1. Naturvårdsverket  
och Sveriges miljömål
Sveriges miljömål
Miljökvalitetsmålen anger ambitionsnivå för miljöarbetet i Sverige. Tillsammans med  
generationsmålet och etappmålen ger de anvisningar om vad vi tillsammans ska uppnå 
samt hur och i vilken takt vi gemensamt ska driva miljöarbetet framåt. Arbetet för att  
nå dessa mål inkluderar hela samhället där 26 myndigheter har ett särskilt uppdrag att 
verka för att målen nås. 

Sveriges friluftsmål
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten 
för de tio målen för friluftslivspolitiken. Friluftslivet är brett och spänner över flera politik-
områden till exempel naturvårds-, jordbruks- och skogspolitik, politik för landsbygdens 
utveckling och regional tillväxt, liksom folkhälso-, utbildnings- och forskningspolitik.

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030
Eftersom Sveriges miljömål väl tar hand om de ekologiska aspekterna av de globala hållbar-
hetsmålen i Agenda 2030 bedömer vi att våra insatser för att nå miljömålen i hög grad 
även bidrar till dessa. Vår resultatanalys visar att vi bidrar mest till de hållbarhetsmål som 
rör biologisk mångfald, klimat, hälsa och hållbar konsumtion. Våra insatser är dock också 
viktiga för de mål som rör inkluderande samhällen, hållbara städer och hållbar industri.

SÅ HAR VI UNDER 2016 BIDRAGIT TILL SVERIGES MILJÖMÅL OCH FRILUFTSMÅL
Sveriges miljömål och friluftsmål är utgångspunkten för allt arbete på Naturvårdsverket, 
vilket innebär att verkets resultatredovisning i sin helhet beskriver hur vi har verkat för 
att nå dessa. Våra aktiviteter kan spänna över samtliga mål eller ha snävare inverkan  
på något eller några av dem. Nedan redovisas de av våra aktiviteter som vi bedömer  
är betydelsefulla bidrag till Sveriges miljömål och friluftsmål. För att ytterligare öka  
tydligheten har vi i kapitel 5–7 markerat i marginalen var det går att läsa mer om  
betydelsefull delsteg.

INSTRUKTIONEN 
§1

Stärkt genomförande
• Miljöinformationsarbetet förstärks: 35 organisationer har signerat strategin för  

hantering av miljödata. Den tas nu med som grundförutsättning inom regeringens  
satsning Digitalt först. (Kapitel 5)

• Förstärkt vägledning i arbetet mot miljömålen: Ändamålsenlig vägledning för att  
stärka genomförandet och uppföljningen av miljöarbetet samt genomfört konkreta  
insatser utifrån Miljömålsrådets åtgärder mot miljömålen. (Kapitel 6)

• Förstärkt tillämpning av miljöbalken: Genererat viktiga underlag till nytt kapitel 6  
i miljöbalken och till miljötillsynsutredningen. (Kapitel 7) 
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Ekologisk hållbar utveckling
• Gett stöd till regeringen i förhandlingarna av EU:s paket om cirkulär ekonomi med  

målet att få en EU-lagstiftning i linje med Sveriges miljöambitioner samt att stärka 
kopplingen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen. (Kapitel 6)

• Lämnat förslag till regeringen om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet, framförallt 
av farligt avfall, för att få ett bättre beslutsunderlag för nya styrmedel och andra åtgärder. 
(Kapitel 6)

• Levererat underlag till Sveriges genomförande av FN:s hållbarhetsmål. Dels gjort en  
bedömning av vilka mål som vår verksamhet bidrar mest till, dels kartlagt hur FN:s 
hållbarhetsmål förhåller sig till miljökvalitetsmålen och generationsmålet. (Kapitel 6) 

• Lämnat förslag till regeringen om hur hanteringen av textilier kan göras mer hållbar. 
(Kapitel 5) 

• Startat och utvecklat genomförandet av uppdraget om stöd för spetstekniker och  
avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling. (Kapitel 6)

• Utvecklat vårt arbete med fördelning av särskilt bidrag för sanering av förorenad mark 
för bostadsbyggande. (Kapitel 7) 

Klimat och luft
• Bidragit till globalt beslut om reglering och stegvis utfasning av HFC. Ett viktigt steg 

som enligt beräkningar kan minska uppvärmningen med 0,5°C till år 2100. (Kapitel 6) 

• Hanterat ansökningar och beslutat om stöd, kommunicerat klimatklivet till föreningar, 
kommuner företag i hela landet. (Kapitel 7) 

• Bidragit till miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi. (Kapitel 6)

• Genomfört viktiga analyser av EU:s ansvarsfördelning för klimatutsläpp 2030. (kapitel 6)

• Samarbetat med andra myndigheter avseende omställning till fossilfrihet i transport-
sektorn, nulägesanalys om möjliga styrmedel inklusive förslag om reduktionsplikt av 
fossilt i fordonsbränslen. (Kapitel 6)

• Utvecklat luft- och klimatstatistik för miljömålsarbetet vilket gjort miljöinformationen 
bättre och mer tillgänglig samt genomfört internationella rapporteringar. (Kapitel 5)

• Genomfört Klimatforum där ledare samtalade om hur de globala ambitionerna nu kan 
förverkligas. (Kapitel 5)
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Biologisk mångfald
• Skapat förutsättningar för att säkerställa ekologiskt funktionella landskap genom vår 

koordinering av arbetet med grön infrastruktur i Sverige. (Kapitel 7) 

• Fördelat ut ett tillfälligt bidrag till länsstyrelserna för att öka takten i beslutsfattandet 
av naturreservat där markersättningen är helt löst. (Kapitel 7) 

• Tagit fram en vägledning angående ekologisk kompensation så att verktyg används mer 
vid prövning. (Kapitel 6) 

• Samverkat med andra myndigheter och berörda intressenter i genomförandearbetet 
som följer av den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter. (Kapitel 6)

• Stärkt kopplingen mellan Agenda 2030 och de internationella processer vi är aktiva i, 
till exempel inom konventionen för biologisk mångfald. (Kapitel 6)

Miljö- och hälsopåverkan
• Redovisat vårt uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp som syftar till  

att förbättra förutsättningarna för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning.  
(Kapitel 6 och 7) 

• Verkat för en hög miljöambition i arbetet med industriutsläppsdirektivet genom  
att påverka BAT-slutsatser och BREF-dokument så att bästa teknik tillämpas och  
att Sevillaprocessen i högre grad beaktar kemikalierisker. (Kapitel 6) 

• Genomfört löpande miljöövervakning och screening av miljögifter och på så sätt ökat 
kunskapen både om miljötillståndet och om risker för hälsa och miljö. (Kapitel 5) 

• Färdigställt föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från  
tätbebyggelse. (Kapitel 7) 

• Bidragit till att genomföra EU-strategin för Östersjöregionen och samordnat policy-
området farliga ämnen, för att bland annat utveckla arbetet med internationell  
samverkan och åtgärdsarbete kring läkemedel. (Kapitel 6) 

• Levererat uppdraget om förekomst av högfluorerade ämnen (PFAS) och växtskydds-
medel i våra vatten och därmed gett en grund för arbetet med att bättre begränsa  
exponeringen för människor och miljön. (Kapitel 6) 
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Friluftsliv
• Stärkt det förebyggande fjällsäkerhetsarbetet genom att etablera en lavinprognostjänst 

för tre områden i fjällen. (Kapitel 7) 

• Tagit fram en metod för kartläggning av betydelsefulla friluftsområden och därmed  
förbättrat möjligheterna att identifiera dessa. (Kapitel 7)

• Gett stöd till genomförande av insatser för friluftslivet, vilket har förbättrat tillgänglig-
heten i skyddade områden. (Kapitel 7)

• Ökat kunskapen om friluftslivets värden i genomförandet av konferensen Tankesmedjan 
för friluftsliv. (Kapitel 7)

Viltförvaltning 
• Stärkt förtroendet för Naturvårdsverket som viltförvaltningsmyndighet genom att  

genomföra Strategi för svensk viltförvaltning och levererat resultat till omvärlden.  
(Kapitel 5 och 7) 

• Genomfört konferensen Skogens guld, med fokus på viltet som resurs och hur  
vi kan främja brukandet av vilt. (Kapitel 7) 

• Ökat kunskapen i den regionala förvaltningen genom att i vår beställning av  
underlag från forskningen prioritera utifrån förvaltningens behov. (Kapitel 5) 

• Skapat en stabilare och effektivare viltförvaltning genom samarbete med våra  
skandinaviska grannländer. (Kapitel 5) 
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Styrningen av vår verksamhet under 2016
Generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt friluftsmålen är utgångspunkten för allt 
arbete på Naturvårdsverket. Vårt ledningssystem syftar i sin helhet till att verka för att 
miljökvalitetsmålen nås utifrån den ram som ges av instruktion och regleringsbrev. 
 
Naturvårdsverkets styrmodell baseras på en organisationsoberoende målstyrning och är 
en nedbrytning av de politiska målen anpassad till Naturvårdsverkets uppdrag. Det är en 
styrmodell som stödjer planering, uppföljning och återrapportering av hela verksamheten. 
Målstyrningen är strukturerad i sju effektområden och fem interna perspektiv. Perspektiven 
är det interna stödet i genomförandet.
 
FIGUR 2 NATURVÅRDSVERKETS STYRMODELL

 

Naturvårdsverkets verksamhetsplan innehåller ett eller flera mål per effektområde och 
perspektiv. Målen är effektmål som griper över hela verksamheten och siktar på upp-
fyllelse på cirka tre års sikt. I verksamhetsplanen anges även ett fokus för 2016 för varje 
effektområde och perspektiv, det vill säga särskilt viktiga delsteg för att vi ska nå de mer 
långsiktiga effektmålen. 

Eftersom vi behöver bli bättre på att redovisa effekten av våra prestationer har vi  
arbetat med att utveckla en organisationsoberoende resultatanalys. Vår planering och 
prioritering har utgått från effektmål framtagna med stöd av verktyget verksamhetslogik. 
Verktyget ger förutsättningar att skapa en gemensam bild av kopplingen mellan resurs, 
aktivitet, leverans, kund och effekt hos kund.
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UTVECKLING AV MYNDIGHETEN

2. Utveckling av myndigheten

I början av 2016 presenterade Naturvårdsverkets generaldirektör, Björn  

Risinger, ett inriktningsdokument för förnyelse av myndigheten. Enklare, 

öppnare och med fokus på att nå miljömålen sammanfattar det han vill 

åstadkomma med förändringsarbetet de kommande åren. Här presenteras 

hur myndigheten utvecklats under året för att förnya och stå bättre rustad 

att möta ökade krav och förväntningar. 

Enklare 
I syfte att förenkla arbetet och också underlätta för omvärlden att förstå myndighetens 
verksamhet infördes en ny organisation den 1 januari 2017. Den nya organisationen  
består av fem sakavdelningar, fyra avdelningar för styrning och stöd samt en stab.  
Den nya organisationen har färre benämningar och nivåer än tidigare. Behovet av  
internt samordningsansvar minskar eftersom det finns färre överlappande strukturer  
och omvärlden kommer lättare att hitta vem som ansvarar för en specifik fråga. 

FIGUR 3 NATURVÅRDSVERKETS ORGANISATION FRÅN 1 JANUARI 2017
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Under året har ett projekt genomförts för att kundtjänsten ska kunna hantera frågor från 
omvärlden inom allt fler verksamhetsområden. Detta ger oss möjlighet att svara snabbare 
och säkrare, samtidigt som kärnverksamheten avlastas. Det gäller exempelvis frågor om 
jaktkort och vilt samt frågor om allemansrätten. Kundtjänsten tar emot cirka 150 samtal 
om dagen och hanterar dagligen cirka 90 e-postfrågor. Genom att införa mätningar på 
allt fler webbplatser och e-tjänster utvecklas innehåll och funktion utifrån användarnas 
synpunkter. Mätning har bland annat införts på tjänsten Jägarregistret där jägarna bland 
annat kan lösa sitt statliga jaktkort. Analysen utifrån mätningarna visar att 95 procent 
av användarna tycker att tjänsten är lätt att använda. 
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Mätningarna på Naturvårdsverkets externa webbplats kompletterades i slutet av året 
med enkätfrågor till besökarna vad gäller kön. På så sätt ger webbanalysen input till jäm-
ställdhetsanalyser i olika delar av verksamheten. Mätningarna för de två sista månaderna 
av året visar inga skillnader kring hur webbplatsen används och uppfattas utifrån kön. 

Under 2016 infördes ett förenklat nytt arbetssätt där vi skiljer mellan uppgifter, upp-
drag och projekt. Uppgifter är återkommande och lämpar sig bäst att hantera i enlighet 
med reglerna om beredning i arbetsordningen. Arbeten mer av engångskaraktär kan  
drivas som uppdrag i linjen eller som projekt om komplexiteten kräver det. Syftet är att 
skapa en bra balans mellan styrning och genomförande samt att bidra till enkla, effektiva 
och transparenta arbetssätt i hela myndigheten.

Vi har även påbörjat upphandling och införande av ett nytt tidredovisningssystem. 
Systemet ska vara enkelt, lättillgängligt, användarvänligt och tillförlitligt samt ge tydlig 
information om hur tid används. 

Öppnare
I slutet av året fotograferades medarbetarna till den nya funktionen på myndighetens  
externa webbplats där de presenteras. Även om kundtjänsten ska vara den huvudsakliga 
kontaktvägen ökar öppenheten genom att omvärlden kan se vilka som arbetar på 
Naturvårdsverket och med vad. 

Resfria möten, exempelvis i form av videokonferenser och Lync-möten, gör att fler  
kan delta i Naturvårdsverkets möten och konferenser. Det skapar också kontinuitet i 
myndighetens interaktion med aktörer i omvärlden. En ny teknikplattform har införts 
som förenklar för omvärlden att ansluta sig till våra möten på olika sätt, via Skype, video 
och telefon. Även mötesformerna har utvecklats. Vi genomför allt fler webbinarier inom 
de flesta av våra verksamhetsområden och når därmed fler personer till både lägre kostnad 
och med mindre miljöpåverkan. Vi har också filmat 20 stycken av våra större konferenser 
så att fler än konferensdeltagarna kan ta del av innehållet. 

Naturvårdsverket har en mängd öppna data om miljön och vi vill inget hellre än att de 
används i miljöarbetet. Totalt finns cirka 250 dataset tillgängliga som öppna data inom 
en rad områden så som naturtyper, luft, vatten och arter. Under 2016 har så gott som 
alla dataset gjorts tillgängliga via den myndighetsgemensamma portalen oppnadata.se. 

För att få en effektiv ekonomiadministration och en ekonomisk uppföljning av hög 
kvalitet pågår arbete med en ny ekonomimodell som ska träda i kraft under 2017.  
Målsättningen är att ekonomimodellen ska göra vår finansiella redovisning mer transparent 
och enklare att hantera. Vi arbetar tillsammans med Statens servicecenter (SSC) för att 
säkerställa att vår modell ligger inom ramen för den statliga redovisningsmodellen, vilket 
borgar för standardiserade arbetssätt och kontinuitet i utvecklingen.

Fokus på att nå miljökvalitetsmålen
Genomförandet av miljöpolitiken kräver starkt fokus både på att nå Sveriges miljömål 
och på att visa hur miljöarbetet går. Det är därför angeläget att Naturvårdsverket planerar 
och redovisar myndighetens resultat utifrån effekten av våra leveranser. Under 2016 har 
planering och prioritering utifrån effekt, i ännu högre grad än tidigare, gjorts med stöd 
av verksamhetslogik. Verksamhetslogiken ger förutsättningar att skapa en gemensam  
bild av kopplingen mellan resurs, aktivitet, leverans, kund och effekt. Särskilda verk sam-
hetsanalytiker har uppgiften att stödja verksamheten i resultatanalysen. 

Vi har numera en organisationsoberoende verksamhetsplan som omfattar hela verk-
samheten utifrån sju effektområden: stärkt genomförande, ekologisk hållbar utveckling, 
klimat och luft, miljö- och hälsopåverkan, biologisk mångfald, viltförvaltning samt  
friluftsliv. Inom varje effektområde preciseras vad som ska uppnås för att de av riksdagen 
antagna miljömålen ska kunna nås samt vad verksamheten ska fokusera på under 
verksamhetsåret. Med detta angreppssätt har vi dessutom kunnat planera verksamheten 
oberoende av att en ny organisation träder i kraft 1 januari 2017.

ÅTERRAPPORTERING 
könsindelad statistik
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En modell för att kommunicera resultat har tagits fram och tillämpats. Modellen bygger  
på tekniken storytelling och ger stöd i att berätta historien om ett resultat, vad som  
genomförts, varför det genomförts och vad som blivit eller kommer att bli effekten.  
Modellen för resultatkommunikation har tillämpats bland annat för Klimatklivet och  
för användningen av anslaget för åtgärder för värdefull natur. 

Under året har lönehanteringen på Naturvårdsverket lagts ut på SSC och planering  
pågår för att de ska ta över även redovisning och systemadministration inom ekonomi. 
Med minskat fokus på den löpande delen i ekonomihanteringen skapar vi ökade möjligheter 
att fokusera vår ekonomiska kompetens inom finansiell styrning. Målsättningen är att 
ekonomiavdelningen ska ge ett bättre stöd i budgetering, prognosarbete och ekonomiska 
analyser för att bidra till beslutsfattande i verksamheten. 

Jämställdhetsintegrering
Under 2016 antog Naturvårdsverket en handlingsplan för jämställdhetsintegrering och 
under året har myndigheten arbetat med planen enligt följande:

• Könsindelad statistik över besöksdata på Naturvårdsverkets externa webb samt i den 
kundundersökning som skickas ut årligen. Ett arbete pågår med att identifiera inom 
vilka andra områden könsindelad statistik kan föras.

• En analys med jämställdhetsperspektiv har genomförts av den kommunikation om  
klimatomställningen som myndigheten bedriver. Bland annat kommer en jämnare 
könsfördelning av talare vid konferenser att eftersträvas. 

• Det informationsmaterial Naturvårdsverket och organisationen Håll Sverige Rent ger 
ut om allemansrätten har analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en strategi 
för fortsatt arbete avrapporterades till Miljö- och energidepartementet den 25 maj 2016.
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3. Om årsredovisningen
Årsredovisningens struktur
Årsredovisningen är disponerad utifrån kraven i förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB). Figur 3 illustrerar hur vi arbetar för att bidra till Sveriges  
miljömål och Sveriges friluftsmål. Bilden ger även en översikt av årsredovisningens  
innehåll. För att ytterligare öka tydligheten har vi i kapitel 5–7 markerat i marginalen  
att det i texten beskrivs en aktivitet kopplad till:

• Naturvårdsverkets instruktion

• Naturvårdsverkets regleringsbrev

• Miljömålsrådets åtgärder där Naturvårdsverket är drivande

• De betydelsefullt delsteg i något av Naturvårdsverkets effektområden  
som presenteras i kapitel 1.

FIGUR 4 ÅRSREDOVISNINGENS LOGIK OCH STRUKTUR

Resultatredovisningens delar:
• Kapitel 1 är en beskrivning av de betydelsefulla delstegen inom våra effektområden 

samt av vår styrmodell.

• Kapitel 2 är en beskrivning av delar av Naturvårdsverkets verksamhetsutveckling  
under året.

• Kapitel 3 är en beskrivning av årsredovisningens struktur samt mer generella  
upplysningar om årsredovisningen.

• Kapitel 4 är en ekonomisk översikt.

• Kapitel 5–7 är stommen i resultatredovisningen och tar sin utgångspunkt  
i Naturvårdsverkets prestationer. I de tre kapitlen redogör vi för resultat kopplade  
till Naturvårdsverkets tre verksamhetsgrenar: Ta fram kunskap och underlag,  
Bidra till att utveckla miljöpolitiken och Genomföra miljöpolitiken i samverkan.

Resurser Aktiviteter Prestationer Effekter  
på kort sikt

Effekter  
medellång sikt

Effekter  
lång sikt

Kapitel 5–14 samt Finansiell redovisning Kapitel 1 samt 5–7

Exempelvis:

• Årlig budget

• Personal

• Kompetens

• Utrustning

Exempelvis:

• Framtagande  
av vägledning

• Framtagande av  
fördelningsnycklar

• Framtagande  
av miljömåls-
indikatorer.

• Genomförande av 
samhällsekonomiska 
analyser

• Deltagande i mål  
och ärenden

Våra uppgifter:

• Kunskap och  
underlag, 

• Bidrag till att  
utveckla  
miljöpolitiken,

• Genomförd  
miljöpolitiken  
i samverkan

Exempel på  
effekt hos  
mottagare (kund):

• Kunskap om  
lagstiftning

• Kunskap om  
miljöpåverkan

• Möjlighet att  
genomföra  
åtgärder

• Möjlighet till  
samverkan

Mål som:

• Naturvårdverkets  
interna effektmål 
inom

• Stärkt  
genomförande

• Ekologisk hållbar  
utveckling

• Klimat och luft

• Miljö- och  
hälsopåverkan

• Biologisk  
mångfald

• Viltförvaltning

• Friluftsliv

Mål som:

• Naturvårdverkets  
vision

• Sveriges  
miljömål

• Sveriges  
friluftsmål

• De globala  
hållbarhetsmålen
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• Kapitel 8 och 9 innehåller redovisning av våra resultat avseende direkt miljöpåverkan 
och kompetensförsörjning.

• Kapitel 10 innehåller en återrapportering av miljömålsrådets åtgärdslista.

• Kapitel 11 innehåller en förteckning över samtliga redovisade regeringsuppdrag under året.

• Kapitel 12 och 13 listar ett urval av insatser kopplade mot Sveriges miljö- och friluftsmål.

• Kapitel 14 innehåller en förteckning över de föreskrifter och allmänna råd som 
Naturvårdsverket tagit fram under året.

• Kapitel 15 är en ”läshjälp” i form av sidhänvisningar utifrån vårt regleringsbrev  
och vår instruktion.

• Kapitel 16 redovisning av vår avgiftsfinansierade verksamhet.

Därefter följer den finansiella redovisningen. Årsredovisningen avslutas med en  
beskrivning av vårt arbete med intern styrning och kontroll. Allra sist finner man  
generaldirektörens intygande om en betryggande intern styrning och kontroll samt  
beslut om årsredovisningen. 

Upplysningar om resultatredovisningen

Jämförande siffror
Jämförande siffror anges vanligen för 2014, 2015 och 2016. Vi har under 2016
fortsatt utvecklingsarbetet och kvalitetssäkringen av våra prestationer. Det innebär
att vi under året gjort justeringar i existerande prestationer och hanteringskostnader  
samt historiska data.

Uppgifter om vad Naturvårdsverkets bidragsmottagare utfört med de medel som  
betalats ut får vi först en bit in på det nya verksamhetsåret. I dessa fall redovisar vi  
därför jämförelsesiffror för 2013, 2014 och 2015.

Beräkningsmetoder i resultatredovisningen
Vi har fördelat myndighetens utfall på våra verksamhetsområden i tabell 5, 6 och 7,  
i enlighet med redovisningen i huvudboken. För att kunna ge en rättvis bild av hur vår  
arbetsinsats har fördelat sig på verksamhetsområdena har vi i tabellerna valt att dela upp 
verksamhetens kostnader på personalkostnader och övriga kostnader. Detta eftersom 
merparten av våra övriga driftskostnader består av intrångsersättningar till markägare 
och köp av miljö över vakningstjänster. Fördelningen av personalkostnader baseras på  
tidredovisningen. Påslaget för OH-kostnader 2016 är 65 procent. OH-kostnaderna har  
definierats som kostnader för Naturvårdsverkets generaldirektör, generaldirektörns stab, 
internrevision, de strategiska funktionerna samt avdelningen för verksamhetsstöd.

Prestationer
I förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag anges att resultat-
redovisningen ska ta sin utgångspunkt i verksamhetens prestationer och hur dessa har  
utvecklats med avseende på volym och kostnader. De prestationer som redovisas är  
slutprestationer, det vill säga slutleveranser. 

Eftersom Naturvårdsverket är inne i ett utvecklingsarbete där verksamhetslogiken är 
basen för vår planering och uppföljning, sker en konstant utveckling av våra prestationer. 
Det innebär att även namnen i vissa fall har ändrats sedan 2015 för att anpassas till  
verksamhetens behov och gemensamma vokabulär.
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Våra prestationer är:

Kapitel 5: Ta fram kunskap och underlag
• Miljöövervakning, genomförd och samordnad, s. 24.

• Naturinventeringar för arter och habitat, s. 24.

• Viltinventeringar, s. 24.

• Miljökvalitetsmålen, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering, s. 29.

• Internationella rapporteringar samordnade av Naturvårdsverket, s. 31.

• Miljöforskning, s. 33.

• Tillgängliggöra kunskap om miljön och miljöarbetet, s. 37.

Kapitel 6: Bidra till att utveckla miljöpolitiken
• EU, vårt arbete EU internt, s. 48.

• EU, vårt arbete EU externt, s. 48.

• Internationella bilaterala samarbeten, s. 52.

• Internationella multilaterala samarbeten, s. 56.

• Regeringsuppdrag, s. 57.

• Konsekvensanalyser, s. 59.

• Nationellt expertstöd, s. 61.

Kapitel 7: Genomföra miljöpolitiken i samverkan
• Regelgivning genom föreskrifter och allmänna råd, s. 66.

• Regeltillämpning genom deltagande i mål och ärenden, s. 66.

• Regeltillämpning genom beslut om tillstånd, tilldelning och dispens, s. 67.

• Regeltillämpning genom operativ tillsyn, s. 67.

• Vägledning utifrån regler, s. 72.

• Skydd av värdefull natur, s. 77.

• Åtgärder för naturmiljöer, arter och friluftsliv, s. 80.

• Efterbehandling av förorenade områden, s. 87.

• Klimatklivet, s. 90.
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4. Ekonomisk översikt
År 2016 disponerade Naturvårdsverket 4 412 mnkr. Av dessa var 433 mnkr förvaltnings-
anslag och 3 979 mkr sakanslag. Ingående disponibelt belopp vid årets början var 
4 474 mnkr. Detta minskades under vårändringsbudgeten med 312 mnkr och ökades  
vid höständringsbudgeten med 250 mnkr och påverkade slutligen åtgärder för värdefull 
natur med -50 mnkr och avseende sanering och återställning av förorenade områden med 
-12 mnkr. Samtliga anslag har ökat i jämförelse med 2015, totalt med 1 465 mnkr.  
De största ökningarna har skett på anslagen till åtgärder för värdefull natur, skydd av 
värdefull natur, sanering och återställning av förorenade områden samt klimatinveste-
ringar i kommuner och regioner. 

Förvaltningsanslaget finansierar Naturvårdsverkets egen verksamhet, såsom personal, 
lokaler och utrustning. I 2016 års disponibla belopp ingår en anslagskredit om 1 mnkr 
från 2015. Då allt förvaltningsanslag inte utnyttjats fullt ut 2016 förs ett anslagssparande 
om 7 mnkr över till 2017. 

I figur 5 visar vi fördelningen av personalkostnader för respektive verksamhetsområde 
tre år tillbaka i tiden. Som en följd av ökade anslag och våra därefter fattade budgetbeslut 
har personalkostnaderna ökat under 2016.

FIGUR 5 FÖRDELNING AV PERSONALKOSTNADER

Inget anslag har överskridit disponibelt belopp. Störst avvikelse finns på anslaget sanering 
och återställning av förorenade områden, anslagspost för bostadsbyggande där avvikelsen 
är 292 mnkr av disponibelt belopp 300 mnkr. Anledningen till den väsentliga avvikelsen 
är att det tar längre tid att sätta igång saneringsprojekt än beräknat. Anslagssparandet 
får inte användas under 2017. Inte heller anslaget för klimatinvesteringar i kommuner 
och regioner når upp till disponibelt belopp. Där har 51 mnkr av anslaget inte förbrukats. 
Regeringen har i regleringsbrevet för 2017 beslutat att 50 mnkr avseende dessa får  
disponeras under 2017 som ett anslagssparande. Övriga anslag har mindre avvikelser mot 
disponibelt belopp och får inte heller de disponeras under 2016. Utfallet för sakanslagen 
är 3 645 mnkr, 334 mnkr lägre än disponibelt belopp.
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TABELL 6 UTFALL I VERKSAMHETSOMRÅDEN 2016 TKR

Personal- 
kostnader

Övriga  
kostnader

Summa 
kostnader Intäkter Intäkter  

av anslag Uppbörd Lämnade 
bidrag

Genomföra 
miljö-
politiken i 
samverkan

Regelgivning,  
tillämpning och 
vägledning

98 362 22 223 120 585 22 826 3 686 20 159 653 954

Genomförande  
av åtgärder  
för miljön

51 688 1 253 377 1 305 065 75 367 1 460 814 0 1 837 775

Bidra till  
att utveckla 
miljö-
politiken

EU och interna-
tionellt arbete

50 784 16 081 66 865 19 810 -3 473 0 24 124

Utveckling av 
styrmedel och  
åtgärder

78 520 8 547 87 067 2 326 8 812 0 13 256

Ta fram 
kunskap 
och  
underlag

Ta fram kunskap 
om miljön och 
miljöarbetet

69 999 230 548 300 547 23 627 262 011 0 67 205

Miljöforskning 11 232 6 395 17 627 4 965 1 324 0 92 643

Summa 2016 360 585 1 537 255 1 897 840 148 921 1 733 260 20 159 2 688 872

TABELL 7 UTFALL I VERKSAMHETSOMRÅDEN 2015 TKR

Personal- 
kostnader

Övriga  
kostnader

Summa 
kostnader Intäkter Intäkter  

av anslag Uppbörd Lämnade 
bidrag

Genomföra 
miljö-
politiken i 
samverkan

Regelgivning,  
tillämpning och 
vägledning

89 954 22 138 112 091 21 683 1 591 38 853 650 903

Genomförande  
av åtgärder  
för miljön

37 685 1 015 503 1 053 188 246 198 1 010 681 0 1 120 851

Bidra till  
att utveckla 
miljö-
politiken

EU och interna-
tionellt arbete

50 955 16 975 67 930 20 167 -2 870 0 24 162

Utveckling av 
styrmedel och  
åtgärder

77 435 10 875 88 310 3 357 11 212 0 1 486

Ta fram 
kunskap 
och  
underlag

Ta fram kunskap 
om miljön och 
miljöarbetet

63 793 204 670 268 462 22 749 249 297 0 60 424

Miljöforskning 9 918 4 026 13 944 4 074 205 0 90 705

Summa 2015 329 739 1 274 187 1 603 926 318 228 1 270 115 38 853 1 948 531
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TABELL 8 UTFALL I VERKSAMHETSOMRÅDEN 2014 TKR

Personal- 
kostnader

Övriga  
kostnader

Summa 
kostnader Intäkter Intäkter  

av anslag Uppbörd Lämnade 
bidrag

Genomföra 
miljö-
politiken i 
samverkan

Regelgivning,  
tillämpning och 
vägledning

84 272 21 378 105 649 17 855 2 896 13 647 802 547

Genomförande  
av åtgärder  
för miljön

34 417 874 265 908 681 2 710 049 -1 492 145 0 923 910

Bidra till  
att utveckla 
miljö-
politiken

EU och interna-
tionellt arbete

50 190 16 052 66 242 18 348 -581 0 21 682

Utveckling av 
styrmedel och  
åtgärder

69 843 4 488 74 331 755 3 045 0 4 454

Ta fram 
kunskap 
och  
underlag

Ta fram kunskap 
om miljön och 
miljöarbetet

59 647 198 252 257 899 22 542 126 338 0 75 034

Miljöforskning 10 577 5 117 15 694 4 359 538 0 96 538

Summa 2014 308 946 1 119 552 1 428 496 2 773 908 -1 359 909 13 647 1 924 165
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5. Ta fram kunskap och underlag

Naturvårdsverket har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. 

Vi övervakar och följer förändringar i miljön. Vi analyserar den samlade  

effekten av samhällets miljöpåverkan liksom resultatet av miljöarbetet.  

Vi fördelar även anslag till miljöforskning inom prioriterade områden och  

utvärderar regelbundet samhällets insatser för att nå miljökvalitetsmålen. 

Kunskap och resultat lagras och görs tillgängliga i moderna, digitala lösningar. 

Inom ramen för vårt kommunikativa uppdrag sprider vi kunskap om miljön 

och miljöarbetet i olika kanaler.

INNEHÅLL KAPITEL 5
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VI TAR FRAM KUNSKAP OM MILJÖN OCH MILJÖARBETET
Ett effektivt miljöarbete kräver kunskap om miljön och miljöarbetet. 
Naturvårdsverket tar fram den kunskapen. Genom miljöövervakning, inventeringar 
och fördelning av anslag till miljöforskning tar vi fram information om hur miljön 
mår. Med hjälp av olika datakällor sammanställer, strukturerar och kvalitetssäkrar  
vi information om miljöpåverkan och åtgärdsarbete.

Informationen används för att analysera hur miljöarbetet går och för att bedöma 
om de styrmedel som används är effektiva. Informationen är viktig i många delar av 
miljöarbetet, exempelvis förvaltning av naturmiljön, uppföljning och utvärdering av 
miljökvalitetsmålen, liksom för Sveriges rapportering till internationella organ.

Sammanfattande resultatbedömning 
Naturvårdsverket har under året reviderat miljöövervakningens programområde  
för luft. Resultatet blev en rad förslag till förbättringar för en effektivare och mer ända-
målsenlig uppföljning av miljötillståndet och fullgörandet av Sveriges internationella 
åtaganden inom EU och luftvårdskonventionen (CLRTAP). Resursförstärkning krävs 
dock för att genomföra förslagen. 

Efter en ganska lång startsträcka har vi nu startat merparten av inventeringarna inom 
programmet biogeografisk uppföljning. Enstaka pilotstudier påbörjades för mer än två 
år sedan men nu är cirka 70 procent av undersökningarna inom programmet igång. 
Resultatet av dessa inventeringar ska ge oss ett bättre underlag inför den kommande 
artikel 17 rapporteringen år 2019 gällande EU:s art- och habitatdirektiv. 

Vår satsning under 2016 på regionala seminarier för att kommunicera slutsatserna 
i den Fördjupade utvärderingen 2015 gav stort gensvar. En återkommande positiv 
kommentar var att vi med konferenserna lyckats skapa en mötesplats med möjlighet 
att diskutera och lyssna på goda exempel från hur andra arbetar. Den årliga upp-
följningen av Sveriges miljömål visar fortsatt att viktiga styrmedel och åtgärder som 
vidtas får effekt i miljön på sikt. Vårt samordningsarbete, inom ramen för regerings-
uppdraget för miljömålsindikatorer och en ny miljömålsportal, har skapat överblick 
och bättre förutsättningar för optimering av berörda myndigheters resurser.

Alla obligatoriska rapporteringar utom en, Bernkonventionen, har genomförts. 
Naturvårdsverket har i samverkan med SCB beräknat hur svensk konsumtion påverkar 
utsläppen av växthusgaser i andra länder. Resultatet av mätningarna visar att de  
inhemska utsläppen i Sverige minskar men när vi ser till utsläpp i länder där de varor 
vi konsumerar produceras, kan vi konstatera att de totala utsläppen har ökat kraftigt 
på senare tid. Det ger stöd för beslut om åtgärder i konsumtionsledet och stöd för  
arbetet med bilaterala satsningar i andra länder. 

Genom att inrätta en särskild verksamhet på Naturvårdsverket inom arbetet med 
officiell statistik har vi höjt kvaliteten på våra analyser av trender och scenarier kring 
klimatgaser, luftföroreningar och avfall.

Miljöövervakning och inventeringar 

TABELL 9 PRESTATION: MILJÖÖVERVAKNING OCH INVENTERINGAR 

2014 2015 2016

Prestation: Miljöövervakning, genomförd och samordnad 
– antal återrapporterade 226 240 257

Vår hanteringskostnad, tkr 14 920 14 910 18 762

Prestation: Naturinventeringar för arter och habitat  
– antal återrapporterade 28 14 18

Vår hanteringskostnad, tkr 460 1 002 1 693

Prestation: Viltinventeringar – antal återrapporterade** 42 48 55

Vår hanteringskostnad, tkr 2 693 3 859 4 529

ÅTERRAPPORTERING
Bidragshantering 1:2 

Miljöövervakning m.m.
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2014 2015 2016

Genomföra och samordna miljöövervakningen:

Fördelade medel Anslaget Miljöövervakning mm, tkr 113 873 120 507 118 792

Antal nytecknade avtal 178 192 208

Totalt antal avslutade avtal 182 194 212

Antal avtal som pågår över årsslutet (fleråriga) 44 46 45

Konferenser och seminarier (samordning) 11 9 8

Inventeringsunderlag Arter &habitat:

Fördelade medel 1:3 biologisk mångfald, tkr 5 865 7 053 15 236

Inventeringsunderlag viltinventeringar:

Fördelade medel som bidrag, 1:3,  
för underlag till viltförvaltning, tkr

45 264 41 630 44 772

Varav fördelade medel som bidrag från 1:3  
till rovdjur*

 – – 40 673

Fördelade medel som uppdrag, 1:3,  
för underlag till viltförvaltning, tkr

15 677 18 427 21 439

Varav fördelade medel som uppdrag, 1:3,  
för underlag till förvaltning av rovdjur, tkr*

– – 9 453

* Historisk data saknas

** Benämning på prestation har ändrats sedan årsredovisning 2015. Tidigare benämning rovdjursinventeringar var felaktig.

Genomföra och samordna miljöövervakningen
Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten driver Naturvårdsverket den nationella 
miljöövervakningen och samordnar länsstyrelsernas arbete med de regionala miljö-
övervakningsprogrammen. Avtalen med utförarna av övervakning baseras på långsiktiga 
program med syfte att skapa tidsserier av data. De tidsserier som de årliga resultaten bygger 
upp används regelbundet i uppföljningen av miljökvalitetsmålen och för internationell 
rapportering.

Naturvårdsverkets prestation inom den svenska samordnade miljöövervakningen är det 
antal återrapporteringar vi fått av olika utförare. Antalet återrapporteringar är relativt 
stabilt över åren. Uppkommer variation i antal är det kopplat till att exempelvis mer  
omfattande undersökningar genomförs som kräver mer resurser. Avtalen är som regel  
ettåriga med årlig rapportering. Vår strävan är att utöka antalet fleråriga avtal, vilka kan 
ge resurseffektiviseringar både för Naturvårdsverket och för utföraren. Vi har i vissa fall 
svårt att tillmötesgå önskemål från utförarna om uppskrivningar som kompensation för 
framtida generell kostnadsökning. 

Hanteringskostnaden har ökat vilket kan hänföras till ökade kostnader för att samordna 
och genomföra miljöövervakningen, där bland annat extra arbete i samband med genom-
förda revisioner påverkat kostnaderna. 

Miljöövervakningen gör det möjligt att identifiera, dokumentera och sprida information 
om miljötillståndet och trender, och om effekter och bakomliggande påverkansfaktorer  
i miljön. I Naturvårdsverkets övergripande samordningsansvar ingår administrativ  
samordning och samverkan kring utvecklingen av miljöövervakningen, samt fördelning 
av medel för miljöövervakning. I den administrativa samordningen ingår metod- och  
kvalitetsarbete samt samverkan med nationella och internationella aktörer. Nationellt  
är samordningen med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna särskilt viktig. 
Prioritering av övervakningsinsatser samt utveckling av beräkningsmodeller och indika-
torer är centralt. 

Vi har under 2016 genomfört åtta samordningsseminarier inom miljöövervakningen, 
vilket är i linje med 2015 men färre än 2014. Det speglar en normalnivå utan behov av 
extra insatser. Med seminarierna vill vi sprida information samt stödja och utveckla  
nätverk för erfarenhetsutbyte. De bidra till en effektiv samordning och samverkan inom 
miljöövervakningen och andra verksamheter. Generellt medför utveckling av övervakning 
inom nya områden med nya typer av prover, liksom insatser för utveckling av 

INSTRUKTIONEN 
§3.8p.
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kvalitetssäkring och mer tillgängliga resultat, ett behov av samordning. I anslutning till 
den av länsstyrelserna anordnade större årliga miljöövervakningskonferensen, har vi, till-
sammans med Havs- och vattenmyndigheten, genomfört en samverkansträff med länen. 
Där diskuterades framtidens nationella och regionala miljöövervakning.

Vårt arbete med fördelningen av medel för miljöövervakning innebär att vi prioriterar 
och lägger ut uppdrag till universitet och konsulter som genomför övervakningen inom 
olika programområden. Vi följer löpande upp leveranserna från universitet och konsulter, 
och kan konstatera att arbetet under året i stort har följt uppsatt tidsplan. Totalt har 
Naturvårdsverket i år fördelat 137 mnkr till nationell och regional miljöövervakning från 
anslaget Miljöövervakning m.m. Under 2016 har vi fortsatt med följande områden från 
2015 inom den nationella miljöövervakningen: miljögiftsamordning som följd av regerings-
uppdraget Screening av miljögifter, landskap som följd av utökad sjöfågelrelaterad över-
vakning, samt området stöd och luft för att kvalitetssäkra och tillgängliggöra resultaten. 
Cirka 27 mnkr fördelades som bidrag ut till länsstyrelserna för regional miljöövervakning. 
I beloppet ingår, som tidigare år, de medel på totalt 19 mnkr Naturvårdsverket hanterar 
för regional miljöövervakning och miljögiftsövervakning i samverkan med Havs- och  
vattenmyndigheten via ett bidrag de ger oss från sin anslagspost 6 inom anslaget  
Miljöövervakning m.m. 

Naturvårdsverket startade 13 screeningprojekt under 2016 att jämföra med 11 år 2014 
och 1 projekt år 2015. Att så få projekt startades 2015 beror på att det under året genom-
fördes ett regeringsuppdrag om screening av PFAS och växtskyddsmedel, vilket i volym 
provtagningar mer än väl motsvarade såväl 2014 som 2016 års screeningar. Antalet  
projekt som startas är för övrigt svårt att jämföra år från år, utifrån ett  
resultatresonemang, eftersom innehållet och omfattningen varierar så.  
Förväntad effekt är dock ökad kunskap hos beslutsfattare och näringsliv  
om miljötillståndet och om risker för hälsa och miljö. Exempel på screening-
projekt som påbörjats under 2016 är screening av grundvatten, screening av 
ämnen som står på vattendirektivets bevakningslista, screening av läkemedel 
i utter samt screening av ultrakorta PFAS i vatten. 

Behovet av ny övervakning ökar bland annat som följd av krav i EU- 
direktiv och behov av information som grund för arbetet med att nå miljö-
kvalitetsmål. Som exempel kan vi nämna de övervakningsbehov som upp-
stått för invasiva främmande arter och genetisk mångfald, samt för arbetet 
med och uppföljning av den gröna infrastrukturen och ekosystemtjänster. 

I arbetet med förslagen har vi utrett hur miljöövervakningen av invasiva 
arter kan utföras. En viktig slutsats är att vi behöver samordna våra insatser med andra 
myndigheter och aktörer för att effektivt kunna få en samlad nationell bild av dessa arters 
före komst och utbredning, samt utförda hanteringsåtgärder. Riktade inventeringar för 
arter som omfattas av EU-lagstiftningen har också genomförts under året.

TABELL 10 FÖRDELNING AV ANSLAG FÖR MILJÖÖVERVAKNING (UTFALL TKR)*

2014 2015 2016

Luft 13 449 14 289 15 046

Skog 17 000 17 000 17 000

Jordbruksmark 7 212 7 181 7 543

Våtmark 2 498 2 700 3 208

Fjäll 2 266 2 251 2 399

Landskap 15 267 15 954 16 485

Miljögiftssamordning** 10 055 12 252 12 253

BETYDELSEFULLT 
DELSTEG  
Miljö- och 

hälsopåverkan 

ÅTERRAPPORTERING  
Genetisk mångfald

Screening av miljögifter  
visar på behov av åtgärder. 

För att öka kunskapen om miljögifter 
startades 13 screeningprojekt 2016. 

Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

13
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2014 2015 2016

Miljögiftsövervakning (vatten)* 14 801 14 192 14 203

Miljögiftsövervakning (terrester) 4 000 3 862 3 942

Hälsorelaterad miljöövervakning 8 110 8 906 9 190

Stöd (datavärdskap, kvalitetssäkring, information etc) 8 731 11 851 8 247

Prioriterade insatser/utveckling 985 1 993 1 679

Bidrag till regional miljöövervakning* 28 684 27 025 26 490

Summa 133 058 139 457 137 685

*I tabellen anges de medel där Naturvårdsverket har haft ansvar för avtal inom miljöövervakningen (totalt, inklusive  
vattenrelaterad miljöövervakning enligt överenskommelse med HaV). HaV finansierar vattenrelaterad miljögiftsövervakning 
med 5 300 tkr och regional miljöövervakning med 3 200 tkr (2015). För 2014 var summan av dessa två poster 19,2 tkr.  
Beloppen är inräknade i de hanteringskostnader som redovisas för miljöövervakningen och som motsvarar Naturvårdsverkets 
arbete med alla medel i tabell 9.

** 2015 består av miljögiftssamordning och kostnader för screeninguppdraget.

 
Exempel på andra särskilda insatser inom nationell miljöövervakning 2016:

• Naturvårdsverket har samordnat arbetet med nya nationella marktäckedata (NNM) 
för att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser, kommuner och 
andra aktörer inom miljöområdet täcka behov av en aktuell heltäckande kartering  
av marktäcket. Den behövs bland annat för miljöövervakning, arbetet med grön  
infrastruktur, statistik samt skydd och skötsel av mark. Inom projektet CadasterENV 
finns sedan 2015 förslag till hur en nationell kartering kan genomföras. Under 2016 
har ytterligare produktionsförberedande utvecklingsarbete skett inom ramen för en  
European Space Agency (ESA) dels finansierad fortsättning på CadasterENV-projektet, 
dels genom finansiering från Naturvårdsverket. Resultatet är bland annat en kostnads-
uppskattning samt förslag till genomförandeplan och förvaltning. Parallellt har ett  
nationellt förankringsarbete pågått där intresserade myndigheter har deltagit och ett 
antal bjudits in att delta i en styrgrupp eller i en referensgrupp för nationella marktäcke-
data. Vi bedömer att förutsättningarna är goda för att en första NNM-kartering över 
Sverige kan genomföras 2017–2018.

• Naturvårdsverket har följt upp regeringsuppdraget om screening genom att mäta  
växtskyddsmedel i åar. Tillsammans med SGU har vi startat ett projekt för screening 
av grundvatten. I flera nya screeningprojekt av högfluorerade ämnen (PFAS) mäts  
ultrakorta PFAS samt totalorganiskt fluor i slam från avloppsreningsverk. Detta görs 
för att få en bild av den totala föroreningssituationen för PFAS, eftersom konventionella 
metoder endast mäter ett fåtal av de över 3000 olika kommersiella högfluorerade ämnen 
som troligtvis finns i omlopp på världsmarknaden enligt Kemikalieinspektionen. 

• Human Biomonitoring for Europe är ett femårigt EU-projekt som startar 2017 med 
syftet att skapa kapacitet och generera jämförbara exponeringsdata på Europanivå. 
Naturvårdsverket är så kallad nationell hub för det europeiska initiativet om hälso-
relaterad miljöövervakning och forskning (EHBMI) med målet att visa, och på sikt minska, 
de negativa hälsoeffekterna av miljöföroreningar. Under 2016 har arbetet inriktats på 
att sprida information och ta in synpunkter på vad vi ska driva inom projektet.

• Vi har under 2016 fortsatt att förstärka fågelövervakningen genom en totalinventering 
av övervintrande fåglar i ytterskärgårdarna och i utsjön vintern 2016. Resultaten ger 
oss nytt efterfrågat dataunderlag för rapportering enligt fågel- och havsmiljödirektiven.

• Naturvårdsverket har under året reviderat programområdet för luft i miljöövervak-
ningen för en effektivare och mer ändamålsenlig uppföljning av miljötillståndets  
utveckling över tid och fullgörandet av Sveriges internationella åtaganden inom EU  
och luftvårdskonventionen (CLRTAP). 
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Naturvårdsverket genomför externa revisioner av miljöövervakningsprogram för att säkra 
att den miljöövervakning som genomförs är relevant och fyller de kvalitetskrav som  
efterfrågas. Vi har under året reviderat den nationella övervakningen av luftkvaliteten. 
Revisionen har genomförts av Norsk institutt for luftforskning (NILU) i Norge. Målet 
med revisionen var att ta fram ett nytt program för övervakning inom luftområdet från 
och med 2017. Programmet ska då hantera nya krav och avsluta det som inte längre  
behöver övervakas, samt modernisera och effektivisera programområdet. Revisionen  
visar att det är svårt att minska storleken på verksamheten då den ger underlag för  
rapportering till EU och till olika internationella konventioner, till uppföljning av  
miljö kvalitetsnormer och miljökvalitetsmål samt för tillsyn och planläggning. Det har 
identifierats områden där vi inte uppfyller de krav som ställs, samt utvecklingsområden 
som är av stor betydelse för att kunna svara upp mot de behov av underlag som finns 
inom exempelvis miljömålsuppföljningen.

Under året har även den revision av våtmarksövervakningen som påbörjades 2015 
fortlöpt enligt plan, och i revisionsutredningar har behovet av förbättrade dataunderlag 
och nya metoder för fjärranalys belysts. 

Inventeringar av arter och habitat 
Under 2016 har det genomförts 18 inventeringar av arter och habitat till en hanterings-
kostnad på 1,7 mnkr. Naturvårdsverket har haft 70 procent högre hanteringskostnader 
beroende på att verksamheten nu närmar sig planerad omfattning, tidigare pilotunder-
sökningar har bedömts och skalats upp. Dessutom har en mindre del av utvecklingen än 
planerat kunde styras via länsstyrelserna, eftersom dessa har fått ökade medel för arbete 
med andra naturvårdssatsningar. 

Miljöövervakningen ger inte tillräckligt underlag för att det ska vara möjligt att följa 
upp arters och naturtypers bevarandestatus, och därmed inte heller för att tillgodose  
kraven på rapportering enligt EU:s habitatdirektiv. För detta behövs ett utökat kunskaps-
underlag. Det åstadkoms bland annat genom inventeringar och övervakning inom  
programmet Biogeografisk uppföljning, med finansiering från anslaget för åtgärder  
för biologisk mångfald. Undersökningarna har ökat i omfattning. En allt större del  
av uppföljningen har gått in i en löpande driftsfas, men fortfarande kvarstår  
ett visst behov av långsiktig metodutveckling och utvärderingar. 

Viltinventeringar
Under 2016 har det genomförts 55 viltinventeringar. Det är en ökning jämfört med 50 
stycken år 2015. Även hanteringskostnaden för viltinventeringar låg 2016 något högre än under 
2015. Inom viltinventeringar har framför allt rovdjursinventeringarna intensifierats 2016.
Genom ett avtal med Naturvårdsverket kan Svenska Jägareförbundet vid behov delta  
vid länsstyrelsernas inventeringar av rovdjur. Jägarna och allmänhetens delaktighet i  
inventeringsarbetet är viktigt för att inventeringarna ska bli så heltäckande och rättvisande 
som möjligt. Inventeringsmetodik för att övervaka stammarna av björn, varg, järv och lo 
finns på Naturvårdsverkets webbplats. Resultaten från inventeringarna dokumenteras i 
databasen Rovbase, som är ett viktigt verktyg i rovdjursförvaltningen i både Sverige och 
Norge. I Rovbase dokumenteras också jakt och annan dödlighet. De årliga inventeringarna 
av rovdjursstammarnas storlek och utbredning, liksom uppföljning och analys av rovdjurens 
genetiska status, är en central del av en effektiv viltförvaltning. Resultaten används för 
att följa upp politiska mål och internationella åtaganden. De fungerar dessutom som  
underlag vid bedömning av ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur. 

Under 2016 utökades antalet 
DNA-analyser av spillning från varg, 
för att i fält verifiera ett förslag till ny 
populationsberäkningsmetod. Extra in-
satser görs också för att säkerställa sig-
naler om en minskande järv population. 
Även björn- och järvstammarna 

ÅTERRAPPORTERING  
Genetisk mångfald

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  

Viltförvaltning

Island
Norge
Danmark
Finland
Ryssland

Internationell samverkan  
gynnar viltarbetet.
Samarbete med grannländer skapar  
en långsiktig och stabil viltförvaltning.

Sveriges miljökvalitetsmål  
Ett rikt växt- och djurliv.
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övervakas i stor utsträckning med genetiska metoder. Arbetet med en ny design för inventering 
av kungsörn initierades under 2016 i syfte att enklare kunna samordna inventeringarna 
med Norge. En ny analysmetod har utvecklats för kungsörn som gör det möjligt att på  
ett billigt sätt genetiskt övervaka kungsörnspopulationen, med så kallat SNP-chip.

Svensk förvaltning av rovdjur och annat vilt behöver gediget kunskapsunderlag.  
Rovdjursbestånden i Skandinavien lever inte isolerade på olika sidor av landgränserna. 
Länderna delar i stor utsträckning gemensamma populationer. Norge och Sverige har ett 
långtgående samarbete sedan 2015 om övervakning av de stora rovdjuren i Skandinavien, 
med gemensam metodik och gemensamma databaser. Det innebär samarbete kring  
inventeringar för att övervaka antalet djur, deras utbredning, ändringar i bestånden och 
demografisk utveckling. Ett fördjupat samarbete med Finland har inletts, särskilt kring 
förvaltning av varg för att säkra att genetiskt viktiga vargar kommer in i Sverige.  
Samarbetet ska genomföras innanför ramarna för nationell politik, lagstiftning och  
budget, och gäller även forskningssamarbetet kring stora rovdjur.

Genetisk mångfald – utökade insatser
Naturvårdsverkets övervakning av genetisk mångfald har under året fortsatt varit fokuserat 
på de stora rovdjuren. Information som är av avgörande betydelse för förvaltningen av 
rovdjur. Den genetiska övervakningen av varg kan betraktas som fullständig då det i 
princip finns kunskap om varje individ. Även björn- och järvstammarna övervakas i stor 
utsträckning med genetiska metoder som, förutom om populationsstorlek, ger information 
om invandring samt konnektivitet med Norge, Finland och Ryssland. Utvecklingsarbete 
med genetiska markörer har även skett för kungsörn. Under året har också en riktad  
undersökning av den svenska fjällgåspopulationens genetiska sammansättning genomförts. 
Under 2016 har ett nytt utvecklingsarbete initierats där genetiska metoder används för 
att kartlägga och övervaka den biologiska mångfalden i marken. I arbetet har markprover 
som samlats in tidigare inom ramen för den nationella miljöövervakningen analyserats.

Vår roll i uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen 
Naturvårdsverkets prestation avseende vårt ansvar inom miljömålssystemet är den årliga 
uppföljningen av Sveriges miljömål samt leverans av den fördjupade utvärderingen. Den 
senare görs ungefär vart fjärde år. Bakom dessa prestationer ligger tre huvudaktiviteter: 
att samordna och vägleda, att fördela medel för hela arbetet med uppföljningen och den 
fördjupade utvärderingen, och att ta ett särskilt uppföljningsansvar för sju miljökvalitetsmål.

TABELL 11 PRESTATION: ÅRLIG MILJÖKVALITETSMÅLSUPPFÖLJNING OCH FÖRDJUPAD UTVÄRDERING

2014 2015 2016

Prestation: Miljökvalitetsmålen, årlig uppföljning och  
fördjupad utvärdering – antal levererade rapporter 1 2 1

Vår hanteringskostnad totalt, tkr*** 21 569 24 696 16 397

Vägledning:

Information och samordningsmöten, antal 28 13 9

Riktlinjer och anvisningar, antal 4 3 3

Fördelning av medel för ÅU och FU15:

Fördelade medel Anslaget Miljöövervakning m.m* 15 315** 14 343 16 444

Fördelningsbeslut, antal 61 52 77

Samlad redovisning och prognos

Uppdaterade indikatorer, antal 72 91 65

Uppföljning och utvärdering av de miljökvalitetsmål som 
NV ansvarar för

Fördelade medel Anslaget Miljöövervakning m.m * 3 812 3 141 2 368

Fördelningsbeslut, antal 20 28 14

* Anslag för att fördela medel i vårt arbete inom miljökvalitetsmålsystemet ingår i anslaget miljöövervakning RB 1:2 ap.l 
**I beloppet igår driftskostnader för miljömålsportalen.
*** 2014 och 2015 ingår kostnader för arbetet med den fördjupade utvärderingen som levererades under 2015
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Våra hanteringskostnader för 2016 är lägre än kostnaderna för 2015 respektive 2014. 
Detta beror på arbete med den fördjupade utvärderingen under 2014 och 2015. Hante-
ringskostnaden för 2016 är dock i paritet med 2013, vilket är ett mer jämförbart år.

Samordna, vägleda och fördela medel
Naturvårdsverket är ansvarigt för att samordna uppföljning och utvärdering av Sveriges 
miljömål. Vi genomför aktiviteter både för att vägleda de 26 myndigheter som har ett  
ansvar i uppföljningsarbetet, och för att underlätta samverkan mellan dessa myndigheter. 
Vår målsättning är att göra samverkansarbetet tydligt och smidigt så att kompetens och 
ansvar hos medverkande myndigheter kan komma till nytta. Vi strävar efter att arbetet 
med och resultaten av miljömålsuppföljningen ska kopplas till myndigheternas ordinarie 
verksamhet.

I början av året gjorde vi en satsning på att kommunicera slutsatserna av den fördjupade 
utvärderingen av Sveriges miljömål som vi levererade hösten 2015, se avsnittet Vi kommu-
nicerar och överför kunskap.

I övrigt har fokus under 2016 varit att leverera den årliga uppföljningen av Sveriges 
miljömål. Vi arbetar löpande med metodstöd för uppföljning och utvärdering och har under 
året utvecklat anvisningarna för nationell årlig uppföljning av miljökvalitetsmål för att 
bättre möta regeringskansliets behov av underlag för budgetarbetet. Vi har samordnat 
uppdateringen av totalt cirka 65 miljömålsindikatorer. 

Vi har under året genomfört nio samverkansmöten med andra myndigheter och  
organisationer med ansvar för uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Mötena sker i flera 
grupperingar: en arbetsgrupp och en rådgivande grupp för de åtta målansvariga myndig-
heterna, samt en referensgrupp där inbjudan står öppen för de 26 myndigheterna med 
ansvar i miljömålssystemet och slutligen myndigheter med information av betydelse för 
miljömålsuppföljningen. Även ett antal intresseorganisationer har bjudits in till referens-
gruppen. Syftet med mötena är att samordna myndigheterna och därigenom få avstämda 
och genomarbetade underlag till pågående uppdrag. Under året har mötena handlat om 
årlig uppföljning, områden för strategiska utvärderingar och analyser samt regeringsupp-
dragen om ny miljömålsportal, Agenda 2030 och indikatorer för miljömålen. Flera av 
mötena har genomförts med distansoberoende mötesteknik.

Enligt vår reviderade instruktion startade vi 2015 arbetet med att etablera effektiva  
arbetsprocesser för att löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel. Detta 
arbete har fortsatt under 2016 och syftet är att ta fram en flerårig plan för utvärderingar 
med sikte på nästa fördjupade utvärdering. Löpande utvärdering och analys av miljöarbetet 
ger underlag för att utveckla miljöarbetet, med syfte att nå Sveriges miljömål. Arbetet 
med prioritering och genomförande av styrmedelsanalyser och utvärderingar sker i  
samverkan med myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet. För dessa myndigheter 
har vi dessutom påbörjat arbetet med kompetenshöjande insatser. Vi har tagit fram en 
rapport som ska ge stöd till att förbättra myndigheternas förmåga och förutsättningar  
att använda och kombinera olika analys- och utvärderingsperspektiv. 

Vi har under året tagit fram kriterier och arbetsprocesser så att vår hantering av  
utredningsmedel bättre ska kunna bidra till att få fram underlag om effekter av styrmedel 
och åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen. Vi har fortsatt vårt arbete med att inhämta 
förslag till studier från de åtta målansvariga myndigheterna. Vi har beviljat medel så att 
14 analyser har påbörjats under året, och ytterligare studier har beretts för att kunna  
utföras kommande år. 

Naturvårdsverkets särskilda ansvar för sju miljökvalitetsmål
Utöver vårt samordningsansvar inom miljömålssystemet ansvarar Naturvårdsverket  
även för att samordna och genomföra uppföljning och utvärdering av 7 av de 16 miljö-
kvalitetsmålen. Dessa är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och 
djurliv. Det innebär att vi följer, analyserar och utvecklar kunskapsunderlag i samverkan 
med internationella aktörer, forskare och andra myndigheter för dessa specifika mål. 
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I vårt ansvar för att samordna och genomföra uppföljning och utvärdering för dessa  
sju miljökvalitetsmål strävar vi efter ett kostnadseffektivt arbete och använder oss i  
första hand av befintliga analyser och data. Dessa kommer från miljöövervakningen,  
andra inventeringar och från andra myndigheter. Behovet av kompletterande analyser 
och information ökar i takt med ökad efterfrågan på samhällsekonomisk utvärdering.  
Under året har vi tagit fram flera underlag med betydelse för framgång i uppföljningen 
av de miljökvalitetsmål som Naturvårdsverket ansvarar för. Arbetet med indikatorer för 
miljökvalitetsmålen har intensifierats samband med regeringsuppdraget Naturvårdsverket 
fått kring detta. Sammantaget ger dessa underlag oss förutsättningar för att bedöma  
styrmedlens och åtgärdernas verkan. 

Internationell rapportering av miljöpåverkan
Naturvårdsverket ansvarar för internationella rapporteringar inom miljöområdet samt 
fördelning av medel för att ta fram underlag till sådan rapportering. Genom internationell 
rapportering visar Sverige hur vi genomför EU-direktiv och hur överenskommelser inom 
internationella konventioner följs upp. Uppgifterna hämtas från miljöövervakningen,  
inventeringar, företag, myndigheter och kommuner. Mottagare är främst regering och 
riksdag, EU-kommissionen, Europeiska miljöbyrån (EEA), Eurostat, OECD, FN och  
andra internationella samarbetsorgan.

Under 2016 har vi utfört ett omfattande arbete med att sammanställa underlaget till 
årets stora rapportering av Sveriges avfallsstatistik till den europeiska statistikbyrån  
Eurostat. Dessutom har den årliga rapporteringen till EU av förpackningsavfall, el- och 
elektronik avfall, batterier och uttjänta bilar genomförts. 

TABELL 12 PRESTATION: INTERNATIONELLA RAPPORTERINGAR 

2014 2015 2016

Prestation: Internationella rapporteringar samordnade  
av Naturvårdsverket – antal levererade 73 58 65

Vår hanteringskostnad, tkr 10 534 14 150 13 846

Fördelningsbeslut för internationell rapportering  
inom Naturvårdsverkets ansvarsområde, antal

82 71 75

Fördelade medel anslaget Miljöövervakning mm 42 935 35 542 36 606

*  Anslag för att fördela medel i vårt arbete med internationell rapportering ingår i anslaget Miljöövervakning mm RB 1:2 ap.l 

Prestationen redovisas som slutförda och kvalitetssäkrade rapporteringar. 
Naturvårdsverket har genomfört 65 rapporteringar under 2016. Antalet rapporteringar 
2016 är något högre än 2015 men lägre än 2014. Antalet varierar beroende på att många 
rapporteringar genomförs vartannat eller vart sjätte år, och att 2016 är ett mellanår. 
Hanteringskostnaden är i samma storleksordning som 2015. Hanteringskostnaden speglar 
behovet av utvecklingsinitiativ och omfattningen av de rapporteringar som görs. Alla  
obligatoriska rapporteringar utom en, Bernkonventionen, har genomförts. För denna 
hänvisar vi till habitatrapporteringarna där vi redovisar samma information. De genom-
förda rapporteringarna har olika karaktär, vissa är relativt snäva och inte så komplicerade 
att utföra, medan andra är mycket omfattande och ställer krav på utvecklingsarbete.  
Vi har inte fullt ut kunnat prioritera rapporteringar av mer frivillig karaktär, såsom  
förfrågningar från EU:s forskningsprogram och olika utredningar.

Omfattande underlag om klimat och avfall
Liksom tidigare år har omfattande rapporteringar skett på klimatområdet, bland annat 
utsläppsinventeringen till klimatkonventionen (UNFCCC) och EU, samt snabbstatistik 
och Sveriges internationella klimatfinansiering till EU. Satsningar har gjorts på den  
underliggande analysen, bland annat med förbättrade trendanalyser som levereras till  
regeringskansliet i början av 2017. Rapporteringarna har stor betydelse för att visa att 
Sverige lever upp till sina åtaganden och för att ge Sverige trovärdighet att driva en offensiv 
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klimatpolitik internationellt. De ligger också till grund för den nationella åtgärds- och 
måluppföljningen och har varit ett väsentligt underlag i leveranser som gjorts till Regerings-
kansliet för dess förhandlingsarbete med EU:s 2030-ramverk, för Miljömålsberedningens 
två betänkanden under året samt för den årliga miljömålsuppföljningen av Begränsad  
klimatpåverkan.

För att belysa olika delar av Sveriges klimatpåverkan har Naturvårdsverket med hjälp 
av SCB tagit fram beräkningar av hur svensk konsumtion påverkar utsläppen av växt hus-
gaser i andra länder. Detta sker numera på årlig basis och statistiken har utvecklats  
ytterligare under året och fungerar som underlag till beslut om åtgärder i konsumtions ledet 
och ett stöd för arbetet med bilaterala satsningar i andra länder. 

Sammantaget visar siffrorna att de inhemska utsläppen i Sverige fortsatt minskar, 
både de som orsakas av konsumtion och av produktion. Men om vi ser till utsläpp i länder 
där de varor vi konsumerar produceras, kan vi konstatera att vår livsstil innebär att ut-
släppen har ökat kraftigt på senare tid. Totalt sett ligger utsläppen från vår konsumtion 
högre än de utsläpp som sker nationellt.

Även luftrapporteringarna är relativt omfattande och bygger på samma underlag som 
klimatrapporteringarna. En satsning har gjorts på metodutveckling vilket resulterat i att 
omfattningen och kvaliteten i rapporterade data har ökat markant. Under året har vi  
rapporterat om nationella utsläpp, enligt EU:s direktiv om nationella utsläppstak för vissa 
luftföroreningar, och om stora förbränningsanläggningar enligt industriemissionsdirektivet. 
Vi har även rapporterat om luftkvalitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om 
luftkvalitet och renare luft i Europa. Vi har även rapporterat om nationella utsläpp till 
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). Detta underlag 
har möjliggjort Sveriges fullgörande av internationella åtaganden, levererats till miljö-
målsberedningens betänkande samt varit en viktig del av den nationella miljömåls-
uppföljningen, främst för Frisk luft och Bara naturlig försurning. 

Som ett led i att utveckla arbetet med den officiella statistiken har Naturvårdsverket 
under året inrättat en så kallad särskild verksamhet, där sekretessbelagd underlagsinfor-
mation från verksamhetsutövare kan behandlas. Denna behövs både inom svensk officiell 
statistik, och för internationell rapportering. Genom denna verksamhet utvecklar vi luft- 
och klimatstatistisk för miljömålsarbetet och gör miljöinformationen bättre och mer  
tillgänglig för internationella rapporteringar och den nationella miljömålsuppföljningen, 
samtidigt som det möjliggör ytterligare satsningar på förbättrade analyser av trender och 
scenarier kring klimatgaser, luftföroreningar och avfall.

Vi har under året, med stöd av konsortiet SvenskMiljöEmissionsData (SMED), på ett 
rationellt och kostnadseffektivt sätt kunna fullgöra många av de rapporteringskrav som 
åligger Sverige enligt olika direktiv och konventioner. Avtalet med konsortiet SMED gäller 
till juli 2023.

Vi har under året, i en särskild återrapportering till regeringen, mer ingående beskrivit 
användningen av anslaget Miljöövervakning m.m. under 2015. Av redovisningen framgår 
att under 2015 var cirka 89 procent av anslaget uppbundet i långsiktig grundläggande 
miljöinformationsförsörjning, inklusive tekniskt stöd och kvalitetssäkring av resultaten.

MILJÖFORSKNING 
Naturvårdsverket finansierar forskning som ger stöd i vårt eget och i Havs- och vatten-
myndighetens arbete. Kunskapen används i förvaltning av naturmiljön, uppföljning och 
utvärdering av miljökvalitetsmålen samt i rapportering till internationella organ.

Sammanfattande resultatbedömning 
För att öka kunskapen om hur miljölagstiftningen fungerar som styrmedel mot de  
nationella miljökvalitetsmålen har vi under året genomfört en utlysning med tema  

BETYDELSEFULLT  
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Miljölagstiftningen som styrmedel. Elva ansökningar resulterade i fyra nya projekt.  
Vi har även testat att använda synteser som instrument. Emellertid tycks denna  
utlysningsform vara mer intressant för förvaltningen än för forskarna. I två av tre  
syntesutlysningar bedömdes ansökningarna inte hålla tillräcklig kvalitet för finansiering, 
vilket talar för ytterligare utvecklingsarbete. 

Två stora program har avslutats, SPEQS och WATERS. Inom SPEQS har forskare 
inom juridik, statskunskap, miljöpsykologi och ekonomi undersökt hur systemet med 
miljökvalitetsnormer är uppbyggt, och hur det uppfattas av olika intressenter. De har 
även tittat på hur systemet kan förändras för att öka legitimiteten, kostnadseffektiviteten 
och adaptiviteten, samt hur sambandet kan stärkas mellan systemet olika delar. Inom  
WATERS studerades faktorer för bedömning av vattenkvalitet och hur metoder kan  
utvecklas för att ge en samlad bedömning.

I Vindval, ett kunskapsprogram inom vindkraftsanvändning som Naturvårdsverket 
genomför i samarbete med Energimyndigheten, har medel till sex nya projekt beviljats. 
Den oväntade minskningen av Miljöforskningsanslaget med cirka 6 mnkr under 2015  
har medfört att vi skjutit kostnader för redan tidigare beslutad forskning framåt i tiden. 
Det har avsevärt begränsat utrymmet för nya forskningssatsningar, trots en starkt ökad 
efterfrågan på sådana insatser.

Miljö- och viltforskning
Naturvårdsverket fördelar totalt cirka 90 mnkr ur Miljöforskningsanslaget och  
Viltvårdsfonden. Vi finansierar forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut, 
samt vid myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag.

TABELL 13 PRESTATION: MILJÖFORSKNING*

2014 2015 2016

Prestation: Miljöforskning – antal utvärderade och avslutade 
forskningsprojekt 

Antal avslutade forskningsprigram/projekt Miljöforsk-
ningsanslaget (Ekonomisk reglerad slutredovisning)

1 1 2

Antal avslutade forskningsprojekt viltforskning

(Ekonomisk reglerad slutredovisning)
9 1 1

Antal utvärderade forskningsprojekt miljöforskningsan-
slaget (genomförande, relevans, nytta)*

13 0 0

Antal utvärderade forskningsprojekt  
Miljöforskningsanslaget ** (bibliometri)

7 0 0

Vår hanteringskostnad Miljöforskningsanslaget  
och Viltforskningsanslaget, tkr*** 11561**** 10 557 11 909

* Redovisningen av hanteringskostnaden har förändrats sedan årsredovisningen 2014. 2014 särredovisades kostnaden för 
miljöforskningsanslaget och viltanslaget men för att inte tappa kostnad, då dessa kontoförs på samma verksamhetsgren 
och inte alltid är lätta att särredovisa, redovisas de i år ihop.

** Inga utvärderingar genomfördes på viltforskning under perioden 2013–2015

*** I hanteringskostnaden ingår de medel vi får in från Viltvårdsfonden för vår hantering av de forksningsmedel 
Naturvårdsverket hanterar därifrån. 2016 var det 605 tkr, 2015, 989 tkr, 2014, 1508 tkr. 

**** Hanteringskostnad justerad sedan årsredovisning 2015

Hanteringskostnaden har ökat något mellan 2015 och 2016. Två tidigare vakanta  
forskningssekreterartjänster tillsattes sent 2015, detta har medfört att vi under 2016  
haft kapacitet för en omsorgsfull behovsinventering och tagit fram aktuella angelägna 
strategiska forskningsområden för insatser under 2016 och 2017. 

Miljöforskningsanslaget
Under året har vi haft totalt fem olika utlysningar där vi avsatt medel ur Miljöforsknings-
anslaget med högst 15 mnkr per år i längst tre år. Störst budget, totalt 15 mnkr, avsattes 
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till utlysningen Miljölagstiftningen som styrmedel vilken syftar till att öka kunskaperna 
om hur miljölagstiftningen fungerar som styrmedel mot de nationella miljökvalitetsmålen. 
Totalt inkom elva ansökningar varav fyra beviljades. Vi har även förlängt ett program, 
Swedish Clean Air & Climate Research Program (SCAC), som varit av stor relevans för 
Sveriges agerande i det internationella arbetet inom såväl EU som FN:s luftvårdskonvention 
(CLRTAP). Förlängningen av SCAC genomfördes via en ansökan som fick höga betyg  
i såväl vetenskaplighet som relevans. I tre mindre utlysningar har vi testat att gå verksam-
hetens intresse tillmötes genom att satsa på enskilda forskningssynteser. En av dem,  
Processer för ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten, bedömdes få tillräckligt 
bra ansökningar för finansiering med 1,5 mnkr. I de två andra syntesutlysningarna  
bedömdes ansökningarna inte hålla tillräcklig kvalitet för finansiering. 

TABELL 14 FÖRDELADE MEDEL MILJÖFORSKNINGSANSLAGET

2014 2015 2016

Fördelade medel av Miljöforskningsanslaget, tkr 82 146 75 944 80 658

Antal öppna utlysningar 1 3 3

Antal inkomna hanterade ansökningar 13 115 21

Antal beviljade ansökningar (med erhållet kontrakt) 12 13 6

Under andra halvan av 2016 har vi arbetat med att identifiera forskningsområden att satsa 
på inför utlysningar 2017, det vill säga områden med relevans för verksamheten och där 
vi finner ett behov av att hämta in ny kunskap. De tre övergripande områdena benämns 
Styrmedel för miljövänlig och effektiv transport i samhället, Ekologisk kompensation 
och Indikatorer och miljödata.

Att hämta in kunskap från miljöforskningen till miljöarbetet är själva syftet med 
forskningsanslaget, och är även en uppskattad form av samverkan mellan handläggare 
och miljöforskare. En specifik arena för detta är Naturvårdsverkets årliga forskningsdag 
som år 2016 arrangerades i mars med temat Nya insikter och utsikter. Forskningsdagen 
var främst riktad mot handläggare och finansierade forskare, men även andra myndig-
heter deltog på scenen: Energimyndigheten, Trafikverket och Sida. Som en del i kunskaps-
inhämtningen följer vi även pågående, finansierade forskningsprojekt, exempelvis genom 
att forskningssekreterare och handläggare deltar i årsmötet för forskningssatsningen  
Värdet av ekosystemtjänster. 

Naturvårdsverket har under året hanterat ett ekonomiskt underskott, vilket har  
uppkommit på grund av minskat Miljöforskningsanslag i kombination med tidigare  
gjorda ekonomiska åtaganden gentemot långsiktiga, ofta treåriga, forskningsprojekt.  
Underskottet har hanterats genom nya överenskommelser om ändrade utbetalningsplaner 
med ansvariga institutioner för tre olika forskningsprojekt där kostnader om sammanlagt 
5 mnkr överförts till 2017. I 2016 års utlysning, vars första budgetår är 2017, har denna 
skuld beaktats vilket innebär att utlysningen är beskuren med motsvarande summa per 
budgetår. Därmed kvittas den negativa posten per 2017.

Hösten 2016 höll forskningsprogrammet Waterbody Assessment Tools for Ecological 
Reference conditions and status in Sweden (WATERS) sin slutkonferens som samtidigt 
var programmets andra användarforum. De viktigaste resultaten från programmets fem år 
presenterades och diskuterades i både plenarföredrag och i workshops. Över 140 forskare, 
myndighetsrepresentanter och tjänstemän inom vattenförvaltning deltog. De viktigaste 
övergripande resultaten från programmet är utvecklingen av bättre indikatorer och justerade 
referensvärden för vattendirektivets vattenförekomster. Detta är ett värdefullt underlag 
till de kommande biologiska bedömningsgrunderna. WATERS har också utvecklat metoder 
för att hantera osäkerhet i bedömningarna, liksom metoder för transparens och harmoni-
sering av sammanvägd ekologisk status. Sammantaget kommer resultaten att förenkla  
arbetet med vattendirektivet.
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Även forskningsprogrammet Systems Perspective on Environmental Quality Standards 
(SPEQS), har avslutats. Programmet syftade till att ta fram ny kunskap om det svenska 
systemet för miljökvalitetsnormer, bland annat genom att undersöka hur det är uppbyggt, 
hur det uppfattas av olika intressenter och vad osäkerheterna kring hur reglerna ska till-
lämpas leder till. Resultaten är tänkta att användas av dem som tillämpar reglerna om 
miljökvalitetsnormer. SPEQS startade 2012 och slutredovisades i april 2016. 

Samverkan om forskning 
Naturvårdsverket samverkar med andra forskningsfinansiärer och aktörer inom forsk-
ningen. Detta bidrar till att vår egen forskning kan utformas så att den skapar synergier 
och ger resultat som är lätta att tillämpa och snabbt kan komma till användning i  
miljöarbetet. Viktiga svenska samverkansparter är Formas, Energimyndigheten,  
Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet. Fler kontakter får vi genom nätverket  
för FoU-myndigheter som koordineras av Vetenskapsrådet. 

Naturvårdsverkets miljöforskningsråd optimerar och kvalitetssäkrar användningen  
av miljöforskningsanslaget så att arbetet sker på ett forskningsrådsliknande sätt. Rådet 
består av tio ledamöter, varav tre representerar Naturvårdsverket och en representerar 
Havs- och vattenmyndigheten. Övriga ledamöter representerar forskningsvärlden. Rådet 
har under 2016 haft två ordinarie arbetsmöten under vilka de bland annat kvalitetssäkrat 
granskningsprocessen inom olika forskningssatsningar. Rådet anser att underlagsdoku-
menten har en högre kvalitet än tidigare. Det gäller främst områdesbeskrivningar för nya 
satsningar, men också granskningsrapporterna. Att förbättra områdesbeskrivningar för 
nya satsningar har varit en målsättning för Naturvårdsverket, dels för att rådet efterfrågat 
detta, dels för att öka transparens och tydlighet i processen att identifiera behoven för 
satsningar. Rådet anser vidare att beredningsprocessen i anslutning till de nya forsknings-
satsningarna följt gängse rutiner, men att Naturvårdsverket bör se över hur hanteringen 
av förlängningen av satsningar kan förbättras. Rådet har även genomfört ett internat som 
främst ägnades åt att precisera fokus för årets utlysning.

BONUS är ett gemensamt forskningsprogram för Östersjön under perioden 2010–2017. 
Programmet är en integrerad del av EU:s Östersjöstrategi som syftar till att ge en samordnad 
bild av de viktigaste utmaningarna för Östersjöregionen, och att ta fram konkreta lösningar 
för dessa. Svenska forskare som ingår i projekten kan erhålla delfinansiering från 
Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. Programmets utlysning Viable ecosystems  
beviljade sju projekt under 2014–2017, varav Naturvårdsverket finansierar de svenska 
forskarna i två av projekten. I den andra utlysningen, Sustainable ecosystem services,  
beviljades under 2015–2017 åtta projekt, varav Naturvårdsverket finansierar de svenska 
forskarna i två av projekten. Under året har totalt 7 mnkr finansierat svenska forskare 
vilket motfinansierats med lika mycket från EU.

Enligt Naturvårdsverkets instruktion ska myndigheten ha ett särskilt organ för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Under året har Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster haft två möten. Rådet består av 37 aktiva forskare från olika  
vetenskapliga fält och bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i frågor som rör 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Forskarna bidrar med kunskap i det interna-
tionella arbetet inom ramen för The Intergovernmental Science-Policy Platform on  
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), och är rådgivande i arbetet med CBD 
(Cannabidiol), konventionen om biologisk mångfald. Rådet har under 2016 haft två  
möten och kansliet, som bemannas av Naturvårdsverket, har föreslagit ett antal experter 
från Sverige som nominerats till olika arbetsgrupper inom IPBES. Det ger Sverige inblick  
i dessa arbetsgruppers framsteg. Naturvårdsverket är Sveriges nod för arbetet med IPBES 
och ansvarar för kontakten med IPBES-sekretariatet samt informationsspridning av IPBES:s 
rapporter. Naturvårdsverket är även delegationsledare på IPBES:s årliga beslutande möten.

Kunskapsprogrammet Vindval, vilket är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket, har genomfört en forskningsutlysning under året som resulterat i att 
sex nya projekt beviljats forskningsmedel under 2016. Fem projekt studerar vindkraftens 
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påverkan på fladdermöss och fåglar, och ett projekt analyserar resultat från kontroll-
program när det gäller buller.

Naturvårdsverket deltar tillsammans med Formas i finansieringen av tolv internationella 
forskningsprojekt som beviljats medel inom det europeiska nätverket BiodivERsA:s utlysning 
2015–2016. Mellan åren 2017–2019 bidrar Naturvardsverket med drygt 5,2 mnkr till  
sex projekt inom utlysningens Tema 2 Understanding and managing biodiversity  
dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue  
infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery  
of ecosystem services. Naturvårdsverkets och Formas finansiering ger tillsammans  
med EU-kommissionens motfinansiering totalt cirka 53 mnkr till de svenska forskarnas 
medverkan i de tolv projekten.

Viltforskningsanslaget

TABELL 15 FÖRDELNING VILTFORSKNINGSANSLAGET

2014 2015 2016

Viltvårdsfonden, disponeras av NV för viltforskning, tkr 18 000 18 000 18 000

Fördelade medel tkr 19 191 16 078 16 441

Antal inkomna hanterade ansökningar 44 39 37

Antal beviljade ansökningar 14 13 10

Forskning med stöd av Viltvårdsfonden
Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att finansiera forskning kring viltfrågor med 
medel ur Viltvårdsfonden. Syftet är att utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd 
för en långsiktigt hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. 

Anslaget från regeringen ur fonden 2016 var 18 mnkr, varav 14,4 mnkr har fördelats 
till forskningsprojekt. Förutom forskningsprojekt finansieras bland annat en basresurs 
vid Grimsö forskningsstation samt Naturvårdsverkets forskningsadministration och 
kommunikation kring anslaget. De ansökningar som beviljas ett specifikt år har som regel 
kommit in året innan. Under 2016 beviljades anslag till tio nya projekt. Därmed har totalt 
21 enskilda forskningsprojekt finansierats av Viltvårdsfonden under budgetåret. 

En viktig satsning för framtiden är natur- och samhällsvetenskaplig forskning kring 
flerartsförvaltning. Kunskap från denna forskning finansierad via Viltvårdsfonden används 
vid utförandet av regeringsuppdrag samt som underlag för Naturvårdsverkets beslut i frågor 
om viltförvaltning vid genomförandet av Naturvårdsverket Strategi för svensk viltförvaltning. 
Forskningsresultaten kommer också till användning inom viltförvaltningen på regional 
nivå vid länsstyrelserna, och på lokal nivå inom Svenska Jägareförbundet. Utlysningen 
baseras på de prioriteringar som fastställdes i vår forskningsstrategi för medel ur  
Viltvårdsfonden 2015–2020. 

Beställd kunskap och forskning
Naturvårdsverket beställer kunskap och forskning till stöd för vårt eget arbete och som 
stöd till regional viltförvaltning. Under 2016 beställdes forskning och kunskapsunderlag i 
linje med Strategin för svensk viltförvaltning. Det innebar att en kurs i adaptiv förvaltning 
av vilt togs fram, vidare kartlades direkta och indirekta effekter av utfodring, viltets eko-
systemtjänster, rovdjurens påverkan på viltpopulationer, beskattningsmodeller för varg 
och lo samt nya underlag för DNA-analyser av kungsörn och järv. 

VI GÖR KUNSKAP OM MILJÖN OCH MILJÖARBETET TILLGÄNGLIG
Naturvårdsverket har till uppgift att utveckla, följa upp och samordna miljöinformations-
försörjningen och göra kunskap om miljön och miljöarbetet tillgänglig för myndigheter, 
allmänheten och andra berörda. Lättillgänglig och kvalitetssäkrad miljöinformation är 
grunden till ökat medvetande om miljökonsekvenser, rätt åtgärder för miljön samt 
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innovationer för att minska negativ miljöpåverkan. Naturvårdsverket har fått i uppdrag 
att som utvecklingsmyndighet 2016–2018 bidra till smartare miljöinformation.

Utöver ett strukturellt ansvar för miljöinformationsförsörjning, har Naturvårdsverket 
ett kommunikativt uppdrag. Det uppfyller vi genom att i olika kanaler kommunicera  
information både om miljön och om miljöarbetet för att se till att resultat och ny kunskap 
kommer till nytta.

Sammanfattande resultatbedömning 
Under 2016 har vi tagit ytterligare steg framåt för att snabba upp och modernisera till-
gängligheten till data. Naturvårdsverkets egna data tillgängliggörs via en nationell portal. 
Datavärdskapet för luft konsolideras och nya automatiska funktioner för validering och 
hantering av masterdata har utvecklats och testats.

Vid årsskiftet har 35 organisationer undertecknat en avsiktsförklaring att följa den 
Strategi för hantering av miljödata som arbetades fram 2015. Strategin har översatts till 
engelska och röner stort intresse både i Sverige och i internationella sammanhang. Vi har 
inom ett Vinnova-finansierat projekt tagit fram ett generellt stöd för att tillgängliggöra 
data, stödet sprids på olika sätt internt och externt. 

Under året har vi beslutat om ett arbetssätt för utveckling, presentation och underhåll 
av stöd för indikatorer som inledningsvis avser miljömålsindikatorer. Detta kommer att 
återanvändas för olika typer av indikatorer, exempelvis hållbarhetsindikatorer för 
2030-målen. Vi har också beskrivit en återanvändbar generell teknisk lösning för indikator-
hantering som successivt ska realiseras kommande år. Detta tillsammans med den process 
för tillgängliggörande av information som arbetats fram under året, och alltmer automati-
serade och kvalitetssäkrade dataflöden, ger förutsättningar för effektivt tillgängliggörande 
av information. 

Naturvårdsverket har inriktat uppdraget som utvecklingsmyndighet för smartare  
miljöinformation mot att ge individen möjlighet att påverka i myndighetsprocesser,  
att tänka och skapa nytt, innovation, och att göra miljösmarta val. Genomförandet av  
uppdraget 2016–2018 kommer att behöva ske i bred samverkan, nationellt och mellan  
de aktörer som hanterar miljöinformation, och en långsiktigt hållbar samverkansstruktur 
är under etablering, liksom konkreta samverkansinitiativ för att möta regeringens mål. 

Naturvårdsverket har gjort särskilda kommunikationssatsningar inom viktiga områden 
såsom klimat, skyddad natur, miljömål och vilt, för att nå ut till samhällets intressenter. 
Det har bland annat resulterat i ökat genomslag i nationella medier och fler kontakter, 
exempelvis genom nya konferenser såsom Mötesplats skyddad natur och de regionala 
miljömålskonferenserna. Vi har även ökat antalet webbinarier för att underlätta tillgäng lig-
heten till vår vägledning. 

Vi tillgängliggör kunskap om miljön och miljöarbetet 

TABELL 16 PRESTATION: VI TILLGÄNGLIGGÖR KUNSKAP OM MILJÖN OCH MILJÖARBETET

2014 2015 2016

Prestation: Vi tillgängliggör kunskap om miljön  
och miljöarbete* (1) (1) (1)

Vår hanteringskostnad totalt, tkr** 22 431 23 702 25 519

* Vårt uppdrag att tillgängliggöra enligt instruktionen går ej att kvantifiera.

** Exkl kostnader för det it-strategiska arbetet, en justeringar av 2012 och 2013 har gjorts på grund av omorganisation.

Vår prestation att göra kunskap om miljön och miljöarbetet tillgänglig innehåller en 
mängd olika sorters leveranser som inte är kvantifierbara. Det handlar om allt från olika 
portaler till webbinarier där miljöinformation tillgängliggörs. Nedan beskrivs ett urval 
av dessa leveranser med underliggande aktiviteter. Vår hanteringskostnad för prestationen 
utgörs av den kostnad vi har för att samordna it-stöd och drift, samt utgifter för att 
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upprätthålla och utveckla de system och databaser som krävs för att lagra och tillgäng-
liggöra data. Hanteringskostnad omfattar också upphandlade tjänster och uppdrag om data-
värdskap, samt tid för samverkan med andra myndigheter och aktörer. Dessutom ingår ett 
arbete för att komma överens om gemensamma lösningar med juridisk, organisatorisk,  
semantisk och teknisk förmåga, så att olika it-system kan fungera tillsammans och kommu-
nicera med varandra. Variationen mellan åren beror på vilka utvecklingsarbeten som bedrivits. 

Data från miljöövervakningen, forskning och annan datainsamling samlas in och  
dokumenteras i ett flertal olika it-system. Inrapporterad data bearbetas och används 
bland annat i uppföljningen av miljökvalitetsmålen och i internationell rapportering.  
Den används också för att utveckla etappmål och preciseringar för miljökvalitetsmålen, 
liksom för att beskriva miljötillståndet och miljöarbetet. Data ger underlag för analyser 
och stöd i utvecklingen av styrmedel och miljöarbete på alla nivåer; lokalt, regionalt,  
nationellt och internationellt. 

Under 2016 har ett omfattande arbete bedrivits gällande de informationsflöden som 
kommer att behöva upprättas med anledning av olika EU-direktiv. Arbetet har fortsatt 
kring hur IED-relaterad information kan samlas, struktureras och delas. Länsstyrelserna, 
SKL, Domstolsverket och Havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om lösnings-
mönster och genomförande för att tillgängliggöra myndighetsbeslut. Samverkan har kunnat 
utvidgas till att gälla informationsförsörjningen med anledning av andra EU-initiativ, såsom 
ändringsdirektiv för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och direktiv om medelstora  
förbränningsanläggningar (MCP). Arbetet har även omfattat att utveckla och pröva ett 
arbetssätt för bredare tematiska samverkansprogram som väntas starta i början av 2017 
inom ramen för utvecklingsmyndighetsuppdraget Smartare miljöinformation. 
Naturvårdsverket har också aktivt drivit frågor om effektivisering och harmonisering  
av rapporteringar i relation till EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA). Vi 
har inom ramen för kommissionens så kallad Fitness Check, föreslagit en övergripande 
arkitekturbaserad översyn av EU:s rapporteringssystem, som bör beakta större harmoni-
sering av tjänster, exempelvis Inspire, och utvecklad infrastruktur för mottagning av data.

Miljödataportalen fortsätter att vara en viktig informationskanal och under året har 
användningen ökat ytterligare jämfört med tidigare år. Även antalet frågor och återkoppling 
via e-post har ökat. Miljödataportalen bidrar till bättre överblick över det faktaunderlag 
om natur och miljö, till exempel miljöövervakning och områdesskydd, som finns i olika 
delar av Sverige. Miljödataportalen innehåller rapporter, kartskikt och länkar till visnings- 
och nedladdningstjänster till flera av Naturvårdsverkets olika datakällor.

TABELL 17 NYCKELTAL FÖR TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV INFORMATION 

2014 2015 2016

Antalet dataset* som är tillgängliga genom  
nedladdningstjänster

75 80 98

Antal besök på Miljödataportalen 68 491 73 017 86 964

*Samling av data

 
Naturvårdsverket driver ett fokuserat arbete med informationshanteringen utifrån imple-
mentering av den nationella Strategin för svensk viltförvaltning. Strategin pekar ut en rad 
områden där ökad digitalisering och utveckling av informationsförsörjningen krävs. 
Under 2016 bedrevs arbete med att kartlägga behov av framtida systemstöd för rovdjurs-
observationer. Fokus är att forma enkla och tydliga digitala gränssnitt för allmänhetens 
inrapportering som synkroniserar väl med myndigheternas processer.
Artportalen är en webbplats för spontanrapportering av artfynd, så kallad crowdsourcing. 
Naturvårdsverket finansierar och uppdrar åt Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU), att förvalta och utveckla Artportalen för framtida behov. Under året lanserades en 
ny version av Artportalen för samtliga artgrupper och utvecklingsprojektet för den nya 
versionen avslutades. I samband med att nya Artportalen driftsattes och togs till förvaltning 
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valde Norge att avsluta samverkan med Sverige kring Artportalen. Artdatabanken har 
därefter arbetat med att anpassa och utveckla organisationen för att förvalta systemet.

Naturvårdsverket är utvecklingsmyndighet inom programmet Digitalt först
Naturvårdsverket har i uppdrag att som utvecklingsmyndighet 2016–2018 bidra till 
smartare miljöinformation. Syftet med uppdraget är att nå en ökad användning av  
miljöinformation, att bidra till att möta klimatutmaningarna samt att nå de nationella 
miljö kvalitetsmålen och generationsmålet. Målet med uppdraget är att förbättra tillgänglig-
görandet av miljöinformation genom att samverka och utveckla befintlig miljöinformation. 
Uppdraget inriktas på att stödja den omställning mot hållbarhet som redan pågår i  
samhället genom att ge individen möjlighet att delta och påverka. Miljöinformation kan 
skapa förståelse och engagemang som leder till att vi alla påverkar i myndighetsprocesser, 
genom att tänka och skapa innovation samt genom att göra miljösmarta val.

Under 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en plan för hur Naturvårdsverket  
ska genomföra uppdraget och ha förändrat arbetssättet vid utgången av 2018. Planen  
utgår från Naturvårdsverkets effektmål och prestationer så att den smarta miljöinforma-
tionen ska bli ett stöd i utvecklingen av vårt miljöarbete. Planen ska kunna tjäna som  
underlag för redovisning av uppdraget utifrån regeringens beslut. 

Uppdragets genomförande ska utvärderas löpande och Naturvårdsverket har under 
2016 påbörjat metodutveckling för att kunna utvärdera effekterna av våra samverkans-
aktiviteter. Utvärderingen planeras ske via enkäter och intervjuer med de aktörer som 
medverkar i samverkansprocessen.

Naturvårdsverket bygger arbetet som utvecklingsmyndighet på att bjuda in till olika 
former av deltagande. Intressenter finns i tre parallella system:

• Miljömålssystemet. Här finns de intressenter som utifrån olika roller arbetar för och 
bidrar till att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Under projekt-
perioden ska kopplingen till FN:s hållbarhetsmål och till parallella mål för exempelvis 
klimat, friluftsliv och regional utveckling beaktas.

• Innovationssystemet. Här finns de intressenter som utifrån olika roller arbetar för och 
bidrar till att främja hållbar tillväxt i Sverige genom att förbättra förutsättningarna för 
innovation. 

• Digitaliseringssystemet. Här finns de intressenter som utifrån olika roller arbetar för 
och bidrar till att uppnå regeringens e-förvaltningsmål i Sverige. 

En viktig grundbult i samverkan inom digitaliseringssystemet är 
 eSamverkansprogrammet (eSam) där Naturvårdsverket från och med 2016 deltar. 
Inom eSam samverkar myndigheter och SKL i digitaliseringen av det offentliga 
Sverige genom att fånga upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar. 
Via eSam skapas goda förutsättningar för digital samverkan genom att bland 
annat analysera och utreda rättsliga och andra samverkansfrågor, samt till-
handahålla stöd i form av vägledningar. Att vara medlem i programmet inne-
bär att vara med i frontlinjen när det gäller utveckling av de lösningar som är 
bäst för det offentliga Sverige som helhet. Naturvårdsverket ser tydliga syn-
ergier till sitt uppdrag som utvecklingsmyndighet.

Samverkan mellan cirka 400 statliga myndigheter och kommuner kring 
hantering av miljöinformation har under året till stor del handlat om att 
planera, förankra och sätta upp en långsiktigt hållbar samverkansstruktur 
för frågor om miljöinformation. På strategisk nivå ser Naturvårdsverket behov 
av ett långsiktigt samverkansforum, och på taktisk/operativ nivå behöver  
styrgrupper och expertforum med mera kunna återanvändas för nya behov,  
varför Naturvårdsverket respektive Havs- och vattenmyndigheten har enats om att  
starta tre program utifrån tema miljöskydd, natur samt vatten och hav. Vi har bjudit  
in till olika former av deltagande så att intressenter som inte är direkt inblandade  
i gemensamma initiativ ska kunna hålla sig informerade och kunna bidra på andra sätt. 
Under 2016 har vi genomfört:

ÅTERRAPPORTERING 
Regeringsuppdrag  
Digitalt först

Digitalisering av miljöarbetet
Digitalisering är en transformerande  

kraft i samhället som ger en effektivare  
verksamhet och positiva effekter för miljön.    

Samtliga Sveriges miljökvalitetsmål  
och innovationsmål.

400
statliga myndigheter  

och kommuner  
får större möjligheter  

att bedriva ett effektivt  
miljöarbetearbete
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• Öppna webbinarier och möjlighet till skriftliga inspel har givits inför delrapportering  
1 juli 2016 då bland annat en indikativ plan för uppstartsarbetet presenterades.

• Öppna webbinarier där de gemensamma förändringsmål som arbetats fram diskuterats.

• MIT-gruppen, det vill säga representanter för Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Havs- 
och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, har i flera sammanhang diskuterat hur 
gemensam strategisk styrning kring miljöinformation kan åstadkommas och ett förslag 
har tagits fram som innebär att en strategisk samverkansgrupp startats.

• En workshop inom ramen för det samverkansprogram som startats med anledning av 
EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, i syfte att gemensamt utveckla och testköra ett 
kommande arbetssätt inom Smartare miljöinformation, med resultat att de samverkande 
parterna enats om att utveckla arbetssättet vidare kring temat miljöskydd. 

• En workshop där ett 40-tal deltagare från tio organisationer och länsstyrelserna  
arbetade vidare med programplanering i tre program och vad som behövs göras i varje 
organisation inför planerad kickoff i mars 2017.

Naturvårdsverket har också kommunicerat uppdraget genom en öppen hemsida där  
presentationer, underlag, planer, styrande dokument, filmer från webbinarier med mera 
gjorts tillgängliga för alla intresserade. Vi har startat en funktionsbrevlåda för enkel 
kommunikation med Naturvårdsverket och gett ut fyra nyhetsbrev med kort och aktuell 
information, där vem som helst kan anmäla sig till sändlistan via funktionsbrevlådan.

Avseende de konkreta initiativ som behöver finnas i en gemensam förändringsplan  
har Naturvårdsverket påbörjat: 

• Arbete för att få fram en mer eller mindre permanent utvecklings- och testmiljö där 
miljöinformation kan bidra till innovation.

• Arbete med att kommande miljöforskning delvis inriktas mot ökad kunskap om  
digitaliseringens möjligheter såsom miljöinnovation och Citizen Science.

• Arbete för att kommande satsningar inom innovationsområdet möter de behov  
företagare och medborgare har i sin vardag, genom att använda de möjligheter  
öppen och datadriven innovation erbjuder. 

• I samarbete med andra parter utvecklar vi metoder för att ta fram förslag på lösningar 
av framtidens samhällsutmaningar i en kreativ process. 

• Samarbete om metoder och verktygsstöd för omvärldsbevakning.

Därutöver har löpande dialog i olika sammanhang genomförts för att identifiera  
verksamhetsbehov samt pågående och planerade initiativ hos olika aktörer vilka  
kan sorteras in i den gemensamma förändringsplanen. 

Miljödata är grunden för innovation
Naturvårdsverket arbetar löpande för att göra miljödata lättare att hitta, 
samt för att anpassa den till nya målgrupper och nya sammanhang.  
Regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning och EU:s krav 
på hantering, utbyte, tillgängliggörande och rapportering av miljöinformation 
driver på arbetet och skapar öppningar för att samverka med andra myndig-
heter, exempelvis kring delning av myndighetsdata och för allmänhetens  

insyn och påverkan i myndighetsprocesser. EU arbetar för att olika rapporteringar  
ska harmoniseras gentemot direktivet infrastruktur för rumslig information i Europa 
(INSPIRE), vilket innebär konkreta satsningar på harmonisering och tillgängliggörande 
av öppen data.

Vi tillgängliggör kunskap om miljön och miljöarbetet
Tillgänglig miljöinformation bidrar till engagemang, innovation, demokrati, nytänk och miljösmarta val.   
Innovationsmål, e-förvaltningsmål och samtliga Sveriges miljökvalitetsmål.

MILJÖINFORMATION

Öppna data API

Hack for Sweden

Databaser Juridik

Arkitektur

Nationell  
infrastruktur

Gemensamma e-tjänster
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Vi strävar efter att underlätta för olika intressenter att använda våra resultat och data.  
I princip är alla Naturvårdsverkets data öppna, tillgängliga och fria att sprida och återan-
vända med hjälp av licensen Creative Commons Zero (CC0). 250 dataset tillgängliggörs 
som öppna data från och med 2016 via portalen öppnadata.se och arbete pågår för att 
öka takten i tillgängliggörandet. Bearbetad information tillgängliggörs digitalt i tematiska 
rapporter. För att underlätta maskinell rapportering till EU fortsätter vi att införa  
Application profile for data portals in Europe (DCAT-AP) som format. 

Tillgång till öppna data ger förutsättningar för nya digitala tjänster och företags-
utveckling. I Naturvårdsverkets lokaler har under 2016 så kallade hackathons,  
Hack for Sweden, genomförts i samarbete med ett 20-tal myndigheter. Under dessa  
kombineras flera myndigheters öppna data så att nya applikationer ska kunna skapas. 
Inom Geodata rådet har vi utvecklat projektförslag där öppna data från många offentliga 
källor skapar samhälls- och miljönytta i specifika tillämpningar. Vi ser också nya  
möjligheter till data drivna innovationsmiljöer och planerar för konkreta insatser under 
kommande år i samverkan med andra organisationer.

Vi kartlägger och håller oss informerade om hur omvärlden vill använda vår information. 
Under året har vi i ökad utsträckning använt oss av effektkartläggning för att kartlägga 
hur omvärlden vill använda vår information och genom målmodeller med koppling till 
nyttor utvecklar vårt arbete för att skapa attraktiva portaler. 

Naturvårdsverket samverkar i konkreta initiativ för e-förvaltning och öppen data med 
andra myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. 
Under året har vi utvidgat den konkreta samverkan med Bolagsverket och Tillväxtverket 
kring möjligheter att ansluta till nationella lösningar såsom webbplatsen verksamt.se, 
uppgiftskravstjänst och sammansatt bastjänst för grundläggande företagsuppgifter,  
utifrån att Naturvårdsverket bereder underlag för beslut om nya tekniska lösningar  
för kommunikation med företag. Detta är ett naturligt steg i att realisera den framtida  
arkitekturen för insamling och utbyte av miljöinformation utifrån regeringens 
e-förvaltningsstrategi. 

Under året har Naturvårdsverket också deltagit i länsstyrelsernas projekt Samlad  
fastighetsspecifik information (SFI). Syftet med projektet är att kunna presentera natur- 
och kulturvärden för fastighetsägare på internet, med hjälp av ett kartgränssnitt.  
I gränssnittet ska även använda begrepp och termer förklaras på ett pedagogiskt sätt. 
Data till gränssnittet ska hämtas från de organisationer som ansvarar för informations-
mängderna. Naturvårdsverket har i projektet bidragit med planering av projektet och  
arkitekturanalyser för att säkerställa att den information som tillgängliggörs av de olika 
myndigheterna går att använda i flera olika sammanhang.

Kvalitetssäkrad tillgänglighet 
Att utveckla och effektivisera miljöinformationsförsörjningen är av största vikt för  
kommunikation av kvalitetssäkrade data. För att säkerställa att kunskap och information 
är lättillgänglig och kvalitetssäkrad bedriver vi ett långsiktigt utvecklingsarbete. Syftet  
är att effektivisera miljöinformationsförsörjningen och bidra till ökat medvetande om 
miljökonsekvenser och innovation som gynnar möjligheterna att nå Sveriges miljömål.

Under året har vi med stöd av Vinnova tagit fram en process för tillgängliggörande av 
information och ett verktyg för uppföljning av informationshantering. Processen säkrar 
att information blir tillgänglig som öppna data eller metadata, i enlighet med MSB:s före-
skrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, Lag om vidareutnyttjande av hand-
lingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) och e-pliktslagen. Både processen och 
verktyget sprids externt genom vår hemsida och via seminarier och vi har kunnat ta till-
vara tidigare utvecklingsarbete i ett sammanhållet stöd. Vi samarbetar med myndigheter, 
kommuner, forskningssamhället och olika intresseorganisationer för att gemensamt ut-
veckla dataflöden för miljöinformation. Det gäller både processer, system, infrastruktur 
och spridningsvägar.
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Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Vattenmyndig-
heterna har i samverkan tagit fram en myndighetsgemensam strategi för miljödatahante-
ring på uppdrag av det strategiska samverkansrådet för verksamhetsstöd inom miljö- och  
naturområdet (MIT). Strategin finns sedan november 2016 i en ny version där vissa mindre 
justeringar gjorts. Sakinnehållet är oförändrat men omformulerat för att tydligare inkludera 
alla typer av organisationer, inte bara myndigheter. Strategin har rönt stort nationellt och 
internationellt intresse varför den översatts till engelska och spridits vidare i de samman-

hang Naturvårdsverket verkar. Hittills har 35 organisationer signerat en 
avsiktsförklaring om att följa strategin. Det är en ökning med 20 stycken 
sedan föregående år. Strategin tas nu med som grundförutsättning inom  
regeringens satsning Digitalt först.

En annan kostnadseffektiv lösning är att uppdra åt så kallade datavärdar 
att ansvara för leveranskontroll, lagring och tillgängliggörande av miljödata. 
Datavärdarna utses utifrån sin potential att bidra med specifik kompetens. 
Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten har vi för närvarande  
cirka 15 datavärdskap för miljöövervakningen, och vi har under året  
gemensamt sett över avtalshantering, tekniska krav och andra förutsätt-
ningar för att ytterligare höja kvaliteten och effektivisera hanteringen av 
miljödata. Ansträngningar görs att automatisera dataflöden genom att 

bygga in den valideringstjänst som testades 2015 i det konsoliderade datavärdskapet för 
luftkvalitet, och genom att utveckla och testa masterdataregister för miljöövervaknings-
stationer och kemiska parametrar. Arbetssättet tas vidare i exempelvis planering av ett 
konsoliderat datavärdskap för miljögifter. 

Vi kommunicerar och överför kunskap 
En viktig målsättning för Naturvårdsverket är att kunskap och miljödata ska komma till 
nytta och bidra till miljöarbetet i samhället. I syfte att öka kunskapen om hur miljön mår 
och hur miljöarbetet går har vi under 2016 fortsatt vårt arbete med att på olika sätt förbättra 
vår kommunikation av miljöinformation.

Fyra områden har varit särskilt i fokus för kommunikation under året: klimat, skyddad 
natur, vilt och Sveriges miljömål. 

Strategisk kommunikation om klimatomställningen
Inom strategisk kommunikation om klimatomställning har en strategi varit att väva samman 
budskap om hur utsläppen har utvecklats med budskap om åtgärder som kan vidtas.  
Målet är att tillhandahålla ett målgruppsanpassat kunskapsunderlag som möjliggör beslut 
om rätt åtgärder. Ett fokus i arbetet har varit hur hållbar transportplanering kan bidra 
till miljömålen när det gäller klimat och luft. Ett aktivt mediearbete och information på 
webben, om territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp, har resulterat i genomslag i 
nationella medier samt 7 500 unika besökare på de aktuella sidorna på webben. Därutöver 
har 106 000 personer tittat på vår information på webben om klimatarbetet i Sverige och 
internationellt.

Klimatforum, som 2016 handlade om vägen framåt efter Paris – nya strategier, verktyg 
och åtgärder – besöktes av 678 personer och cirka 500 personer deltog via webbsändningar. 
Av deltagarna angav 88 procent att de fick med sig något tillämpbart och 66 procent ansåg 
att de knöt värdefulla kontakter. Under 2016 har vi gjort en jämställdhetsanalys av vår 
klimatkommunikation och anlagt ett jämställdhetsperspektiv, främst genom att säkerställa 
att vi får en jämnare könsfördelning av talare och talespersoner.

Plattformsdagarna Hållbar stad lockade 350 deltagare och därutöver genomfördes tre 
dialogmöten för att samordna omställningen till fossilfritt transportsystem. Dessa hade 
totalt 250 deltagare. Ett av dialogmötena var helt webbaserat, vilket fick stor uppskattning 
i utvärderingen. 72 procent av seminariedeltagarna som diskuterat ett klimatneutralt Sverige 
uppger att de fått ökad kunskap.

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  

Stärkt genomförande

Miljödatastrategin 
Överenskommelsen bidrar till  
regeringens satsning Digitalt först.

35 myndigheter  
har signerat strategin för  
hantering av miljödata.

Sveriges samtliga miljökvalitetsmål.
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Klimat och luft
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Som en del av vår klimatkommunikation har Naturvårdsverket ansvaret för rollen som 
EU:s ämnesledare för FN/UNFCCC:s frågor om utbildning, allmänhetens medvetande, 
deltagande och tillgång till information inom ramen för Action on climate empowerment. 
Ett 100-tal deltagare från olika europeiska länder träffades när Naturvårdsverket var 
värd för konferensen The 21th EIONET Workshop on Air Quality Assessment and  
Management. Arbetet har bidragit till att Sverige har påverkat EU:s position inom  
klimatkommunikation och till ökad internationell samverkan.

Den vetenskaplig sammanställning om klimateffekter och åtgärder En varmare värld 
lanserades under 2016 i ny utgåva och för första gången i digital form.

Kommunikation om skyddad natur och vilt
Inom ramen för arbetet med kommunikation om skyddad natur har Naturvårdsverket bland 
annat tagit fram infografik och utvecklat faktaunderlag om arbetet med skyddad natur. 
Vi har även tillämpat en modell för resultatkommunikation för att öka kunskapen om 
vad vi åstadkommer. Kontakterna med media kring skyddad natur har ökat och även vår 
kommunikation via kanaler som webb och twitter. Nyheten om att Sveriges nationalparker 
har fler besökare än Gröna Lund fick stort genomslag i nyhetsmedier och i sociala medier. 
Mötesplats skyddad natur samlade 550 deltagare och bidrog till dialog och samverkan. 

Ett regeringsuppdrag för information om allemansrätten som redovisats under året visar 
bland annat att Naturvårdsverket tillhandahåller tydlig och uppskattad grundinformation 
som andra kan använda. För att ytterligare förbättra materialet kommer vi bland annat 
att anpassa informationen till olika typer av landskap och rikta tydligare information till 
markägare. Ökad samverkan och stöd till andra aktörer bidrar till att öka allmänhetens 
kunskaper om allemansrätten. 

Som ett led i arbetet med att samordna naturum och den gemensamma identiteten  
för Sveriges nationalparker har en effektmätning gjorts av hur sociala medier används. 
Effektmätningen visar att nationalparker och naturum kan få en större räckvidd och ge 
inspiration till besök genom det sätt som de använder sociala medier. Studien visar också 
att nationalparker och naturum genomgående får positiva kommentarer och interaktioner 
från användarna. Effektmätningen bidrar med värdefull kunskap om de sociala mediernas 
roll och betydelse i det fortsatta arbetet med kommunikation för att locka fler besökare. 

Inom viltförvaltningen, som en del av viltstrategin, verkar vi för att den bästa tillgäng-
liga kunskapen sprids genom aktiv kunskapsöverföring. Det handlar bland annat om 
kunskaps underlag kring effekter av utfodring av vilt som klargör effekterna av var, när och 
hur vilt utfodras. För att möta aktörer inom viltförvaltningen har vi under året gjort ett 
tiotal resor och informerat om den nya viltstrategin. Vi har också deltagit på tre mässor 
och under Almedalsveckan för att bidra till ökad kunskap om den Strategin för svensk 
viltförvaltning. 

Kommunikation om Sveriges miljömål
Under våren genomförde vi de fyra regionala konferenserna Mål i sikte i Göteborg, Malmö, 
Stockholm och Umeå. Utgångspunkten var den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015. 
Syftet var dialog mellan olika aktörer om utveckling och genomförande av styrmedel och 
åtgärder. Målgruppen var främst politiker och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser, 
regioner och lokalt näringsliv. En övervägande del av deltagarna var nöjda med konferenserna, 
som blev en mötesplats med möjlighet att diskutera och lyssna på goda exempel från hur 
andra arbetar. De regionala konferenserna anordnades i samverkan med länsstyrelsen 
och SKL i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Antalet deltagare var i snitt 100,  
varav drygt hälften kom från kommuner. Representationen från näringslivet varierade 
mellan 6 och 34 procent. 

Årets Miljömålsdagar med rubriken Främja och förebygg så når vi miljömålen, hölls  
i Växjö. Här låg fokus även på kommunernas och näringslivets miljöarbete, bland annat 
hur olika verksamheter kan tjäna på miljömålen och hur myndigheter kan underlätta  
för olika aktörer att använda dem. Deltagarna gav övervägande goda omdömen om  

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  
Viltförvaltning
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konferensen. De ansåg att föreläsningar och workshops var intressanta och relevanta,  
och uppskattade möjligheterna till att skapa nätverk med olika aktörer. Arrangemanget 
genomfördes i samverkan med länsstyrelsen, SKL, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen. 
Merparten av deltagarna representerade statliga myndigheter, en knapp fjärdedel kom 
från kommuner och en knapp tiondel från företag.

Webb och resultatkommunikation
Under 2016 har Naturvårdsverket påbörjat utvecklingen av den nya webbplatsen sveriges-
miljömål.se som på sikt ska ersätta miljömålsportalen. Webbplatsen  sverigesmiljömål.se 
blir ett skarpt verktyg för åtgärds- och uppföljningsarbetet och syftar till att omvandla 
befintligt engagemang i genomförandet för att nå Sveriges miljömål. Ett modernare verktyg 
för samverkan och erfarenhetsutbyte i genomförande och uppföljning inom miljö måls-
systemet ska också utvecklas. En första version av den nya webbplatsen sveriges miljömål.se  
lanseras i slutet av maj 2017. Hela den nya webbplatsen  sverigesmiljömål.se ska vara färdig 
under 2018. Utvecklingen av sverigesmiljömål.se baseras på identifierade behov av infor-
mation och verktyg hos olika användarkategorier. Vi utvecklar även webbplatsen med 
sikte på att tydliggöra olika aktörers roller och ansvar, samband mellan nationella miljö-
mål och globala hållbarhetsmål, samt hur effektkedjor i uppföljning och genomförande 
länkar samman. Syftet är att bidra till ökat engagemang och ett aktivt ansvarstagande 
och åtgärdsarbete för miljömålen hos statliga myndigheter, kommuner och näringsliv. 

Målet för Naturvårdsverkets webbplats naturvårdsverket.se är främst att vara ett stöd 
i miljöarbetet för våra kunder; länsstyrelsen, kommuner, andra myndigheter och företag. 
Antal besökare på webbplatsen fortsätter att öka för fjärde året i rad. Besökarna uppger  
i hög utsträckning att de är nöjda med webbplatsen och att den ger ett bra stöd i miljö-
arbetet. Naturvårdsverket följer upp besökarnas användning löpande och det leder till 
förbättringar på webbplatsen. 

TABELL 18 NATURVÅRDSVERKETS WEBBPLATS, STATISTIK 

2014 2015 2016 Övergripande 
mål

Antal unika besökare 1 013 214 1 202 972 1 381 686

Andel besökare som svarat på webbenkät och 
uppgett att de är mycket nöjda eller nöjda

67% 69% 67% 69%

Andel besökare som svarat på webbenkät och 
uppgett att de lyckades utföra det de avsåg på 
webbplatsen 

79% 81% 78% 80%

Andel besökare* som svarat på webbenkät och 
uppgett att de tycker att webbplatsen är ett bra 
stöd i deras verksamhet

83% 90% 89% 85%

* Avser kunder

 
Vi har utvecklat en metod och koncept för kommunikation av Naturvårdsverkets resultat. 
Metoden innehåller en modell för att identifiera resultat utifrån konceptet verksamhets-
logik och dess pedagogik för att beskriva dem. Konceptet innehåller förutom design även 
anpassning utifrån tillgänglighet och olika kanaler. Resultatkommunikation har under 
året tillämpats för att beskriva arbetet med skyddad natur och för Klimatklivet.

Naturvårdsverkets kundundersökning ger viss återkoppling på myndighetens 
kommunika tion. Dialogen med Naturvårdsverkets personal får genomgående höga  
värden inom samtliga verksamhetsområden, medelvärdet är 7,2 på en tiogradig skala. 
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Trovärdiga, professionella och sakliga är de tre ord som de som svarat på undersökningen 
främst förknippar Naturvårdsverket med. Ord som inte får lika hög instämmandegrad är 
till exempel effektiva, handlingskraftiga och offensiva.

Naturvårdsverket arrangerade flera konferenser under året som lockade många  
deltagare och bidrog till ökad dialog och samverkan. En sammanfattning av några  
större konferenser med fler än 250 deltagare: 

Konferensens namn Antal deltagare Effekter

Klimatforum 678 st

500 st via  
webbsändning

88 procent uppgav att de fick med sig något tillämpbart  
för sin verksamhet.

66 procent knöt värdefulla kontakter.

Mötesplats skyddad 
natur

552 st 82 procent av deltagarna uppgav att mötesplatsen gett  
inspiration inför fortsatt arbete. 

71 procent av deltagarna uppgav att mötesplatsen var  
ett forum för dialog och samverkan.

Mål i sikte, fyra regi-
onala konferenser

Ca 450 st 73 procent av deltagarna upplevde att de fick en uppdatering 
av svenskt miljöarbete och tillståndet i miljön.

En majoritet av deltagarna upplevde att de fick möjlighet  
att diskutera åtgärder på regional och lokal nivå och dela 
goda exempel.

Miljömålsdagarna

(samarrangemang)

269 st Deltagarna uppgav att de i stor utsträckning gavs möjlighet 
att dela med sig av och inspireras av goda exempel, betyget 
3,94 på en femgradig skala.

Tankesmedja för  
friluftsliv

253 st En majoritet av deltagarna var positiva, och uppgav att  
konferensen bidrog till nätverkande och inspiration.
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Bidra till att utveckla miljöpolitiken
Andel av naturvårdsverkets personalkostnader för 2016
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66. Bidra till att utveckla miljö politiken

Naturvårdsverket bidrar till att utveckla miljöpolitiken, nationellt och  

internationellt. Vi lämnar förslag på nya styrmedel och åtgärder och ser  

till att regeringen har beslutsunderlag i frågor som rör miljön. Vi analyserar 

vid behov konsekvenser av åtgärder och styrmedel på miljöområdet.

Miljöarbetet inom EU har hög prioritet. Vår personal medverkar som experter 

i en rad arbetsgrupper och bidrar till slagkraftiga, svenska ståndpunkter  

i förhandlingar på både EU-nivå och internationellt. Genom multilateralt  

och bilateralt samarbete i miljöfrågor verkar vi för att förbättra miljösituationen 

i andra länder. Det bidrar i sin tur till en bättre miljö även i Sverige.
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EU OCH INTERNATIONELLT ARBETE 
Naturvårdsverket deltar i internationella miljösamarbeten samt i förhandlingar om 
EU-lagstiftning i Miljörådet. Vi är med i olika kommittéer där tillämpning av lagstiftning 
hanteras. Vårt bidrag består av underlag och expertkunskap samt deltagande i möten och 
framtagande av rapporterar från dessa. Vi konsekvensbedömer de förslag som kommer 
från EU-kommissionens arbetsgrupper liksom kommissionens förslag till ny EU-lagstiftning.

Sammanfattande resultatbedömning 
För att uppnå Agenda 2030 och flera av våra svenska miljömål behöver vi delta i internatio-
nellt samarbete. Naturvårdsverkets expertmedverkan i internationella processer syftar 
därför till att få gehör och genomslag för svenska prioriteringar inom EU och internationellt. 
Vi har under året följt viktiga förhandlingsprocesser och deltagit i större partsmöten inom 
flera konventioner. Vi har exempelvis bidragit till att ett viktigt tillägg beslutades under 
Montrealprotokollet som förväntas förhindra utsläpp av HFC-gaser och bidra till att und-
vika 0,5 grader Celsius temperaturökning, samtidigt som ozonskiktet fortsätter att skydda. 
I konventionen om biologisk mångfald (CBD) har viktiga beslut fattats om att integrera 
biologisk mångfald i andra sektorer. Parisavtalet under FN:s klimatkonvention (UNFCCC) 
har ratificerats och arbetet fortsätter med att utarbeta regelverk för genomförandet.

Under 2016 har vi genomfört betydande multilaterala och globala samarbeten liksom 
bilaterala samarbeten med ett tiotal länder. Visst fokus har legat på att underlätta fram-
tagandet av konstruktiva positioner från olika länder inom exempelvis Montrealprotokollet. 
Utan de bilaterala diskussionerna är det tveksamt om de globala överenskommelserna 
hade varit så framgångsrika. Vi har även fokuserat på miljöprestandan inom den globala 
gruvnäringen, på värdering av ekosystemtjänster på global nivå och på genomförandet av 
FN:s miljöledningsarbete.

Vårt arbete i EU och i miljökonventionerna
Arbetet inom EU har förändrats med den kommission som tillträdde år 2014 och sitter 
till och med 2019. Denna kommission lägger få nya förslag, och har snarare fokus på att 
förbättra tillämpningen av befintlig lagstiftning. Detta innebär att det är viktigt att arbeta 
strategiskt för att påverka där det är möjligt. Effekten av våra insatser syns inte alltid direkt, 
eftersom processerna är långa. Förhandlingar pågår ofta i flera år, men för att nå svenska 
mål för positiva miljöeffekter är vårt deltagande centralt. Det gäller både EU:s interna arbete 
med gemensam lagstiftning och EU:s externa arbete med multilaterala konventioner.

TABELL 19 PRESTATIONER: VÅRT ARBETE I EU

2014 2015 2016

Prestation: EU, vårt arbete EU internt – antal mötesrapporter* 
(Lagstiftningsarbetet inom Unionen)

151 129 124

Vår hanteringskostnad, tkr 14 480 16 824 17 679

Prestation: EU, vårt arbete EU externt – antal mötesrapporter* 
(internationella miljöfrågor, tex miljökonventionerna)

82 94 88

Vår hanteringskostnad, tkr 14 108 14 089  13 996

* Mötesrapporter levereras till Miljö- och energidepartementet.

Naturvårdsverkets deltagande i möten är ett sätt att mäta hur aktiva vi är i EU-arbetet. 
Därför presenteras våra prestationer i form av antal mötesrapporter, både vad gäller det 
EU-interna arbetet och det EU-gemensamma globala arbetet. Ett framgångsrikt deltagande 
bidrar till att få genomslag för svenska ståndpunkter och påverka aktörer inom EU och 
globalt. Hanteringskostnaden är cirka 32 mnkr för årets insatser. Hanteringskostnad och 
rapporter från möten ligger relativt konstant över tid, vilket speglar det faktum att det 
rör sig om en regelbundenhet i processer som pågår över lång tid. Fysiska möten ersätts 
successivt av webb- och telefonmöten, vilket minskar både kostnader och tidsåtgång för 

INSTRUKTIONEN  
§4

INSTRUKTIONEN  
§ 4,6–7p.
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möten. I mötesrapporterna framgår vår närvaro, de svenska ståndpunkterna och hand-
lingslinjerna, samt vårt agerande i viktiga frågor. Rapporterna skapar kontinuitet och 
spårbarhet i de långa arbetsprocesser som det internationella förhandlingsarbetet innebär, 
och ger berörda nationella aktörer en överblick över arbetets framskridande. Exempel 
från olika områden där vi nått vissa mål, eller där vi i övrigt gjort väsentliga insatser under 
året, presenteras nedan.

Klimat och luft 
Arbetet under 2016 har fokuserat på genomförandet av Parisavtalet, som kunde träda i 
kraft den 4 november 2016. Under klimatmötet i Marrakech (COP22) gjordes flera framsteg 
inom områden såsom kapacitetsuppbyggnad, finansiering, förluster och skador, vägledning 
till gröna klimatfonden och anpassning. Parterna kom överens om en plan för det framtida 
arbetet med att utveckla och formalisera den så kallade regelboken för Parisavtalet. Mycket 
förhandlingsarbete kvarstår dock för att kunna genomföra Parisavtalets olika delar. 

Naturvårdsverkets medarbetare har inom FN:s klimatförhandlingar följt frågor inom 
områdena transparens och rapportering, Land Use, Land-Use Change and Forestry  
(LULUCF), högre ambitioner, anpassning, kapacitetsuppbyggnad samt utbildning.  
Vi har aktivt deltagit i olika arbetsgrupper, både under EU:s förberedande arbete och  
under förhandlingssessionerna. En av Naturvårdsverkets medarbetare har deltagit i 
EU-förhandlingsgruppens transparenskluster, och en har agerat koordinator och för-
handlingsansvarig kring frågan om högre ambitioner och dess mekanism. Vårt arbete 
inom expertgruppen för transparens bidrog bland annat till utformning av den inlaga  
EU förberedde inför höstens förhandlingssession och som resulterade i en plan för hur det 
fortsatta arbetet med att mäta och följa upp ländernas klimatplaner enligt Parisavtalet 
ska genomföras.

Naturvårdsverket har genomfört viktiga analyser av EU:s ansvarsfördelning för 
klimat utsläpp 2030. Vi har bidragit med analysunderlag och expertkunskaper samt  
konsekvensanalyserat meddelanden och förslag som den Europeiska kommissionen lagt 
fram om EU:s energi- och klimatverk till år 2030. Naturvårdsverket har genomfört ett 
antal sådana analyser efter samråd med Energimyndigheten, bland annat förslag på kriterier 
för koldioxidläckage samt uppdatering av branschspecifika riktmärken för den fjärde 
handelsperioden 2021–2030 avseende EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). 
Underlag har tagits fram gällande effekter av kommissionens förslag till bindande åtagan-
den per medlemsland om minskade utsläpp av växthusgaser under perioden 2021–2030, 
Effort Sharing Regulation (ESR). Ett förslag har även utarbetats till hur växthusgasutsläpp 
och upptag från markanvändning och förändrad markanvändning ska införlivas i EU:s 
klimat- och energiramverk, (LULUCF regulation). Sammantaget kan detta bidra till att ge 
Sverige en starkare förhandlingsposition i arbetet med att EU ska få ett starkare klimat-
ramverk med högre ambitioner i syfte att nå EU:s åtagande enligt Parisavtalet.

Under året slutförhandlades och antogs ett nytt EU-direktiv om nationella utsläppstak för vissa 
luftföroreningar, NEC-direktivet. Naturvårdsverket har bistått Regeringskansliet i förhand-
lingsarbetet och analysunderlag. Arbetet har bidragit till att direktivet kunde antas under året, 
och till att flera viktiga svenska frågor tillvaratagits i förhandlingsdiskussionerna. 

BETYDELSEFULLT 
DELSTEG  
Klimat och luft

Naturvårdsverket har bidragit i förhandlingarna om ett nytt takdirektiv inom EU  
för minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.

Takdirektivet bidrar till att minska dödligheten i Europa på grund av luftföroreningar med 
50 % fram till år 2030 jämfört med 2005.  
Sveriges miljökvalitetsmål Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö.50%

Parisavtalet om klimat
Naturvårdsverket har inför och under partsmötet i Marrakech, COP22, bidragit till att utforma  
planerna för det fortsatta arbetet med regler med att följa upp ländernas klimatplaner.  

Sveriges miljökvalitetsmål
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I samarbete med Regeringskansliet har vi har under året lett och deltagit i arbetet under 
FN:s luftvårdskonvention där Naturvårdsverket sedan två år innehar ordförandeposten. 
Från 2016 har vi även en post i konventionens genomförandekommitté. Det aktiva arbetet 
under konventionen har bland annat bidragit till framtagandet av en utvärdering av det 
vetenskapliga arbetet som nu ligger till grund för diskussioner om konventionens framtida 
inriktning.

Ozonskiktet – Kigalitillägget till Montrealprotokollet
Vid Montrealprotokollets partsmöte i november 2016 kom det globala samfundet överens 
om att inkludera HydroFluoroCarbons (HFC) till protokollet, Kigalitillägget. Åtagandet 
innebär att parterna stegvis ska ha minskat användningen av växthusgasen HFC med 80–85 
procent vid slutet av 2040. Ett första åtagande ska tas av de utvecklade länderna 2019. 
Utvecklingsländerna, framförallt Kina, bidrar med en frysning av HFC-konsumtionen 
2024 medan vissa andra utvecklingsländer först 2028. Nedfasningen av HFC förväntas 
förhindra utsläpp av HFC motsvarande upp till 105 miljoner ton CO2-ekvivalenter och 
bidra till att undvika 0,5 grader Celsius temperaturökning samtidigt som ozonskiktet 
fortsätter att skyddas. 

Naturvårdsverket har bidragit till detta viktiga beslut genom att lämna underlag till 
svenska positioner i EU:s nationella expertgruppsmöten och  
delta i protokollets samtliga förberedelsemöten och partsmöten. Vi har aktivt stött  
ordförandeskapet med ekonomiska beräkningar om kostnader för tillägget, och bistått 
kommissionen i så kallade outreach-aktiviteter under själva partsmötet. 

Avfall och kemikalier
Under 2016 har Naturvårdsverket bistått Miljö- och energidepartementet i förhandling-
arna av EU:s paket för cirkulär ekonomi. Vi har tagit fram underlag till instruktioner 
och skriftliga inspel i samverkan med andra berörda myndigheter samt deltagit vid råds-
förhandlingar. Syftet är att få en EU-lagstiftning som ligger i linje med Sveriges ambitioner 
och miljömål, samt att stärka kopplingen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen. 

Sverige, tillsammans med övriga 32 medlemsländer i European Environment Agency 
(EEA), tog under året fram sammanfattningar om hur EU:s Färdplan till ett resurseffektivt 
Europa har förverkligats i länderna. EEA sammanställde underlaget i rapporten From 
more to less, som förutom att följa upp EU:s politik även är ett kunskapsunderlag för den 
fortsatta utvecklingen av cirkulär ekonomi i Europa. Naturvårdsverket har vidare följt 
och deltagit i EU-kommissionens pilottester för att beräkna miljöpåverkan i ett livscykel-
perspektiv, så kallade miljöavtryck, och på så sätt bidragit till att utveckla metoden för 
mätning av detta.

I arbetet med EU-kommissionens offentliga samråd om ändamålsenligheten av olika 
regelverk inom kemikalielagstiftningen, har Naturvårdsverket granskat ett flertal lagstift-
ningar inom myndighetens ansvarområden. Syftet med det offentliga samrådet har varit att 
bedöma om nuvarande ramlagstiftning för kemikalier är ändamålsenlig och levererar enligt 
förväntningar. I detta arbete har Naturvårdsverket identifierat överlapp, inkonsekvenser 
och luckor i lagstiftningen och lämnat förbättringsförslag.

I det internationella konventionsarbetet har Naturvårdsverket aktivt deltagit i ett  
förhandlingsmöte till Minamatakonventionen, som förbereder det första partsmötet i 
september 2017. Vi har ingått i den expertgrupp som har utarbetat ett vägledningsdoku-
ment om bästa tillgängliga teknik, vilket behövs för parternas efterlevnad av konventionens 
krav på minskade kvicksilverutsläpp. 

Industriutsläppsdirektivet 
I EUs arbete med industriutsläppsdirektivet (IED) bidrar Naturvårdsverket med att skapa 
förutsättningar för att påverka och medverka till en högre miljöambition i BAT-slutsatser 
(Best Available Technology) och tillhörande referensdokument (BREF-dokument). Ett av 
våra mål är att bidra till en förbättrad metodik inom EU som innebär att särskilt farliga 
och prioriterade ämnen identifieras tidigt i processen. 

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  

Klimat och luft

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  

Ekologisk hållbar  
utveckling

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  

Miljö- och hälsopåverkan
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Under året har vi varit aktiva i två initiativ i syfte att stärka miljöambitionen i IED.  
Arbetet med innovation (emerging techniques) syftar till att när ett referensdokument för 
bästa tillgängliga miljöteknik revideras ska hänsyn tas till ny teknik för att få till stånd 
ett lägre utsläppsgränsvärde. Hazbref (Hazardous chemical in the IED Bref) är ett inter-
nationellt samarbete som syftar till att fånga upp glappet mellan IED, Reachförordningen 
och vattendirektivet. Projektet har godkänts i första steget för att söka EU-finansiering. 
Arbetet med nästa ansökan pågår och fokuseras på att tydliggöra kopplingen till Östersjön. 
Arbetet kommer att fortsätta 2017. 

För att ytterligare bidra till en högre miljöambition, i arbetet med BAT-slutsatser och 
tillhörande referensdokument, har Naturvårdsverket utöver ovanstående aktivt deltagit 
på flera nivåer i EU:s arbete med IED. Vi har bemannat genomförandekommittén samt 
sex tekniska arbetsgrupper i olika faser av arbetet. Insatserna har innefattat såväl sam-
verkan inom EU för att bygga allianser som delaktighet genom nationell samverkan med 
industrier och andra aktörer. 

EU:s strategi för Östersjöregionen 
Åtta länder runt Östersjön har åtagit sig att genomföra EU:s makroregionala strategi för 
Östersjön, Östersjöstrategin. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att aktivt bidra 
till att genomföra Östersjöstrategin tillsammans med 22 ytterligare myndigheter och 
samtliga länsstyrelser. Vårt uppdrag gäller särskilt målet Rädda havsmiljön samt vårt ansvar 
som policysamordnare för farliga ämnen. Vi bidrar till att genomföra strategin bland annat 
genom att utveckla effektiva former för internationell och tvärsektoriell samverkan i 
Öster sjöregionen, liksom samverkan nationellt. Exempel på insatser är arbete med giftfria 
båtbottenfärger, kartläggning av källor till plastskräp och att göra städerna runt Östersjön 
kemikaliesmarta. Dessa insatser förväntas leda till rekommendationer till förbättrad policy 
och regelverk samt ökad kunskap hos olika samhällsgrupper under 2017.

Under 2016 har arbetet kring läkemedel fördjupats och en syntesrapport har tagits 
fram tillsammans med Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki 
Commission (HELCOM) om användning och spridning av läkemedel i miljön. Syftet är 
att utöka kunskap om spridning och risker samt utveckla åtgärder för att minska spridning 
av läkemedel i miljön. Samarbetet omfattar även en regional plattform för kunskapsutbyte 
och policyutveckling. På sikt är målet att utveckla en handlingsplan för läkemedel i miljön 
för hela Östersjöregionen. 

Insatser för biologisk mångfald inom EU och globalt 
Naturvårdsverket har bidragit med underlag till bestämmande av Sveriges position i genom-
förandekommittén för EU-förordningen om invasiva främmande arter inför röstning  
om vilka arter inom EU som ska omfattas av reglerna. En global samsyn är på längre  
sikt nödvändig för att begränsa negativ påverkan av invasiva främmande arter. 
Naturvårdsverket har inom konventionen om biologisk mångfald (CBD) bidragit till  
beslut om biologisk kontroll av e-handel med invasiva främmande arter.

Inom ramen för konventionen om biologisk mångfald har Naturvårdsverket arbetat 
för att koppla Agenda 2030 till konventionens strategiska plan för 2011–2020. 
Naturvårdsverket har verkat för sektorsintegrering av biologisk mångfald och lyft fram 
synergier där måluppfyllelse inom arbetet med CBD bidrar till måluppfyllelse av Agenda 
2030, det gäller såväl den strategiska planen som med sektorsintegrering och klimat.  
Vi har bidragit till svenska positioner i EU:s rådsarbetsgrupp för internationell biologisk 
mångfald, samt lett den svenska delegationen i konventionens vetenskapliga arbetsgrupp. 
Vidare har vi bidragit till CBD:s arbete med biologisk mångfald och klimatanpassning 
samt utsläppsreducering, genom att underlätta ekonomiskt för fokalpunkter i utvecklings-
länder inom CBD att delta i ett internationellt möte om anpassning som arrangerades av 
klimatkonventionen (UNFCCC) i Bonn. Under året deltog vi i den Svenska delegationen 
CBD:s 13:e partsmöte, då vi bidrog ekonomiskt till en seminariedag om lag och förvaltning, 
samt ansvarade för en del om sektorsintegrering av biologisk mångfald i nationell lagstiftning. 
Vi bidrog med erfarenhet av svensk lagstiftning och fick parter att dela med sig av sina.

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  
Biologisk mångfald
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Naturvårdsverket har stöttat och bidragit med underlag till Miljö- och energidepartementet 
samt deltagit vid the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES) sjuttonde partsmöte. Viktiga resultat från mötet är antagna 
förslag på listning av arter för att kontrollera handel, framförallt avseende kommersiella 
trädslag och fiskarter, två högt prioriterade kategorier för EU. CITES-listningen av  
exempelvis släktet Dalbergia, med över 300 växtarter, underlättar efterlevnaden avsevärt 
eftersom virke från Dalbergia utgör den ekonomiskt största andelen i illegal handel med 
växter och djur, wildlife trafficking. Övriga resultat från mötet är bland annat striktare 
reglering av handel med jakttroféer samt förbättrat granskningssystem vid misstanke om 
ej hållbar handel (Significant Trade Review). 

Naturvårdsverket har under 2016 bidragit för att uppdatera handboken CITES and 
Timber. För att göra handboken mer tillgänglig för svenska myndigheter och branschen 
har vi dessutom gjort en svensk översättning samt finansierat en spansk översättning. 
Båda översättningarna finns gratis att ladda ned på webben. 

Inom Nagoyaprotokollet har Naturvårdsverket utsetts till nationell kontaktpunkt för 
protokollets så kallade clearing house (ABS-CH). Vi har bland annat publicerat information 
om nationell tillträdeslagstiftning i syfte att underlätta för användare av genetiska resurser 
och traditionell kunskap om sådana resurser, att visa tillbörlig aktsamhet i enlighet med 
lagstiftning. Vi har även lämnat underlag till instruktion för svenska positioner inför det 
första partsmötet för Nagoyaprotokollet. 

Naturvårdsverket är nationell behörig myndighet för arbetet med tillträde och rättvis 
fördelning av genetiska resurser under EU:s Access and Benefit-Sharing förordning 
(ABS). I genomförandekommittén har vi bland annat bidragit till framtagandet av sju 
branschspecifika vägledningsdokument i syfte att implementera Nagoyaprotokollet.

Inom ramarna för Vattenfågelavtalet (AEWA) antogs under 2016 en avsiktsdeklaration 
gällande implementering av en europeisk gåsförvaltningsplattform. Målsättningen med 
plattformen är att införa ett adaptivt system för att hantera de kraftigt ökande populationer 
av skadegörande gäss i Europa. Naturvårdsverket har bidragit med finansiering till  
implementeringen, och var värd för ett uppstartsmöte i december 2016.

Vårt internationella samarbete
Sveriges och Naturvårdsverkets långa erfarenhet och kompetens inom miljöförvaltning 
ger oss möjlighet att stödja och aktivt delta i utvecklingsarbetet i andra länder, och att 
verka inom multilaterala institutioner och organisationer i syfte att bland annat uppnå 
Agenda 2030 och svenska miljömål. I de bilaterala samarbetena bidrar vi genom kapa-
citetsutvecklingsprojekt och utbildning av miljötjänstemän, samt som experter inom  
exempelvis avfallshantering, gruvor, värdering av ekosystemtjänster, miljöledning,  
luft- och klimatfrågor och inom naturvård. I de multilaterala samarbetena bidrar vi  
med vår expertis för att driva relevanta miljö- och klimatfrågor och med att samordna 
olika svenska aktörer för att förbättra den svenska rådigheten att uppnå våra miljömål.

Det bilaterala samarbetet

TABELL 20 PRESTATION: VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE, BILATERALT SAMARBETE,  
INKLUSIVE UTVECKLINGSSAMARBETE. 

 2014 2015 2016

Prestation: Internationella bilatrala samarbeten  
– antal avslutade insatser

15 9 10

Vår hanteringskostnad, tkr 17 151 17 572 17 253

Våra bilaterala samarbeten genomförs dels genom anslagsposten för bilateralt miljösam-
arbete från Miljö- och energidepartementet, dels med finansiering från Sida. Variationen i 
antalet avslutade insatser hänför sig till det faktum att tidslängd och resurskrav per insats 
varierar.

INSTRUKTION  
§ 8b

INSTRUKTIONEN 
§4.3 och 4p, samt §5

ÅTERRAPPORTERING
Bidragshantering 1:14

Internationellt miljöarbete  
och Bilateralt miljösamarbete
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TABELL 21 ANTAL AVSLUTADE INSATSER 2016, BILATERALT SAMARBETE

Antal avslutade insatser Tidsperiod Kostnad för  
insatsen, tkr

2014 2015 2016

Internationellt miljösamarbete (anslag 1:14)

Kina 1 1 1 Årlig 378

Indien 1 1 1 Årlig 1 323

USA 1 1 1 Årlig 1

Chile 1 1 1 Årlig 280

Brasilien 1 1 1 Årlig 965

Sydafrika - 1 1 Årlig 408

Polen - 1 1 Årlig 1

Ryssland 3 1 1 Årlig 3 343

Utvecklingssamarbete (Sida)

Vitryssland - 1 -

Georgien 1 - 1 2015–2016 1 111

Ukraina 1 - -

Internationella utbildningar (ITP) 1 - -

Indien 1 - -

Kina 1 - -

CCICED (China Council) 1 - -

Serbien - - 1 2013–2016 20 168

Summa 15 9 10

Anslagsposten för internationellt miljösamarbete ska användas för myndigheters sam-
arbeten med länder som har stor påverkan på den globala miljön och/eller är av strategisk 
betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet. Naturvårdsverket fattade under 
2016 beslut om fördelningen av anslaget mellan fyra myndigheter: Naturvårdsverket,  
Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI. Myndigheterna  
genomförde samarbeten med elva länder: Kina, Indien, USA, Chile, Brasilien, Sydafrika, 
Polen, Ryssland, Indonesien, Vietnam och Uruguay.

Myndigheternas samarbete med strategiska länder inom miljö- och klimatområdet är 
baserat på partnerskap och ömsesidigt intresse. Sverige har ingått samförståndsavtal med 
flera av dessa länder. Det är ett viktigt och ett konkret inslag som kompletterar och ger 
stöd till utbyten på hög nivå mellan Sverige och samarbetsländerna. En fördjupad redo-
visning av de fyra myndigheternas arbeten inom anslaget under 2016 lämnas till Miljö- 
och energidepartementet våren 2017. Naturvårdsverkets specifika insatser framgår i 
korthet nedan. 

Kina med sin befolkning på cirka 1,4 miljarder människor, är idag det land i världen 
som släpper ut störst andel växthusgaser och är därför ett högt prioriterat samarbetsland 
för Sverige. Naturvårdsverket har faciliterat Sveriges medverkan i miljörådet China 
Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED). 
Sverige bidrog under året i Kinas arbete med grön finansiering inom ramen för Kinas  
ordförandeskap för G20, och medverkade i CCICED:s arbetsgrupp om grön  
finansiering. En svensk expert medverkade i framtagning av rekommendationer till  
kinesiska regeringen om hur Kinas miljöregelverk kan stärkas. Rekommendationerna  
presenterades på miljörådets årsmöte i Peking. Vi tog under året emot besök från miljö-
domstolen inom den kinesiska högsta domstolen och hade utbyte om miljölagstiftning 
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och tillståndsgivning. Kina deltog aktivt i den internationella workshop som 
Naturvårdsverket arrangerade i Sverige i september för att ge draghjälp till förhandlingar 
inom Montrealprotokollet om nedfasning av HFC-användning. Naturvårdsverket tar vara 
på sin goda relation med Kina för att stödja konventionsarbetet i bredare bemärkelse.  
Vi faciliterade exempelvis dialogen mellan EU och Kina angående en förhandlingsfråga 
där parterna inte var överens vid ett förhandlingsmöte om Minamatakonventionen. 

Indien med en befolkning på över 1,3 miljarder människor blir en allt viktigare aktör  
i det globala miljö- och klimatarbetet i takt med att produktionen i landet ökar. 
Naturvårdsverket har under året fortsatt samarbetet med miljöorganisationen Centre for 
Science and Environment (CSE) i Indien. Syftet med samarbetet är att öka kapaciteteten 
hos miljötjänstemän på delstatsnivå avseende förbättrad miljöförvaltning och styrning 
och med fokus på industriella föroreningar, avfallshantering och hållbar stadsutveckling. 
Under året har cirka 60 miljötjänstemän från 15 delstater deltagit i våra utbildnings-
aktiviteter och vi kan nu se att de projekt som deltagarna har med sig vid utbildnings-
tillfällena ger ringar på vattnet över stora delar av landet. Utvärderingarna visar att 
deltagarna överlag är positiva och att de får användning av de nya kunskaperna direkt. 

Brasilien med över 200 miljoner invånare och en växande ekonomi är en viktig aktör  
i det globala miljö- och klimatarbetet. Naturvårdsverket har under året arbetat proaktivt 
för att utveckla sitt samarbete med Brasilien och detta har resulterat i insatser på både  
federal och lokal nivå i staden Curitiba. I samarbete med miljöministeriet MMA och den 
federala miljömyndigheten IBAMA genomförde Naturvårdsverket ett seminarium om 
förvaltning och tillgängliggörande av miljödata och miljöinformation i november. 
Naturvårdsverket medverkade i ett seminarium om miljötillståndsprövning i Brasilia,  
vilket arrangerades av Institute of Applied Economic Research, en ledande tankesmedja  
i Brasilien. Under året har Naturvårdsverket haft ett samarbete med staden Curitiba  
gällande hållbar avfallshantering av organiskt avfall med fokus på förebyggande åtgärder, 
avfallsplanering och kommunikation. Vi genomförde ett utbildningsseminarium i Curitiba 
och medverkade i ett seminarium om klimatförändringar och hållbara städer.

Sydafrika har fem gånger större befolkning än Sverige men släpper ut tio gånger så 
mycket växthusgaser. Landet har även utmaningar kopplat till sin avfallshantering vilket 
bland annat leder till mark- och vattenföroreningar som i viss mån sprids globalt. Efter 
två utbyten med det sydafrikanska miljöministeriet under året har ett samarbete med  
fokus på farligt avfall påbörjats. 

Ryssland, världens till ytan största land, har höga utsläpp av växthusgaser per capita. 
Vårt samarbete med Ryssland baseras på ömsesidig nytta och utformas efter svenska och 
ryska miljöpolitiska prioriteringar. I februari 2016 undertecknades det trettonde arbets-
programmet om myndighetssamarbete inom miljöområdet för perioden 2016–2018. Fokus 
har legat på att ge stöd till Rysslands införande av deras nya lagstiftning angående till-
ståndsprövning, vilken nu anpassats till principen om bästa tillgängliga teknik (BAT).  
En serie med fem webbinarier genomfördes, ett studiebesök i Sverige liksom expertstöd i 
samband med pilotprövningar och olika branschmöten i Ryssland. Dessutom har klimat-
samarbetet påbörjats och ett utbyte om mål och styrmedel inletts, med syfte att förstärka 
våra möjligheter att uppnå Parisagendan. Inom naturvårdsområdet har viltförvaltnings-
samarbetet fortsatt och erfarenheter utbytts bland annat om populationsstatus och metoder 
för viltförvaltning. 

Naturvårdsverket har även fortsatt samarbetet med Chile angående ”training of trainers” 
inom avfallsområdet, med Colombia inom avfallsområdet och mot bakgrund av landets 
anslutning till OECD, samt med Polen inom klimat- och luftområdet. I februari 2016  
besökte Turkiet Naturvårdsverket och vi diskuterade erfarenheter inom luft-, avfalls- och 
tillståndsprövningsområdet. 

Inom utvecklingssamarbeten finansierade av Sida har projektet Environment Accession 
Project (ENVAP 2) i Serbien avslutats under året. Syftet med projektet var att departementet 
som ansvarar för miljöfrågor i Serbien, Ministry of Agriculture and Environmental 
Protection (MAEP), ska vara väl förberett för de kommande EU-anslutningsförhandlingarna. 
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Sedan projektets start har flera svenska myndigheter deltagit i arbetet genom en mängd 
svenska experter. En handbok har tagits fram om EU-förhandling på både serbiska och 
engelska och en webbaserad programvara för att sprida relevanta dokument har använts 
på ministeriet. Ungefär 100 workshops och seminarier för relevanta sektorer har genom-
förts med cirka 1600 deltagare från cirka 30 olika institutioner, som exempelvis ministerier, 
näringsliv, universitet, kommuner och non-governmental organisations (NGO). I slut-
rapporten konstaterades att projektets mål har uppnåtts och att MAEP har uppskattat  
samarbetet. I september påbörjades även arbetet med nästa fas, ENVAP 3, som ska pågå 
fram till år 2020.

Sedan 2014 har Naturvårdsverket och Sida en överenskommelse angående Palestina 
om en förberedelsefas för samarbete mellan Naturvårdsverket och deras miljömyndighet 
Environment Quality Authority (EQA). Genom ett antal förtroendeskapande åtgärder så 
som fysiska möten och dialog, har vi under 2016 lyckats fastställa inriktningen för det 
framtida arbetet till att omfatta farligt avfall och klimat inom Baselkonventionen och 
klimatkonventionen.

Under 2016 slutfördes planeringen av ett långsiktigt samarbetsprojekt med Georgien 
där huvudaktiviteterna förväntas starta i början av 2017. Samarbetsprojektet är kopplat 
till Georgiens EU-tillnärmningsprocess avseende avfallshantering. 

TABELL 22 BILATERALA SAMARBETEN, FINANSIERING 

2014 2015 2016 Avslut*

Internationellt miljösamarbete, tkr

Internationellt miljösamarbete (1:14 ap1) 6 992 13 500 15 000

Internationellt miljösamarbete (anslag 1:7 ap.3) 8 000 – –

Finansiering utvecklingssamarbete (Sida), tkr

Vitryssland 1 496 -576 – 2016-04-30

Georgien 362 811 300 2016-12-31

Ukraina 1 487 418 133 2017-06-30

Internationella utbildningar (ITP) 1 245 – – 2014-12-31

Indien 530 – – 2014-06-30

Kina (inklusive CCICED) 701 – – 2014-10-31

Palestina 400 73 480 2017-07-31

Serbien** 6 794 8 179 3 235 2021-03-21

TAIEX 79 – – 2014-12-31

Globala programmet 4 578 15 087 19 314 2019-06-30

Designbidraget Agenda 2030 – – 356 2017-12-31

Albanien – – 324 2017-10-31

17 672 23 992 24 142

*Miljösamarbete löper utan bestämt slutdatum. Finansieringen sker genom anslag 1:14 vilket planeras  
och genomförs på årsbasis. 

**Ett Serbienprojekt avslutades och ett nytt påbörjades.
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Det multilaterala samarbetet

TABELL 23 PRESTATION: VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE, MULTILATERALT SAMARBETE

2014 2015 2016

Prestation: Internationella multilaterala samarbeten -antal 
mötesrapporter*

26 20 23

Vår hanteringskostnad, tkr 10 433 13 007 12 195

Antal mottagna studiebesök 12 28 16

Antal besökare 194 353 275

*Mötesrapporter levereras till Miljö- och energidepartementet

OECD med sina 35 medlemsländer är en viktig aktör i det globala miljö- och klimatarbetet. 
New Approaches to Economic Challenges (NAEC) är ett initiativ som OECD påbörjade 
2012 och som syftar till att se över och förbättra OECDs analytiska ramverk. Med vårt 
stöd inkluderas även projektet Cost of Inaction and Resource Scarcity: Consequences for 
Long-term Economic Growth (CIRCLE) i NAEC. CIRCLE:s fokus är att identifiera hur 
exempelvis miljötillståndet och klimatförändringar påverkar den ekonomiska tillväxten. 
Naturvårdsverket har under året bidragit med expertis och haft värdskap för vissa möten 
där ett flertal av OECD:s medlemsländer deltog. 

Världshälsoorganisationen WHO:s Europaregion initierade 1989 en process för  
miljö och hälsa, European Environment and Health Process (EHP). Processen styrs av 
WHO och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Syftet är att lyfta in  
miljöfrågornas betydelse för hälsan i det arbete som WHO bedriver och vice versa i vad 
gäller hälsan i miljöfrågor inom UNECE. I arbetet med EHP genomförde Naturvårdsverket 
under året en nordisk workshop för att undersöka möjligheterna att samordna de nordiska 
länderna inför ministermötet i juni 2017. Workshopen resulterade i ett utökat nordiskt 
samarbete inför kommande ministermöte och därmed viss samordning.

Inom Arktiska rådet är Naturvårdsverket svensk representant i tre arbetsgrupper. 
Inom arbetsgrupperna pågår regelbunden uppföljning av slutsatser och rekommendationer 
från utrikesministermötet 2015 och förberedelser inför nästa möte 2017. 
Naturvårdsverket har till dessa arbetsgrupper bidragit med underlag och ståndpunkter 
kring kortlivade klimatgaser, ekosystemtjänster samt bekämpning av miljögifter. Inom 
Arctic Contaminants Action Programme (ACAP) är Sverige genom Naturvårdsverket 
ordförande. Inom Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) har vi förberett 
sju stycken Summaries for Policy Makers som ska bli leveranser till utrikesministermötet 
2017. Vidare har vi inom Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) koordinerat 
Sveriges ledande roll i övervakningsprogrammen för biologisk mångfald på land och i 
sötvatten. Vi har även lett och finansierat arbetet med en förstudie om sektorsintegrering 
av biologisk mångfald i Arktis. 

Naturvårdsverket har under året bidragit till Nordiska ministerrådets arbete genom 
att följa upp prioriteringarna i rådets miljöhandlingsprogram. Vi har representerat Sverige 
i fem av åtta arbetsgrupper och varit ordförande i en av dem. Fokus har legat på grön 
samhällsutveckling, klimatförändringar och luftföroreningar, avfall, biologisk mångfald 
och ekosystem samt hållbar produktion och konsumtion. Vi har även bidragit till planering 
av möten och deltagit i rådets arbetsutskott och i ämbetsmannakommitté. 
Naturvårdsverket representerar Sverige i miljökommittén under FN:s Ekonomiska  
kommission för Europa (UNECE). Vi har under året deltagit i planering, EU-koordinering 
och rapportskrivning inför miljöministerkonferensen Environment for Europe i Batumi 
där vi även deltog på själva mötet.

Naturvårdsverket deltar aktivt i Barentsrådets miljöarbetsgrupp. Under 2016 fortsatte 
det systematiska arbetet för att främja miljöåtgärder på en grupp särskilt svåra förorenings-
källor, så kallade Barents miljö hotspots. Med svenskt expertstöd genomfördes en 

INSTRUKTIONEN 
§4.1–4p
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pilotprövning vid Arkhangelsks pappersbruk vilket utgjorde en första stödaktivitet till 
avvecklingsprocessen, syftande bland annat till att närmare länka hotspots-arbetet till 
den nya ryska tillståndsprövningslagstiftningen.

Det Sidafinansierade Globala Programmet 2014–2018 med fokus på hållbar förvaltning 
av naturresurser omfattar tre delprogram. Inom delprogrammet om mänskliga rättigheter 
och rättsstatsprinciper i miljöförvaltning av gruvsektorn tillsammans med UNDP har 
verket en expert utlånad till UNDP:s huvudkontor. Kenya, Moçambique, Mongoliet och 
Colombia deltar i programmet, vilket har lett till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
och framförallt har aktörer som tidigare inte arbetat tillsammans på landnivå etablerat 
kontakt. En global webbplattform är etablerad och vi har även genomfört ett webbsänt 
seminarium med fokus på kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och miljö. 

Tillsammans med initiativet Sustainable UN inom FN:s miljöprogram, har 
Naturvårdsverket medverkat till införandet av miljöledning inom FN-systemet. Detta  
har bidragit till en ökning av antalet FN-organisationer som har påbörjat sitt införande 
av miljöledningssystem. Syftet med samarbetet är att FN-systemet ska minska sin miljö-
påverkan och sina miljörisker, vara en förebild och leva upp till sina värderingar genom 
att integrera de globala hållbarhetsmålen i sitt eget arbete. Under året har Sustainable 
UN mottagit priset Secretary-General Award i kategorin Greening the UN.

Tillsammans med organisationerna Environment for Development (EfD) och Resources 
for the Future (RFF) har Naturvårdsverket bidragit till Världsbankens och UNStats arbete 
med att utveckla metoder för att värdera ekosystemtjänster för räkenskapssystemet. 

Under året har Naturvårdsverket tagit emot 16 studiebesök med totalt 275 deltagare 
från Afrika, Amerika, Asien och Europa. 

UTVECKLING AV STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER 
Naturvårdsverket utvecklar och utvärderar styrmedel och åtgärder på miljöområdet.  
Detta arbete utförs bland annat inom ramen för regeringsuppdrag, expertstöd samt inom 
vårt utvecklingsansvar i handeln med utsläppsrätter.

Sammanfattande resultatbedömning 
Naturvårdsverket har under 2016 levererat alla de regeringsuppdrag som ska redovisas 
under året. I uppdraget om Agenda 2030 bedömer vi att de ekologiska aspekterna av de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i stort sett omhändertas av Sveriges miljömål. 
Framöver bör vi arbeta samordnat för att undvika överlappande eller parallellt arbete. 

Under 2016 har vi startat genomförandet av regeringsuppdraget om stöd för spetstekniker 
och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling. Vi har genomfört samråd 
med berörda myndigheter, tagit fram kriterier för bidrag, spridit information om och  
genomfört en första utlysning och utbetalning av stödet. 

Naturvårdsverket har under året genomfört och levererat ett uppdrag i samarbete  
med Kemikalieinspektionen om resurseffektiva giftfria kretslopp, i syfte att förbättra  
förutsättningarna för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning. Vi har kartlagt vilka 
avfallsströmmar som innehåller särskilt farliga ämnen, gjort en analys av hur avfalls- och 
kemikalielagstiftningen tillämpas för återvunnet material, samt arbetat med att utveckla 
vägledningen avseende avfallshanteringen med fokus på att minska risker med farliga ämnen.

Regeringsuppdrag 

TABELL 24 PRESTATION: REDOVISADE REGERINGSUPPDRAG, ANTAL OCH KOSTNAD, TKR

2014 2015 2016

Prestation: Regeringsuppdrag – antal redovisade uppdrag 28 18 19

Vår hanteringskostnader , tkr * 38 751 45 609 26 620

* Hanteringskostnaden gäller enbart under året redovisade uppdrag, och inte pågående uppdrag.
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Under 2016 har Naturvårdsverket levererat 19 redovisningar av regeringsuppdrag,  
vilka genomförts till en kostnad av 26,6 mnkr. För en sammanställning av årets samtliga 
regeringsuppdrag, se kapitel 10. 

Naturvårdsverket har som en av flera myndigheter haft i uppdrag att bidra med underlag 
för att Sverige ska kunna genomföra FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. I uppdraget ingick 
att bedöma vilka mål och delmål i agendan som vår verksamhet har störst inverkan på, 
samt kartlägga hur mål och delmål i agendan förhåller sig till miljökvalitetsmålen och till 
generationsmålet. Naturvårdsverket anser att de ekologiska aspekterna av de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i stort sett omhändertas av Sveriges miljömål. Framöver 
bör vi arbeta samordnat för att undvika överlappande eller parallellt arbete. 

Naturvårdsverket har under året levererat ett uppdrag om giftfria och resurseffektiva 
kretslopp. Uppdraget har genomförts i samverkan med Kemikalieinspektionen och syftar 
till att förbättra förutsättningarna för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning.  
I uppdraget har vi kartlagt vilka avfallsströmmar som innehåller särskilt farliga ämnen, 
gjort en analys av hur avfalls- och kemikalielagstiftningen tillämpas för återvunnet material, 
samt arbetat med att utveckla vägledningen avseende avfallshanteringen med fokus på att 
minska riskerna med farliga ämnen.

Med leveransen av uppdraget om förekomst av högfluorerade ämnen (PFAS) och växt-
skyddsmedel i våra vatten har vi gett en grund för arbetet med att bättre begränsa expo-
neringen för människor och miljön. Uppdraget innehöll en screening av miljögifter och 
gav en sammantagen bild av förekomsten av PFAS och växtskyddsmedel i yt- och grund-
vatten. Resultaten visar att PFAS-ämnena har fått en stor spridning i miljön. Höga halter 
finns framför allt i närheten av punktkällor, som till exempel brandövningsplatser, och 
kan där utgöra en risk för människors hälsa och miljö. Naturvårdsverket pekar i sin  
rapport på flera åtgärder för att bland annat minska människors exponering och begränsa 
utsläpp och spridning från punktkällor. Bland annat avser Naturvårdsverket att förstärka 
tillsynsvägledning och miljöövervakning kring dessa ämnen. Det är angeläget att framtaget 
dataunderlag används vidare på lokal, regional och nationell nivå för att begränsa riskerna 
med PFAS och växtskyddsmedel.

Naturvårdsverket fick i augusti 2014 ett regeringsuppdrag om hantering av textilier. 
Under 2016 redovisade vi uppdraget och lämnade förslag till regeringen om hur hante-
ringen av textilier kan göras mer hållbar. Förslagen ska styra mot lång livslängd och ökad 
återanvändning av textilier och materialåtervinning av textilavfall, giftfria kretslopp 
samt en mer hållbar konsumtion och produktion. Vi föreslår att mängden textilavfall  
i restavfallet ska minska med 60 procent till år 2025, och att år 2025 ska 90 procent av 
separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.  
De viktigaste åtgärderna och styrmedlen som ska förbättra hanteringen av textilier från 
produktion till konsumtion och avfallshantering, är en ökad dialog mellan textilbranschen 
och myndigheter, information till konsumenter samt ett nytt lagkrav att sortera ut textil-
avfall från annat avfall.

Begränsad  
klimatpåverkan

Skyddande 
ozonskikt

Säker  
strålmiljö

Frisk  
luft

Bara naturlig 
försurning

Ingen 
övergödning

Giftfri  
miljö

Levande sjöar 
och vattendrag

Myllrande 
våtmarker

God bebyggd 
miljö

Levande 
skogar

Ett rikt växt- 
och djurliv

Hav i balans 
samt levande 

kust och skärgård

Storslagen 
fjällmiljö

Grundvatten 
av god kvalitet

Ett rikt 
odlingslandskap

Globala hållbarhetsmål Sveriges miljölkvalitetsmål

Sveriges miljökvalitetsmål omhändertar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 
Naturvårdsverket och sju andra myndigheter har kartlagt kopplingarna mellan målsystemen.    

BETYDELSEFULLT 
DELSTEG  

Ekologisk hållbar 
utveckling 

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  
Miljö- och  

hälsopåverkan

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  

Ekologisk hållbar  
utveckling

BETYDELSEFULLT 
DELSTEG  
Miljö- och  

hälsopåverkan



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016 59

BIDRA TILL ATT UTVECKLA MILJÖPOLITIKEN

I regleringsbrevet för 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur avfalls-
statistiken kan utvecklas, samt att föreslå ett system för spårbarhet av framförallt farligt 

avfall. I redovisningen som lämnades i år  
föreslår vi att all yrkesmässigt bedriven verk-
samhet ska rapportera i en digital lösning det 
farliga avfall som lämnas till borttransport  
eller tas emot efter transport. Nuvarande  
anteckningsskyldighet för aktörer i avfallsflödet 

– lämnare, transportörer, mottagare, etcetera – ersätts i huvudsak av skyldigheten att  
inrapportera uppgifter i den digitala lösningen. Den digitala lösningen innebär att flera 
viktiga komponenter i den övergripande, återanvändbara arkitekturen för effektiv hantering 
av miljöinformation beskrivs helt i linje med regeringens mål och den allmänna riktningen 
i offentlig sektor i Sverige och inom EU. Befintliga och planerade lösningar kan åter-
användas för andra syften inom Naturvårdsverket och hos andra aktörer. Det föreslås  
att även anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska omfattas av en årlig rapporte-
ringsplikt för bortlämnat eller mottaget icke farligt avfall. Med icke farligt avfall menas 
avfall som inte är förtecknat i bilaga 4 till avfallsförordningen.

Naturvårdsverket delredovisade under 2016 ett uppdrag om friluftsliv som fanns med 
i 2016 års regleringsbrev. Ett av de nationella friluftsmålen handlar om att öka förutsätt-
ningarna för att så många som möjligt ska kunna vara i naturen och utöva friluftsliv.  
För att friluftsmålen ska kunna nås finns ett behov av att bistå framför allt kommuner 
och andra aktörer i deras arbete för att öka förutsättningarna. I uppdraget en metod  
tagits fram för att kartlägga naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation 
och turism på lokal och regional nivå.

Samhällsekonomiska analyser
Samhällsekonomiska analyser är ett viktigt stöd i miljömålsarbetet, dels för att använda 
samhällets resurser där de gör mest nytta, dels som instrument för att identifiera om styr-
medel eller statliga åtgärder ska sättas in för att öka möjligheterna att nå uppsatta miljö-
kvalitetsmål.

TABELL 25 PRESTATION: KONSEKVENSANALYSER

2014 2015 2016

Prestation: Konsekvensanalyser – antal avslutade analyser 30 19 25

Varav avslutade samhällsekonomiska konsekvensanalyser 7 8 6

Vår hanteringskostnad, tkr 7 034 6 859 9 946

Pågående analyser samhällsekonomiska konsekvensanalyser 3 2 12

Prestationen redovisas som avslutade konsekvensanalyser. Under året har totalt 25 analyser 
avslutats varav 6 insatser har inneburit mer omfattande samhällsekonomiska konsekvens-
analyser. I en omfattande samhällsekonomisk konsekvensanalys ingår en genomlysning 
av om det finns skäl till styrmedel, samt en analys av de konsekvenser det förordade  
förslaget kan antas ha för olika delar av samhället. Under 2016 har hanteringskostnaden 
ökat vilket beror på att sju större samhällsekonomiska analyser i regeringsuppdrag pågår, 
samt att ytterligare fem större analyser levererats till Regeringskansliet som löpande uppdrag. 
Dessutom har en större insats vad gäller samhällsekonomi gjorts i Miljömålsberedningens 
betänkande. 

Den interna processen för föreskriftsarbete har uppdaterats under året. Bland annat 
utförs numera konsekvensutredningar, utan inslag av samhällsekonomisk analys, för  
effektiva föreskriftsändringar där endast ringa konsekvenser på samhällsaktörer konstate-
rats och där konsekvenserna är kopplade till förorenaren. 

Nytt digitalt system för spårbarhet  
och statistik av farligt avfall. 
Från anteckningsskyldighet till central digital lösning. 
Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö och  
God bebyggd miljö.
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Naturvårdsverket ska enligt instruktion från regeringen samråda med andra myndigheter 
och utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom 
miljömålssystemet. För att genomföra uppdraget startade Naturvårdsverket 2012 nätverket 
Plattform för tillämpad samhällsekonomisk analys. Plattformen har genomfört en kart-
läggning av de samhällsekonomiska analyser som gjorts av myndigheterna inom miljö-
målsområdet 2012–2015. Kartläggningen visar att antalet samhällsekonomiska analyser 
inom miljömålsarbetet har ökat, vilket främst förklaras av ett ökat antal styr medels-
analyser. Allt fler myndigheter arbetar med samhällsekonomisk analys som verktyg för att 
designa styrmedel som ger drivkrafter till önskad förändring där styrmedel tidigare saknats, 
samt för att identifiera effektiva handlingsvägar mot politiska mål. Många myndigheter 
ser ett ökat behov av utvärderingar av befintliga styrmedel för att få tydligare underlag i 
en ofta komplex regleringssituation och därmed öka pricksäkerheten i styrmedlet.

Nätverket har under året även tagit initiativ till workshops i syfte att utveckla mallar 
och rutiner för myndighetstillämpning av samhällsekonomiska analyser vid regelgivning, 
i dagligt tal styrmedelsanalyser med tillhörande konsekvensanalyser. Det finns en sam-
stämmighet vad gäller metodval och ambitionsnivå mellan de miljömålsmyndigheter som 
hittills arbetat med samhällsekonomiska analyser av styrmedel. I dag saknas en nationell 
vägledning motsvarande OECD:s koncept Regulatory Impact Assessment. Därför togs, 
efter förfrågan från Miljömålsrådet, en kort checklista fram under året. Dessutom har ett 
arbete med en mer omfattande vägledning presenterats, bland annat på nätverkets årliga 
forum i december. Några framgångsfaktorer för att ge de samhällsekonomiska analyser-
na en tydligare relevans för beslutsfattare har varit att låta dem komma in tidigare i ana-
lysen, att göra utredningsprocessen mer interaktiv samt resultaten mer lättillgängliga. 

Årets mest omfattande analys inom styrmedel genomfördes inom regeringsuppdraget 
Förslag om hantering av textilier. En systematisk analys gjordes av möjlig och önskad  
incitamentsstyrning av miljöpåverkan från textilier, från produktion till avfall. Arbetet 
visar på nyttan av ett nära samarbete mellan olika utredningskompetenser i en 
styrmedels analys. För ett sådant komplext område behövs ett team som arbetar iterativt 
och nära. I textiluppdraget var en framgångsfaktor att ett sådant team innehöll en  
kvalificerad projektledare, samhällsekonomer, jurister och sakkunniga inom miljöfrågan. 
Det var också viktigt att på ett systematiskt sätt göra vägval för att finna de mest effektiva 
och genomförbara styrmedlen. Analytiska möten i ett tidigt skede och konceptuell analys 
där fokus var analyser av drivkrafts- och beteendeförändring, var ett tydligt nytt grepp 
under 2016.

Metodutvecklingsarbete pågår även inom värdering av ekosystemtjänster för att mer 
ändamålsenligt inkludera ekosystemtjänster i beslutsunderlag. Inom ramen för ett projekt, 
finansierat av Sida, bidrar Sverige och fem andra länder med test av konkreta kalkylmetoder 
inom urbana ekosystemtjänster, pollinering och vattenkvalitet. Delredovisningar under 
2016 visar att samma tillämpning i olika länder ger liknande resultat, trots olika förut-
sättningar att ta fram dataunderlag. Det är med andra ord möjligt att på ett systematiskt 
sätt använda värden som inte är lokalt framtagna för att uppskatta det ekonomiska värdet 
på ekosystemtjänster. Projektresultaten bidrar till utvecklingen av FN:s experimentella 
ekosystemräkenskaper, SEEA-EEA.

Naturvårdsverket ska till regeringen återrapportera utvecklingsinsatser inom samhälls-
ekonomi inom miljömålssystemet samt en fortsatt plan. Parallellt med att myndighets-
anpassade metoder och processer för styrmedelsanalyser utprovas görs en 
kommunikationssatsning för att inkludera analytiker från andra verksamhetsområden i 
analysarbetet. Planen är att kontinuerligt utveckla och utvärdera effekterna av arbetet för 
att sprida goda exempel till fler miljömålsmyndigheter. 

Vårt expertstöd 
Våra insatser inom expertstöd innebär att Naturvårdsverket bidrar med sakkunskap och 
utvärdering av styrmedel i andra myndigheters regeringsuppdrag, och medverkar med  
expertstöd i olika utredningar, styr-, referens- och arbetsgrupper, samt i råd och nätverk. 

INSTRUKTION 
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Naturvårdsverkets expertstöd omfattar även samverkan med näringslivsorganisationer. 
Det är med andra ord stöd utöver den expertis som används i de leveranser som beskrivs  
i övriga delar av denna resultatredovisning.

TABELL 26 PRESTATION: NATIONELLT EXPERTSTÖD

2014 2015 2016

Prestation: Nationellt expertstöd* (1) (1) (1)

Vår hanteringskostnad, tkr 27 929 31 182 37 910

* Antalet leveranser går inte att redovisa då det är ett kontinuerligt stöd enligt instruktionen. Siffran 1 visar att vi fullgjort 
denna uppgift.

Sveriges arbete med hållbar konsumtion och produktion ligger i framkant i en internationell 
jämförelse. Som fokalpunkt i Sverige för genomförandet av FN:s ramverk av program för 
hållbar konsumtion och produktion (10YFP ) har vi under året ökat medvetenheten om 
behovet av att ställa om till ekologiskt hållbara livsstilar genom att medverka till och delta 
i en nationell mötesplats för att dela erfarenheter och inspirera till handling. Inom ramen 
för vårt samarbete inom Nordiska ministerrådet har vi identifierat nordiska lösningar, 
som bidrar till att bryta ohållbar konsumtion och produktion. I vårt informationsbrev 
Nytt från 10YFP rapporterar vi löpande om genomförandet av ramverket i Sverige och 
globalt. På global nivå har vi tagit ett delansvar för genomförandet av Programmet för 
hållbar offentlig upphandling. 

Naturvårdsverket har gjort begreppet ekosystemtjänster mer känt och använt bland 
myndigheter genom det pågående regeringsuppdraget Kommunikation om ekosystemtjänster. 
Myndigheter, länsstyrelser och kommuner har påbörjat arbetet med att integrera ekosystem-
tjänster i utvalda verksamheter och beslut, exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningar 
och översiktsplaner. Vägledning för att integrera ekosystemtjänster i myndigheters  
verksamhet och beslut, vägledning för att integrera ekosystemtjänstperspektiv i en 
miljökonse kvensbeskrivning, samt vägledning för ekologisk kompensation har tagits 
fram för att stödja arbetet. En samling argument för ekosystemtjänster och en rapport 
med samlade erfarenheter av att praktiskt använda begreppet har också tagits fram. 

Naturvårdsverket har under året gett 25 myndigheter med miljömålsrelevans vägledning 
för att öka effektiviteten i genomförandet av sina uppdrag. Naturvårdsverkets vägledning 
ger tips och råd i att analysera och definiera vilka miljökvalitetsmål och delar av genera-
tionsmålet som är relevanta för den verksamhet som myndigheten ansvarar för, och vilka 
delar av den egna verksamheten som påverkar förutsättningarna för att nå målen, samt 
stöd i hur myndigheterna i sina årsredovisningar kan beskriva det arbete som gjorts. För 
att undvika dubbelarbete strävar vi efter synergieffekter mellan olika vägledningsuppdrag; 
uppdraget att följa miljöledningsförordningen, uppdraget till myndigheter om analys för 
att verka för att nå miljömålen, uppdraget att utveckla, uppdraget följa upp och utvärdera 
tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet, uppdraget att 
följa upp och utvärdera miljömålen, samt uppdraget till statliga myndigheter att bidra 
med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. 

Inom Energimyndighetens regeringsuppdrag för att samordna omställningen av trans-
portsektorn till fossilfrihet (SOFT) har Naturvårdsverket bidragit med underlag för att 
beskriva nuläget och de hinder som finns till att sektorn inte är fossilfri idag. Genom detta 
kan vi tillhandahålla ett robust och målgruppsanpassat kunskapsunderlag som möjliggör 
beslut om rätt åtgärder som gynnar både luft och klimat. 

Vidare har Naturvårdsverket genom analyser och utredningar medverkat till under-
lagsrapporten till ovannämnda regeringsuppdrag om hur vi kan öka andelen biodrivmedel 
i bensin och diesel. Utifrån detta kan klimat- och luftåtgärder genomföras vilka leder till 
lägre utsläpp och halter av luftföroreningar.

BETYDELSEFULLT  
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Cirka en tredjedel av de regionala strukturfondsmedlen, totalt 16 mdkr, ska användas för 
omställning till en CO2-snål ekonomi. Eftersom söktrycket på dessa medel fortfarande är 
för lågt har Näringsdepartementet initierat ett arbete för integrering av miljö och tillväxt. 
Naturvårdsverket bidrar i detta arbete som leds av Tillväxtverket och Energimyndigheten. 

Naturvårdsverket har utvecklat och bidragit till framtagandet av Miljömålsberedningens 
förslag till En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Detta genom att bemanna kansliet, 
genomföra analyser och bereda underlag till Miljömålsberedningen. 

Naturvårdsverket har bistått Regeringskansliet i arbetet med Nationellt skogsprogram 
genom att delta i det Nationella skogsprogrammets programråd, samt som inbjuden  
observatör i två arbetsgrupper: Arbetsgrupp 1 hållbar tillväxt, mångbruk och värdeskapande 
av skogen som resurs, samt arbetsgrupp 2 virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster 
och naturens gränser. Naturvårdsverket har också yttrat sig i remissen från Närings-
departementet, vad gäller underlagsrapporterna från arbetet med att ta fram Sveriges  
första nationella skogsprogram.

Miljöteknik och miljöinnovationer
Regeringen beslutade i maj 2016 att Naturvårdsverket under åren 2016–2019 ska genomföra 
utlysningar om stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stads-
utveckling med ett totalt belopp på 68 mnkr. Syftet med uppdraget är att bidra till en 
stärkt efterfrågan och en ökad användning av spetsteknik och avancerade systemlösning-
ar i stadsmiljön. Arbete ska ske i dialog med Boverket och Energimyndigheten

Vi har under 2016 genomfört samråd med berörda myndigheter, tagit fram kriterier 
för bidrag, spridit information om stödet under bland annat Almedalsveckan och haft 
webbinarium för sökanden. En första utlysning av stödet har gjorts och under perioden 
15 september till 17 oktober inkom totalt 109 ansökningar; en del bestående av enbart 
spetstekniker, andra av avancerade systemlösningar och vissa av både spetstekniker och 
systemlösningar. I december 2016 fattades beslut om bifall för 16 ansökningar om totalt 
16,2 mnkr. Projekten täcker in ett flertal områden, däribland dagvattenrening, innovativa 
energisystem, takodling och utveckling av djurfoder från hushållsavfall. Gemensamt för 
projekten är att ny teknik används så att våra städer blir mer hållbara och bättre att leva 
i. Resultaten inom stödet bör på sikt kunna vara en del i utvecklingen av en ny generation 
svensk miljöteknik och skapa sysselsättning för både kvinnor och män samt skapa förut-
sättningar för export och främjande i linje med regeringens exportstrategi. 

Naturvårdsverket har under året arbetat för att öka tillgången till och efterfrågan på 
miljöteknik och gröna innovationer. Vi har bidragit till Miljö- och energidepartementets 
utveckling av åtgärder och styrmedel för innovationer och ny miljöteknik. Därutöver har 
vi samarbetat med andra myndigheter i deras arbete med innovationsupphandling, inno-
vationstävlingar, exportfrämjande insatser och andra innovations- och miljöteknikfräm-
jande åtgärder, samt inom regeringsuppdrag för att synliggöra av industrispetsar och 
innovationsfrämjande insatser inom processindustrin. Vi bidrar även med expertkunskap 
i andra myndigheters bedömningsgrupper. Under året har vi anordnat en workshop med 
näringslivet för att utforska möjliga samverkansformer. Vi har löpande drivit på för att få 
genomslag för ny miljöteknik och innovationer i IED-arbetet inom EU. Naturvårdsverket 
har övertagit arbetet med att förstärka ny tekniks upptag och roll i IED-arbetet, ett arbete 
som påbörjats på initiativ av norska miljödirektoratet. Sverige är en pilot inom arbetet. 
Det skapar samverkan och god omvärldsbevakning för att kunna hämta hem innovativa 
lösningar till Sverige att bygga vidare på, främst inom hållbar industriutveckling, hållbar 
stadsutveckling och naturbaserade lösningar. 

Naturvårdsverket har fortsatt sitt arbete för att stimulera ansökningar till EU- 
programmet LIFE som finansierar bland annat demonstrationsprojekt inom miljöteknik-
området. Teknikutveckling har även prioriterats inom vårt arbete med sanering och 
efterbehandling av förorenad mark, där innovationsupphandling ska kunna ge mer  
miljöeffektiva behandlingsmetoder än traditionell schaktsanering. 
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Inom pilotprojektet Transformativ industri pågår ett arbete tillsammans med andra  
myndigheter för att engagera industrin inför en kommande innovationstävling för  
banbrytande innovationer för nollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Resultaten kan  
i förlängningen exporteras för exempelvis ökad måluppfyllelse av Parisavtalet. En inno-
vationstävling i workshop-format har skett för skadeförebyggande åtgärder för vilt.  
Ett antal av lösningarna berörde ökad sysselsättning. Även inom naturvård har en  
innovationsworkshop genomförts, där bland annat gröna jobb berördes, på konferensen 
Mötesplats Skyddad natur där flertalet deltagare engagerat sig i en fortsättning.

Naturvårdsverket har ett återrapporteringskrav gällande strategisk kommunikation  
av klimatomställningen. Vårt mål är att tillhandahålla ett robust och målgruppsanpassat 
kunskapsunderlag som möjliggör beslut om rätt åtgärder för att begränsa klimatföränd-
ringar. Vi har arbetat målinriktat för att väva samman budskap om hur utsläppen har  
utvecklats med vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas. Det har vi gjort genom aktivt 
mediearbete, utvecklade webbsidor, seminarier, konferenser och dialogmöten med utvalda 
målgrupper. Det har resulterat i genomslag i nationella medier och 7 500 unika besökare 
på webben. Därutöver har totalt 106 000 personer sett vår omfattande information om 
klimat på webben.

Naturvårdsverket har under året arbetat mer fokuserat med hur hållbar transportplane-
ring kan bidra till både klimat- och luftmålen och andra samhällsmål som till exempel 
hälsa och samhällsekonomi. Vi har genomfört två seminarier, Internationell vetenskaplig 
hearing: Infrastrukturens roll för hållbara urbana transporter och minskad klimatpåverkan 
och Hållbar transportplanering i städer – visioner och verkligheter, samt varit medarrangör 
för två ytterligare – Plattformsdagarna hållbar stad och Dialog för omställning till fossil-
fritt transportsystem. Deltagarantalet har varit mellan 27 och 350 personer. 110 personer 
har också nåtts av dokumentation från seminarierna om planering i städer. 

Vi har fört dialog med näringsliv, myndigheter och universitet gällande transformativ 
industri, framtidsbilder och handel med utsläppsrätter. På seminariet Ett klimatneutralt 
Sverige uppgav 72 procent av deltagarna att de fått ökad kunskap om Miljömålsbered-
ningens klimatstrategi. Vid lanseringen av En varmare värld, en vetenskaplig samman-
ställning om klimateffekter och -åtgärder deltog cirka 110 åhörare.

Naturvårdsverkets aktiva kommunikation om klimat har fått stort genomslag vid nio 
olika tillfällen under 2016 i cirka 300 nyhetsartiklar. Naturvårdsverkets lösningsfokuserade 
kommunikationsstrategi, att visa vägen mot ett klimatneutralt samhälle, avspeglas i 
mediegenomslaget. 

ÅTERRAPPORTERING
Strategisk kommunikation  
om klimatomställningen

BETYDELSEFULLT  
DELSTEG  
Klimat och luft



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 201664

GENOMFÖRA MILJÖPOLITIKEN I SAMVERKAN

Genomföra 
miljö-
politiken i 
samverkan

Genomföra miljöpolitiken i samverkan
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77. Genomföra miljö politiken i samverkan

Naturvårdsverket genomför den miljöpolitik som beslutats av riksdag och  

regering. Arbetet sker i samverkan med en rad andra aktörer i samhället. 

Våra verktyg är i huvudsak regler, vägledning och fördelning av anslag.  

Vi bevakar det allmänna miljövårdsintresset i mål och ärenden där miljöbalken 

tillämpas. Vi har även rätt att fatta beslut om tillstånd och dispenser på en 

rad områden. Genom vägledning och information ökar vi kunskapen om 

miljöskyddet, om nya regler och deras tillämpning. Vi ansvarar också för  

att fördela medel ur flera, stora anslag på miljöområdet.
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REGELGIVNING, REGELTILLÄMPNING OCH VÄGLEDNING
Huvuddelen av miljöarbetet i Sverige görs av andra än Naturvårdsverket. Vår utgångs-
punkt är därför vad vi kan göra för att ge andra aktörer bra verktyg för att genomföra 
sitt miljöarbete. Det innebär att vi fattar beslut om regler i form av föreskrifter när vi  
anser detta vara det bästa verktyget. Vi tillämpar även regler på flera sätt och deltar i 
prövningsprocesser i domstol och därmed bidrar vi till att ny praxis utvecklas. Vidare 
fattar vi beslut om tillstånd, dispenser och tilldelning av bland annat utsläppsrätter.  
Inom vissa områden har vi ansvar för att genomföra operativ tillsyn.

I många fall är lättillgänglig vägledning det verktyg som bäst styr mot miljö kvalitets-
målen. Vi tar fram vägledningar där vi bedömer att behoven är störst och gör störst nytta. 
Prioriteringarna för tillsynsvägledningen samlar vi i vår tillsynsvägledningsplan som vi 
tar fram i samverkan med övriga tillsynsväg ledande myndigheter. I vårt vägledningsarbete 
samverkar vi ofta med andra myndigheter eller med samverkansorganet Miljösamverkan 
Sverige.

Sammanfattande resultatbedömning 
Naturvårdsverket har under året publicerat föreskrifter om rening och utsläpp av av-
loppsvatten som kommer från tätbebyggelse. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om 
kontroll av utsläpp från avloppsreningsanläggningar och ledningsnät. Syftet med översynen 
av äldre förskrifter är att reglerna ska bli lättare att förstå och överensstämma med 
EU-lagstiftning. 

Inom ramen för vår uppgift att bevaka allmänna miljöintressen deltar vi i ett stort antal 
ärenden. Naturvårdsverket har under 2016 drivit fram praxis via ett överklagande till 
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) gällande ekonomiska säkerheten för metallindustri. 
Praxis innebär att villkoren i den ekonomiska säkerheten ska följa miljöbalkens bestäm-
melser och att villkoren inte får innebära att en verksamhet vid något tillfälle skulle kunna 
vara utan ekonomisk säkerhet. Naturvårdsverket har i detta mål bevakat att lagstiftningen 
efterföljs och att det allmänna inte ska behöva stå för kostnader om ett företag saknar 
medel att efterbehandla området. 

Digitala lösningar underlättar rapportering och anmälningar. För att underlätta  
för verksamhetsutövare att lämna in ansökningar om ändrad aktivitet har vi under  
året byggt den så kallade Tilldelningsportalen för handel med utsläppsrätter. 
Naturvårdsverkets digitala anmälningsförfarande, Nordic TPS, för transporter av avfall, 
har under året fått fler användare. Vårt mål för 2016 var att 80 procent av de som lämnar 
in ansökningar skulle använda systemet vid slutet av året, vilket vi också uppnådde. 
Under året har vi fortsatt att utveckla våra vägledningsmetoder. Vi har framför allt  
utvecklat webbinarier som verktyg. Det bidrar till att fler kan delta på möten utan att  
behöva resa någonstans. 

Regelgivning och regeltillämpning

TABELL 27 PRESTATIONER: REGELGIVNING OCH REGELTILLÄMPNING

2014 2015 2016

Prestation: Regelgivning genom föreskrifter och allmänna råd  
– antal publicerade 30 12 11

Vår hanteringskostnad, tkr 4 628 2 611 3 797

Prestation: Regeltillämpning genom deltagande i mål  
och ärenden – antal deltaganden* 1 075 799 978

varav Tillståndsprövning enligt miljöbalken 177 135 157

varav Art och områdesskyddsärenden enligt miljöbalken 898 664 821

Vår hanteringskostnad, tkr 22 525 24 464 23 331
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2014 2015 2016

Prestation: Regeltillämpning genom beslut om tillstånd,  
tilldelning och dispens – antal beslut

Beslut om gränsöverskridande transporter och avfall (GRÖT) 854 833 763

Beslut om jakt, vilt och artskydd 232 235 121

Beslut om tilldelning av utsläppsrätter** 21 149 131

Beslut om dispens för PCB-haltig olja 8 5 8

Vår hanteringskostnad, tkr 6 075 6 566 6 294

Prestation: Regeltillämpning genom operativ tillsyn  
– antal beslut

Tillsynsärenden, producentansvar för elektriska produkter 
och batterier

36 60 180

Granskade kväveoxiddeklarationer 298 364 363

Beslut om förbättringsrapporter (handel med utsläppsrätter) 0 176 69

Tillsyn över handelssystemet av utsläppsrätter 9 22 6

Vår hanteringskostnad, tkr 7 689 9 742 10 396

*Även deltagande genom tidigt samråd och överklaganden ingår

** 2014 års resulatat är korrigerat med 11 st sedan 2014 års årsredovisning

Föreskrifter och allmänna råd
Naturvårdsverket har bemyndigande att ta fram föreskrifter och allmänna råd inom en 
rad områden. Vi gör det när vi bedömer att det är det mest lämpliga sättet att åstadkomma 
en förändring som styr mot miljökvalitetsmålen.

Under 2016 har vi publicerat elva föreskrifter. Av dessa är en helt ny, tre är föreskrifter 
med vars hjälp vi har upphävt gamla föreskrifter, och de övriga sju är kompletterade eller 
ändrade föreskrifter. I kapitel 14 finns en lista över samtliga föreskrifter som publicerats 
under 2016. Där beskrivs också vilken miljönytta vi förväntar oss av dem, samt vilket eller 
vilka miljökvalitetsmål de förväntas gynna.

Hanteringskostnaden för arbetet med föreskrifter har ökat sedan 2015. Detta var väntat 
och beror bland annat på att Naturvårdsverket under 2016 påbörjade ett arbete med att 
ta fram nya regler för arbetet med rättsliga prövningar av nematoder, insekter och 
spindel djur i bekämpningssyfte. Uppgiften togs över från Kemikalieinspektionen vid 
halvårsskiftet 2016, och nya föreskrifter förväntas bli klara till våren 2017. Ytterligare  
en anledning till de ökade kostnaderna är det resurskrävande arbetet med att uppdatera 
föreskrifter gällande miljökvalitetsnormen för utomhusluft som pågått under året.

Naturvårdsverket har under året tagit fram nya föreskrifter för förenklat förfarande för 
vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland. Föreskrifterna är 
en regelförenkling genom bilateralt avtal med Finland och syftar till minskad administrativ 
börda, och därmed kostnader, för både myndighetshandläggare och verksamhetsutövare.

Uppdaterade föreskrifter har också tagits fram gällande avloppsvatten från tätbebyg-
gelse. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten, 
samt kontroll av utsläpp från avloppsreningsanläggningar och ledningsnät. De är en  
sammanslagning av tidigare, föråldrade och inte helt kompatibla förskrifter, och tar också 
hänsyn till förtydliganden från EU-domstolen och Mark- och miljööverdomstolen 
(MÖD). Syftet med översynen är att reglerna ska bli lättare att förstå. Ett tillägg jämfört 
med tidigare är att bräddningar på ledningsnätet, trots att de inte är tillståndspliktiga, ska 
fortsätt rapporteras som en del i att säkerställa att Sverige lever upp till avloppsdirektivets 
krav i fråga om ledningsnät.

BETYDELSEFULLT 
DELSTEG  
Miljö- och  
hälsopåverkan
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Föreskrifterna om avloppsvatten från tätbebyggelse har föranlett ändringar i miljö-
rapportsföreskrifterna där rapporteringskraven för avloppsreningsverk och ledningsnät 
nu samlats. Miljörapportföreskrifterna har också genomgått strukturella förändringar 
för att förenkla och underlätta tillämpningen. Det har gjorts en mindre ändring av bilagan 
till föreskrifterna som avser tillståndspliktiga täkter samt ett tillägg för att säkerställa att 
uppgifterna som behövs för Sveriges rapportering till EU-kommissionen under industri-
utsläppsdirektivet ska kunna samlas in.

Deltagande i mål och ärenden
Naturvårdsverket bevakar det allmänna miljöintresset i mål och ärenden där miljöbalken 
tillämpas. Vi lämnar synpunkter tidigt i processen och deltar i miljöprövningar som gäller 
frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön. Vårt mål är att ett 
ärende som Naturvårdsverket går in i ska leda till att det allmänna miljöintresset blir mer 
genomlyst än om vi inte hade medverkat. 
Tidsåtgången är störst när vi deltar genom yttranden, särskilt när det gäller tillstånds-
prövningar. Arbetet har hög komplexitet och tar mycket tid i anspråk. Art- och områdes-
skyddsärenden är vanligtvis inte lika komplexa. Eftersom arbetet med tillståndsprövningar 
är så resurskrävande har vi hårda prioriteringar av vilka ärenden myndigheten kan engagera 
sig i. Arbetet med prövningar syftar till att undvika nya miljöproblem och att bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling. 

Av de 5 376 stycken ärenden som kom till Naturvårdsverket under året deltog vi i 978. 
Detta kan jämföras med de 799 av 1 927 stycken vi deltog i 2015 samt 1 074 stycken av  
4 776 år 2014. Vi överklagade sex ärenden. Antalet överklaganden är relativt oförändrat 
jämfört med tidigare år. Trots att det totala antalet ärenden vi deltog i har ökat jämfört 
med förra året var hanteringskostnaden förhållandevis oförändrad jämfört med tidigare år. 
Det beror på att det i första hand är antalet samråd om naturreservat som har ökat, och 
att dessa ärenden är mindre resurskrävande. 

I sammanställningen nedan ger vi några exempel på resultat från ärenden där 
Naturvårdsverket antingen överklagat beslut eller yttrat sig som remissmyndighet till 
domstol och bidragit till att skapa vägledande praxis.

TABELL 28 RESULTAT EFTER YTTRANDE – VÄGLEDANDE PRAXIS*

Detta har vi gjort Resultat Miljömål

Vi har i MMD för ett företag med tillverkning 
av pappersmassa fått igenom villkor om  
högsta tillåtna värmeförbrukning. Bolaget 
överklagade till MÖD varvid vi vidhöll vårt  
yrkande. För att uppfylla villkoret fordrades 
installation av en ny, mer energieffektiv  
processutrustning.

MÖD ändrade villkoret så att en specifik 
teknisk åtgärd inte längre villkorades. 
Däremot fastslog MÖD villkoret för  
högsta tillåtna värmeförbrukning, vilket 
var det centrala då det lett till att bolaget 
behövt installera mer energieffektiv  
utrustning.

Begränsad  
klimatpåverkan

Överklagade till MÖD rörande att godkänd 
ekonomisk säkerhet i ett ärende rörande me-
tallindustri inte var utformad på sådant sätt 
att den kan anses vara betryggande.

MÖD delade vår uppfattning och  
upphävde underinstansens godkännande, 
vilket fått till följd att verksamhets-
utövaren lämnat in en ny säkerhet  
till MMD för godkännande.

Giftfri miljö,  
Levande sjöar  
och vattendrag

Yttrande till MÖD rörande villkorsutformning 
för järnvägstrafik, där vi ansåg att slutliga vill-
kor ska utformas så att det tydligt framgår vil-
ka värden som ska innehållas. Dvs. att det 
inte är lämpligt att utforma bullervillkor som 
riktvärde eftersom de innebär oprecis villkors-
utformning.

MÖD instämmer i vår syn att begreppet 
riktvärde ska utmönstras i villkor och att 
detta även gäller buller från järnvägsdrift.

God bebyggd 
miljö

* Mark- och miljödomstol är förkortat till MMD, Mark- och miljööverdomstol är förkortat till MÖD.

INSTRUKTIONEN 
§3.3-4p
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Under året har Naturvårdsverket yttrat sig och deltagit i flera samråd rörande tillstånds-
prövning av miljöfarlig verksamhet. Frågor som vi har belyst är bland annat avgränsnings-
frågor, att miljökvalitetsnormer ska beaktas och att tillräckligt underlag ska finnas med i 
ansökan. Vi har under året yttrat oss i flera ärenden där vi bland annat drivit att den eko-
nomiska säkerheten ska vara betryggande för sitt ändamål och fullt fungerande i framtiden.

Vi har yttrat oss och deltagit i samråd i ett stort antal vindkraftsärenden. I arbetet  
har vi prioriterat vindkraftsprojekt som inneburit risk för stor miljöpåverkan, framförallt  
i skyddade områden, samt där det funnits risk för påverkan på skyddsklassade arter  
så som fladdermöss och fåglar. Det har under 2016 inkommit cirka 150 ärenden om  
tillståndspliktiga vindkraftsprojekt. Vi har yttrat oss i ungefär en tredjedel av dessa.
I följande tabell ger vi några exempel på resultat från större prövningsärenden där 
Naturvårdsverket agerat under året. Här väljer vi ut de ärenden där vi bedömer att  
miljönyttan kan bli störst.

TABELL 29 RESULTAT EFTER YTTRANDE ELLER ÖVERKLAGANDE – STÖRRE PRÖVNINGSÄRENDEN*

Detta har vi gjort Resultat Miljömål

Överklagade MMD:s dom om flygplats på 
grund av verksamhetens omfattning samt  
villkoren för buller och vatten.

Tillståndet begränsades och villkoren 
för buller skärptes.

God bebygd miljö, 
Levande sjöar och 
vattendrag m fl

Yttrande till MMD gällande en samlad ansö-
kan om stora ytvattenuttag från en å, där vi 
ansåg att det fanns brister i underlaget gäl-
lande påverkan på ett Natura 2000-område.

MMD fann att miljökonsekvensbe-
skrivningen inte kunde godkännas och 
avvisade ansökningarna i samtliga mål.

Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i 
balans samt levande 
kust och skärgård

Överklagade MMD:s dom för en pappersmas-
safabrik avseende utsläpp av svavel och kvä-
veoxider. Utsläppen tillhör, särskilt vad gäller 
kväveoxider, de största i landet.

MÖD ändrade MMD:s dom i enlighet 
med våra yrkanden, vilket innebär att 
bolaget nu åläggs att utreda betydande 
utsläppsminskningar.

Frisk luft, Bara  
naturlig försurning

Yttrande till MMD med yrkande om installation 
av rening av utsläpp av kadmium till vatten.

Bolaget gjorde vissa åtaganden med 
anledning av våra yrkanden, vilka MMD 
sedan skärpte i enlighet med vad vi yr-
kat.

Giftfri miljö,  
Levande sjöar och 
vattendrag, Ingen 
övergödning,  
Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Yttrande till MMD rörande vindkraftverks  
påverkan på höga naturvärden, såsom rikt  
fågelliv samt naturreservat och Natura 
2000-områden. 

Bolaget fick avslag på sin ansökan 
bland annat på grund av påverkan på 
havsörn och Natura 2000-området Brå-
viken yttre.

Ett rikt växt och 
djurliv, Hav i balans 
samt levande kust 
och skärgård

Yttrande till MMD i vindkraftärende angående 
olämplig lokalisering av vindkraftverk på 
grund av risk för påverkan på fåglar, främst 
havs- och kungsörn. Bolaget hade fått avslag 
på sin ansökan hos miljöprövningsdelegationen 
och överklagat till MMD.

MMD fann att planerad verksamhet 
stred mot såväl bestämmelser i art-
skyddsförordningen som kravet på 
lämplig lokalisering enligt miljöbalken. 
Domstolen avslog bolagets överklagan. 
MMD:s beslut överklagades av bolaget, 
men MÖD gav ej prövningstillstånd.

Ett rikt växt- och 
djurliv, Levande 
skogar, Ett rikt  
odlingslandskap

Yttrande och deltagande vid förhandling  
gällande del av vårt överklagande av tillstånd 
till utökad kalktäkt. Vi har i prövningen bl. a. 
anfört att den ansökta verksamheten riskerade 
att skada det kringliggande Natura 
2000 -området.

MÖD konstaterade att det inte går att 
säkert säga vilka effekter ett utökat 
brott kan få på skyddade livsmiljöer 
och arter i täktens omgivning och att 
en skada på Natura 2000-området där-
för inte kunde uteslutas. Även  
när det gäller kontrollprogrammet  
och efterbehandlingen delade MÖD vår 
uppfattning. MÖD upphävde tillståndet 
och avslog bolagets ansökan. Domen 
har överklagats till Högsta domstolen 
av bolaget.

Ett rikt växt-  
och djurliv,  
Myllrande  
våtmarker,  
Grundvatten av god 
kvalitet

* Mark- och miljödomstol är förkortat till MMD, Mark- och miljööverdomstol är förkortat till MÖD.
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Beslut om tillstånd, tilldelning och dispens 
Naturvårdsverket kan besluta om och meddela en rad olika typer av tillstånd och dispenser. 
Hit hör bland annat följande kategorier:

• Beslut om gränsöverskridande transporter av avfall (GRÖT)

• Beslut om jakt, vilt och artskydd

• Beslut om tilldelning av utsläppsrätter

• Beslut om dispens för PCB-haltig olja

Hanteringskostnaden för dessa beslut är relativt oförändrad jämfört med tidigare år.  
Prestationen beskrivs som antalet beslut i de fyra kategorierna ovan, se tabell 26.
Varje år handlägger Naturvårdsverket en stor mängd ärenden om gränsöverskridande 
transporter av avfall (GRÖT). Antalet anmälningar om avfallstransporter ligger 2016 på 
lite lägre nivå än 2015. Totalt har vi fått in 813 ärenden. Av dessa är 738 in- och utförsel-
ärenden och 75 är transitärenden som kräver betydligt kortare handläggningstid. Anmäl-
ningarna kommer från 116 olika företag. Av dessa är 99 registrerade som användare i 
Nordic TFS, Naturvårdsverkets digitala anmälningsförfarande. Vår målsättning har varit 
att 80 procent av företagen använder systemet, vilket vi nu har uppnått. Systemet under-
lättar för företagen genom att de kan hantera anmälningar och framförallt transport-
dokument digitalt. Det ökar rättssäkerheten och kommer, när systemet är helt utbyggt, 
att underlätta vår handläggning. Systemet gör det också enklare för oss att följa upp och 
spåra avfallstransporterna. 

Under året har Naturvårdsverket handlagt ett 30-tal ärenden med olagliga transporter 
av svenskt avfall som stoppats utanför Sverige. Antalet ärendet är på ungefär samma nivå 
som 2015. Vi har genomfört en studie om införsel av brännbart avfall. I studien har vi 
granskat samtliga anmälningar av transporter av brännbart avfall från 2015 och början 
av 2016, och bedömt kvaliteten på dessa. Studien syftar till att säkerställa att vi efterfrågar 
relevanta uppgifter i anmälningarna. Målet är högre kvalitet i ansökningarna.

Naturvårdsverket ansvarar för att bereda vissa beslut inom jakt, vilt och artskydd. 
Prestationen redovisas i form av antalet fattade beslut. 

TABELL 30 ANTAL FATTADE BESLUT INOM JAKT, VILT OCH ARTSKYDD

2014 2015 2016

Beslut om skyddsjakt säl* 39 44 5

Beslut om skyddjakt rovdjur** 53 7 0

Beslut om licensjakt rovdjur*** 2 0 0

Delegering av beslut licens och skyddsjakt 6 4 1

Beslut om artskydd 22 51 11

Beslut om statens vilt 32 25 20

Beslut om fångstredskap 14 27 6

Beslut om vilt i hägn 17 11 6

Beslut om utsättning av vilt 9 7 3

Beslut om dispens från jägarexamen 8 7 7

Beslut dispens för andra jaktmedel 12 31 39

Jakt i forskningssyfte 18 21 16

Förverkande av vilt 0 1 3

Totalt 232 235 121

* Från 2016 har Naturvårdsverket på eget initiativ fattat generella beslut om skyddsjakt på säl

**Inklusive beslut om förlängning och utökat område (2014). Under 2015 delegerades rätten att fatta beslut  
om skyddsjakt till länsstyrelserna.

***2015 delegerades alla beslut 

INSTRUKTIONEN 
§ 3.19p
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Vi har under året utrett och fattat generella beslut om skyddsjakt efter alla tre förekommande 
sälarter, knubbsäl, gråsäl och vikaresäl. Dessa beslut har minskat antalet enskilda ansök-
ningar och de som ändå inkommit har i de flesta fall kunnat avslutas med hänvisning till 
de generella besluten. Enskilda personer behöver inte längre ansöka om skyddsjakt då de 
kan jaga på det generella beslut vi fattat, så länge kvoten inte är fylld. 
Som en del av den regionaliserade förvaltningen och i linje med Strategi för svensk vilt-
förvaltning, delegerade vi 2015 ut rätten att fatta beslut om skyddsjakt på varg, lo, järv 
och björn till länsstyrelserna. 2016 har vi även delegerat ut rätten att fatta beslut om licens-
jakt på lodjur till berörda länsstyrelser samt på nytt delegerat rätten att fatta beslut om 
skyddsjakt gällande varg, lo, järv och björn till berörda länsstyrelser från januari 2017.

Vad gäller systemet för handel med utsläppsrätter har Naturvårdsverket under året  
beslutat om tilldelning av utsläppsrätter till sex anläggningar, varav två nya och fyra  
anläggningar som har genomfört en kapacitetsändring inom handel med utsläppsrätter. 
Ytterligare åtta liknande ansökningar har lämnats in till EU-kommissionen och vi inväntar 
dess beslut. Vidare har vi beslutat om användning av internationella reduktionsenheter 
för nio anläggningar, och beslutat om ändrad tilldelning på grund av ändrad aktivitetsnivå 
för 116 anläggningar.

Vi har byggt en webbportal, Tilldelningsportalen, för att underlätta för verksamhets-
utövare att lämna in ansökningar om ändrad aktivitet. Portalen möjliggör en mer struk-
turerad granskning av ansökningarna om ändrad tilldelning av utsläppsrätter. Portalen 
underlättar för verksamhetsutövare då de kan fylla i ett enkelt webbformulär. Det finns 
länkar till vägledning och hjälpfiler som innehåller viktiga uppgifter för anläggningar 
som fått tilldelning.

Förordningen om polyklorerade bifenyler (PCB) anger att Naturvårdsverket kan ge dis-
pens till fortsatt användning och innehav av utrustning som innehåller PCB-haltig olja om 
det finns särskilda skäl. Under 2016 hanterades åtta sådana ärenden. Genom att utrust-
ningar med PCB-haltig olja genomgår en dispensprövning säkerställs att PCB kan fasas ut 
utan att störa samhällsviktiga funktioner såsom elförsörjning och drift av större industrier. 

Operativ tillsyn
Naturvårdsverket bedriver operativ tillsyn på nationell nivå när det gäller producentansvar 
för elutrustning, batterier, förpackningar och returpapper. Vi har även tillsyn över systemet 
med kväveoxidavgifter och handelssystemet för utsläppsrätter. Hanteringskostnaden för 
denna tillsyn har ökat något under detta år. Antalet tillsynsärenden och granskningar  
varierar mellan åren och har under 2016 varit fler på några områden.

Utöver löpande tillsyn enligt producentansvaren för elutrustning respektive batterier 
har vi under året bedrivit tillsyn i syfte att få utländska producenter av elutrustning att 
utse en producentrepresentant i Sverige, vilket de ska göra enligt EU-direktivet om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Vi har gjort 
en omfattande översyn av vår vägledning om producentansvaret på webben, och har  
anpassat formulär i producentregistret till förändringar som infördes enligt förordningen 
om producentansvar för elutrustning. I början av 2016 infördes en årlig tillsynsavgift för 
producenter av elutrustning respektive batterier samt för insamlingssystem för elutrustning, 
vilket innebär att producenterna kommer att finansiera Naturvårdsverkets tillsyn framöver. 
En tillsynsplan togs under året fram för det producentansvar där Naturvårdsverket har 
tillsynsansvar. 

Den operativa tillsynen, i form av att granska företagens deklarerade utsläpp av kväve-
oxid, har legat på en jämförbar nivå med tidigare år. Totalt granskades 363 deklarationer. 
Inga revisioner utfördes inom kväveoxidsystemet under 2016, vilket kan jämföras med tre 
under 2015 och sex under 2014, och i medeltal 26 revisioner per år perioden 1992–2013. 
Att antalet revisioner har legat på en låg nivå de senaste åren förklaras av att resurserna 
gått till ett regeringsuppdrag under 2014, där vi utredde en ändring av kväveoxidavgiften, 
och till ett arbete med ny föreskrift för mätning av kväveoxider som påbörjades under 
2015 och fortsatte under 2016. Vi fattade beslut om den nya mätföreskriften i december 
2016 och den träder i kraft 1 juli 2017. 
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Genom EU:s förordning om övervakning och rapportering som infördes 2013, har kraven 
på medlemsstaternas tillsyn över handelssystemet av utsläppsrätter utökats betydligt. 
Naturvårdsverket har fortfarande svårt att leva upp till de nya kraven på tillsyn, men 2015 
och 2016 har ytterligare resurser tillsatts som möjliggjort en utveckling av tillsynsarbetet. 
Vi har under året administrerat utsläppsrapporter, fattat beslut i tillsynsärenden och  
förbättringsrapporter, samt besvarat EU-kommissionens årliga, omfattande enkät om  
det svenska genomförandet av EU-lagstiftningen om handelssystemet.

Antalet utsläppsrapporter som hanterades under 2016 var 765, vilket är något färre  
än tidigare år. Antalet inkomna förbättringsrapporter var 125 och under året fattade  
vi beslut för totalt 69 stycken. De extraresurser vi tillsatt har möjliggjort att vi kunnat 
granska elva utvalda rapporter mer i detalj. Vi har aktivt deltagit i det omfattande föränd-
ringsarbete som påbörjats inom EU i syfte att förenkla och förbättra regelverket för handel 
med utsläppsrätter.

Vi har fortsatt informera och vägleda om handelssystemet för utsläppsrätter, bland  
annat genom fyra olika informationsdagar i samverkan med Energimyndigheten,  
Transportstyrelsen och Swedac.

Vägledning

TABELL 31 PRESTATION: VÄGLEDNING 

2014 2015 2016 okt

Prestation: Vägledning utifrån regler – levererade prioriterade 
vägledningar

40 69 126

Vår hanteringskostnad* 40 255 46 326 55 154

* Hanteringskostnaden inkluderar löpande vägleninginsatser via exempelvis e-post eller telefon.

Antalet levererade vägledningar är 126 stycken år 2016 jämfört med 69 stycken 2015. 
Det är ett resultat av ökad effektivitet i arbetet med vägledning samt en större satsning 
vad gäller nedlagd tid. Naturvårdsverket har under 2016 fortsatt att utveckla webbinarier 
som verktyg vilket bidrar till att fler kan delta på informationsmöten. Det ökar tillgäng-
ligheten till vår vägledning. 

Ändrade bestämmelser, inaktuell befintlig vägledning och bristande tillämpning av en 
eller flera bestämmelser ligger till grund för våra beslut av vägledningsinsatser. Under året 
har vi genomfört ett pilotprojekt med utökad kundtjänst, utöver enskilda handläggares 
stöd via e-post och telefon. Målet är att göra våra vägledningar mer tillgängliga genom 
att låta kundtjänst besvara enklare frågor. 

Naturvårdsverket deltar i andra myndigheters och Miljösamverkan Sveriges vägled-
ningsarbete. Samverkan kan bestå i att vi bidrar med kunskapsunderlag, eller i att vi tar 
fram gemensamt handläggarstöd. Två exempel från 2016 är Ålen – en världsvan resenär 
tillsammans med Miljösamverkan Sverige, och Vägledning om nedmontering av vindkraft 
som har tagits fram i samarbete med Energimyndigheten.

Nedan ges exempel på prioriterade vägledningsinsatser som genomförts under 2016.

Vägledning om industriutsläppsbestämmelserna
Vårt arbete med vägledning inom industriutsläppsbestämmelserna har fortsatt under 
2016. Reglerna är förhållandevis nya och allt fler branscher involveras successivt i och 
med publicering av nya BAT-slutsatsdokument, BAT översätts till Bästa tillgängliga teknik. 
Vi har under 2016 utarbetat ett mer systematiskt arbetssätt för att ta fram vägledning om 
specifika BAT-slutsatsdokument. Detta för att skapa en mer enhetlig vägledning som an-
passas till verksamheters olika behov och miljöpåverkan. I början av året publicerade vi 
en generell vägledning om industriutsläppsbestämmelserna, och vi har fortsatt utvecklat 
Naturvårdsverkets vägledningssidor på webben. Kommunerna är en viktig grupp och 
därför har vi, tillsammans med SKL, Miljösamverkan Sverige och Jordbruksverket,  
vid tre tillfällen under hösten genomfört tvådagarsutbildningar om bestämmelserna. 
Sammanlagt deltog cirka 160 personer i dessa. 
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Vägledning om giftfria och resurssnåla kretslopp 
Vi har tillsammans med Kemikalieinspektionen och några länsstyrelser genomfört ett 
samverkansprojekt om tillsyn av återvunna ämnen. Projektet har lett till fördjupad  
förståelse om hur avfalls- och kemikalielagstiftningen tillämpas för återvunna material, 
och har inneburit ett ökat samarbete mellan myndigheterna i dessa frågor. Resultaten 
från projektet kommer vi att använda för att tillsammans med Kemikalieinspektionen  
utöka och förbättra vägledningen på området under nästa år.

Avfall som innehåller farliga ämnen är ett komplext område, där det för en rad ämnes-
grupper och hanteringar finns särskilda regler. År 2016 har även nya bestämmelser införts 
i avfallsförordningen vilka berör bland annat klassificering av avfall. Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp (GRK) respektive förbättrad 
avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall (FASS) har båda stark koppling 
till farliga ämnen i avfall. Under året har Naturvårdsverket publicerat utvärderings-
rapporten Hantering och strömmar av farligt avfall som visar att det finns brister i  
hanteringen av farligt avfall. För att vägleda och öka kunskapen om de olika bestämmelser 
som reglerar farliga ämnen i avfall har vi under 2016 genomfört två temadagar. De genom-
fördes även som en del av regeringsuppdraget Giftfria och resurseffektiva kretslopp 
(GRK). GRK-uppdragets del C syftar till att stärka tillsynsvägledningen. Målgrupp för 
temadagarna var både företag, branschorganisationer och tillsynsmyndigheter. De lockade 
totalt 107 deltagare från cirka 60 olika organisationer. Presentationerna filmades för att 
göra innehållet tillgängligt även för dem som inte kunde delta på plats. Under året har  
vi även utökat vår vägledning om klassning av farligt avfall, PCB i byggnader och avfall 
som innehåller Persistent Organic Pollutant (POPs). Syftet är att öka kunskapen om  
riskerna med avfallet.

Insatser för att förebygga avfall 
Naturvårdsverket har i uppdrag att verka för att avfallshanteringen är effektiv för  
samhället och enkel för konsumenterna i fråga om kapacitet och metoder. Under året har 
vi, tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket, anordnat två möten för att  
sprida erfarenheter inom Samverkansgruppen för minskat matavfall (SaMMa). 
Naturvårdsverket har även anordnat ett internationellt webbinarium tillsammans med 
International Solid Waste Association (ISWA) om åtgärder för att förebygga matsvinn. 
Förslagen på åtgärder inkluderade bland annat industrin och livsmedelsbutiker, flytande 
matavfall samt miljönytta och kostnadsbesparingar med minskat matavfall. Åtgärdsför-
slagen förväntas leda till att mängden matsvinn minskar. 

Inom textilområdet har vi i den nordiska avfallsgruppen genomfört en studie som visar 
att återanvändning av textil ger stora miljövinster jämfört med både materialåtervinning 
och förbränning. Inom det nordiska samarbetet har också ett nytt frivilligt certifierings-
system riktat till insamlare och sorterare av textil testats i Malmö, Köpenhamn och Halden. 
Syftet med systemet är att öka återanvändning och återvinning av textil i Norden och 
därigenom minska textilkonsumtionens miljöpåverkan. Systemet ställer krav på transparens 
och miljöprestanda för aktörer som samlar in och sorterar textil samt att en oberoende 
revisor kvalitetsgranskar och kontrollerar att angivna krav uppfylls. 

För att förbättra hanteringen av avfall har Naturvårdsverket tagit fram vägledning om 
biprodukter och om när avfall upphör att vara avfall.

Vägledning om Nagoya
Under 2016 fick Naturvårdsverket ansvar för genomförandet av förordningen om användning 
av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser. I uppgiften ingår väg-
ledning och det operativa tillsynsansvaret. Det innebär att vi ansvarar för att granska och 
kontrollera tillbörlig aktsamhet, att vi verifierar ansökningar om registrering av samling-
ar och att vi gör löpande kontroller av de registrerade samlingarna. Under 2016 har vi ta-
git fram vägledning på webben och väglett via webbinarium. Vi har även samverkat med 
berörda myndigheter och intressenter i offentlig och privata sektor för att ta fram sex 
branschspecifika vägledningsdokument. Utöver det har vi påbörjat ett tillsynsregister en-
ligt Naturvårdsverkets tillsynsplan 2016–2017. 
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Ökad samordning för minskat omgivningsbuller och ny vägledning om buller 
Naturvårdsverket är drivande som nationell samordnare för myndigheternas arbete för 
minskat buller i samhället. Samordningen ska bidra till enhetlig tillämpning och vägled-
ning, ge ökad förståelse för olika aktörers roller och uppdrag och på så sätt bidra till att 
skapa bättre ljudmiljöer i samhället. Under 2016 har två myndighetsövergripande projekt-
grupper varit verksamma. En grupp för att ta fram enhetliga mät- och beräkningsmetoder 
och en grupp gällande störning och annan hälsopåverkan från lågfrekvent buller. Vi har 
skickat ut nyhetsbrev med information om aktiviteter, projektresultat och händelser inom 
bullerområdet. 

Naturvårdsverket har under året tagit fram en vägledning som innehåller riktvärden 
för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. Den ger exempelvis stöd för en 
kommun som får in klagomål från boende. Kommunen får stöd i att avgöra om det bull-
rar för mycket från trafiken och om det är aktuellt att överväga åtgärder. 

Vägledning för statligt markåtkomstbidrag till kommuner för skydd av värdefull natur 
Under året beslutade Naturvårdsverket om en ny vägledning för markåtkomstbidrag till 
kommuner för skydd av värdefull natur. Den riktar sig till handläggare på kommuner, 
länsstyrelser och Naturvårdsverket som arbetar med markersättningsfrågor i samband 
med bildande av naturreservat, biotopskyddsområde eller tecknande av naturvårdsavtal, 
och där kommunen är beslutsmyndighet eller avtalspart. Vägledningen syftar till att  
underlätta ansökningsförfarandet för bidraget och stödjer ett effektivt och rättssäkert 
myndighetsarbete.

Hållbar utbyggnad av vindkraft 
Naturvårdsverket vägleder om hållbar utbyggnad av vindkraft, både till stöd för tillsyns- 
och prövningsmyndigheter och för dem som planerar och bygger vindkraft. Under året 
har en vägledning tagits fram om nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling  
av platsen. Vägledningen ger stöd under hela processen, från ansökan om tillstånd eller 
anmälan av vindkraftverk, till planering och genomförande av nedmonteringar och efter-
behandling samt vid tillsynen. Den behandlar nedmontering av verk både på land och i 
vatten samt kravet på ekonomisk säkerhet. Vägledningen har tagits fram i samarbete med 
Energimyndigheten.

Artskydd i skogen
Naturvårdsverket har, tillsammans med Skogsstyrelsen och i samverkan med länsstyrel-
serna, tagit fram gemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden där fridlysta arter 
berörs av skogsbruksåtgärder. Bakgrunden till behovet av vägledning är att skogsbruks-
åtgärder som berör fridlysta arter är både Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas tillsynsansvar, 
och att det funnits oklarheter gällande ansvarsfördelningen. Det har inneburit att regel-
verket tillämpats i mycket liten utsträckning och att hanteringen varierat över landet.  
En viktig del i riktlinjerna är att myndigheterna ska dokumentera de bedömningar som 
görs inför beslut i ärenden. Samverkan och dialog mellan myndigheterna är av avgörande 
betydelse för riktlinjernas genomförande och för att på ett bra sätt kunna skydda skogens 
fridlysta arter. För att implementera riktlinjerna och bidra till myndighetssamverkan  
genomfördes webbinarier med runt 180 deltagare samt fältexkursioner på tre platser i 
landet med totalt runt 100 deltagare under augusti och september.

Miljöledning – myndigheternas miljöarbete går framåt 
Naturvårdsverket har i uppdrag att vägleda andra statliga myndigheter i deras miljöled-
ningsarbete. På den årliga träffen 2016 deltog 120 myndigheter. Samtliga 186 myndigheter 
redovisade sitt miljöledningsarbete för 2015 i början av 2016. Resultatet visar att myndig-
heterna blir allt bättre på att integrera ett systematiskt miljöledningsarbete i verksamheten. 
Åtgärdsarbetet är omfattande och statens sammanlagda koldioxidutsläpp och energi-
användning fortsätter att minska. 
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I år poängbedömde Naturvårdsverket myndigheternas miljöledningsredovisningar  
utifrån ett nytt poängsystem som bättre ska spegla det faktiska miljöarbetet och ge en 
bättre grund för jämförelser mellan myndigheterna. Nästan alla myndigheter med höga 
poäng har någon form av miljöcertifiering. 

Genomförande av viltstrategin
I maj 2016 genomfördes konferensen Skogens Guld med temat Se värdet. Av deltagarna 
upplevde 98 procent att konferensen var en mötesplats för idéer och nya perspektiv. 

Naturvårdsverket satsar på att främja innovation för att förebygga skador orsakade av 
vilt. Tillsammans med Sustainergies, en plattform för näringsliv, organisationer, akademi 
och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet, har vi under hösten engagerat 150  
studenter över hela landet för att ta fram innovativa lösningar på problemen med de 
skador på grödor som stora fåglar orsakar.

Utifrån Strategin för svensk viltförvaltning har Naturvårdsverket låtit göra en samman-
ställning över nuvarande kunskaps situation avseende utfodring av vilt och dess effekter. 
Denna rapport kan sedan ligga till grund för eventuellt fortsatt arbete för att klargöra 
var, hur och när vilt får utfodras. 

För att skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning har Naturvårdsverket genomfört 
vägledning och utbildning för länsstyrelserna. Vi har bland annat haft utbildning om 
skyddsjakt, arrangerat en viltförvaltarkonferens samt tagit fram en vägledning om gene-
tiskt viktiga vargar. Under året har vi tillgängliggjort ännu mer data för allmänheten i 
databasen Rovbase. Rovbase är ett viktigt verktyg i förvaltningen av björn, järv, lodjur 
och varg i Sverige och Norge. 

Ekologisk kompensation
Bestämmelser om ekologisk kompensation har hittills tillämpats i begränsad omfattning. 
För att ändra på detta har vi under några års tid arbetat med en vägledning på området 
som blev klar i februari. En ökad användning av ekologisk kompensation kan vara ett ef-
fektivt sätt att tillämpa principen om att förorenaren ska betala. Ekologisk kompensation 
kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya 
livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. 
Under arbetet med handboken har synpunkter inhämtats genom bland annat seminarier 
och en formell remiss. Vid en kundundersökning som genomfördes 2016 uppgav 62 procent 
av kunderna – länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare– att de var nöjda med 
vårt arbete med handboken.

Strategiskt arbete för att öka effekten av miljöbalken
För att underlätta ett koncentrerat arbete med att förbättra tillämpningen av miljöbalken 
valde Naturvårdsverket att under 2015 starta Miljöbalksprojektet. Det är 15 olika del-
projekt som tar fram förslag och genomför åtgärder efter en prioritering bland de 777  
inspel som kom in till projektet 2015. Under 2016 har projektet tagit fram underlag för 
översynen av sjätte kapitlet i miljöbalken samt till miljötillsynsutredningen. Detta underlag 
består av en sammanställning av nio åtgärder som kan öka styrningen av tillsyn. Arbete 
med fyra av dem sker fortsatt på Naturvårdsverket. På några områden har mer kunskap 
behövts. Ett exempel är en undersökning av resurser och kompetens hos tillsynsmyndig-
heter och ett annat är en praxisgenomgång av alla domar i Miljööverdomstolen 2013–2015. 
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Innovationer för att förebygga viltskador.
Naturvårdsverket och Sustainergies har engagerat 150 studenter över hela landet för att hitta lösningar på att förbygga viltskador.

Sveriges miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv.

Konferensen Skogens Guld hade 2016 temat Se värdet.
98 procent av deltagarna tyckte att konferensen var en mötesplats för idéer och nya perspektiv.
Sveriges miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv.98%
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Projektet medverkade även i förberedelserna inför forskningsinsatsen om miljölag-
stiftningen som nu påbörjas. Forskningssatsningen ska bidra till att miljöbalken verkar mer 
effektivt mot miljömålen. 

Projektet har genomfört enkäter till länsstyrelser och miljöprövningsdelegationer om 
användningen av tidsbegränsning och omprövning. En genomgång av minerallagstift-
ningen har under året lett till förslag att pröva tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken vid 
tillstånds prövningen, istället för vid prövningen av bearbetningskoncession enligt 
mineral lagen. En samlad prövning av alla miljöbalkens bestämmelser ger mycket större 
möjligheter att se ett projekts hela miljöpåverkan. För arbetet med en utökad tillämpning 
av andra kapitlet har Miljöbalksprojektet samverkat och testat förslag på vägledning om 
lokaliseringsprincipen. Många är berörda och behöver engagera sig om miljöbalken ska 
styra mot miljömålen mer effektivt. Därför har Miljöbalksprojektet träffat ett stort antal 
personer på myndigheter, kommuner, branschorganisationer och företag.

Överblick över tillsynen 
Naturvårdsverket ansvarar för att överblicka miljötillsynsområdet. Det sker bland annat 
genom den årliga redovisningen enligt miljötillsynsförordningen. Under 2016 inhämtade 
vi information till underlag för uppföljningen enligt en ny struktur och metod som togs 
fram under 2015. Svarsfrekvensen från kommuner och länsstyrelser var hög. Vi har fått 
aktuella uppgifter om miljötillsynen och tillsynsmyndigheternas prioriteringar, samt om 
kommuners och länsstyrelsers förutsättningar att bedriva miljötillsyn. En uppgift som 
Naturvårdsverket har är att tillgängliggöra data. Under hösten har därför tillsynsdata 
tillgängliggjorts som öppna data så att de kan användas för fördjupade analyser av alla 
myndigheter. 

Vi ansvarar för Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR), som är en samverkan mellan de 
myndigheter som har ansvar för tillsynsvägledning enligt miljöbalken. ToFR har haft fyra 
rådsmöten och anordnat en konferens för alla de centrala myndigheter som är kopplade 
till miljöbalken. Konferensen hade tema kring miljöbalkstillsynens strategiska frågor.  
Resultatet redovisas i separat rapport till regeringen.

Nyhetsbrev och informationsutskick är en del av vägledningen om tillsyn. Under 2016 
har vi skickat ut elva nummer av Tillsynsnytt till sammanlagt 2 400 prenumeranter och 15 
nummer av Nytt från Tillsyns- och föreskriftsrådet till sammanlagt 1 600 prenumeranter.

Förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika  
samhällsmål och intressen
Under 2016 samverkad Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Riksanti-
kvarieämbetet, SGU, Trafikverket och länsstyrelserna i genomförandet av en förstudie 
om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål och intressen.  
Vi tog fram en lägesbild kring tillämpningen av fysisk planering och miljöbedömningar, 
för att under 2017 kunna utveckla en eller flera modeller med syftet att stärka trans-
parensen kring avvägningar i planprocesser och utveckla vägledningen kring miljöbe-
dömningar. Hela arbetsgruppen träffades vid två möten under året, och deltog dessutom  
i plattformen för hållbara städers kunskapsdialoger i december.

GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER FÖR MILJÖ OCH KLIMAT
Naturvårdsverket ansvarar för att i samarbete med länsstyrelserna förvärva och skydda 
värdefulla naturområden för statens räkning, samt för att ta fram underlag för beslut om 
att inrätta nationalparker. Vi ser till att anslaget för Åtgärder för värdefull natur fördelas, 
används för önskade åtgärder och återrapporteras. I vår roll för att minska påverkan från 
förorenade områden ingår nationell samordning, prioritering och uppföljning av arbetet. 
Vi administrerar anslaget Sanering och återställning av förorenade områden och utvärderar 
vilka effekter det får. För andra året i rad fördelar vi stödet till lokala klimatinvesteringar, 
Klimatklivet.

MILJÖMÅLSRÅDETS 
ÅTGÄRDSLISTA

INSTRUKTIONEN  
§ 3.2p

MILJÖMÅLSRÅDETS 
ÅTGÄRDSLISTA
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Sammanfattande resultatbedömning
Naturvårdsverket har i uppgift att föreslå nya Natura 2000-områden. I år har vi hemställt 
till regeringen om nya marina områden som är avsedda för att skydda valarten tumlare, 
samt marina naturtyper och fåglar. Ett av dessa områden, Hoburgs bank och Midsjöban-
karna, blir med sina 1 051 111 hektar det hittills största skyddade området i Sverige. 
Under året har vi tagit fram vägledning inom ett nytt område: grön infrastruktur. Vi har 
här gett stöd för hur länsstyrelserna kan ta fram regionala handlingsplaner, vilka kommer 
att användas vid prioriteringar och avvägningar i naturvårdsarbetet.

Vi vill öka tillämpningen av andra metoder utöver schaktning och deponering vid  
efterbehandling av förorenade områden. Idag finns ett antal exempel på förorenade  
områden som åtgärdas med alternativa metoder. I år har in situ-behandling påbörjats  
i till exempel i Kristianstad kommun och Hjortsberga i Kronobergs län.

Under 2016 fick Naturvårdsverket totalt in 1 034 stycken ansökningar om bidrag till 
klimatinvesteringar. Vi har beviljat medel till 487 åtgärder om knappt 851 mnkr. Intresset 
för bidrag för klimatåtgärder är stort och ger oss många ansökningar att välja bland.

Skydd av värdefull natur
Processen att fatta ett formellt beslut om skydd av natur, till exempel att bilda naturreservat, 
är en viktig del av arbetet med naturskydd. Det är länsstyrelsen som tar beslut om bildande 
av naturreservat och biotopskyddsområde, och riksdagen som beslutar om bildande av 
nationalparker. Under 2016 har Naturvårdsverket tillfälligt förstärkt länsstyrelsernas  
kapacitet att handlägga områdesskyddsärenden så att objekt där ersättning betalts ut 
även får beslut om inrättande av naturreservat.  

TABELL 32 PRESTATION: SKYDD AV VÄRDEFULL NATUR*

2014 2015 2016

Prestation: Skydd av värdefull natur – antal beslut 594 605 666

varav Förvärv/byten/försäljning 107 137 174

varav Intrång 428 422 451

varav Bidrag till kommuner 7 3 12

varav Naturvårdsavtal 52 43 29

Vår hanteringskostnad, tkr** 15 460 15 586 14 808

Omfattning på anslaget 1:16 808 000 955 391 1 343 500

Förbrukade medel, tkr 810 695 954 914 1 343 037

Varav ersättning till markägare, tkr 660 000 805 600 1 167 087

Under året säkrad areal, ha*** 82 400 29 500 75 100

* Tabellen redovisar inte antalet affärer inom ramen för ESAB-paketet.

** Hanteringskostnaden inkluderar arbetet med ESAB-paketet.

*** År 2016 är ca 1 500 ha ESAB-paketet och 73 600 ha från 1:16-anslaget.

De vanligaste formerna för ersättning till sakägare vid bildande av reservat är överens-
kommelse om intrångsersättning, förvärv av mark, bytesavtal och naturvårdsavtal.  
Kommuner kan också ta beslut om att bilda naturreservat och biotopskyddsområde,  
och kan då ansöka om markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har 
2016 fattat 666 beslut om ekonomisk ersättning för skydd av värdefulla områden, vilket 
är några fler än 2015. Under 2016 har 1 450 hektar mark förvärvats för naturvårdsändamål 
genom ESAB-paketet. Tillsammans med de 73 600 hektar som vi säkerställt genom an-
slaget Skydd av värdefull natur har vi säkrat knappt 75 100 hektar under 2016. Anslaget 

BETYDELSEFULLT DELSTEG
Biologisk mångfald

ÅTERRAPPORTERING 
Bidragshantering 
1:16 Skydd av  
värdefull natur

INSTRUKTIONEN 
§3.14p
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för 2016 var betydligt högre än för 2015, vilket har gjort att vi kunnat genomföra flera 
stora affärer som annars inte är möjliga eller måste delas upp under flera år. 250 mnkr 
blev tillgängligt först i slutet av november. Genom strategiskt arbete upparbetade vi hela 
anslaget och klarade leveransen till en lägre hanteringskostnad än föregående år.

Under 2016 har Naturvårdsverket upprättat nytt avtal för värderare och förhandlare 
som stöd för länstyrelsernas och Naturvårdsverkets arbete med ersättningsfrågor. Vi har 
även startat ett pilotprojekt för att överföra inmätningsarbetet av skyddade områden från 
Lantmäteriet till Skogsstyrelsen.

Förvärv, byten och försäljning
Köpen under 2016 berör mark inom cirka 100 blivande och utvidgade naturreservat eller 
nationalparker. Bland de större köpen finns bland annat en samfällighet inom det blivande 
reservatet Degermossen i Västra Götalands län på cirka 300 hektar, och en privatägd 
fastighet inom det blivande reservatet Karatj-Råvvåive i Norrbottens län på cirka 1 200 
hektar. Därutöver har arbetet inom det så kallade ESAB-paketet fortsatt. Bakgrunden till 
arbetet är ett riksdagsbeslut år 2010 genom vilket Naturvårdsverket fick överta nära 
100 000 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog. Övertagandet skedde via ett särskilt 
dotterbolag, Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB). Syftet med övertagandet var att byta 
marken mot skyddsvärda skogar för naturreservatsbildning. De första bytesaffärerna  
inleddes under 2013. Under 2016 har vi genomfört byten med Bergvik, Härnösand stift 
och Karesuando skogsallmänning. Vid utgången av 2016 hade cirka 97 procent av den 

totala arealen bytesmarker bytts mot skyddsvärda skogar.

Intrångsersättning
Naturvårdsverket godkänner intrångsersättningar till markägare vid 

naturreservats bildning. Ersättningen avser den minskning av marknadsvärdet som 
beslutet om naturreservat innebär. Detta är den vanligaste ersättningsformen vid reser-

vatsbildning. Under 2016 har vi godkänt 451 intrångsersättningar jämfört med 422 under 
2015, det vill säga en liten ökning av antalet. En stor intrångsersättning som betalades  
ut under året var en överenskommelse om 60 mnkr med Sveaskog. Överenskommelsen 
avsåg cirka 45 000 hektar inom 41 blivande naturreservat i Norrbottens och Västerbotten 
län, vilket därmed höjde årets säkrade areal väsentligt. En annan stor intrångsersättning 
om drygt 60 mnkr betalades ut till Jukkasjärvi sockenallmänning inom blivande reservatet 
Ongelmus i Norrbottens län.

Bidragsbeslut till kommuner
Naturvårdsverket kan, efter ansökan från kommuner, lämna bidrag till deras kostnader 
för ersättningar och markförvärv vid bildande av naturreservat, biotopskyddsområde 
samt vissa naturvårdsavtal. Bidragsbeloppet är normalt 50 procent av marknadsvärde-
minskningen till följd av områdesskyddets restriktion. Under 2016 har vi fattat beslut  
om tolv bidrag till kommuner omfattande totalt 36 mnkr. Det är en betydande ökning 
jämfört med de senaste åren. Naturvårdsverket har tagit fram ny vägledning för mark-
åtkomstbidrag till kommunerna för skydd av värdefull natur.

97%
Andel av den totala arealen bytesmarker som bytts mot skyddsvärda skogar.
Sveriges miljökvalitetsmål Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.
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Naturvårdsavtal
Antalet träffade naturvårdsavtal, det vill säga frivilliga överenskommelser mellan staten 
och en markägare om skydd av natur, fortsätter att minska. En tänkbar anledning till det 
minskade intresset från markägare för att träffa naturvårdsavtal, är de förhållandevis låga 
ersättningsnivåerna för naturvårdsavtal. Ersättningar för naturvårdsavtal är i storleks-
ordningen hälften jämfört med intrångs ersättningar vid bildande av naturreservat.

Natura 2000-områden och nationalparker
Naturvårdsverket lämnade under året förslag till regeringen på tre nya Natura 2000- 
områden och två utökningar av befintliga områden. Samtliga dessa är marina områden 
avsedda att skydda valarten tumlare, samt marina naturtyper och fåglar. Ett av dessa 
områden, Hoburgs bank och Midsjöbankarna, är med sina 1 051 111 hektar det hittills 
största skyddade området i Sverige. Naturvårdsverket har under året väglett länen inom 
ett regeringsuppdrag för att uppdatera bevarandeplaner och genomföra nödvändiga åt-
gärder för att säkerställa skydd, samt för att kunna genomföra naturvårdande åtgärder 
inom Natura 2000-områden. Vägledningen har huvudsakligen skett genom sju webbinarier 
med olika länsstyrelser. Resultaten från dessa sammanfattades i ett dokument som 
skickades till samtliga län. 

Under 2016 har Naturvårdsverket tillsammans med berörda länsstyrelser, kommuner 
och övriga aktörer i området arbetat aktivt med att ta fram underlag inför beslut om att 
utvidga Björnlandets nationalpark i Västerbottens län samt Tivedens nationalpark i Örebro 
och Västra Götalands län. För båda dessa områden har en hemställan skickats från 
Naturvårdsverket till regeringen med förslag till utvidgningar. Utvidgningarna har höga 
naturvärden och höjer attraktiviteten för friluftslivet och bevarandevärdet av området i stort.

De övriga nationalparksobjekten är bildandet av nya nationalparker i Åsnen i Kronbergs 
län, samt fjällområdet Vålådalen/Sylarna/Helags i Jämtlands län. En förstudie inför arbetet 
med att bilda nationalpark i Bästeträsk i Gotlands län har inletts. 

Naturvårdsverket deltar aktivt i både styrelse och partsråd i Laponiaförvaltningen 
(Laponiatjuottjudus), i Stiftelsen Tyrestaskogens styrelse samt i Kosterhavsdelegationen. 
Alla dessa tre styrelser inbegriper ett större förvaltningsansvar för nationalparker och  
naturreservat jämfört med övriga nationalparker och naturreservat som förvaltas av  
länsstyrelser.

Naturvårdsverket arrangerade under året ett seminarium för länsstyrelsernas jurister 
om vår vägledning för bildande av naturreservat. Vi har under året, tillsammans med 
Skogsstyrelsen och landets länsstyrelser, fortsatt arbetet med Nya Komet, en komplette-
rande arbetsmetod vid formellt skydd av skog. Metoden går i korthet ut på att informera 
om skogstyper som prioriteras för formellt skydd och att underlätta för fastighetsägare 
att anmäla intresse för formellt skydd. Samverkan med Skogsstyrelsen i övergripande frågor 
om formellt skydd av skog har fortsatt under året.

Åtgärder för naturmiljöer, arter och friluftsliv
Åtgärder för naturmiljöer, arter och friluftsliv är ett brett arbetsområde och inkluderar 
fördelning av anslagen för åtgärder för en värdefull natur, ersättning för viltskador och 
stöd till frilufts- och miljöorganisationer.

INSTRUKTIONEN 
§3,15
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TABELL 33 PRESTATION: ÅTGÄRDER FÖR NATURMILJÖER, ARTER OCH FRILUFTSLIV*

2014 2015 2016

Prestation: Åtgärder för skydd av värdefull natur  
– antal beslut om fördelning av medel**

54 95 101

Prestation: Ersättning för viltskador – antal beslut om  
fördelning av medel ***

22 63 2

Prestation: Stöd till friluftsorganisationer – antal beslut om 
fördelning av medel 

1 1 1

Prestation: Stöd till miljöorganisationer – antal beslut om 
fördelning av medel 

13 14 19

Vår hanteringskostnad, tkr**** 18 696 19 673 22 807

* I prestationerna ingår löpande vägledningsinsatser som inte kan specificeras till volym men är en aktivitet före och efter 
besluten.

** Skötsel av skyddad områden, Bevara och utveckla friluftsliv, naturum och besök till Sveriges nationalparker, LIFE, 
LONA, Åtgärdsprogram för hotade arter i ett landskapsperspektiv, Stöd och samverkan till rovdjurs- och viltförvaltning.

*** Förändringen av antalet beslut beror på formen för beslut 

**** Hanteringskostnaden inkluderar inte kostnader för framtagande av viltstrategi (2014 och 2015). Denna kostnad ligger 
under regeringsuppdrag. En justering har skett av hanteringskostnaden för 2014 då kostnaden för fastighetsförvaltning ej 
tidigare inkluderats.

Våra prestationer inom anslagen mäts i antalet fördelningsbeslut. I ett och samma beslut 
ingår ofta medel för olika typer av åtgärder. Hanteringskostnaden har ökat jämfört med 
de två föregående åren till följd av ökade anslag, vilket kräver mer arbete för att planera, 
prioritera och fördela pengarna. 

Åtgärder för värdefull natur
Anslaget Åtgärder för värdefull natur finansierar åtgärder för naturvårdande skötsel och 
tillgängliggörande av skyddade områden. Det inkluderar förvaltning av Naturvårdsverkets 
fastighetsinnehav, inklusive investeringar i och underhåll av byggnader, utstakning,  
inmätning och gränsmarkering av nya naturreservat, drift av naturum, viltförvaltning,  
åtgärdsprogram för hotade arter samt lokala och kommunala naturvårdsåtgärder 
(LONA). Arbetet omfattar även regeringsuppdraget om grön infrastruktur. Anslaget är 
viktigt för att skapa förutsättningar för friluftsliv i de skyddade områdena, i tätortsnära 
natur och på de statliga fjällederna. Det bidrar även till arbetet med viltförvaltning,  
till exempel rovdjursinventeringar och information om rovdjur. 

En viktig uppgift är vägledning, samverkan och samordning. Vi genomförde under 
2016 en större naturvårdskonferens Mötesplats skyddad natur med över 550 deltagare 
från länsstyrelser, kommuner, myndigheter, näringsliv och ideell sektor. Konferensen 
innehöll sex gemensamma plenumpass och 16 valbara pass. Målet med konferensen  
var att utgöra arena för dialog och samverkan kring arbetet med skyddad natur i syfte  
att uppnå miljö- och friluftslivsmålen. Konferensen genomfördes för första gången och  
i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna.

En stor del av anslaget Åtgärder för värdefull natur delas ut i form av bidrag till läns-
styrelserna utifrån fördelningsnycklar som har sin utgångspunkt i respektive läns behov. 
Våra fördelningsbeslut kompletteras med vägledning för genomförande. Antalet beslut 
ökade 2016 på grund av regeringens vårändringsbudget, där stora delar av tilläggsanslaget 
fördelades ut som bidrag. Utöver länen är även stiftelser och en lokal förvaltningsorganisation 
mottagare av medel från anslaget. En mer fullständig redovisning lämnas till regeringen i 
mars 2017.

ÅTERRAPPORTERING  
Bidragshantering 1:3  

Åtgärder för värdefull natur
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TABELL 34 FÖRDELADE MEDEL ANSLAG ÅTGÄRDER FÖR VÄRDEFULL NATUR

2014 2015 2016

Omfattning på anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur, 
ap.1, tkr

636 535 757 416 952 535

Totalt fördelade medel** 638 654 737 897 952 100

varav Skötsel av skyddade områden* 366 291 443 302 527 927

varav Investeringar i naturum och andra skyddade områden 31 425 34 207 69 334

varav Rovdjur 74 091 73 557 81 310

varav Viltförvaltning 19 197 18 974 25 403

varav Åtgärdsprogram för artbevarande 45 031 45 030 57 361

varav Friluftsliv*** 5 737 6 814 23 449

varav LONA 40 098 40 175 52 590

varav Naturumsverksamhet 34 245 34 680 41 639

varav Övrigt**** 30 194 44 780 86 275

Återtag oförbrukade medel -7 492 -3 622 -13 187

* Anslaget höjdes jämfört med tidigare år. Detta innebar en större ökning av beloppen till skötsel  
av skyddade områden och till investeringar på Naturvårdsverkets byggnader och anläggningar. 
** Korrigering från årsredovisningen 2015
*** Under 2016 tillkom länsstyrelsernas arbete med friluftslivspolitiken (15,8 mnkr).
**** Under 2016 ökade kostnaden för arbetet med grön infrastruktur, Artportalen och biogeografisk  
uppföljning.

För att bevara och utveckla värdena i de skyddade områdena är förvaltning av central  
betydelse. Bevarandet handlar både om biologiska värden och värden för friluftsliv och 
kulturmiljö. Den största andelen av anslaget Åtgärder för värdefull natur, cirka 55 procent 
eller 528 mnkr, går till förvaltning av skyddade områden. Av detta är naturtypsskötsel 
den mest resurskrävande, framför allt arbetet med restaurering av skyddad mark, samt 
ängsbruk och betesdrift på skyddad mark. 

Naturvårdsverkets förvaltningsuppdrag omfattar även nationalparksfastigheter,  
naturreservatsfastigheter samt vissa andra fastigheter för naturvårdsändamål. Eftersom 
vi inte har någon regional organisation anlitar vi länsstyrelserna som uppdragstagare  
för vissa uppgifter inom fastighetsförvaltningen. Som stöd levererar Naturvårdverket  
investeringsplan, underhållsplan, avvecklingsplan, vägledning för fastighetsförvaltning 
samt beslut om bidrag för kostnader. Årets kostnader för investeringar i Naturvårdsverkets 
byggnader och anläggningar har nästan fördubblats sedan föregående år, totalt investe-
ringsbelopp uppgick till 69,3 mnkr 2016. Investeringar under året är exempelvis ny entré-
byggnad vid Hornborgasjön samt entréer i Tiveden. Den 10 september invigdes även den 
upprustade entrén i Abisko nationalpark. Det är en satsning på att förbättra tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och informationen kring huvudentrén. 
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TABELL 35 UTBETALDA BIDRAG INOM ROVDJUR- OCH VILTFÖRVALTNING (MNKR)

2014 2015 2016

Genetisk förstärkning av vargstammen 500 5 366

Uppdrag att se över skyddsjakt av varg 0 280 0

Åtgärder till skydd av renar 1 000 1 000 1 000

Övrigt vilt 1 850 2 058 5 466

Drift och förvaltning av it-system 2 008 3 327 3 890

SVA viltsjukdomar 2 944 2 951 2 999

DNA-analyser 5 567 4 966 7 538

Övrigt rovdjur 7 010 8 561 11 116

Bekämpning mårdhund 7 836 8 000 8 400

Viltskadecenter, drift 8 000 8 678 9 770

Rovdjursbidrag 17 929 15 485 15 652

Rovdjursinventering 38 643 37 221 40 516

93 287 92 532 106 713

EU:s miljöfond LIFE bidrar med betydande belopp till naturvårdsåtgärder. 
Naturvårdsverket samordnar arbetet med LIFE-programmet i Sverige. EU-kommissionen 
delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna. Under 2016 beviljades ett LIFE- 
projekt som Naturvårdsverket medfinansierar. Projektet LIFE Bridging the gap (LIFE BTG) 
ska restaurera värdefulla ekmiljöer. Utöver detta har nio LIFE-projekt med medel från 
Naturvårdsverket pågått under 2016. LIFE-programmet innehåller även andra delar där 
vi bistår med information, råd och granskningar av bidragsansökningar. Under året har 
14 LIFE-ansökningar från Sverige skickats till EU-kommissionen. Besked om beviljande 
väntas under våren 2017.

Naturvårdsverket samlade under året, de mest berörda myndigheterna, för att samtala 
om hur vi genom samverkan kan samordna arbetet med klimatanpassning av EU:s struktur-
fonder. Mötet resulterade i en aktivitet gällande samverkan kring finansiering samt  
överenskommelse om att fortsätta arbetet med att söka synergier mellan IP-projekt under 
LIFE-fonderna.    

TABELL 36  LIFE – NYA PROJEKT OCH PÅGÅENDE

2014 2015 2016

Antal under perioden beslutade NYA medfinansierings-
projekt under anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur

2 1 1

Antal under året pågående medfinansieringsprojekt under 
anslaget 1:3

10 9 10

Medfinansiering per år, tkr* 20 908 25 299 36 101

* Korrigering från årsredovisningen 2014 och 2015

Arbetet med friluftsliv och tillgängliggörande är en viktig del i förvaltningen av skyddade 
områden. Skapar vi förutsättningar för friluftsliv i skyddade områden ökar vi möjligheterna 
för alla att ta del av vår skyddade natur, något som i förlängningen kan öka förståelsen 
för naturvärden och behovet av att skydda områden. Arbetet består av vägledning,  

INSTRUKTIONEN  
§ 8a

ÅTERRAPPORTERING  
Användning av EU-fonder  

för klimatanpassning

INSTRUKTIONEN 
§ 3.16–17p

ÅTERRAPPORTERING 
Användning av EU-fonder  

för klimatanpassning
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utbildning och utveckling av friluftsliv. Det handlar både om fysisk tillgänglighet och  
tillgång till information och kunskap, naturvägledning och arbete för att öka kunskapen 
kring allemansrätten. För nationalparker handlar det också om implementering av  
varumärket och utformning av entréer. 

Genom bidrag till bland annat länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen, Laponiat-
juottjudus, Svenskt friluftsliv – som fördelar medel vidare till friluftslivsorganisationer, se 
sid 86, Håll Sverige Rent och Centrum för Naturvägledning på SLU, verkar vi för att för-
utsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. Bidragen under posterna skötsel av 
skyddade områden, friluftsliv, naturumverksamhet och LONA är speciellt viktiga för att 
bevara och utveckla friluftslivet. 

Tankesmedjan för friluftsliv är ett forum där olika organisationer, kommuner och 
myndigheter för dialog, delar erfarenheter och diskuterar framtidens friluftsliv. Årets 
tankesmedja samlade 250 personer som diskuterade hur friluftslivets kan värderas. 

Vi genomför årligen en undersökning för att utse årets friluftskommun. Syftet med 
detta är att stimulera utvecklingen av friluftsarbetet i Sveriges kommuner. År 2016 blev 
Örnsköldsvik återigen årets friluftskommun. I Örnsköldsviks kommun satsar man på  
friluftsliv för alla. Kommunen har under det senaste året prioriterat äldre och personer 
med funktionshinder. Ett intressant arbete har satts igång för att tillgängliggöra den  
fysiska utemiljön, framför allt kring äldreboenden.

Arbetet med att stödja länsstyrelsernas friluftssamordnare har tagit fart under 2016, 
bland annat har vi genomfört nätverksträffar med tillhörande studiebesök i syfte att stötta 
det regionala friluftsarbetet.

Naturvårdsverket gjorde också under 2016 en delredovisning inom ett uppdrag om  
friluftsliv som fanns med i vårt regleringsbrev för 2016. Vi tog fram en metod för att 
kartlägga naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism på 
lokal och regional nivå. Ett av de nationella friluftsmålen handlar om att öka förutsätt-
ningarna för att så många som möjligt ska kunna vara i naturen och utöva friluftsliv. För 
att uppnå friluftsmålen finns ett behov av att kartlägga naturområden för att underlätta 
framförallt kommunernas, men även andra aktörers arbete med att skapa bättre förut-
sättningar för friluftsliv. 

I och med de regeringsuppdrag som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndig-
heten och länsstyrelserna fick 2012–2014 påbörjandes en översyn av områden av 
riksintresse för friluftslivet. Uppdragen hade ett särskilt fokus på de långsiktiga  
behoven av tätortsnära natur. I uppdraget låg också att det för varje område ska 
finnas en värde beskrivning enligt myndigheternas uppdaterade riktlinjer. De båda 
myndigheterna har fortsatt arbetet med de reviderade underlagen. Beslut om de 
nya och reviderade objekten fattades under hösten.

Vi har under året stärkt det förebyggande fjällsäkerhetsarbetet genom att  
börja etablera en nationell lavinprognostjänst för tre fjällområden. Prognoserna 
har kommunicerats på en ny webbplats, lavinprognoser.se. Under den första fasen  
har mer än 15 000 unika besökare använt tjänsten. Besökarnas uppfattning  
om prognoserna och webbplatsen har utvärderats via en användarenkät.  
Respondenterna beskriver lavinprognoserna som användarvänliga, jämförbara 
med lavinprognoser i andra länder, och uppger att de använder prognoserna som 
ett viktigt beslutsunder lag innan de ger sig ut i potentiellt lavinfarlig terräng.

Tillgängligheten förbättras i Sveriges nationalparker.
Utformning och organisering av entréer, markerade och besöksvänliga leder samt pedagogisk information  
i bild, text och ljud på plats i naturen och på webben. Det är exempel på hur tillgängligheten förbättrats  
utifrån olika besökares behov. Sveriges friluftsmål.

 16 
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Otillåten barmarkskörning kan leda till skador på mark och vegetation samt innebära  
en störning för djur och människor. Naturvårdsverket bedömer att det behövs både kun-
skapsspridning om vilka regler som gäller och en attitydförändring hos vissa förare av 
terrängfordon. Naturvårdsverket är drivande i ett arbete med att ta fram en vägledning 
om terrängkörning. Arbetet sker i samverkan med länsstyrelserna, Transportstyrelsen 
och Trafikverket. Även polisen är en viktig samverkanspart. Under 2016 har vi genomfört 
en enkätundersökning bland samtliga länsstyrelser och en workshop tillsammans med 
samverkansparterna, för att få veta vilka behov av kommunikationsinsatser som myndig-
heterna ser. En intervjuundersökning har genomförts med andra berörda aktörer såsom  
motorsportorganisationer, återförsäljare och markägare. Detta utgör underlag till en 
kommunikationsplan för 2017 och 2018. Kommunikationsinsatsen ska bidra till att nå  
miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Myllrande våtmarker.  

TABELL 37 ANTAL BESÖK I NATURUM*

2014 2015 2016

Antal besök 1 480 000 1 600 000 1 700 000

Antal besök skolor 27 500 28 300 29 000

* Det finns ingen könsuppdelad statistik för våra besökssiffror avseende naturum, nationalparker eller våra websidor.

Sveriges naturum visar vägen till kunskap, upplevelser och äventyr i värdefulla natur-
områden. Genom naturum kan fler människor hitta ut i naturen, och därmed skapar vi 
också större intresse och engagemang för natur och naturvård. 
Under året genomfördes en gemensam studieresa för medarbetare på naturum i Sverige 
och besøkssenter i Norge. Syftet var erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera lös-
ningar på gemensamma utmaningar, som att få fler besökare eller att få resurserna att 
räcka längre. Studieresan genomfördes i samarbete mellan Miljødirektoratet, 
Naturvårdsverket och Centrum för naturvägledning. 

Sveriges nationalparker har haft cirka 2 400 000 besök under 2016. I samband  
med Nationalparkernas dag den 24 maj delades en bilaga om Sveriges nationalparker  
ut i Dagens Nyheter som nådde 771 000 läsare. Enligt läsarundersökningen blev  
104 000 av läsarna intresserade av att besöka en nationalpark efter att ha läst bilagan.
Ett gemensamt konto för Sveriges nationalparker har under året startats på Instagram. 
Nationalparkerna turas om att ha ansvar för kontot, som har drygt 3 000 följare. Både 
instagramkontot och webbplatsen sverigesnationalparker.se har som mål att bidra till att 
öka antalet besökare till Sveriges nationalparker. Webbplatsen hade cirka 351 500 besök 

under 2016, varav 92 procent uppger att det är mer troligt att de kommer att besöka en 
nationalpark efter att de har varit inne på webbplatsen. En analys av arbetet med sociala 
medier har gjorts med syfte att se vilka effekter det har. Enligt analysen kan vi säga att så 
gott som alla kommentarer och interaktioner är positiva. 

En utbildningssatsning för förvaltare av Sveriges nationalparker har genomförts, med 
syfte att få aktörer i och runt Sveriges nationalparker att hjälpa till att sprida varumärket 

Ett instagramkonto för Sveriges nationalparker öppnade i april 2016
På kontot turas nationalparksförvaltare om att berätta om och visa upp sina nationalparker. Detta ska bidra till att 
stärka nationalparkernas varumärke, öka kännedomen om Sveriges nationalparker, öka interaktionen med besökare 
och i förlängningen öka antalet besökare. Siffran ovan anger antalet följare vid årsskiftet.

Sveriges friluftsmål samt Sveriges miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv.

3 000
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Sveriges nationalparker. Arbetet kommer att fortsätta under 2017. Aktörer som har  
verksamhet i en nationalpark, exempelvis guideföretag, café eller vandrarhem, kommer 
efter en utbildning att kunna ansöka om rätten att använda den officiella logotypen som 
visar att de samarbetar med en nationalpark.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, ska stimulera kommunernas och ideella  
föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Naturvårdsverket samordnar och följer 
upp arbetet samt fördelar medlen till länsstyrelserna som sedan beslutar om bidrag till 
kommunerna. LONA-bidragen förutsätter en medfinansiering med minst samma summa 
som bidraget. Under 2016 beviljades stöd till 225 projekt. Totalt fördelades 51 mnkr till 
länsstyrelserna för projekt och administration. Utöver projektbidrag har medel använts 
till ärendehantering på länsstyrelserna, kostnader för avskrivning av datasystem, utbild-
ning, med mera. Under 2016 har Naturvårdsverket arrangerat LONA-träffar som nått 
cirka 150 representanter för 54 olika kommuner. För att nå fler filmas föredragen och 
görs tillgängliga på Naturvårdsverkets webbplats. Enligt utvärdering, genomförd 2016  
i form av en enkätundersökning, har LONA haft en positiv inverkan på intresset för  
naturvård och friluftsliv hos kommunala politiker och ännu mer hos allmänheten.  
Detta har lett till ökade resurser för lokalt naturvårdsarbete. Många kommuner har till 
exempel upprättat naturvårdsprogram och friluftsplaner baserade på kunskapsunderlag 
framtagna inom ramen för LONA-projekt, vilket har lett till att översiktplaneringen har 
förbättrats.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är verktyg för att identifiera viktiga 
åtgärder där de gör störst naturvårdsnytta. Under 2016 fastställdes ett nytt åtgärdspro-
gram, Mosippa, och fyra program som hade löpt ut uppdaterades. Naturvårdsverket  
erbjuder, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, en plattform för samverkan i 
form av årliga träffar med viktiga aktörer, däribland länsstyrelserna, Jordbruksverket, 
Trafikverket, Skogsstyrelsen och frivilligorganisationer. Detta arbetssätt bidrar till att 
sprida ny kunskap och inspiration genom goda exempel så att fler aktörer kan vidta rätt 
åtgärder på rätt plats i landskapet. 
   
TABELL 38 ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HOTADE ARTER

2014 2015 2016

Antal nya fastställda program* 17 10 1

Antal uppdaterade program 18 3 4

Antal genomförda och avslutade program 6 0 0

Antal totalt fastställda och gällande program 127 130  131

* 2015: Varav två åtgärdsprogram, fältpiplärka och sandstäpp, ersatte tidigare versioner av åtgärdsprogram.

Vägledning om grön infrastruktur bidrar till den biologiska mångfalden, främjar för 
samhället viktiga ekosystemtjänster, bidrar till miljömålen och internationella åtaganden 
samt säkerställer ekologiskt funktionella landskap. Under 2016 har Naturvårdsverket i 
samverkan med länsstyrelserna och andra myndigheter koordinerat genomförandet av 

grön infrastruktur i Sveriges land-, vatten- och havsområden. Vi genomför inte men 
stödjer länen vid framtagande av en handlingsplan som senare ska genomföras.

En central del i arbetet under 2016 har varit att koordinera länsstyrelsernas  
arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. I början 

av året beslutade vi om tilldelning av medel till länsstyrelserna för detta arbete. Fyra 

Grön infrastruktur säkerställer ekologiskt funktionella landskap.  
Naturvårdsverket koordinerar samverkan av en grön infrastruktur i Sverige.
Sveriges miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv.
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länsstyrelser har under året fått pengar och uppdrag att ta fram underlag som de kan  
använda i sitt arbete med egna regionala handlingsplaner. Naturvårdsverket har tagit 
fram en nationell digital samverkansyta och tydliggjort centrala begrepp för att underlätta 
kommunikation om grön infrastruktur. Vi har även väglett om hur handlingsplanerna 
för grön infrastruktur kan användas i prioriteringar och avvägningar i naturvårdsarbetet. 
Under hösten genomfördes en heldagskonferens för landskapets aktörer om initiativ och 
insatser bland ideella intressenter, kommuner, regioner, näringsliv, jord- och skogsägar-
organisationer, där 136 personer deltog. 290 myndighetspersoner finns med på kontakt-
listan för samverkan om grön infrastruktur i olika frågor. Personerna i samverkan 
arbetar på centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. I september lämnades till 
Miljö- och energi departementet en delredovisning av regeringsuppdraget med att koordi-
nera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige.

Ersättning viltskador
Viltskadeanslaget spelar en viktig roll för att få acceptans för fredat vilt. Anslaget höjdes 
inför 2016 med syftet att ytterligare ersätta förebyggande åtgärder för skador av rovdjur, 
och för att ersätta skador orsakade av rovdjur. Det uppgick till knappt 37,8 mnkr. Läns-
styrelserna äskar medel ur anslaget för viltskador två gånger per år. Statistik för 2016 
finns först i mars 2017 eftersom det bygger på inrapportering från länsstyrelserna. 

TABELL 39 UTBETALD ERSÄTTNING FÖR VILTSKADOR MED MERA (ANSLAG 1:7)*

2014 2015 2016*

Bidrag till förebyggande åtgärder

Antal mottagare 141 303

Tkr 3 062 7 534

Ersättning för uppkomna skador vilt

Antal mottagare 357 445

tkr 6 078 7 728

Besiktningar, information och utbildning

tkr 5 106 8 064

TOTALT 14 246 23 326

* Statistik för 2016 finns inte tillgänglig förrän februari–mars 2017: den bygger på inrapportering från länsstyrelserna.

Bidrag till friluftsorganisationer och miljöorganisationer
Naturvårdsverket fördelar medel till friluftsorganisationer via organisationen Svenskt  
friluftsliv som i sin tur fördelar pengarna vidare till friluftsorganisationer, både i form av 
projektbidrag men också som organisationsbidrag. 2016 förstärktes anslaget med nästan 
50 procent vilket innebar att Svenskt friluftsliv fördelade 42,5 mnkr under året. En mer 
utförlig beskrivning av hur pengarna har fördelats och vilka resultat som uppnåtts redo-
visar Naturvårdsverket till regeringen den 31 maj 2017.

Naturvårdsverket fördelar också medel till de ideella miljöorganisationer som arbetar 
med att nå miljökvalitetsmålen. För 2016 fördelade vi 14,5 mnkr varav 9,6 mnkr till sju 
organisationer vilka vi bedömt viktiga för arbetet med miljökvalitetsmålen. 2 mnkr delades 
ut till Håll Sverige Rent enligt villkor i regleringsbrevet. Resten av anslaget, knappt 
3 mnkr, fördelades genom en ansökningsprocess till 10 projekt vid 9 olika organisationer.

Efterbehandla förorenade områden
Naturvårdsverket ansvarar för den nationella samordningen och prioriteringen av den, med 
statliga medel, finansierade efterbehandlingen av förorenade områden. I prioriteringen och 
fördelningen av medel ingår att följa upp arbetet och se till att pengarna används där de 
gör mest nytta. Medlen används till utredningar, åtgärder, tillsyn och tillsynsprojekt i Sverige.

ÅTERRAPPORTERING  
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TABELL 40 PRESTATION: EFTERBEHANDLA FÖRORENADE OMRÅDEN 

2014 2015 2016

Prestation: Efterbehandling av förorenade områden  
– antal beslut om fördelning av medel

40 51 58

Varav efterbehandling av förorenade områden för bostads-
byggande – antal beslut om fördelning av medel

– – 3

Vår hanteringskostnad, tkr* 4 351 4 645 5 323

Efterbehandling av förorenade områden

Omfattning på anslaget, tkr 378 018 397 598 407 018

Fördelade medel, tkr 346 523 395 478 406 887

Varav fördelat till åtgärder, tkr 266 768 324 310 333 408

Efterbehandling av förorenade områden för bostadsbyggande

Omfattning på anslaget, tkr ** ** 300 000

Fördelade medel, tkr ** ** 8 153

*Löpande vägledning kopplad till beslut om åtgärd

**Nytt anslag från 2016

Vår prestation inom anslagen mäts i antalet fördelningsbeslut. Under 2016 har vi fattat 
55 beslut om medel till nya och befintliga saneringsåtgärder, liksom 18 beslut om återtag 
av kvarvarande medel. Antalet beslut 2016 är något högre än 2015. Sammanlagt fördelades 
knappt 407 mnkr till åtgärder på förorenade områden. Under 2016 har vi fattat tre beslut 
om efterbehandling för bostadsbyggande. 
Hanteringskostnaden har ökat eftersom en ny anslagspost gällande bostadsbyggande  
tillkommit, vilket har inneburit mer administrativa kostnader. Även satsningen på teknik-
utveckling har inneburit ökade hanteringskostnader eftersom vi är fler handläggare.

En lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling för året skickas varje efterkom-
mande år i april till regeringen. 

Utredningar och åtgärder
Arbetet fortsätter med att undersöka de mest riskfyllda områdena. År 2016 fördelades 
drygt 19 mnkr till länsstyrelserna till minst en och ofta två nya utredningar per län.  
Nya ämnen och ny kunskap om ämnens farlighet och spridningsvägar innebär att nya 
förorenade områden ständigt tillkommer. Ökad kunskap om risker resulterar dessutom  
i en omklassificering av befintliga riskklassade områden. Områden som har förorenats  
av tributyltenn (TBT) och högfluorerade ämnen (PFAS) har lett till både nytillkomna och 
omklassificerade områden. Bättre kunskap om fler områden är en förutsättning för att vi 
ska kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som innebär att förorenade områden inte 
ska utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Antalet pågående åtgärder är färre 
än föregående år eftersom många dyra projekt är i gång. 
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TABELL 41 EFTERBEHANDLING, ANTAL OBJEKT I OLIKA FASER*

2014 2015 2016

Totalt antal riskklassade objekt 23 677 24 435 25 040

Antal pågående och avslutade utredningar (ackumulerat)* 777 813 845

Antal pågående åtgärder 41 53 43

Antal avslutade åtgärder, uppföljning genomförd och objektet 
klart (ackumulerat)*

93 100 102

Antal pågående åtgärder, efterbehandling för bostadsbyggande ** – – 2

Antal avslutade åtgärder, efterbehandling för bostadsbyggande ** – – 0

*De ackumulerade siffrorna gäller från när anslaget inrättades
**Nytt anslag från 2016
 
Oskarshamn är det hittills största statliga efterbehandlingsprojektet med ett bidrag på cirka 
400 mnkr och en total åtgärdskostnad på cirka 510 mnkr. Under 2016 inleddes muddringen 
av de förorenade sedimenten i hamnbassängen och ungefär 100 000 m3 förorenade sediment 
beräknas omhändertaget till 2018 då muddringen avslutas. Efterkontroll sker år 2019. 

Två exempel på komplicerade projekt där efterbehandling pågår är Svärtträskgruvan i 
Storumans kommun och Blaikengruvan i Sorseles kommun. Vittrande massor i gråbergs-
upplag samt vittrande dagbrottsväggar är de två största källorna till spridning av metaller, 
främst zink. Efterbehandlingen av Svärtträskgruvan är i full gång och i början av september 
inkom Länsstyrelsen i Västerbotten med en ansökan om bidrag på ytterligare 35 mnkr  
till Naturvårdsverket. År 2014 beviljades 70 mnkr för efterbehandlingen av gruvan. För 
Blaikengruvan har Mark- och miljödomstolen i augusti 2016 fastställt en efterbehand-
lingsplan, där det åtgärdsalternativ som förordas uppgår till en kostnad på 300 mnkr. 

Under 2015 startade Naturvårdsverket ett projekt för att främja teknikutveckling.  
Arbetet i projektet har fortsatt 2016 och ambitionen är att öka användningen av alternativa 
åtgärder som i större utsträckning behandlar förorenad jord och grundvatten på den plats 
där föroreningen uppstått, så kallad in situ-sanering. På sikt kan projektet öka sanerings-
takten och miljönyttan med de åtgärder som utförs. 

Vi vill öka tillämpningen av andra metoder utöver schaktning och deponering. Idag 
finns ett antal exempel på förorenade områden som åtgärdas med alternativa metoder.  
Ett exempel är Kristianstad kommun, som efter att ha schaktat bort ytligt liggande 
markförorening under 2016 planerar för en sanering på plats.

Vid ett gammalt sågverk i Hjortsberga i Kronobergs län pågår ett arbete med att utforma 
en behandling på plats av grundvatten som förorenats av pentaklorfenol. Detta görs genom 
att i marken injicera ämnen som medför att föroreningen bryts ner. Hjortsberga är också 
ett exempel på objekt med delad finansiering. I detta fall ska en annan part bidra med  
40 procent. Resten bekostas med statliga medel. Vid dessa objekt är tillsynen en viktig för-
utsättning för att den ansvarige ska stå för kostnaden, samt att statliga bidrag ska kunna 
betalas ut till den del av saneringen där ansvarig part saknas. 

Naturvårdsverket beslutade under 2016 om bidrag till Havs- och vattenmyndigheten 
avseende ett uppdrag om hantering av miljörisker vid sjunkna vrak. Projektet har under 
året bland annat upphandlat undersökning och sanering av fartygsvraket Thetis. Under 
2016 har saneringsåtgärderna avslutats och en vägledning tagits fram för hur man tar 
prover i områden med dumpad kemisk ammunition och stridsmedel, främst från andra 
världskriget. 

Statens geotekniska institut (SGI) har under 2016 erhållit 1,5 mnkr för att påbörja  
utlysning av medel inom teknikutvecklingsprogrammet Teknikutveckling och forskning 
inom förorenade områden (Tuffo). Tuffo, som drivs av SGI, ska leda till en effektivare 
och snabbare sanering av förorenade områden. 

INSTRUKTIONEN  
§ 3,13–14p.
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Naturvårdsverket bidrar även med medel för att åtgärda akuta risker när en ansvarig 
verksamhetsutövare inte går att nå, alternativt inte har medel att bekosta en sanering  
exempelvis vid en konkurs. Det kan till exempel handla om att omhänderta farliga  
kemikalier eller förhindra att ledningar fryser sönder. Under 2016 beviljades ett bidrag på 
drygt 1,5 mnkr kronor för omhändertagande av en betydande mängd farliga kemikalier 
som påträffades vid en inspektion av ett företag i Jönköpings kommun. Företaget, som 
nyligen gått i konkurs, efterlämnade skadliga kemikalier och annat farligt avfall i bygg-
nader som var i mycket dåligt skick, varför det förelåg en påtaglig risk för miljöskador.

Finansiering av tillsyn för efterbehandling
Tillsynen är ofta en förutsättning för att en sanering, som ska bekostas av förorenaren, 
ska kunna komma till stånd. Under 2016 fördelade Naturvårdsverket 43,9 mnkr för  
förstärkning av länsstyrelsernas tillsyn, vilket motsvarar cirka 55 tjänster. I detta ligger 
förutom tjänster för förstärkt tillsyn även en tillsynssamordnare för länens tillsynsarbete, 
samordning av juristsamverkansgruppen och rättsfallssamlingen, drift av databasen 
EBH-stödet och webbplatsen EBH-portalen samt expertstöd för tillsynsmyndigheter  
via SGI.

Vägledning och information
För att följa arbetet i landet och bidra till goda exempel där samarbete över läns- och 
kommungränserna pågår, deltar Naturvårdsverket i Glasrikeuppdraget. Uppdraget leds 
av Kronobergs och Kalmar län, är ett samarbete där det tas ett samlat grepp om glasbruk 
som behöver saneras. Konkret innebär det att Naturvårdsverket deltar i projektets arbets-
grupp under möten och workshopar och där tar fram en långsiktig plan för kommande 
saneringar. 

Arbetet för att minska spridningen av PFAS, så kallade högfluorerade ämnen, har  
fortsatt under 2016. I ett myndighetsnätverk har arbete genomförts med att informera 
om myndigheternas olika ansvarsområden. En PFAS-guide för att få kontaktinformation 
finns sedan våren 2016 på Kemikalieinspektionens webbplats. I februari höll 
Naturvårdsverket ett webbinarium i samarbete med SGI för kommuner och länsstyrelser. 
Informationen omfattade vilket lagstöd tillsynsmyndigheterna har i arbetet med 
PFAS-förorenade områden, samt vilka försiktighetsåtgärder som kan behöva vidtas vid 
brandbekämpning, brandövningsplatser och deponier för att minska utsläppen av PFAS. 
Webbinariet filmades och finns tillgängligt på en ny webbsida om tillsyn och PFAS.  

Naturvårdsverket har en modell för att ta fram generella riktvärden för förorenad 
mark för olika ämnen eller grupper av ämnen. Till riktvärdesmodellen hör också ett be-
räkningsprogram som kan användas för att ta fram eller granska platsspecifika riktvär-
den. Modellen har uppdaterats under 2016 och flera nya ämnen och ämnesgrupper har 
lagts till, med fokus på bekämpningsmedel i handelsträdgårdar och organiska tennfören-
ingar som finns i båtbottenfärger. Riktvärdena kan användas som ett verktyg i den risk-
bedömning som görs för att avgöra om ett område behöver efterbehandlas. 

Sanera för bostadsbyggandet 
Behovet av bostäder är stort och antalet förorenade områden är många. Från och med 
2016 finns ett bidrag som kommuner kan söka för att sanera förorenad mark där det ska 
byggas bostäder. Förorenade områden har stor potential när städerna förtätas. Genom  
att bostäder kan byggas på dessa platser kan exploatering av tätortsnära natur minska. 
Detta är ett nytt bidragsområde inom anslaget för efterbehandling av förorenade områden, 
där Naturvårdsverket ska utlysa och fördela medel till de mest prioriterade områdena för 
byggande av bostäder. Regeringen har avsatt 300 mnkr för 2016 och 2017. 

Under 2016 har det varit få sökanden men Naturvårdsverket fattade i juli 2016 det 
första beslutet om bidrag för sanering inför bostadsbyggande. Det rör sig om två fastigheter 
i Sala kommun som är förorenade av metaller från den gamla gruvan i Sala. När marken 
är sanerad kommer man att bygga 86 lägenheter. Saneringen kommer att ske under 2016 
och har beviljats 5,5 mnkr. 
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Det tar tid att få hela systemet på plats och att sprida den kunskap som behövs för att 
kommunernas intresse ska resultera i skarpa bidragsansökningar. Vårt arbete under året 
har fokuserats på att göra anslaget känt samt att ta fram rutiner för handläggningen. 
Mallar, vägledning och en informationsfilm har tagits fram och mycket material finns 
tillgängligt för berörda aktörer på vår webbplats. 

Det nya anslaget marknadsförs genom kontakt med länsledningsgrupp och SKL samtidigt 
som direktkontakt tas med länsstyrelser, kommuner och byggherrar, bland annat via del-
tagande på mässor och platsbesök. Ett stort antal annonseringar har gjorts och artiklar 
publicerats i en mängd fack- och branschtidningar, och några lokalradiointervjuer har  
genomförts. Boverket har spridit information om anslaget under en seminarieserie under 
hösten och publicerat information om anslaget i nyhetsbrev från plattformen för hållbar 
stadsutveckling. Sammanlagt har vi deltagit i tio konferenser eller seminarier under 2016 
för att öka medvetandet och sprida kunskap om bidraget. Vi har fått in få ansökningar 
hittills så arbetet med kommunikation och marknadsföring av det nya anslaget behöver 
fortsätta under 2017.

Klimatklivet

TABELL 42 PRESTATION: KLIMATKLIVET

2014 2015 2016

Prestation: Klimatklivet – antal beslut om fördelning av 
medel 

– 98 487

Vår hanteringskostnad, tkr – 4 900 10 587

Omfattning på anslaget, tkr – 107 000 601 295

Fördelade medel, tkr – 81 705 549 479

Beslutade medel, tkr – 268 781 850 972 

Total investeringskostnad, inklusive den sökandes del, tkr – 685 059 1 958 558

Utsläppsminskning ton/år – 88 137 361 094

Under 2016 har arbetet med stöd till lokala klimatinvesteringar fortsatt. Vi har fördelat 
91 procent av anslaget, vilket är en ökning från 76 procent under 2015. Hanteringskost-
naden för 2016 har fördubblats. Det beror på att vi under 2016 hanterade stödet hela  
året jämfört med 2015 då vi hanterade stödet ett halvår. Vi har också utökat personalstyrkan 
samt att externa kostnader, exempelvis för it och konsulter tillkommit under 2016.  
Inom Klimatklivet har vi under 2016 beviljat ansökningar som har en klimatnytta på 
cirka 1 kg koldioxid ekvivalenter per investeringskrona. 

Under 2016 fick Naturvårdsverket in 1 034 ansökningar om klimatinvesteringar och  
beviljade medel till 487 åtgärder om knappt 851 mnkr. 

Sedan starten 2015 har vi fått totalt 1 721 ansökningar och beviljat medel till 585  
åtgärder om totalt 1 119 mnkr. Intresset för möjligheten att få bidrag för klimatåtgärder 
är stort, och ger oss ett bra urval för att kunna välja de åtgärder som ger störst minskning 
av växthusgaser. Vi har under 2016 upphävt fem beslut på grund av att stödmottagaren 
inte kunde genomföra åtgärden och vi har därmed återkrävt 2,9 mnkr. 

Stödet utgör cirka 40 procent av den totala investeringen. Den innebär att största  
delen av investeringskostnaden står det sökande företaget eller organisationen för själv. 
Tillsammans med stödmottagarens egen del blir den totala investeringen för klimat-
omställningen 2 643 mnkr. 

ÅTERRAPPORTERING  
Bidragshantering 1:18  

Klimatinvesteringar

MILJÖMÅLSRÅDETS  
ÅTGÄRDSLISTA



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016 91

GENOMFÖRA MILJÖPOLITIKEN I SAMVERKAN

Våra bedömningar av hur stora utsläppsminskningar investeringarna ger över tid är  
fortfarande under utveckling tillsammans med övriga berörda myndigheter, men vår  
uppskattning är att åtgärderna inom Klimatklivet beräknas leda till en utsläppsminskning 
med 449 231 ton koldioxid per år. Detta motsvarar 52 600 bensindrivna bilar som kör 
ett varv runt jorden. Utsläppsminskningen är baserad på den förväntade klimatnyttan av 
de beviljade åtgärderna. Klimatklivet förväntas bidra till att minska utsläppen med tio 
procent av det gap som återstår för att nå Sveriges klimatmål 2020. Livslängden för olika 
åtgärder varierar, men i de flesta fall varar de mellan 10 och 25 år, i genomsnitt 16 år. 

Vid bedömningen av ansökningar utvecklar vi kontinuerligt ny praxis. Ett exempel är 
den metod som vi utvecklat i samråd med Energimyndigheten för utsläppsberäkningar. 
Ett annat exempel är kontroll av ursprung för biodrivmedlen för tankstationer, vid  
bedömning av klimatnytta. 

Exempel på beviljade åtgärder är produktion av biogas, byte från olja till biobränsle  
i industrier och fastigheter, lustgasdestruktion i sjukvården, cykelgarage för 
pendling, utbyggnad av cykelvägar, fordonssimulatorer i undervisning, 
tankstationer för biodrivmedel samt laddningsstationer för elbilar. Flest 
beviljade åtgärder finns i åtgärdskategorin laddningsstationer där vi 
fick in 713 ansökningar. Av dessa beviljades 339 ansökningar bidrag 
som i sin tur lett till 5505 nya laddningpunkter sedan Klimatklivets 
start år 2015. Huvuddelen av laddningspunkterna är för publik ladd-
ning. Samtidigt ökar antalet beviljade icke-publika laddningsstationer 
vid bostäder och arbetsplatser jämfört med förra året. Laddinfrastruk-
tur ger möjligheter till en ny fordonsflotta som både ger bättre luft och 
mindre buller, vilket i sin tur ger förutsättningar för en hållbar stadsut-
veckling med bäring på miljökvalitets målet God bebyggd miljö. 

Det är relativt god spridning mellan olika åtgärdskategorier, aktörer, 
branscher och storlek på investering. Merparten av bidragen 2016 gick till 
företag. Därefter fick kommuner eller kommunförbund flest bifall. Kom-
munala bolag och landsting eller regionförbund är tredje största gruppen, 
som följs av bostads rättsföreningar, stiftelser och ideella föreningar. 

Den åtgärdskategori som ger störst beräknad utsläppsminskning är transporter,  
117 707 ton koldioxid per år. Huvuddelen av de beviljade ansökningarna i denna kategori 
är tanksstationer för olika biodrivmedel såsom biogas, ED95 eller HVO som ersättning 
för bensin och diesel. Åtgärder för produktion av biogas ger näst störst beräknad utsläpps-
minskning, 106 219 ton koldioxid per år. De biogasanläggningar som fått stöd från Klimat-
klivet beräknas öka produktionen av biogas med cirka 20 procent i Sverige. Den ökade 
biogasproduktionen sker både genom utbyggnad av nya samt utveckling av befintliga  
anläggningar. Detta betyder att stora mängder diesel för transporter samt gasol och olja 
för industrin kan ersättas med biogas från nya och utbyggda biogasanläggningar. 

Naturvårdsverket har under 2016 fortsatt att utveckla samarbetet med såväl länsstyrelser, 
som centrala myndigheter för genomförandet av Klimatklivet. Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket samordnar tillsammans satsningarna inom laddinfrastruktur. Vi har, 
tillsammans med Energimyndigheten och Trafikverket, tagit fram en policy för alternativa 
drivmedel Andra centrala myndigheter såsom Jordbruksverket, Boverket, och Transport-
styrelsen, ger vid behov expertstöd inom sina respektive områden. 

5505
nya laddningspunkter 

Klimatklivet
Klimatklivet har sedan sin start 
2015 kunnat bidra till ökade 
möjligheter att ladda elbilar.

Sveriges miljökvalitetmål  
Begränsad klimatpåverkan.
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Under handläggningen av ansökningar har det framkommit ett antal områden där det 
finns behov av att förtydliga klimatklivsförordningen för att uppnå större klimatnytta.  
I februari 2016 gjorde Naturvårdsverket en hemställan till regeringen om tre ändringar 
av förordningen för Klimatklivet. Regeringen ändrade sedan förordningen enligt hemställan. 
Förändringarna innebär mer likvärdiga förutsättningar för stöd till andra sökanden än 
företag och snabbladdningsstationer. En justering av tiden för slutredovisning gjordes 
också för att öka förutsättningarna för att ge stöd till fleråriga beslut som ger klimatnytta.

Utöver begränsad klimatpåverkan bidrar åtgärderna även till uppfyllandet av andra 
miljökvalitetsmål och samhällsnyttor. Flera av klimatåtgärderna minskar belastningen  
av föroreningar till luft, till exempel av partiklar och kväveoxid. Mer än hälften av de  
beviljade medlen 2016 kan även tillgodoräknas i bättre luftkvalitet. Exempelvis ger 10 mnkr 
i stöd för cykelsatsningar en möjlig minskning med cirka 484 000 mil vägtransporter  
per år. Andra satsningar som görs inom transporter såsom utveckling av smartare trafik-
signaler, bidrar till bättre trafikflöden. Ett annat exempel handlar om satsningar på  
landström, som innebär att både fartyg och hamnar anpassas för att fartyg ska kunna 
anslutas till det vanliga elnätet via en elkabel. Det bidrar även till minskat buller. 

  Klimatklivet bidrar med stor utsläppsminskning 
Ackumulerad minskning av växthusgaser för 2015 och 2016.  
Åtgärdernas genomsnittliga livslängd är 16 år.
Sveriges miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan.

Åtgärdskategori

Utsläppsminskning  
CO2 per år (ton)

106219

41 728

30 126

14 302

18 133

15 833

9 648 6 825 5 160

Transport Produktion  
biogas

Energi-
konvertering

Övrigt Laddstation Energi-
effektivisering

Gasutsläpp Informations-
insatser

Fordon Infrastruktur Avfall

117 707

85 547

Total ackumulerad minskning 449 231
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Vägledning och information
Vi vägleder i första hand länsstyrelserna så att de i sin tur kan vägleda de som söker bidrag 
för lokala klimatinvesteringar. Vägledningen är avgörande för att de ansökningar vi får 
in ska motsvara syftet med stödet. Vi har utvecklat vår vägledning och informationen på 
vår webbplats, samt sammanställt resultat och vägledning i återkommande utskick och 
informationsutskick via e-post. Möten och webbinarier är kompletterande kanaler för 
vägledning och information. För laddinfrastruktur har Energimyndigheten en särskild 
roll att utveckla vägledning, prioriteringar och beräkningar. Även dessa kommuniceras 
via Naturvårdverkets webbplats. 

Vi har deltagit i 33 seminarier och konferenser sedan 2015. Syftet med Naturvårdsverkets 
deltagande vid seminarier, konferenser och mässor är att sprida information om Klimat-
klivet för att få ansökningar med bra klimatnytta, samt att sprida erfarenheter från  
Klimatklivet så att andra kan göra liknande satsningar utan stöd. Kommunikationen  
syftar också till att nå allmänheten för att sprida information om vad som går att göra 
för att vi ska klara klimatmålen.

Utförligare lägesbeskrivning av arbetet med Klimatklivet för 2016 skickades till  
Miljö- och energidepartementet i mars och augusti 2016.

BETYDELSEFULLT 
DELSTEG  
Klimat och luft
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8. Vår direkta miljöpåverkan

Ett framgångsrikt eget miljöarbete är en trovärdighetsfråga för Naturvårdsverket 

som nationell miljömyndighet. Direkt miljöpåverkan är därför ett centralt 

perspektiv i myndighetens strategiska plan. För att identifiera betydande  

direkt miljöpåverkan genomför vi en årlig miljöutredning. Miljöutredningen 

är en inventering, värdering och analys av de direkta miljöaspekterna  

från föregående år. I analysen bedöms vår verksamhet mot de nationella 

miljökvalitetsmålen och följs upp med hjälp av nyckeltal.

Sammanfattande resultatbedömning
År 2015 utvidgades tillämpningsområdet för vår direkta miljöpåverkan till att förutom 
kontoren även innefatta byggnaderna på våra fastigheter. Kunskapen om vår direkta  
miljöpåverkan har under året ökat genom uppföljning och tolkning av innebörden i 
Naturvårdsverkets uppdragsavtal om fastighetsförvaltning samt i fyra leverantörsavtal. 
Detta förväntas leda till ökad kunskap och förståelse för hur vi fortsättningsvis ska tolka 
och hantera direkt miljöpåverkan i användningen av våra anslag samt minska den direkta 
miljöpåverkan i enlighet med effektmålet på tre års sikt. 

Inom projektet Utökad energikartläggning inventerades Stockholmskontorets energi-
system för att identifiera områden med potential att minska energianvändningen och  
därmed kostnaderna samt miljöpåverkan. Åtgärder är föreslagna men ännu inte vidtagna 
i avvaktan på kommande hyresförhandling. I början av 2016 togs det nyligen installerade 
uppföljningssystemet i bruk och under 2016 har en tydligt minskad energianvändning  
noterats.

Under 2016 bröts trenden med färre antal flygresor, både inrikes och utrikes. Det totala 
antalet mil med flyg har därmed ökat. Varje enskild tågresa var i snitt längre under 2016 
jämfört med 2015, så antalet tågresor har minskat men kilometerantalet ökat. Vi använder 
oss idag mer av videokonferenser och kommunikationsverktyget Lync, men vi ser ännu 
ingen effekt i form av ett totalt minskat resande. 

Vi ska vara ett föredöme
Det finns både interna och externa förväntningar och krav på att Naturvårdsverket ska 
vara ett föredöme i arbetet med minskad direkt miljöpåverkan. Vi har också ett uppdrag 
att driva på arbetet med att minska den direkta miljöpåverkan från all statlig verksamhet. 
Nedan presenteras Naturvårdsverkets interna mål för arbetet med direkt miljöpåverkan. 

1.  Vårt arbete med miljöutredningar leder till minskad direkt miljöpåverkan  
när våra anslag används 

Ett arbete pågår med att identifiera anslagens betydande direkta miljöpåverkan och  
motsvarande avtal. Strategin innebär att vi genom uppföljning ska säkra att våra externa 
utförare och leverantörer följer de miljökrav vi ställt i avtalen. Det gäller såväl avtal som 
sluts i samband med upphandlingar, avrop mot ramavtal, som genom överenskommelser 
med andra statliga myndigheter och institutioner. Arbetet med att implementera processen 
att integrera både miljökraven och deras mätetal i avtalsvillkoren påbörjades under 2014 
och pågår fortfarande. Första fasen med fokus på miljökrav för energi, transporter, it,  
avfall samt livsmedel avslutas under 2016. Alla är områden där Naturvårdsverkets  
verksamhet medför jämförelsevis stor miljöpåverkan. 

De miljökvalitetsmål som berörs är Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt, 
Frisk luft och Giftfri miljö.
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2.  Vi är ett föredöme inom staten vad gäller energieffektivisering av våra kontorslokaler 
Strategin för effektiv energianvändning omfattar våra kontor i Stockholm och Östersund. 
Användningen av brukarenergi i Östersundsfastigheten har under 2016 stigit, medan  
förbrukningen av fastighets- och värmeenergi har sjunkit jämfört med tidigare år. Detta 
trots att den tänkta energikartläggningen i Östersund är framskjuten till kommande 
hyres förhandling. Användningen av energi i Stockholmsfastigheten har under 2016 sjunkit 
då de åtgärder som genomfördes 2015 har fått effekt. Det nyinstallerade styrsystemet ger 
kvalitetssäkrade uppgifter. 

De miljökvalitetsmål som berörs är Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt, 
Frisk luft och Giftfri miljö.

3. Vår teknik och våra arbetssätt gör det möjligt att minimera miljöpåverkan av vårt resande 
Strategin innebär att vi ska arbeta för att minska utsläppen både från vårt eget, men också 
från våra samarbetspartners resande. Det kräver ett delvis annat arbetssätt än det vi har 
idag. På grund av resursbrist är kartläggningen av verksamhetens behov av resfri mötes-
teknik framskjuten till dess att resurser är tillsatta. Under året har vi fokuserat på drift 
och utveckling av tekniktillgänglighet i våra lokaler. Vi har aktivt deltagit i vidareutveckling 
och utbildning av medarbetare inför webbmöten. En faktor som bidragit till framgången 
är det stöd från avdelningen för verksamhetsstöd som medarbetare erhåller vid produktion 
och support av resfria möten. Tekniken används både på nationell och på internationell nivå.

Målet 2016 att öka antalet inrikes tågresor har inte uppnåtts. Nattåget tur och retur 
Stockholm-Östersund lades ner, och både interna och internationella möten har förlagts 
till Östersund. För att få en rimlig arbetssituation har fler medarbetare tagit flyget samtidigt 
som nyanställda med placeringsort Östersund har arbetat internationellt. De miljökvalitets-
mål som berörs är Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt, Frisk luft och 
Giftfri miljö.

TABELL 43 ANTAL INRIKES RESOR OCH RESFRIA MÖTEN

2014 2015 2016

Inrikes flygresor 902 982 1 353

Inrikes tågresor 1 891 2 294 2 191

Resfria möten 5 154 15 573 18 515
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9. Kompetensförsörjning

Med kompetensförsörjning avses den process i organisationen som syftar till 

att fortlöpande säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens 

mål. Viktiga faktorer i den strategiska kompentensförsörjningsprocessen är 

att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla och avveckla kompetens.

Sammanfattande resultatbedömning 
Inom ramen för arbetet med att förnya Naturvårdsverket har under 2016 en ny organisation 
tagits fram, vilken trädde i kraft den 1 januari 2017. En viktig del i detta har varit organisa-
tionens kompetensförsörjning. Chefsuppdragen har utlysts internt, vilket bidragit till intern 
rörlighet och ökade möjligheter till nya roller och utmaningar för medarbetarna. Rekryte-
ring är en viktig strategisk uppgift som sedan i år baseras på kompetensbaserad rekryte-
ringsmetodik och förbättrat stöd genom hela rekryteringsprocessen. 

Den höga arbetsbelastningen är oroväckande och en utmaning för Naturvårdsverket. 
Viktiga åtgärder för att komma till rätta med den är ett intensifierat systematiskt arbets-
miljöarbete samt stödresurser via företagshälsovården och personalstödet. Under året har 
vi kunnat notera en kraftig minskning av sjukfrånvaron i hela organisationen. 

Under året har vi även erbjudit praktik till nyanlända och personer med funktionsned-
sättning. Förutom givande utbyte av kunskap och erfarenhet har syftet varit att underlät-
ta för praktikanterna att komma vidare på arbetsmarknaden. Utvärderingar visar att 
praktiken haft en rad positiva effekter såsom språkträning och inblick i svenskt arbetsliv. 
En satsning på ökad studentsamverkan är en annan del som, förutom positiv respons på 
kort sikt, främjar vår långsiktiga kompetensförsörjning.

Kompetenta medarbetare med stimulerande arbetsuppgifter  
och hälsosam arbetsmiljö 
Detta långsiktiga mål har förtydligats i tre delmål: 

1. Vi har en rimlig arbetsbelastning
För att vi ska kunna nå våra mål är det avgörande att vi har en rimlig arbetsbelastning och 
hälsosam arbetsmiljö. Den höga arbetsbelastningen är en identifierad verksrisk och något 
som även lyfts av internrevisionen. Vi bedömer att vår nya organisation kommer att ge ännu 
bättre arbetsförutsättningar då organisationen kommer att ha färre chefsnivåer, begränsat 
antal medarbetare per chef och därmed färre överlämningar. 

I vårt arbetsmiljöarbete har vi tagit hjälp av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om  
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). För att uppmärksamma risker och snabbt  
åtgärda dessa har vi även intensifierat vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), med 
tätare uppföljningar i hela organisationen. Utifrån OSA-föreskriftens krav har utbildningar 
genomförts för att stärka chefers kompetens i att förebygga och hantera konflikter. 

Avonova är sedan juli 2016 Naturvårdsverkets nya samarbetspartner gällande före-
tagshälsovård och vi har byggt upp ett viktigt kontaktnät med nyckelkompetenser för att 
effektivt förebygga ohälsa och tidigt sätta in åtgärder. Vi har sedan tidigare en lösnings-
fokuserad rådgivning som alla medarbetare har tillgång till via vårt personalstöd hos 
Falck Healthcare. Stödet är en mycket uppskattad tjänst med hög nyttjandegrad, med 
syfte att minska risken för ohälsa och sjukskrivning. Under året ser vi också en glädjande 
minskning av både den korta och långa sjukfrånvaron, för både kvinnor och män och i 
alla åldersgrupper. Sjukfrånvaron har sjunkit från 4,2 procent 2015, till 2,9 procent 2016.
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2. Vi har rätt kompetens och utvecklar den i takt med omvärlden
För att nå vårt övergripande mål krävs att vi har effektiva och kvalitetssäkrade processer 
och metoder för strategisk kompetensförsörjning, rekrytering, kompetensutveckling och för 
kompetensanalyser där vi kan kartlägga vilka kompetenser vi har och vilka vi saknar. Med 
rätt kompetensutvecklingsinsatser säkerställer vi också att våra medarbetare upprätthåller 
den kompetens som efterfrågas och har drivkraft att utvecklas. 

Under året har vi bemannat den nya organisationen som trädde i kraft den 1 januari 
2017. Huvudregeln har varit att medarbetarna följer sina nuvarande arbetsuppgifter,  
vilket gör att den nya organisationen haft en god kompetensförsörjning redan från start. 
Samtidigt medför organisationsförändringen att medarbetare lämnar över respektive tar 
emot arbetsuppgifter från kolleger, vilket kan innebära utrymme för kompetensutveckling.

I syfte att stimulera till intern rörlighet och möjliggöra utveckling för medarbetare som 
önskar gå in i chefsuppdrag har chefsuppdragen i den nya organisationen utlysts internt. 
Sex medarbetare har gått till chefsroller, tre befintliga chefer går in i en chefsroll på högre 
organisatorisk nivå och sex chefer har rekryterats externt. De flesta övriga chefer har fått 
nya utmaningar i sina uppdrag. 

Projektet med att effektivisera och standardisera Naturvårdsverkets rekryteringar, 
som påbörjades 2015, är nu implementerat. Kompetensbaserad rekryteringsmetodik ge-
nomsyrar hela rekryteringsprocessen, vilket ökar möjligheten till likabehandling och 
minskar risken för diskriminering. Ett nytt webbaserat rekryteringsverktyg är upphand-
lat och implementerat som effektivt stöd i hela rekryteringsprocessen.

Under året har en ökad satsning på studentsamverkan genomförts för att etablera kon-
takt med potentiella framtida medarbetare redan under studietiden. En strukturerad in-
tern process för hantering av praktikuppdrag och sommarjobb har utvecklats och 
Naturvårdsverkets externa webbplats har förbättrats med tanke på målgruppen studen-
ter. Fem innovationsworkshoppar har genomförts inom jakt- och viltområdet, där 150 
studenter från totalt tio lärosäten på fem orter har deltagit. Naturvårdsverket har fått nya 
perspektiv samtidigt som studenter fått chansen att bidra med sin kompetens i verkliga 
hållbarhetsutmaningar.

Under 2016 har en treårig plan tagits fram som stöd för att främja lika rättigheter och 
möjligheter i organisationen. Planen utgår från diskrimineringslagen och består av defi-
nierade mål, aktiviteter och uppföljningsdelar. Vidare har Naturvårdsverket erbjudit 
praktik till 11 nyanlända respektive 2 personer med funktionsnedsättning. Syftet med 
praktiken har varit kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att bidra till en snabbare väg vi-
dare i arbetslivet. Utvärderingar visar att praktiken haft en rad positiva effekter, exempel-
vis avseende språkträning och inblick i svenskt arbetsliv. Genom ett aktivt arbete med 
jämställdhet och mångfald hoppas vi kunna öka Naturvårdsverkets attraktionskraft samt 
kvaliteten i vårt arbete genom att vi bättre kan förstå och möta samhällets behov.

Naturvårdsverket gick under 2016 in i projektet Rörlighet i staten, ett samarbetspro-
jekt med näringsdepartementet och 14 andra myndigheter. Syftet är att underlätta en 
gränslös utveckling som bidrar till att göra staten till Sveriges bästa arbetsplats. Ett antal 
medarbetare och chefer har gått med i nätverk och mentorprogram. Effekten är ett ökat 
kontaktnät, omvärldsspaning och förstärkta yrkesroller. 

3. Vi har ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov
I syfte att skapa mesta möjliga miljönytta, har vi kontorslösningar som erbjuder och möjlig-
het för medarbetarna att välja arbetsplats efter behov, enskilt eller i grupp.

Under året färdigställdes en förstudie av hur medarbetarna använder lokalerna och 
vilka behov deras arbetsuppgifter medför. Förstudien har utgjort underlag för ett beslut 
om att fram till år 2019 förändra lokalerna i en riktning som medger en mångfald av ar-
betsmiljöer med möjlighet till både samverkan och koncentration för alla medarbetare.
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Under hösten genomfördes omflyttningar i lokalerna med anledning av den nya organisatio-
nen, som trädde i kraft den 1 januari 2017. Alla medarbetare har i möjligaste mån placerats 
så att det stödjer syftet med organisationsförändringen och medger samverkan både inom 
den egna enheten och med den övriga organisationen.

Nyckeltal kompetensförsörjning
Naturvårdsverket hade i medeltal 519 medarbetare under 2016, jämfört med 509 år 2015. 
Av dessa är 65 procent kvinnor, i likhet med fjolåret. Andelen kvinnliga chefer har minskat 
från föregående år, från 59 procent 2015 till 55 procent 2016. 
Under 2016 var medelåldern hos våra medarbetare 47 år, i likhet med 2015. Vad gäller ål-
dersfördelning utifrån kön har störst förändringar skett i gruppen kvinnor 41–45 år, som 
ökat med fem personer, och i gruppen kvinnor mellan 51–60 år, som även den ökat med fem 
personer jämfört med året innan. Störst förändring har skett i gruppen kvinnor yngre än 40 
år, som minskat med nio personer och gruppen män under 40 år som har minskat med två 
personer. 

Den genomsnittliga anställningstiden är tio år, i likhet med fjolåret. Personalomsätt-
ningen var under året 10,1 procent, vilket är lägre än föregående år, då den låg på 10,5 
procent.

TABELL 44 ÅLDERSFÖRDELNING PER KÖN, TOTALT ANSTÄLLDA (PER 31 DECEMBER 2016)

2014 2015 2016

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

<=40 år 46 91 52 104 50 95

41–45 år 25 58 34 51 33 56

46–50 år 31 61 28 60 29 59

51–60 år 42 88 46 95 47 100

61–65 år 22 28 19 30 18 30

>= 66 år 6 4 5 4 4 3

Summa 172 330 184 344 181 343

TABELL 45 ANSTÄLLDA, MEDELTAL

År Anställda Män Kvinnor

2016 519 35% 65%

2015 509 35% 65%

2014 504 35% 65%



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016 99

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

TABELL 46 ANSTÄLLDA PER KOMPETENSKATEGORI, MEDELTAL

År Stöd Kärn Ledning

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt

2016 27 94 135 215 22 26 519

2015 28 98 127 207 20 29 509

2014 29 99 127 203 18 27 504

TABELL 47 SJUKFRÅNVARO I PROCENT

Sjukfrånvaro 2014 2015 2016

Total sjukfrånvaro i förhållande till  
den sammanlagda arbetstiden

4,20% 4,40% 2,80%

Kvinnor 4,40% 5,00% 3,30%

Män 3,80% 3,30% 1,90%

Andelen av total sjukfrånvaro som har  
varat sammanhängande i en period om  
60 kalenderdagar eller mer

61,80% 59,70% 56,30%

Kvinnor 59,70% 57,00% 55,00%

Män 66,60% 68,00% 60,60%

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och 
yngre i förhållande till den sammanlagda  
ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen

1,30% 2,10% 1,20%

Kvinnor 1,90% 2,30% 1,50% 

Män 0,60% 1,50% 0,40% 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i 
förhållande till den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden för den åldersgruppen

4,00% 3,80% 2,50%

Kvinnor 4,80% 5,30% 3,50%

Män 2,30% 1,00% 0,80%

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller 
äldre i förhållande till den sammanlagda  
ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen

4,50% 5,30% 3,30%

Kvinnor 3,90% 4,80% 3,20%

Män 5,50% 6,10% 3,50%
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10. Miljömålsrådets åtgärdslista

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka de berörda myndig-

heternas roll i genomförandet av miljöpolitiken. 2016 var Miljömålsrådets 

första år. Första mars 2016 lyfte Miljömålsrådet 44 samverkansåtgärder,  

där tanken var att bidra till att Sveriges miljömål uppfylls och att stärka  

samarbetet mellan myndigheterna. Naturvårdsverket drev fyra av dessa  

åtgärder, och medverkade i 28 åtgärder som andra myndigheter drev.  

Ordförande i Miljömålsrådet är Maria Wetterstrand, ledamöterna är  

generaldirektörerna för 16 nationella myndigheter och en landshövding, 

som representerar länsstyrelserna.

Samverkansåtgärd
Naturvårdsverkets 

roll
Redovisas  
på sidan Deltagande myndigheter

HÅLLBARA TRANSPORTER

Fossilfria och hållbara  
transporter

Deltar Energimyndigheten i samverkan med i första 
hand Transportstyrelsen, Trafikverket,  
Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket

EKONOMI, TILLVÄXT OCH KONSUMTION

Initiativ till myndighetssamver-
kan kring frågor som rör hållbar 
utveckling i förhållande till barn 
och unga

Deltar Konsumentverket i samverkan med i första 
hand Folkhälsomyndigheten, Livsmedels-
verket, Energimyndigheten, Boverket och 
Skolverket

Utveckla Hallå konsument Deltar Konsumentverket i samverkan med 
Naturvårdsverket, Livsmedelsverket,  
Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten, 
Boverket och Läkemedelsverket

Förstudie om vägledning om 
miljöbedömningar och vägning 
av olika samhällsmål

Driver Åtgärden  
finns beskriven 

i kapitel 7

Naturvårdsverket i samverkan med Boverket, 
Folkhälsomyndigheten, Riksantikvarieämbetet, 
SGU och länsstyrelserna

Miljöintegrering Deltar Tillväxtverket i samarbete med Energimyndig-
heten samt länsstyrelserna och de regionalt 
utvecklingsansvariga aktörerna

Hållbart företagande Deltar Tillväxtverket i samverkan med Kemikalie-
inspektionen, Naturvårdsverket (och  
Konsumentverket)
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Samverkansåtgärd
Naturvårdsverkets 

roll
Redovisas  
på sidan Deltagande myndigheter

ENERGI/BIOENERGI

Uppdatering av riksintressen  
för energiproduktion och  
energidistribution

Deltar Energimyndigheten i samverkan med  
andra berörda riksintressemyndigheter  
samt länsstyrelserna

Utveckling av metodik  
för konsumtionsbaserad  
energi användning

Deltar Energimyndigheten i samverkan med 
Naturvårdsverket, Konsumentverket,  
länsstyrelserna och SCB

Förbättrad statistik för  
uppföljning av småskalig  
vedeldning

Deltar Energimyndigheten i samverkan med 
Naturvårdsverket samt Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap och Svenska 
Miljöemissionsdata (SMED)

Möjligheter och hinder för  
bioenergiproduktion inom 
svenskt jord- och skogsbruk

Deltar Skogsstyrelsen i samverkan med  
Energimyndigheten, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna

Energiproduktion av biomassa 
från infrastruktur

Deltar Trafikverket i samverkan med Energimyndig-
heten och Naturvårdsverket

GIFTFRI MILJÖ

Åtgärder i anslutning till  
strategi för att främja giftfria 
och resurseffektiva kretslopp 
inom kemikalie lagstiftningen

Deltar
Kemikalieinspektionen i samverkan  
med Naturvårdsverket, Tillväxtverket  
och länsstyrelserna

Åtgärder för alternativ till  
kemisk bekämpning av  
växtskadegörare

Deltar
Kemikalieinspektionen i samverkan  
med Jordbruksverket, Naturvårdsverket  
och Formas

National hub inom ramen för 
European Human Biomonitoring 
Initiative (EHBMI)

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 5 

Naturvårdsverket i samverkan med bland  
andra Folkhälsomyndigheten, Kemikalie-
inspektionen och Livsmedelsverket

GRÖN INFRASTRUKTUR OCH LANDSKAP

Genomför handlingsplaner  
för grön infrastruktur

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 7

Naturvårdsverket i samverkan med länsstyrel-
serna, Havs- och vattenmyndigheten,  
Jordbruksverket, Boverket, Trafikverket, 
Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet  
och SGU

Regional landskapsanalys  
(test av)

Deltar

Trafikverket i samverkan med Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, 
Skogsstyrelsen, Boverket, Havs- och vatten-
myndigheten och länsstyrelserna

Övergångszoner mellan skogs- 
och jordbruksmark – sektors-
övergripande samarbete för  
att gynna biologisk mångfald, 
landskapets gröna infrastruktur 
och ekosystemtjänster

Deltar

Jordbruksverket i samverkan med  
Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, SGU och  
Riksantikvarieämbetet
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Samverkansåtgärd
Naturvårdsverkets 

roll
Redovisas  
på sidan Deltagande myndigheter

Utveckla vägledning om  
terrängkörning

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 7 

Naturvårdsverket i samverkan med  
Trafikverket, Transportstyrelsen och  
länsstyrelserna

HAVS- OCH VATTENFÖRVALTNING

En samordnad plan för  
genomförande av åtgärder  
enligt havsmiljöförordningens 
åtgärdsprogram

Deltar
Havs- och vattenmyndigheten i samverkan 
med Naturvårdsverket, Jordbruksverket,  
Boverket och länsstyrelserna

Genomförande av planen för ett 
utökat skydd och förvaltning av 
marina områden

Deltar
Havs- och vattenmyndigheten i samverkan 
med Naturvårdsverket och länsstyrelserna

Utveckling av strategin för  
åtgärder inom vattenkraften

Deltar

Havs- och vattenmyndigheten i samverkan 
med Energimyndigheten, Svenska kraftnät, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelserna

Kostnadseffektivare vattenskydd Deltar
Trafikverket i samverkan med Havs- och  
vattenmyndigheten, SGU, Naturvårdsverket 
och länsstyrelserna

Åtgärder mot PFAS-spridningen 
i ytvatten, grundvatten och 
dricksvatten, nationell samverkan

Deltar

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen 
i samverkan med Naturvårdsverket, Sveriges 
Geologiska Undersökning, Sveriges Geotek-
niska Institut, Havs- och vattenmyndigheten, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
samt länsstyrelserna

Båtbottenfärger och miljöfarliga 
färgrester

Deltar
Transportstyrelsen i samverkan med Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 
Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Plattformen för hållbar  
stadsutveckling

Deltar

Boverket i samverkan med övriga plattforms-
myndigheter – Trafikverket, Tillväxtverket,  
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, samt 
Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, 
länsstyrelserna, SGU och Skogsstyrelsen

Stadsmiljöavtal 2.0 Deltar

Boverket i samverkan med Trafikverket,  
Folkhälsomyndigheten, Energimyndigheten, 
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket  
och länsstyrelserna

Barns och ungas miljöer  
– nationell samordning

Deltar

Konsumentverket och Kemikalieinspektionen, 
Boverket i samverkan med Folkhälsomyndig-
heten, Naturvårdsverket och Strålsäkerhets-
myndigheten
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Samverkansåtgärd
Naturvårdsverkets 

roll
Redovisas  
på sidan Deltagande myndigheter

RESURSEFFEKTIVITET

Nationell samverkan, minskat 
matsvinn i livsmedelskedjan

Deltar
Livsmedelsverket i samverkan med 
Naturvårdsverket, Jordbruksverket och  
länsstyrelserna

NATURVÅRDSVERKETS EGNA ÅTGÄRDER

Viltstrategins viktigaste  
(konferensen Skogens guld,  
nyhetsbrev om vilt och jakt,  
viltförvaltningsstrategiskt råd)

Driver

Åtgärden  
finns beskriven 

i kapitel  
5 och 7 

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand

Informationsförsörjning kring  
Industriemissionsdirektivet (IED)

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 5

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand

Klimatklivet Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 7 

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand

Ny miljömålsportal Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 5

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand

Hållbar stadsutveckling  
(inriktningsdokument för  
hållbar stadsutveckling samt 
Kretsloppstaden 2.0)

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 6

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand

Strategisk plan för nästa  
fördjupad utvärdering av  
miljökvalitetsmålen

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 5

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand

Tillsynsplan producentansvar 
förpackningar och returpapper

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 7

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand

Sanering och återställning  
av förorenade områden för  
bostadsbyggande

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 7

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand

Miljöbalksprojektet, lokalise-
ringsprincipen som exempel

Driver
Åtgärden  

finns beskriven 
i kapitel 7 

Åtgärd som Naturvårdsverket gör på egen hand
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REDOVISADE REGERINGSUPPDRAG

11. Redovisade regeringsuppdrag
Dep. Inkom Sakfråga Ärendenummer Redovisat

M

140912

Uppdrag om genomförandet av systemen med producent-
ansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och 
batterier

Särskilt uppdrag 2014-08-28

M2014/1900/Ke

NV-06387-14 2016-01-28

M 

RB 15

Uppdrag att utreda förutsättningar för och om möjligt  
föreslå nya finansierings former för kostnadseffektiv  
efterbehandling av förorenade områden

NV-00315-15 2016-01-28

M

RB 15

Uppdrag att i samarbete med Riksantikvarieämbetet  
redovisa hur samverkan mellan naturvård och kultur-
miljöarbete fungerar rörande förvaltningen av natur- och 
kulturreservat

NV-00318-15 2016-03-10

M

151119

Uppdrag om minskad förbrukning av plastbärkassar NV-08250-15 2016-03-15

M

RB 15

Uppdrag att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, 
Kemikalie inspektionen, Livsmedelsverket och Sveriges 
geologiska undersökning samt efter hörande av Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap och andra berörda 
myndigheter genomföra en screening av förekomsten av 
miljögifter

NV-00305-15 2016-03-31

M

150219

Uppdrag att förbereda för tillämpning av EU:s förordning 
om genomförande av Nagoyaprotokollet

NV-01789-15 2016-03-31

M

RB 16

Information om allemansrätten NV-00107-16 2016-05-26

M

151015

Regeringsuppdrag att analysera torv utvinningens  
klimat- och miljöpåverkan

NV-06808-15 2016-06-22

Fi

160407

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag 
för Sveriges genomförande av Agenda 2030

NV-03115-16 2016-08-25

M

150212

Uppdrag att förbereda för ett genom förande av ett  
lavinprognosprogram för den svenska fjällkedjan

NV-01956-15 2016-08-25

M

RB 15

Uppdrag att analysera dagens avfalls flöden och hur de 
förväntas utvecklas, hur dessa avfallsflöden kan förväntas 
tas om hand samt hur kapaciteten för olika typer av  
avfallsbehandling kan förväntas utvecklas

NV-00316-15 2016-09-22

M

140903

Uppdrag att utveckla förslag om hantering av textilier

Särskilt uppdrag 2014-08-28

M2014/I90l/Ke

NV-06147-14 2016-09-26

M

RB 16

Stärkt kommunikation om miljömålen NV-00105-16 2016-09-29

N

RB 16

Jakt på allmänt vatten NV-00115-16 2016-10-27
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REDOVISADE REGERINGSUPPDRAG

Dep. Inkom Sakfråga Ärendenummer Redovisat

M

RB 16

Åtgärder för minskad nedskräpning NV-00101-16 2016-10-27

N

RB 16

Regelförenklingar ifråga om viltvårdsområden NV-00114-16 2016-11-28

M

150116

Uppdrag, i samverkan med Kemikalieinspektionen, att 
som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra 
till arbetet med farliga ämnen i ett livscykelperspektiv 

Särskilt uppdrag 2015-01-08

M2015/376/Ke

NV-00433-15 2016-12-01

M

160519

Regeringsuppdrag om Grön infrastruktur, ekosystem-
tjänster och Miljöbalken kap. 7 och 12.6

NV-04871-16 2016-12-05

RB 16 Strategi för Naturvårdsverkets arbete med 3R-frågor NV-00113-16 Årsredovisningen 
2016
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12. Våra insatser för 
miljökvalitetsmålen

Detta kapitel innehåller ett urval av de insatser som under året bidragit till 

arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet. 

Insatserna kan påverka flera av Sveriges miljömål samtidigt, men är sorterade 

under det eller de miljömål vi bedömer som viktigast i förhållande till insatsen. 

Aktiviteter vars effekt bidrar till flertalet eller samtliga miljökvalitetsmål har 

lagts under generationsmålet. 

GENERATIONSMÅLET OCH SAMTLIGA 
MILJÖKVALITETSMÅL

Insats
• Levererat Årlig uppföljning 2015

• Upprättat en strategisk plan inför kommande 
fördjupade utvärdering

• Arbetat med förslag till indikatorer för  
generationsmålet och genomfört översyn  
av indikatorer för miljökvalitetsmålen 

• Samordnat myndigheternas uppföljning  
av samt kommunikation om miljömålen

• Genomfört konkreta insatser med ledning 
av Miljömålsrådets åtgärdslistor 

• Utvecklat stöd via Plattformen för samhälls-
ekonomisk analys inom miljömålssystemet

• Fördelat medel för regional miljömåls-
uppföljning och samverkan med RUS

• Fördelat medel för strategiskt viktiga  
styrmedelsanalyser och utvärderingar 

• Påbörjat utveckling av ny miljömålsportal, 
sverigesmiljömål.se

• Väglett och samordnat arbetet för  
miljöledning i staten

• Stärkt miljöbalken som verktyg  
i samhällsutvecklingen

• Stärkt vårt deltagande i prövning av  
miljöfarliga verksamheter

• Genomfört den årliga uppföljningen  
av miljötillsynen 

• Utvecklat vägledningsarbetet med  
fler vägledningar och webbinarier

• Utlyst forskningsprogram om tillämpning 
och utveckling av miljölagstiftningen

• Förstärkt miljöinformationsarbetet och tagit 
fram en myndighetsgemensam strategi för 
hantering av miljödata

• Levererat årlig redovisning av hur vi arbetar 
för ökad service, minskad handläggningstid 
och ökad förståelse för företagens villkor

• Utvecklat bilateralt samarbete med Sydafrika 
avseende hållbar avfallshantering

• Gett Serbien stöd i förberedelserna för 
kommande förhandlingar om EU-anslutning

• Utlyst forskningsmedel för syntesarbete om 
förvaltning av ekosystem i ett föränderligt 
klimat

• Samverkat i program om informations-
försörjning enligt IED och arbetat med  
att utveckla vägledning för IED

• Verkat för en högre miljöambition i arbetet 
med IED genom att påverka BAT-slutsatser 
och BREF-dokument

• Förberett vägledning och gett stöd vid  
hantering av remissvar avseende ändringar 
av miljöprövningsförordning

• Bidragit till att tydliggöra kopplingarna 
mellan hälso- och miljöproblem via WHO:s 
globala arbete 

• Varit nationell hub för ett europeiskt  
initiativ om hälsorelaterad miljöövervakning 
och forskning

• Bidragit med underlag till Sveriges  
genomförande av FN:s hållbarhetsmål,  
Agenda 2030 

• Förberett för tillämpning av EU:s förordning 
om genomförande av Nagoyaprotokollet 
(ABS-förordningen)

• Deltagit i ett nordiskt ekosystembedömnings-
projekt som bidrar till den mellanstatliga 
plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES)

• Arbetat med genomförande av uppdrag om 
ökad kommunikation om ekosystemtjänster
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• Inlett bilateralt samarbete med Brasilien 
om tillståndsprocesser, miljötillsyn och  
avfallshantering

• Deltagit i utbildningsprogram för miljö-
tjänstemän på central och delstatsnivå  
i Indien

• Samarbetat bilateralt med Kina för att stärka 
styrmedel för att minska miljöpåverkan från 
punktkällor samt stödja genomförandet  
av Montrealprotokollet och UNFCCC

• Inlett nya samarbetsprojekt med Ryssland 
om vatten och marin miljö, naturvård och 
biologisk mångfald, luft och klimat, miljö-
skydd och bästa tillgängliga teknik samt 
avfallshantering

• Deltagit i arbetsgrupper under Arktiska rådet. 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

Insats
• Utvecklat kommunikationsarbetet angående 

klimat och luft

• Utvecklat luft- och klimatstatistisk för  
uppföljning av miljökvalitetsmålen

• Genomfört årlig uppföljning av miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan

• Levererat klimatrapportering (NIR  
(UNFCCC)) och snabbstatistik

• Tagit fram analysunderlag avseende EU:s 
ansvarsfördelning för klimatutsläpp 2030

• Hanterat ansökningar, beslutat om stöd och 
kommunicerat information om Klimatklivet 
till föreningar, kommuner och företag i hela 
landet

• Genomfört handel med utsläppsrätter

• Deltagit i UNFCCC-arbetet och arbetat  
med FN:s klimatkonvention

• Bidragit med expertstöd internationellt  
klimatarbetet och CCAC/SLCP

• Samarbetat med andra myndigheter  
vad gäller omställning till fossilfrihet  
i transportsektorn 

• Analyserat torvutvinningens klimat-  
och miljöpåverkan.

FRISK LUFT

Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljökvalitets-

målet Frisk luft och etappmålen inom luft-
området

• Levererat rapportering av utsläpp till luft (IIR)

• Genomfört miljöövervakning av luftkvalitet

• Genomfört rapportering enligt luftdirektivet

• Genom ordförandeskap i LRTAP bidragit till 
att ECE:s miljöministerkonferens i Batoumi 
fokuserade på luftvårdsfrågor 

• Lanserat en analys av effekter, kostnader, 
åtgärdspotential avseende luftföroreningar  
i Bryssel.

BARA NATURLIG FÖRSURNING

Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljö-

kvalitetsmålet Bara naturlig försurning

• Bedrivit operativ tillsynen i form av att 
granska företagens deklarerade utsläpp av 
kväveoxid.

GIFTFRI MILJÖ

Insats
• Redovisat regeringsuppdraget om giftfria 

och resurseffektiva kretslopp

• Genomfört löpande miljöövervakning och 
screening av miljögifter

• Levererat rapportering av om avloppsrenings-
verk klarar utsläppskraven i avloppsdirektivet

• Lämnat förslag på nya finansieringsformer 
för efterbehandling av förorenade områden

• Fördelat bidrag för sanering av förorenad 
mark

• Utvecklat vårt arbete med fördelning av 
särskilt bidrag för sanering av förorenad 
mark för bostadsbyggande

• Arbetat med ett särskilt teknikutvecklings-
projekt om nya metoder för sanering av  
förorenad mark

• Arbetat med att uppdatera den svenska 
planen för genomförandet av Stockholms-
konventionen

• Bidragit till att genomföra EU-strategin  
för Östersjöregionen och samordnat policy-
området farliga ämnen

• Tillsammans med Kemikalieinspektionen 
tagit fram en vägledning för ökad och säker 
materialåtervinning.



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016108

SKYDDANDE OZONSKIKT

Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljö-

kvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

• Levererat årlig rapportering till  
Ozonsekretariatet

• Väglett om identifiering och hantering av 
CFC-haltigt byggisolermaterial.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Insats
• Levererat regeringsuppdraget om förekomst 

av högfluorerade ämnen (PFAS) och växt-
skyddsmedel i våra vatten

• Deltagit i tillståndsprövning av massa-  
och pappersindustri

• Genomfört regeringsuppdraget om jakt  
på allmänt vatten.

HAV I BALANS SAMT LEVANDE  
KUST OCH SKÄRGÅRD

Insats
• Arbetat med uppdrag om att kartlägga  

källor till mikroplaster i havet

• Deltagit i HaV:s arbete med åtgärdsprogram 
för havsmiljön enligt havsmiljödirektivet.

MYLLRANDE VÅTMARKER

Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljö-

kvalitetsmålet Myllrande våtmarker.

LEVANDE SKOGAR

Insats
• Betalat ut markersättningar genom beslut 

om intrångsersättningar och upprättande av 
avtal om köp eller byte av mark 

• Ny vägledning för markåtkomstbidrag till 
kommuner för skydd av värdefull natur har 
tagits fram

• Upprättat nytt avtal för värderare och  
förhandlare, för att klara genomförandet  
av områdesskyddsprocessen

• Upprättat nytt avtal om arbete med  
gränsmarkering

• Genomfört en större naturvårdskonferens, 
Mötesplats skyddad natur, med över  
550 deltagare.

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Insats
• Fortsatt samverkan runt åtgärdsprogram  

för hotade arter

• Levererat Naturvårdsverkets bidrag till  
Strategi för odlingslandskapet.

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ

Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljö-

kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

• Deltagit i tillståndsprövning av vindkraft 

• Redovisat uppdrag att förbereda för ett  
genomförande av ett lavinprognosprogram 
för den svenska fjällkedjan.

GOD BEBYGGD MILJÖ

Insats
• Genomfört regeringsuppdraget om stöd  

för spetstekniker och avancerade system-
lösningar för hållbar stadsutveckling

• Deltagit i regeringsuppdraget Plattform för 
hållbara städer och tagit fram en strategi 
för vårt arbete

• Tagit fram en strategi för vårt arbete  
med infrastruktur och transportfrågor

• Tagit fram en strategi för vårt arbete  
med samhällsplanering

• Gett stöd i förhandlingarna om EU:s  
paket för cirkulär ekonomi

• Lämnat förslag till regeringen om genom-
förandet av systemen med producentansvar

• Lämnat förslag till regeringen om hur han-
teringen av textilier kan göras mer hållbar

• Levererat förslag till regeringen om  
förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet  
av farligt avfall

• Lämnat förslag till regeringen på  
åtgärder för att minska förbrukningen  
av plastbärkassar

• Lämnat förslag till regeringen på förbätt-
ringar av nuvarande system för hantering  
av nedskräpning

• Redovisat regeringsuppdraget för att  
minska matsvinnet

• Tagit fram förslag till reviderade föreskrifter 
och vägledning om innehållet i en kommunal 
plan för avfallsförebyggande och hållbar  
avfallshantering, samt för länsstyrelsens 
sammanställning

VÅRA INSATSER FÖR MILJÖKVALITETSMÅLEN 2016
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• Gett stöd till utredningen om styrmedel för 
att förebygga uppkomst av avfall i syfte att 
främja en cirkulär ekonomi

• Bedrivit operativ tillsyn enligt producent-
ansvarsbestämmelserna för elutrustning 
och batterier

• Utvecklat vårt tillsynsansvar för producent-
ansvarsbestämmelserna för förpackningar 
och returpapper

• Gett tillstånd till gränsöverskridande trans-
porter av avfall

• Genomfört projekt avseende läkemedel och 
hållbar upphandling inom ramen för 10YFP

• Levererat avfallsrapportering för 2016

• Färdigställt vägledning om buller från  
vägar och spår

• Påbörjat forskning om samhällsplanering 
för minskad miljöpåverkan

• Beslutat om och fördelning av bidrag till  
lokala naturvårdssatsningar (LONA)

• Arbetat med nationell samordning av  
myndigheternas bullerarbete.

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljökvalitets-

målet Ett rikt växt- och djurliv

• Samordnat uppföljning av friluftsmålen

• Fördelat 1:3-anslaget och viltskadeanslaget 
och väglett om åtgärder

• Genomfört av konferensen Skogens guld 
om viltets värden

• Genomfört strategi för svensk viltförvaltning

• Ansvarat för extern samordning av vilt och 
jaktfrågor

• Bidragit till genomförande av rovdjurs-
inventeringar

• Genomfört utredning om statligt jaktkort 
och förstudie om databas med jaktbeslut 
samt förstudie om hur vi kan höja kvaliteten 
i jägarexamens teoriprov

• Förberett införandet av viltförvaltnings-
strategiskt råd

• Arbetat med att beskriva förutsättningarna 
för jakt och viltturism i skyddade områden

• Säkerställt mark för skydd genom att fördela 
anslaget Skydd av värdefull natur med väg-
ledning till länen, värdera mark, förhandla 
och genomföra markköp och markbyten

• Stärkt länsstyrelsernas kapacitet att hand-
lägga områdesskyddsärenden, så att objekt 
där ersättning betalats ut får beslut om 
områdesskydd

• Upprättat nytt avtal för värderare och  
förhandlare för att klara genomförandet  
av områdesskyddsprocessen

• Väglett länsstyrelserna i processen att bilda 
naturreservat utifrån fastställda vägledningar

• Genom 1:3-anslaget bidragit till att priori-
terade insatser för skötsel av naturtyper 
och livsmiljöer i skyddade områden samt 
prioriterade insatser för tillgänglighet och 
friluftsliv genomförts

• Finansierat åtgärder för eftersatt underhåll 
på Naturvårdsverkets fastigheter

• Medfinansierat LIFE+ projekt

• Deltagit i arbetsgruppen CAFF, IPBS, Nordiskt 
ekosystembedömningsprojekt och CGBN 

• Deltagit i förhandlingar under konventionen 
om biologisk mångfald 

• Bidragit till att stärka kopplingen mellan 
Agenda 2030 och de internationella proces-
ser vi är aktiva inom exempelvis konventio-
nen för biologisk mångfald, CBD och CITES

• Förvaltning av skyddade områden inom  
Barentssamarbetet, BPAN

• Genomfört regeringsuppdrag om grön infra-
struktur och koordinerat länsstyrelsernas 
arbete med att ta fram regionala handlings-
planer för grön infrastruktur 

• Samverkat med andra myndigheter och  
berörda intressenter i genomförandearbetet 
som följer av den nya EU-förordningen om 
invasiva främmande arter 

• Remitterat ett förslag till uppdaterad handbok 
för Natura 2000

• Genom ny handbok väglett om ekologisk 
kompensation 

• Remitterat ett förslag till ny vägledning för 
förvaltning av skyddade områden

• Kommunicerat resultatet av våra insatser 
för naturvård och friluftsliv

• Genomfört Tankesmedja för friluftsliv 2016 

• Fortsatt utvecklingen av verksamheten på 
naturum samt riksintressen för friluftslivet

• Lett arbetet med att skapat förutsättningar 
för uppdaterad nationell marktäckedata

• Genomfört löpande miljöövervakning för 
kunskaper som stöd för hållbart nyttjande 
och bevarande av den biologiska mångfalden

• Lämnat förslag till regeringen på tre nya 
marina Natura 2000-områden och två  
utökningar av markyta

• Tillsammans med Skogsstyrelsen och i 
samverkan med länsstyrelserna tagit fram 
gemensamma riktlinjer för handläggning av 
ärenden där fridlysta arter berörs av skogs-
bruksåtgärder.

VÅRA INSATSER FÖR MILJÖKVALITETSMÅLEN 2016
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13. Våra insatser för målen för 
friluftslivspolitiken 

Friluftslivet bidrar till god hälsa, natur förståelse och regional utveckling. 

Naturvårdsverket samordnar myndig heternas arbete inom friluftslivspolitiken 

med sikte på de tio mål som riksdagen angivit (regeringens skrivelse 

2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken). 

Vår verksamhet inom samordningen under 2016 kan delas in i tre områden:

• Myndighetsmöte med syfte att samordna arbetet för friluftsliv.

• Nätverk för friluftsliv med syfte att driva, utveckla och följa upp arbetet.

• Dialog med friluftslivets aktörer, via konferensen Tankesmedja för friluftsliv.

Nedan redovisas våra insatser per friluftslivsmål under 2016.

TILLGÄNGLIG NATUR

Insats
• Ny entré till Abisko nationalpark

• Genomfört en gemensam studieresa för  
naturum i Sverige och besøkssenter i Norge

• Utvecklat och planerat naturvägledning, som 
stöd till förvaltare av skyddade områden, 
bland annat genom uppdrag till CNV  
(Centrum för naturvägledning)

• Lämnat 13,2 mnkr i extra bidrag under 
året utöver ordinarie anslag till upprustning 
av det statliga ledsystemet, vilket lett till 
stora upprustningsinsatser av exempelvis 
broar och spänger

• Tagit fram en ny standard för skyltning av 
fjälleder

• Lämnat bidrag till länsstyrelsernas arbete 
med förvaltning av skyddade naturområden 
för att öka tillgängligheten till dessa

• På regeringens uppdrag etablerat en lavin-
prognostjänst för tre områden i fjällkedjan

•  Infört lösningar för att kunna tillhandahålla 
öppna data om friluftsanläggningar och leder 
i skyddade områden 

• Medfinansierat ett nordiskt samverkans-
projekt om friluftsliv och integration genom 
CNV:s deltagande i arbetet.

STARKT ENGAGEMANG  
OCH SAMVERKAN

Insats
• Arrangerat Tankesmedja för friluftsliv  

med temat Värdera det ovärderliga

• Arrangerat ett myndighetsmöte för friluftsliv 
i syfte att samordna berörda myndigheter

• Ordnat nätverksträff och workshop för läns-
styrelserna om regionala behov för friluftsliv

• Utvecklat nätverket och nätverksträffar 
med tillhörande studiebesök för länsstyrel-
sernas friluftssamordnare i syfte att stötta 
det regionala friluftsarbetet.

ALLEMANSRÄTTEN

Insats
• Redovisat regeringsuppdrag om information 

om allemansrätten

• Väglett länsstyrelser, markägare, föreningar, 
företag och myndigheter om allemansrätten

• Översatt broschyren Allemansrätten en unik 
möjlighet till arabiska, pashto och dari  
eftersom nyanlända är en viktig målgrupp.

TILLGÅNG TILL NATUR FÖR  
FRILUFTSLIV

Insats
• Koordinerat länsstyrelsernas arbete med 

Grön infrastruktur
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VÅRA INSATSER FÖR MÅLEN FÖR FRILUFTSLIVSPOLITIKEN 2016

• På regeringens uppdrag tagit fram en  
metod för kartläggning av betydelsefulla 
naturområden för friluftslivet

• Beslutat om nya och reviderade områden 
för riksintresse friluftsliv.

ATTRAKTIV TÄTORTSNÄRA NATUR

Insats
• Genom länsstyrelserna beviljat LONA- 

bidrag till 345 åtgärder med inriktning  
på friluftsliv, varav 210 i tätortsnära områ-
den. Total kostnad för de tätortsnära pro-
jekten är cirka 59 mnkr, varav det statliga 
bidraget uppgår till cirka 26 mnkr.

• Arrangerat en workshop tillsammans med 
Örebro kommun i syfte att bilda kommuna-
la naturreservat.

HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH 
LANDSBYGDSUTVECKLING

Insats
• Deltagit i myndighetssamverkan i projektet 

Hållbara destinationer

• Deltagit i Landsbygdsnätverket för att  
utveckla naturturismen i Sverige.

SKYDDADE OMRÅDEN SOM  
RESURS FÖR FRILUFTSLIVET

Insats
• Säkerställt skydd för 75 100 hektar i syfte 

att tillgodose bland annat friluftslivets behov

• Fortsatt arbetet med att implementera  
varumärket för Sveriges nationalparker, 
bland annat genom en utbildningssatsning 
för Sveriges nationalparkers förvaltare

• Arbetat med genomförandet av national-
parksplanen i fem projekt

• Invigt Naturum Falsterbo, med Vellinge 
kommun som huvudman 

• Startat en utredning om hur ett utvecklat 
arbete med besökarundersökningar kan 
tydliggöra värdet av skyddad natur och ge 
kunskap för att utveckla förvaltningen

• Remitterat ett förslag till ny vägledning  
för förvaltning av skyddade naturområden, 
där exempelvis förvaltning av friluftslivets 
värden beskrivs 

• Startat ett gemensamt konto på Instagram 
för Sveriges nationalparker, vilka turas om 
att ansvara för kontot

• Utvärderat och reviderat att skogar av värde 
för friluftsliv och tätortsnära skogar har  
beaktats i strategin för formellt skydd av 
skog. 

ETT RIKT FRILUFTSLIV I SKOLAN

Insats
• Samarbetat med Folkuniversitetet runt ett 

utbildningspaket kring friluftsliv i fjällen

• Medfinansierat en undersökning om fri-
luftsliv i skolan gjord av Svenskt friluftsliv 

• Deltagit på Almedalen om ett seminarium 
om ett rikt friluftsliv i skolan 

• Medverkat i projektet Tankesmedja för ett 
rikt friluftsliv i skolan och fört dialog om 
hinder och möjligheter i arbetet för detta.

FRILUFTSLIV FÖR GOD FOLKHÄLSA

Insats
• Samverkat med Folkhälsomyndigheten  

i vägledning till länsstyrelserna.

GOD KUNSKAP OM FRILUFTSLIVET

Insats
• Anordnat Kunskapskonferensen Storslagen 

fjällmiljö 2016 för att kommunicera kunskap 
från forskningsprogrammet Storslagen 
fjällmiljö till arbetet med att uppnå miljö-
kvalitetsmålet med samma namn

• Lämnat bidrag till uppdatering av  
Friluftsforskning.se för att stärka arbetet 
med kunskap om friluftslivet

• Tillsammans med Mittuniversitetet  
arrangerat en forskningsdel inom  
Tankesmedja för friluftsliv. 
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FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

14. Föreskrifter och allmänna råd

Nummer Titel
Ersätter/
upphäver

Förväntad effekt  
(miljönytta)

NFS 2016:1 Ändring i Naturvårdsverkets  
föreskrifter (NFS 2009:7) för  
Kosterhavets nationalpark

Ändrings-
föreskrift 
NFS 
2009:7

Ändringar av föreskriften förväntas leda  
till förtydligande avseende omfattningen  
av tillträdesförbud och förbud mot vistelse.

NFS 2016:2 Upphävande av föreskrifter  
och allmänna råd (2003:13)  
om statliga bidrag till klimat-
investeringsprogram

Ändrings-
föreskrift 
NFS 
2003:13

Föreskrifterna reglerade hanteringen av  
det tidigare klimatinvesterings programmet 
(KLIMP) som är avslutat sedan 2013.  
Ingen specifik effekt.

NFS 2016:3 Föreskrifter om förenklat förfarande 
för vissa avfallstransporter inom 
gränsområdet mellan Sverige och 
Finland

Grundfö-
reskrift

Regelförenkling enligt art. 30 i avfalls-
transportförordningen genom bilateralt avtal 
med Finland. Minskad administrativ börda 
för myndighetshandläggare och verksam-
hetsutövare. Ingen specifik effekt.

NFS 2016:4 Upphävande av Naturvårdsverkets 
allmänna råd (2006:7) om små  
avloppsanordningar för hushålls-
spillvatten

Allmänna 
råd 
2006:7

Expertansvaret för området finns sedan  
1 juli 2011 på HaV. Nya föreskrifter finns, 
HVMFS 2016:17. Ingen specifik effekt.

NFS 2016:5 Föreskrifter om ändring av 
Naturvårdsverkets föreskrifter  
(NFS 2015:2) om spridning  
och viss övrig hantering av  
växtskyddsmedel

Ändrings-
föreskrift 
NFS 
2015:2

Ändringen gäller under tiden 15 juli 2016–
31 december 2018 och föreskriver kortare 
skyddsavstånd vid spridning av växtskydds-
medel från spårbundet fordon på banvallar 
för järnvägsspår. Miljöeffekten på kort sikt 
blir snarare negativ, men på längre sikt ges 
ytterligare tid till förvaltare av järnvägsnätet 
att utveckla metoder för att kunna hålla  
ordinarie skyddsavstånd.

NFS 2016:6 Föreskrifter om rening och kontroll 
av utsläpp av avloppsvatten från 
tätbebyggelse

Grund-
föreskrift

Föreskrifterna är en sammanslagning och 
uppdatering av två äldre föreskrifter som 
inkluderar förtydliganden från MÖD och 
EU-domstolen. Syftet är att reglerna ska bli 
lättare att förstå. Ingen specifik effekt.

NFS 2016:7 Föreskrifter om ändring i 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2006:9) om miljörapport

Ändrings-
föreskrift 
NFS 
2006:9

NFS 2016:6 föranleder ändringar i  
miljö rapportsföreskrifterna där rapporte-
ringskraven för avloppsreningsverk och led-
ningsnät nu samlas samt några ytterligare 
tillägg gällande bland annat täkter samt 
Sveriges uppgiftslämning gentemot EU.  
Föreskriften kommer dock inte att hinna 
träda i kraft då bestämmelserna redan  
införlivats i 2016:8. Ingen specifik effekt.

NFS 2016:8 Föreskrifter om miljörapport Grund-
föreskrift 
NFS 
2006:9

Föreskrifterna är en ombearbetning av NFS 
2006:9 som gjorts för att reglerna ska bli 
enklare och tydligare att tillämpa. De ska 
också säkerställa att de uppgifter som be-
hövs för Sveriges rapportering till EU-kom-
missionen under Industriutsläppsdirektivet 
ska kunna samlas in. Ingen specifik effekt.

NFS 2016:9 Föreskrifter om kontroll av  
luftkvalitet

Grund-
föreskrift

Komplettering av föreskrifter gällande bland 
annat val av plats för mätstationer inom  
ramen för EU-lagstiftningen samt rappor-
tering av mätdata. Ingen specifik effekt.
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FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

Nummer Titel
Ersätter/
upphäver

Förväntad effekt  
(miljönytta)

NFS 
2016:10

Upphävande av föreskrifter (SNFS 
1995:7) om utsläpp av industriellt 
avloppsvatten som innehåller vissa 
ämnen

Grund- 
föreskrift 
SNFS 
1995:7

Föreskrifterna bygger på det äldre ramdi-
rektivet för vatten som nu upphävts. Det 
nyare ramdirektivet har i huvudsak genom-
förts genom reglerna för miljökvalitetsnor-
mer (5 kap. miljöbalken) och förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. Utsläpp av avloppsvatten från 
en del av de enskilda utsläppskällorna om-
fattas idag även av industriutsläppsdirekti-
vet och de krav på utsläppsvärden som 
beslutats med stöd av det. Ingen specifik 
effekt.

NFS 
2016:11

Föreskrifter om ändring av före-
skrifter (NFS 2005:10) om yrkes-
mässig insamling, förbehandling 
och återvinning av avfall som ut-
görs av elektriska eller elektroniska 
produkter

Ändrings-
före- 
skrifter

Föreskrifterna innebär främst att det införs 
en möjlighet till undantag från kraven på 
skyddsåtgärder vid lagring och behandling 
av elavfall om det inte kan antas medföra 
risk för skada eller olägenhet för människ-
ors hälsa eller miljön. Ändringen har gjorts 
för att föreskrifterna bättre ska överens-
stämma med WEEE-direktivet och för att 
verksamheter i vissa fall ska kunna avstå 
från kostnadskrävande åtgärder om tillräck-
ligt god miljö- och hälsoskyddsnivå ändå 
kan uppnås.
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REGLERINGSBREVET OCH INSTRUKTIONEN

15. Regleringsbrevet och instruktionen

TABELL 48 FÖRTECKNING MED SAMTLIGA ÅTERRAPPORTERINGSKRAV ENLIGT REGLERINGSBREVET

Återrapporteringskrav Var finns informationen

I arbetet med att skydda värdefulla naturområden ska skogar och marina 
områden prioriteras. För skogar ska prioritet ges åt att skydda kvarvarande 
skogliga värdekärnor som saknar formellt skydd och att komplettera redan 
skyddade områden.

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars 2017 till Regeringskansliet  
(Miljö- och energidepartementet) redovisa

1. arbetet med områdesskydd samt hur medel inom anslag 1:16 Skydd av 
värdefull natur har använts

2. antalet hos länsstyrelserna öppna ärenden om bildande av naturreservat, 
antalet hos länsstyrelserna öppna ärenden där markersättningsfrågorna 
är helt lösta men som ännu inte beslutats och antalet årsarbetskrafter 
länsstyrelserna lägger på bildandet av naturreservat

3. arbetet med att skydda skogsmark med höga naturvärden som ägs av 
Sveaskog AB respektive förvaltas av Fortifikationsverket eller Statens 
fastighetsverk

4. arbetet med markbyten med ersättningsmark som överförts från Ersätt-
ningsmark i Sverige AB till Naturvårdsverket i syfte att skydda skogs-
mark med höga naturvärden

5. hur medel inom anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur har använts och 
hur arbetet har bedrivits

6. vilka sysselsättningseffekter för kvinnor och män som användningen av 
anslag 1:3 och 1:16 har gett upphov till

7. arbetet med genomförandeplanen för planerade nya och utvidgade  
nationalparker

Redovisningen ska avse de senaste tre åren och vara möjlig att jämföra  
med tidigare års redovisningar av anslagen

Återrapportering av insatser-
na redovisas i enlighet med 
regleringsbrev den 31 mars 
2017.

Uppföljning av strandskyddet 

Naturvårdsverket ska redovisa statistik som rör kommunernas och länsstyrel-
sernas beslut om att upphäva och ge dispens från strandskyddet samt till-
synsbeslut i strandskyddsärenden. Av redovisningen ska det framgå hur 
många upphävanden och dispenser samt tillsynsbeslut som länsstyrelserna 
och kommunerna har beslutat om under 2015, fördelat på kommuner. Sta-
tistiken ska visa vilket ändamål upphävandet haft eller för vilken åtgärd dis-
pensen getts och vilket särskilt skäl som ligger till grund för beslutet samt 
om den beslutande myndigheten begärt eller låtit utföra särskild inventering 
som ett led i bedömningen enligt 7 kap. 26 § miljöbalken. Vad avser till-
synsbeslut ska ändamålet med beslutet anges. Statistiken ska även visa 
kommunala beslut om dispens eller upphävande som överklagats eller som 
en länsstyrelse beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken, samt 
kommuners och länsstyrelsers tillsynsbeslut som överklagats. Redovisningen 
ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast 
den 1 april 2016.

Återrapportering av insatserna 
har redovisats i enlighet med 
regleringsbrev den 1 april 
2016.

Miljöteknik och miljöinnovationer

 
Myndigheten ska redovisa vilka aktiviteter inom myndighetens verksamhets-
område som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och 
miljöinnovationer, internationellt, nationellt och regionalt. I analysen ska 
framgå hur aktiviteterna kan bidra till en hållbar utveckling och sysselsätt-
ning för kvinnor och män, regeringens exportstrategi och Regeringskansliets 
främjandearbete.

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken”  
s. 62
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Återrapporteringskrav Var finns informationen

Bidragshantering

Naturvårdsverket ska redovisa myndighetens bidragsverksamhet för respekti-
ve anslag.

Finansiell redovisning 

1:2 Miljöövervakning mm

ap. 1 Miljöövervakning

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 24

ap. 6 Bidrag till ideella miljöorganisationer Anslagsposten fördelad enligt 
2015 års regleringsbrev.

1:3 Åtgärder för värdefull natur

ap. 2 Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande,  
friluftsliv mm

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 80

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

ap. 1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden.

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 87

1:5 Miljöforskning

ap. 1 Miljöforskning

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 33

1:16 Skydd av värdefull natur

ap. 1 Skydd av värdefull natur

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s.77

1:7 Ersättningar för viltskador m.m.

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att er-
sätta inträffad sådan skada

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 86

1:14 Internationellt miljö och

ap. 1 Bilateralt miljösamarbete

Kapitel 6 ”Bidra till att ut-
veckla miljöpolitiken” s. 52

1:18 Klimatinvesteringar

ap. 1 Stöd till klimatinvesteringar

ap. 2 Administration-del till Naturvårdsverket

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 90

13.4 Stöd till friluftsorganisationer

ap. 10 Stöd till friluftsorganisationer

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 86

Naturvårdsverket ska redovisa vilka insatser myndigheten gör tillsammans 
med länsstyrelserna för att minska oförbrukade bidrag för efterbehandling av 
förorenade områden.

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 87

Genetisk mångfald 

Naturvårdsverket ska redovisa sina genomförda insatser för kartläggning och 
övervakning av genetisk mångfald hos vilda växter och djur, samt samverkan 
med berörda myndigheter kring kartläggning och övervakning av genetisk 
mångfald hos vilda och domesticerade växter och djur.

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 28.

Ekonomiska styrmedel 

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten bidragit till utveckling av 
statistik, styrmedelsutvärdering, metoder och modeller inom samhällsekono-
misk analys. Redovisningen ska inkludera en bedömning av hur arbetet bör 
fortsätta, vilka insatser, resurser, samarbeten och vilken kompetensförsörj-
ning som behövs på kort och lång sikt.

Kapitel 6 ”Bidra till att ut-
veckla miljöpolitiken” s. 60

Separat skrivelse, Utveckling 
av samhällsekonomiska  
analyser i miljömålsarbetet, 
skickad till Miljö- och energi-
departementet 20 februari 
2017

Avfallshantering 

Naturvårdsverket ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att förstärka 
och utveckla sitt arbete med avfallsfrågorna och sin nationella samordnings-
roll i syfte att bidra till ett bättre och effektivare avfallsarbete i samhället.

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 73

Könsuppdelad statistik 

Naturvårdsverket ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad  
statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön.

Presenteras där det är  
aktuellt och möjligt
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Återrapporteringskrav Var finns informationen

Medelsanvändning anslag 1:2 Miljöövervakning 

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars 2017 till Regeringskansliet (Miljö- 
och energidepartementet) redovisa hur den del av anslag 1:2 Miljöövervak-
ning som står till Naturvårdsverkets disposition har använts för 2016.

Redovisning i enlighet  
med regleringsbrev den  
31 mars 2017.

Strategisk kommunikation om klimatomställningen 

Naturvårdsverket ska redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till 
att öka kunskapen om klimatomställningen gentemot relevanta nationella 
målgrupper. Myndigheten ska också redogöra för hur kommunikationsinsatser 
om klimatomställningen genomförts gentemot prioriterade målgrupper och 
vidarekommunikatörer samt vilket genomslag insatserna fått. Av redovisningen 
ska framgå på vilket sätt myndigheten i kommunikationsinsatsen har anlagt 
ett jämställdhetsperspektiv som bygger på en jämställdhetsanalys. 

Kapitel 6 ”Bidra till att ut-
veckla miljöpolitiken” s. 63

Användning av EU-fonder för klimatanpassning 

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten tillsammans med berörda 
aktörer tydliggör hur medel från olika EU-fonder kan användas mer effektivt 
i klimatanpassningssyfte och hur detta kommuniceras och samordnas av de 
förvaltande myndigheterna. Speciellt bör möjligheter till synergier mellan 
IP-projekt under LIFE-fonderna och ESI- fonderna uppmärksammas.

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 82

Medelsanvändning anslag 1:18 Klimatinvesteringar 

Naturvårdsverket ska senast den 31 augusti 2016 respektive den 31 mars 
2017 med hjälp av underlag från Länsstyrelsen Östergötland och Statens 
energimyndighet samlat redovisa hur anslag 1:18 använts för 2016, inklusive 
beslutade investeringar och förväntade resultat. Rapporteringen den 31 mars 
2017 ska också innehålla en redovisning av hur arbetet med uppföljning 
och utvärdering av investeringsprojekten fortskrider.

Återrapportering av insatserna 
har redovisats i enlighet  
med regleringsbrevet den  
31 augusti 2016 samt  
kommer att redovisas den  
31 mars 2017.

Information om förordning om genetiska resurser 

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har informerat berörda  
myndigheter om förordning EU nr 511/2014 (EU:s förordning om genetiska 
resurser). Naturvårdsverket ska även beskriva hur man samverkat med berörda 
myndigheter samt företrädare för användare av genetiska resurser i verksam-
heter inom såväl den offentliga förvaltningen som den privata sektorn för att 
öka användarnas medvetenhet om de skyldigheter som följer av förordningen.

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 73

Nationellt skogsprogram 

Naturvårdsverket ska redovisa hur man bistått Regeringskansliet i arbetet 
med Nationellt skogsprogram, för att tillvarata skogens möjligheter att bidra 
till utvecklingen av en bioekonomi och för att tillvarata skogens hela värde-
kedja, i bred samverkan med berörda intressenter.

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken”  
s. 62

REGLERINGSBREVET OCH INSTRUKTIONEN
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TABELL 49 NATURVÅRDSVERKETS INSTRUKTION (2012:989) MED HÄNVISNING  
TILL VAR DET TAS UPP I ÅRSREDOVISNINGEN

Redovisas på sidan

1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om 
klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp 
och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en 
central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande 
vid genomförandet av miljöpolitiken.

Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå 
åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i gene-
rationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Kapitel 1 ”Naturvårdsverket 
och Sveriges miljömål” samt 
hela resultatredovisningen

2 § Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet

1. vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande  
och uppföljning,

2. utvärdera, följa upp och i samråd med berörda myndigheter utveckla  
tillämpningen av samhällsekonomiska analyser,

3. löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel och åtgärder,

4. varje år redovisa en samlad beskrivning av det närmast föregående  
årets resultat med

a) en uppföljning av etappmålen,

b)  en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att nå miljökvalitets-
målen och generationsmålet, och

c)  en analys av utvecklingstrenden i förhållande till miljökvalitetsmålen 
och generationsmålet, och

5. vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet med

a)  en analys av förutsättningarna att nå vart och ett av miljökvalitets-
målen, och

b)  en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet  
och miljökvalitetsmålen.

I arbetet med redovisning enligt första stycket 4 och 5 ska  
Naturvårdsverket höra och samordna berörda myndigheter.  
Förordning (2015:124).

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken” s. 60

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 30

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken” s. 60

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 30

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 30

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 30

REGLERINGSBREVET OCH INSTRUKTIONEN
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Redovisas på sidan

3 § Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt

1. ansvara för central tillsynsvägledning,

2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt  
tillsynsarbete,

3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken  
tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt  
lämna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i processen,

4. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller 
har stor betydelse för miljön,

5. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,

6. samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, 
Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv,

7. utveckla, följa upp och samordna arbetet med miljöinformationsförsörj-
ning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av 
miljöövervakningen,

8. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljö-
övervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell  
rapportering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och  
organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt 
beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,

9. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets 
och Havs- och vattenmyndighetens arbete,

10. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse 
för havs- och vattenmiljön,

11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndigheter,  
allmänheten och andra berörda, 
 

12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjäl-
pande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses 
i 10 kap. miljöbalken,

13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de bidrag 
som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av förore-
ningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande,

14. förvärva och förvalta värdefulla naturområden för statens räkning,

15. ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta nationalparker,

16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,

17. samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv och samverka 
med andra berörda i sådana frågor,

18. verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft,

19. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,

20. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder  
är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,

21. samordna myndigheternas arbete när det gäller omgivningsbuller, och

22. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 §  
Laponiaförordningen (2011:840). Förordning (2015:570).

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 72

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 72

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s.68

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 68

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 68 

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 30

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 37

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 25

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 32

Kapitel 5–7, sker löpande 
när aktuellt.

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” s. 36 samt vid 
beskrivning av vissa åtgärder 
i kapitel 4–6.

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 88

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 87

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 77

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 77

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 74, 82

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 82

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 74

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 70

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 73

Kapitel 7 ”Genomföra miljö-
politiken i samverkan” s. 74

Medlemmar styrelsen 

REGLERINGSBREVET OCH INSTRUKTIONEN
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Redovisas på sidan

4 § Naturvårdsverket ska delta i det arbete på miljöområdet som regeringen 
bedriver inom EU och internationellt. I det arbetet ska Naturvårdsverket 
inom sitt ansvarsområde särskilt

1. bidra med underlag och expertkunskap,

2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet  
och rapportera från mötena,

3. bidra till Sveriges politik för global utveckling och genomförandet  
av politiken,

4. bedriva bilateralt samarbete,

5. ansvara för internationell rapportering,

6. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper  
tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag och ge dem som  
berörs möjlighet att lämna synpunkter till Naturvårdsverket, och

7. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag  
till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning  
av förslaget till Regeringskansliet.

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken” s. 48

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken” sid 56

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken” sid 56

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken”  
sid 52, 56

Kapitel 5 ”Ta fram kunskap 
och underlag” sid 52, 56

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken” s. 31

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken” s. 48

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken” s. 48

5 § Naturvårdsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det 
utvecklingsarbete som Naturvårdsverket bedriver internationellt, inklusive 
sådan tjänsteexport som avser Sveriges internationella utvecklingssamarbe-
te, och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruk-
tion, annan förordning eller i beslut som regeringen har fattat.

Kapitel 6 "Bidra till att ut-
veckla miljöpolitiken" s. 52

6 § Naturvårdsverket får i tvister om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken 
väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen 
(2002:599) om grupprättegång, om myndigheten anser att det är nödvändigt 
för att tillgodose angelägna allmänna miljöintressen

Har ej utnyttjats under 2016

7 § Naturvårdsverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten 
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Ingår i vårt arbete med  
ständiga förbättringar.

8 § Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde hjälpa Statens jordbruks-
verk med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn 
och för hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt när det gäller 
verksam hetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för 
jordbrukare, m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för landsbygds-
utvecklingsåtgärder.

Naturvårdsverket har bistått 
Jordbruksverket med det  
underlag som behövs, genom 
deltagande i rådgivande 
grupper för tvärvillkor.

8 a § Naturvårdsverket ska vara nationell kontaktpunkt och samordnande 
myndighet i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU)  
nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program  
för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG)  
nr 614/2007. Förordning (2014:229).

Kapitel 7 ”Genomföra  
miljöpolitiken i samverkan” 
sid 82

8 b § /Upphör att gälla U:2016-10-01 genom förordning (2016:862)./ 
Naturvårdsverket ska vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för 
användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och 
rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen. 
Förordning (2015:124).

Kapitel 6 ”Bidra till att  
utveckla miljöpolitiken”  
sid 52

REGLERINGSBREVET OCH INSTRUKTIONEN
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16. Avgiftsfinansierad verksamhet

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS

Jägarregistret 
Jägarregistret består av två verksamhetsdelar, jägarexamen och jaktkort. Naturvårdsverket 
är tillsynsmyndighet för jägarexamen och provavgiften för jägarexamen betalas till 
Naturvårdsverket. Denna verksamhet belastas med de av våra och Jägarförbundets  
kostnader som är direkt hänförliga till provavgifterna. Även jaktkortet är belagt med  
en avgift som betalas in till Viltvårdsfonden, som i sin tur förvaltas av Kammarkollegiet. 
Efter årets slut hemställer Naturvårdsverket om ersättning från Viltvårdsfonden för  
administrationen av jägarregistret. 

Utfallet för verksamheten 2016 var cirka 10,5 mnkr och ligger helt i linje med de  
avgiftsnivåer Naturvårdsverket i samråd med Ekonomistyrningsverket (ESV) angav  
inför 2016. Kostnaderna 2016 var något lägre än intäkterna vilket gör att det ackumu-
lerade utfallet för avgiften är -163 tkr

NOx 
Naturvårdsverket ansvarar för att lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider efterlevs. 
Vi granskar bland annat företagens NOx-deklarationer och genomför revisioner på  
anläggningar. Avgiften betalas av avgiftsskyldiga företag och ska sedan återbetalas i  
proportion till varje produktionsenhets andel av den sammanlagda nyttiggjorda energi-
produktionen. Företag med små utsläpp av kväveoxider per nyttiggjord energimängd får 
tillbaka ett större belopp än de betalar in, medan det omvända gäller för företag med  
stora utsläpp. Naturvårdsverket administrerar NOx-avgiften och tar ut ersättning ur  
fonden för full kostnadstäckning. 

Utfallet för arbetet med administration av NOx-avgiften 2016 uppgår till cirka  
6,1 mnkr och ligger i linje med de beräknade kostnaderna i avgiftssamrådet inför 2016. 

Batterifonden och Kadmiumfonden 
Naturvårdsverket har till och med 2016 tagit ut ersättning för administrationen av fonder 
för blybatterier och småbatterier. Detta upphör från 2017 och enligt Naturvårdsverkets 
regleringsbrev för 2017 avsätts resterande medel i dessa fonder till forskning. Naturvårdsverket 
kommer därmed inte efter utgången av 2016 att ta ut ersättning för administration av 
fonderna. 

Producenter av slutna nickelkadmiumbatterier ska däremot även fortsättningsvis betala 
en avgift till Naturvårdsverket per kilogram slutna batterier som de släpper ut på marknaden. 
Avgiften ska täcka samhällets kostnader för insamling, sortering, transport och bortskaffande 
av sådana batterier. Naturvårdsverket administrerar fonden och tar ut ersättning ur fonden 
för full kostnadstäckning. 

Utfallet för batterifonderna och kadmiumfonden 2016 uppgår till 4,4 mnkr vilket i 
stort sett ligger i linje med budget på 4,2 mnkr.

Tjänsteexport- utvecklingssamarbete 
Vissa delar av Naturvårdsverkets internationella samarbeten finansieras genom medel 
från Sida och redovisas som tjänsteexport enligt gällande regelverk. Beräkningen av  
intäkter för tjänsteexport görs enligt principen full kostnadstäckning. Intäktsnivåerna 
under 2016 var 3,5 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror på att uppstarten av nya  
planerade insatser i framförallt Georgien och Ukraina har varit problematisk dels på 
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grund av den politiska situationen i samarbetsländerna och dels på grund av nedskär-
ningar inom biståndsbudgeten med anledning av flyktingmottagandet. Läs mer om  
denna verksamhet i kapitlet Bidra till att utveckla miljöpolitiken. 

EU:s miljöledning- och miljörevisionsordning (EMAS) 
Den 1 september 2014 infördes EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)  
i statliga myndigheters verksamhet. Certifikatet är förenat med en årsavgift baserad på 
verksamhetens storlek enligt en rekommendation från EU om definition av mikroföretag 
samt små och medelstora företag, small and medium-sized enterprises (SME). Avgiften 
tas ut av Naturvårdsverket och målet är full kostnadstäckning. Under 2016 har kostnader 
för EMAS varit i paritet med intäkterna. 

TABELL 50 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS, TKR

Verksamhet 2016

+/-  
t.o.m 2014

+/-  
2015

Intäkter 
2016

Kostnader 
2016

+/- 
2016

Ack.  
+/- utgå. 

2016

NOx 0 0 6 112 6 112 0 0

Batterifonden 0 0 4 370 4 370 0 0

Jägarregister -753 -238 11 412 10 584 828 -163

   varav jaktkort 0 0 5 876 5 876 0 0

   varav jägarexamen -753 -238 5 536 4 708 828 -163

Tjänsteexport –  
utvecklingssamarbete

0 0 14 374 14 374 0 0

EU:s miljöledning- och 
miljörevisions ordning 
(EMAS)

130 -130 156 150 6 6

Summa -623 -368 36 423 35 590 834 -157

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA EJ DISPONERAS

Miljösanktionsavgifter 
Miljösanktionsavgift ska enligt 30 kap. 1 § miljöbalken betalas av den som bland annat 
åsidosätter de föreskrifter, tillstånd eller villkor som anges i förordningen (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter. Avgiften beslutas av tillsynsmyndigheten. 

Naturvårdsverket är, med vissa undantag, tillsynsmyndighet för producentansvaret  
för batterier, elavfall och gränsöverskridande transporter. Inom dessa områden kan 
Naturvårdsverket fatta beslut om miljösanktionsavgift i samband med rapportering av 
uppgifter till batteriregistret och registret för elavfall (EE-registret) samt för vissa över-
trädelser enligt EG-förordning 1013/2006 om gränsöverskridande avfallstransporter. 
Miljösanktionsavgift tas ut med hjälp av Kammarkollegiet.

Under 2016 uppgick dessa avgifter till cirka 9 mnkr, vilket var 2,5 mnkr i från budget 
enligt regleringsbrevet. Miljösanktionsavgiften är en straffavgift och därmed ej möjlig att 
uppskatta.
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Handel med utsläppsrätter 
De flygoperatörer och anläggningar som ingår i handelssystemet för utsläppsrätter och 
som därmed berörs av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (handelslagen) 
har krav på sig att övervaka och rapportera sina årliga utsläpp. De ska även överlämna 
sina utsläppsrätter till EU:s system för handel med utsläppsrätter. Om en verksamhets-
utövare inte fullgör sin skyldighet att lämna en verifierad utsläppsrapport eller överlämna 
utsläppsrätter i tid kan Naturvårdsverket besluta om förseningsavgift alternativt en full-
görandeavgift (8 kap. 5 a § resp. 6 § handelslagen). Avgiften, som tas ut av 
Naturvårdsverket, är en straffavgift. Under 2016 har avgifter för 132 tkr tagits ut. 

Övrig offentligrättslig verksamhet 
Naturvårdsverket är behörig och vägledande myndighet för avfall som transporteras över 
Sveriges gränser, vilket innebär att vi godkänner eller avvisar transporter över gränserna. 
Enligt 7 kap. 9 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt  
miljöbalken tar Naturvårdsverket ut en avgift för handläggning av anmälningar om 
gränsöverskridande avfallstransporter. Under 2016 har avgifter för 5,2 mnkr tagits ut, 
vilket stämmer väl överens med antalet ärenden som hanterats under året. Budgeten  
enligt regleringsbrevet: 4,7 mnkr var i underkant. 

Avgifter för prövnings- och tillsynsverksamhet 
Från den 1 januari 2016 tas en ny avgift för prövnings- och tillsynsverksamhet ut enligt 
ett tillägg i SFS 2015:697, 7 kap. 8 e–8 g § förordning (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. Tillägget avser godkännande av insamlingssystem och 
producentansvar för elutrustning och batterier. 

Under 2016 har avgifter för 4,1 mnkr tagits ut.

Övriga inkomster av statens verksamhet
Under 2016 har ett belopp om 1 763 återbetalats från en mottagare av ett bidrag från 
Havsmiljöanslaget vilket redovisats på inkomsttitel då Naturvårdsverket inte längre  
förfogar över detta anslag.

TABELL 51 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA EJ DISPONERAS, TKR 

Verksamhet 2016

Inkomst  
titel

+/-  
t.o.m 
2014

+/-  
2015

Intäkter 
2016

Kostnader 
2016

+/- 
2016

Ack.  
+/- utgå. 

2016
Miljösanktionsavgifter 2537 0 0 8 953 0 8 953 0
Avgifter enligt  
lagen om handel  
med utsläppsrätter

2714 0 0 132 0 132 0

Övrig offentligrättslig 
verksamhet

2552 – – 5 236 0 5 236 0

Avgifter för prövnings- 
och tillsynsverksamhet

2537 – – 4 076 4 076 0

Övriga inkomster av 
statens verksamhet

2811 0 0 1 763 0 0 0

Summa 0 0 20 159 0 20 159 0
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER I TKR

2016 2015 2014 2013 2012

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad i regleringsbrev 70 000 105 000 110 000 105 000 99 000

Utnyttjad 53 572 56 694 75 609 97 576 56 923

Kontokredit hos Riksgäldskontoret

Beviljad i regleringsbrev 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Maximalt utnyttjad 0 28 956 27 663 0 0

Räntekonto

Ränteintäkter 0 0 232 264 823

Räntekostnader 618 235 463 0 0

Avgiftsintäkter*

Disponibla avgiftsintäkter exklusive reavinst, utfall 46 991 68 509 70 950 80 983 31 996

Disponibla avgiftsintäkter exklusive reavinst,

budget i regleringsbrev 39 240 37 400 62 800 62 800 18 900

Ej disponibla avgiftsintäkter, utfall 20 159 38 853 13 647 14 020 11 860

Ej disponibla avgiftsintäkter, budget i regleringsbrev 15 280 10 500 10 000 9 000 9 000

Anslag – Utgående reservationer

Anslagssparande förvaltning 6 840 -1 282 2 731 13 436 10 844

Anslagssparande sakanslag 358 234 54 922 25 252 25 054 263 333

Bemyndiganden 

Tilldelade bemyndiganden 2 490 000 1 899 000 1 276 000 1 200 000 1 080 000

varav gjorda åtaganden 1 900 581 1 450 859 1 215 492 1 024 560 921 255

Anslagskredit

Beviljad i regleringsbrev 19 903 20 410 27 602 19 058 18 148

Utnyttjad kredit 0 1 282 4 976 0 0

Årsarbetskrafter och medelantalet anställda under året

Årsarbetskrafter** 435 431 418 418 427

Anställda kvinnor 337 334 330 336 342

Anställda män 182 176 174 172 179

Medelantalet anställda 519 509 504 508 521

Driftkostnad***

Per årsarbetskraft 1 181 1 105 909 1 021 1 002

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring -15 660 -15 583 -14 496 -13 068 -10 401

Balanserad kapitalförändring 515 883 1 147 1 147 0

* Att utfallet för disponibla avgiftsintäkter överstiger budgeterade siffror beror främst på att utfallet inkluderar avgiftsintäkter som inte medtagits i 
regleringsbrevet. Beträffande ej disponibla avgiftsintäkter så är skälet att utfallet överstiger budgeterade siffror främst hänförligt till miljösanktionsavgifter, 
vilka är svåra att budgetera exakt, liksom till återbetalning av medel från ett avslutat projekt på ett anslag som Naturvårdsverket inte längre disponerar.

** Jämförelsetalen för antal årsarbetskrafter har korrigerats avseende åren 2012 -- 2013 som en följd av att den schablon för antalet arbetade timmar 
per år som tidigare använts har ändrats till ett mer aktuellt och rättvisande värde.

*** Driftkostnaden per årsarbetare har beräknats exklusive intrångsersättningar och köp av tjänster på sakanslag, eftersom en beräkning inklusive 
de kostnadsposterna skulle bli missvisande vid jämförelser.
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RESULTATRÄKNING I TKR

Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag, exklusive reavinst 1 1 797 956 1 508 987

Intäkter av anslag, reavinst 1 -64 780 -216 638

Intäkter av avgifter och andra ersättningar, exklusive reavinst 2 46 991 46 275

Intäkter av avgifter och andra ersättningar, reavinst 2 64 780 216 638

Intäkter av bidrag 3 36 313 32 359

Finansiella intäkter 4 922 722

Summa 1 882 181 1 588 343

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -360 585 -329 739

Kostnader för lokaler -31 025 -32 731

Övriga driftkostnader 6 -1 464 172 -1 199 813

Finansiella kostnader 7 -1 960 -893

Avskrivningar och nedskrivningar 15–18 -40 099 -40 750

Summa -1 897 841 -1 603 926

Verksamhetsutfall -15 660 -15 583

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 8 20 159 38 853

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -20 159 -38 853

Saldo 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 992 953 1 243 135

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 37 731 24 315

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 574 667 602 051

Finansiella intäkter 10 5 0

Finansiella kostnader 11 -1 884 -1 265

Upplösning av fonder m.m. för 0

transfereringsändamål 12 85 400 58 060

Lämnade bidrag 13 -2 688 872 -1 926 297

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 14 -15 660 -15 583
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BALANSRÄKNING I TKR

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utveckling 15 48 857 53 686

Summa 48 857 53 686

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, mark och annan fast egendom 16 11 125 538 10 841 708

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 0 0

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 18 4 977 4 646

Pågående nyanläggningar 19 82 306 35 963

Summa 11 212 821 10 882 318

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 1 1

Summa 1 1

Varulager m.m.

Varulager och förråd 748 707

Summa 748 707

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 21 5 641 7 400

Fordringar hos andra myndigheter 33 523 31 616

Övriga kortfristiga fordringar 2 327 871

Summa 41 491 39 887

Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 22 8 588 9 736

Upplupna bidragsintäkter 1 316 1 648

Övriga upplupna intäkter 23 15 970 8 367

Summa 25 874 19 752

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 24 151 455 151 264

Summa 151 455 151 264

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 97 074 79 326

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 25 336 446 423 223

Kassa och bank 0 0

Summa 433 520 502 549

SUMMA TILLGÅNGAR 11 914 768 11 650 163



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016 129

FINANSIELL REDOVISNING

KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31

Myndighetskapital

Statskapital 26 11 189 126 10 854 822

Balanserad kapitalförändring 26 515 883

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14, 26 -15 660 -15 583

Summa 11 173 980 10 840 122

Fonder

Fonder 27 373 880 459 280

Summa 373 880 459 280

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 2 561 1 843

Övriga avsättningar 29 7 400 6 946

Summa 9 961 8 789

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 30 53 572 56 694

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 139 071 112 983

Leverantörsskulder 70 953 79 275

Övriga kortfristiga skulder 31 5 507 5 800

Förskott från uppdragsgivare och kunder 0 951

Summa 269 103 255 703

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 32 37 246 37 428

Oförbrukade bidrag 33 50 321 48 840

Övriga förutbetalda intäkter 277 0

Summa 87 844 86 269

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 11 914 768 11 650 163

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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DRIFT  Not  2016  2015 

Kostnader  34 -1 855 111 -1 560 779

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 733 176 1 292 349

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  35    46 991 46 275

Intäkter av bidrag  36    36 313 29 276

Övriga intäkter 922 722

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 817 402 1 368 622

Ökning (-) / minskning(+) av lager -41 457

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -13 184 907

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 19 364 6 139 65 633 66 997

Kassaflöde från / till drift -31 570 -125 160    

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella tillgångar -383 246 -449 333

Investeringar i immateriella tillgångar -16 570 -12 241

Summa investeringsutgifter -399 816 -461 574

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 21 040 9 080

– amorteringar -24 163 -27 994

Ökning av statskapital med medel som erhållits

från statsbudgeten 344 163 345 795

Försäljning av anläggningstillgångar 102 716 280 302

Bidragsmedel som erhållits för investeringar 0 3 083

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 443 756 610 266

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -1 104 4 727

Kassaflöde från / till investeringar  42 836     153 419    

UPPBÖRDSVERKSAMHET

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte 
disponeras av myndigheten

20 159 38 853

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 5 806 -6 358

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 25 965 32 495

Medel som tillförts statsbudgeten från  
uppbördsverksamhet -20 159 -38 853

Kassaflöde från / till uppbördsverksamhet 5 806      -6 358    

FINANSIERINGSANALYS I TKR
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DRIFT  Not  2016  2015 

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -2 688 872 -1 926 297

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -511 -4 974

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -2 689 383 -1 931 271

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för  
finansiering av bidrag

1 992 953 1 243 135

Medel som erhållits från andra myndigheter  
för finansiering av bidrag

37 731 24 315

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 572 789 600 786

Summa medel som tillförts för finansiering  
av transfereringsverksamhet 2 603 473 1 868 236

Kassaflöde från / till transfereringsverksamhet -85 910 -63 035    

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -68 838    -41 134    

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början  653 813     694 947    

Ökning (+) / minskning (-) av kassa och bank 0 0

Ökning (+) / minskning (-) av tillgodohavande RGK -69 029 -54 708

Ökning (+) / minskning (-) av avräkning med statsverket 191 13 574

Summa förändring av likvida medel -68 838    -41 134    

Likvida medel vid årets slut  584 975     653 813    



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016132

FINANSIELL REDOVISNING

ANSLAGSREDOVISNING I TKR
REDOVISNING MOT ANSLAG

Anslag (tkr)
Ingående 

överförings-
belopp

Årets tilldel-
ning enl. 
regl. brev

Indrag - 
ning

Totalt  
disponibelt 

belopp
Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp
Not

Uo 17 13:4 Ramanslag

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer 0 47 785 0 47 785 -47 785 0 37

Uo 20 1:1 Ramanslag

ap.1 Naturvårdsverket -1 282 433 435 0 432 153 -425 313 6 840 38

Uo 20 1:2 Ramanslag 3 633 212 514 -3 633 212 514 -212 217 297 39

Miljöövervakning m.m.

ap.1 Miljöövervakning 3 633 197 977 -3 633 197 977 -197 680 297

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer 0 14 537 0 14 537 -14 537 0

Uo 20 1:3 Ramanslag

Åtgärder för värdefull natur

ap.2 Kostnader för skötsel av skyddade 
områden, artbevarande, friluftsliv m.m.

19 519 952 535 -19 519 952 535 -952 100 435 40

Uo 20 1:4 Ramanslag 2 120 707 018 -2 120 707 018 -415 040 291 978
Sanering och återställning av förorenade 
områden
ap.1 Sanering och efterbehandling  
av förorenade områden

2 120 407 018 -2 120 407 018 -406 887 131 41

ap.4 Bostadsbyggande 0 300 000 0 300 000 -8 153 291 847

Uo 20 1:5 Ramanslag

ap.1 Miljöforskning 46 80 831 -46 80 831 -80 658 173 42

Uo 20 1:14 Ramanslag

Internationellt miljösamarbete 

ap.1 Bilateralt miljösamarbete 0 15 000 0 15 000 -15 000 0 43

Uo 20 1:16 Ramanslag

Skydd av värdefull natur

ap.1 Skydd värdefull natur – del till NV 2 052 1 343 500 -2 052 1 343 500 -1 343 037 463 44

Uo 20 1:18 Ramanslag 25 349 582 000 -53 607 295 -555 479 51 816 45

Klimatinvesteringar

ap.1 Stöd till klimatinvesteringar 25 295 576 000 0 601 295 -549 479 51 816

ap.2 Administration – del till 
Naturvårdsverket

53 6 000 -53 6 000 -6 000 0

Uo 23 1:7 Ramanslag

Ersättningar för viltskador m.m.

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på 
annat än renar och fiske samt att ersätta 
inträffad sådan skada

2 203 37 778 -2 203 37 778 -24 705 13 073 46

Avslutade anslag

Uo 20 1:2 Ramanslag
ap.2 Bidrag till ågärder för miljökrav vid 
offentlig upphandling m.m.

0 0 0 0 0 0 47

Summa 53 640 4 412 396 -29 626 4 436 410 -4 071 335 365 074
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ANSLAGSREDOVISNING I TKR
REDOVISNING MOT BEMYNDIGANDEN

Anslag/ 
anslags-
benämning

Tilldelad  
bemyndigande 

ram

Ingående  
åtaganden

Utestående 
åtaganden Utestående åtagandenas fördelning per år Not

2016-12-31 2017 2018 2019-

1:2,1 70 000 56 676 50 105 38 004 10 401 1 700 48

1:3,2 350 000 225 904 262 463 149 151 56 368 56 944 49

1:4,1 1 020 000 839 117 943 817 344 039 288 814 310 964 50

1:4,4 400 000 0 0 0 0 0 51

1:5,1 102 000 100 363 83 140 44 160 27 856 11 124 52

1:14 6 000 782 146 146 0 0 53

1:16 42 000 40 940 30 623 15 319 15 159 145 54

1:18 500 000 187 077 492 488 234 646 257 842 0 55

Summa 2 490 000 1 450 859 1 862 782 825 465 656 440 380 877
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REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Inkomsttitel Benämning Beräknat belopp Inkomster Not

2537 Miljösanktionsavgifter 6 500 8 953

2537 Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 4 080 4 076 56

2552 Övrig offentligrättslig verksamhet 4 700 5 236

2714 Avg enl lagen om handel med utsläppsrätter 0 132

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 0 1 763 57

Summa 15 280 20 159
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ANSLAGSREDOVISNING I TKR
FINANSIELLA VILLKOR 2016 ENLIGT REGLERINGSBREV

Anslag/ 
anslagspost Ändamål Villkor 

högst Utfall Not

58

17 13:4,10 Anslagskredit 1 434 0

20 1:1,1 Räntekontokredit 18 000 0

20 1:1,1 Anslagskredit 13 003 0

20 1:1,1 Låneram 70 000 53 572

20 1:2,1 Anslagskredit 6 450 0

20 1:2,6 Högst 2 mkr till organisationen Håll Sverige Rent. 2 000 2 000

20 1:3,2 Högst 20 mkr för kostander och arbete vid länsstyrelserna för att samordna och 
leda regional friluftslivspolitik.

20 000 15 750

20 1:3,2 Högst 60 mkr för statsbidrag till kommunal och lokal naturvård. 60 000 50 638

20 1:3,2 Högst 3 mkr får betalas i bidrag till SVA för eventuella akuta åtgärder i arbetet att 
följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillståndet hos vilda djurpopulationer.

3 000 2 999

20 1:3,2 Högst 3 mkr får betalas ut som bidrag till Statens jordbruksverk i syfte att  
begränsa massförekomst av översvämningsmyggor.

3 000 3 000

20 1:3,2 1 mkr ska betalas som bidrag till SLU för förebyggande åtgärder till skydd av renar. 1 000 1 000

20 1:3,2 Högst 20 mkr får användas för kostnader och arbete vid länsstyrelserna  
avseende regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

20 000 18 500

20 1:3,2 Högst 60 mkr får användas för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. 60 000 52 861

20 1:3,2 600 tkr ska betalas ut till SCB för arbete, med utveckling av metoder för  
att inkludera värdet av ekosystemtjänster i miljöräkenskaper.

600 600

20 1:4,1 1,5 mkr får användas för bidrag till SGI för teknikutvecklingsprogrammet TUFFO. 1 500 1 500

20 1:4,1 Högst 5 mkr får anvndas av HaV för hantering av miljörisker för sjunkna vrak. 5 000 5 000

20 1:4,1 Högst 2,3 mkr får användas av Lst i Västra Götaland för projektering av förorenad 
mark vid Göta Älv.

2 300 2 300

20 1:5,1 17 mkr ska betalas till Stiftelsen institutet för vatten- och luftvårdsforskning 
(SIVL).

17 000 17 000

20 1:5,1 Högst 1,5 mkr ska betalas till sekretariatet för den mellanstatliga plattformen 
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES).

1 500 1 000

20 1:5,1 3,5 mkr ska avsättas för stöd till The Global Commission on the Economy and 
Climate och projektet New Climate Economy.

3 500 3 500

20 1:14,1 Anslagskredit 450 0

20 1:16,1 Högst 35 mkr i bidrag till länsstyrelserna för att slutföra ärenden och fatta  
beslut om naturreservat.

35 000 22 050

Viltvårdsfonden Högst 450 tkr får användas för genomförande av kommunikationsinsatser. 450 449

Högst 1,1 mkr får användas för sekretariatsomkostnader. 1 100 1 040

Högst 450 tkr får tilldelas Nordiskt Kollegium för Viltforskning. 450 433
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Belopp är angivna i tkr om ej annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. 

Belopp som anges inom parentes avser föregående år.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Naturvårdsverkets 
redovisning följer god redovisningssed i enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Ändrade redovisningsprinciper
Redovisning av intäkter från fastighetsuthyrning, arrenden, naturvårdsskötsel m.m.

Enligt anslagspost 1:3.2 ”Åtgärder för värdefull natur” villkor 15, i Naturvårdsverkets regleringsbrev (regeringsbeslut nr I:17, da-
terat 2016-11-24) får intäkter från fastighetsuthyrning, arrenden, naturvårdsskötsel m.m. användas i verksamheten under anslaget.

Dessa intäkter, som inbringas av Länsstyrelserna och som Naturvårdsverket gett Länsstyrelserna rätt att disponera inom ramen för 
anslaget, redovisas inte i Naturvårdsverkets resultaträkning. Effekten på koncernredovisningen för staten är oförändrad av denna 
tillämpning.

Om medlen skulle ha redovisats, skulle Naturvårdsverkets ”Intäkter av avgifter och andra ersättningar” öka med 29,4 mkr och 
”Intäkter av anslag” minska med motsvarande summa. I transfereringsavsnittet skulle ”Medel som erhållits från statens budget 
för finansiering av bidrag” likaledes öka med 29,4 mkr och ”Lämnade bidrag” öka med motsvarande summa. Under 2015  
redovisades medlen i Naturvårdsverkets resultaträkning. Totalbeloppet uppgick till 22,2 mkr. För att uppnå jämförbarhet mellan 
åren har 2015 års siffror justerats. Justeringen rör de poster som nämnts ovan.

Skälet till Naturvårdsverkets tillämpning är att utifrån ett effektivitetsperspektiv begränsa administrationen för samtliga berörda 
myndigheter, då intäkterna är ringa och statens koncernredovisning inte påverkas.

Komponentredovisning
I enlighet med övergångsreglerna som framgår i ESV:s föreskrifter till 5 kap. 1 § i förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, har Naturvårdsverket valt att inte dela upp värdet av anläggningstilgångar per den den 31 december 2015 i 
komponenter. Detta med hänsyn till kostnaderna att göra uppdelningen i förhållande till mervärdet. Istället görs en nedskrivnings-
prövning för restvärdet av anläggningstillgångar i samband med utbyte av tillgångar (komponenter) som är <5 år gamla och som 
har ett bokfört värde om > 5 000 tkr.

När det gäller övriga redovisningsprinciper som rör underhåll och investeringar, uppdelning av komponenter samt avskrivningstider 
för komponenter, se avsnittet om värderingsprinciper nedan.

Upplysningar om avvikelser
Redovisning av återtagande av oförbrukade bidrag inom 1:4 ap. 1 med anledning av oförutsedda tekniska problem i elektroniskt 
kundfakturaflöde.

Det har i samband med bokslutsarbetet uppdagats ett problem med Naturvårdsverkets elektroniska kundfakturor. Detta har medfört 
att fakturor avseende återtagande av oförbrukade bidrag på anslaget 1:4 ap. 1 ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden” 
inte har nått sina mottagare.

Motparterna har sedan tidigare fått information om deras skyldighet att reglera de oförbrukade bidragen gentemot Naturvårdsverket. 
I och med problematiken med det elektroniska kundfakturaflödet har de dock inte nåtts av de fakturor som Naturvårdsverket 
skickat ut avseende de oförbrukade bidragen, och därigenom inte heller reglerat mellanhavandet under räkenskapsåret i enlighet 
med den kontantprincip som gäller för bidrag.

Konsekvensen av det ovan nämnda är att Naturvårdsverket i bokslutet 2016-12-31 har oförbrukade bidrag på anslaget 1:4 ap. 1 
om 12 292 tkr som inte reglerats före årsskiftet.

Naturvårdsverket har med hänsyn till de oförutsedda tekniska omständigheter som redogjorts för ovan valt att redovisat dessa 
återtagna medel som intäkter av anslag samt återtagande av oförbrukat bidrag. Medlen är likaså redovisade som utestående 
fordran samt med påverkan på anslaget.

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler

Med undantag från vad som anges i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. får 
Naturvårdsverket, inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar 
över, besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per 
projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor ska myndigheten 
lämna över frågan till regeringen för prövning.
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Naturvårdsverket får, enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om överföring av 
förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter 
är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.

Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt ska inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

Värderingsprinciper
Värdering av fordringar
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar har värderats till anskaffningsvärde alternativt 
verkligt värde om detta är lägre än anskaffningsvärdet, respektive nominellt värde, om inte annat anges i not.

Värdering av skulder

Skulderna är upptagna till nominellt belopp.

Värdering av varulager

Varulagret värderas normalt efter kalkyler per artikel eller artikelgrupp. I de fall detta värde överstiger ett nettoförsäljningsvärde 
sker värdering efter det senare. Inkuransnedskrivning sker således efter individuell värdering per artikel. 

Värdering av anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier redovisas som anläggningstillgång om de har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad 
ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Ett objekt som understiger det fastställda beloppet men tillhör en fungerande enhet 
läggs ihop med övriga objekt och definieras som en tillgång. För förbättringsutgifter på annans fastighet, byggnadsinvesteringar 
och markanläggningar används beloppsgränsen 100 tkr som riktmärke för redovisning som anläggningstillgång.

När det gäller gränsdragningen av vad som är underhåll respektive investeringar, redovisas alla åtgärder <250 tkr som underhåll.

Åtgärder >250 tkr kan bli underhåll om de inte avser utbyte/ny komponent. Åtgärder >250 tkr som avser utbyte/ny komponent 
blir alltid investering. 

Investering <2 000 tkr förs alltid på en komponent (som utgör huvuddelen av projektet). Investeringar >2 000 tkr delas upp i en 
eller flera komponenter enligt komponentlistan som framgår nedan.

För immateriella anläggningstillgångar används beloppsgränsen 300 tkr som riktmärke för redovisning som anläggningstillgång.

Tillämpade avskrivningstider

3 år Servrar

5 år Immateriella anläggningstillgångar och Övriga inventarier

5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

20 år Markanläggningar

25 år Övriga byggnader

50 år Bostadsfastigheter

Komponentlista med nyttjandeperioder

Byggnader

75 år Stomme

40 år Yttertak

40 år Fasader

25 år Stomkomplettering/invändigt ytskikt

20 år Installationer

Markanläggningar

40 år Markanläggningar

Avskrivningstiderna är anpassade till tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivning sker från månaden efter leveransmånad.

Periodavgränsningsposter

Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 50 tkr.
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STYRELSE- OCH/ELLER RÅDSLEDAMOTSUPPDRAG SAMT ERSÄTTNINGAR  
OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn Uppdrag Belopp i kr

Björn Risinger, GD Gd Naturvårdsverket 1 463 595

Ledamot i Jordbruksverkets insynsråd

Ledamot i Kustbevakningens insynsråd, del av året 

Ledamot i Länsstyrelsen Gotlands insynsråd

Ledamöter i insynsråd Arvoden i kr

Johan Hultberg Ledamot i Gentekniknämnden 0

Janna Valik Gd Boverket 0

Cecilia Schelin Seidegård Ordf. Almi Företagspartner Gotland AB 1 500

Ordf. Göteborgs universitet

Ledamot GHP Specialty Care AB (publ)

Ledamot Folkhälsomyndighetens insynsråd

Ylva Öhrnell 0

Svante Axelsson Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 1 500

Lena M. Lindén 0

Peder Björk Ledamot, Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 1 500

Johan Büser Ledamot för Göteborgs hamn AB 0

Ledamot i styrelsen för Fysikens friskvård AB
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Intäkter av anslag, exklusive reavinst 2016 2015

20 1:1,1  Förvaltningsanslag 423 190 396 498

20 1:2,1  Miljöövervakning m m 143 086 135 302

20 1:3,2  Kostnader skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. 169 065 154 253

20 1:4,1  Sanering och efterbehandling av förorenade områden 10 597 11 348

20 1:4,4 Bostadsbyggande 1 053 0

20 1:5,1  Miljöforskning 2 191 1 439

20 1:14,1 Internationellt miljösamarbete 7 204 5 349

20 1:16,1 Skydd av värdefull natur 1 035 572 800 851

20 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner – administration 5 998 3 947

Summa 1 797 956 1 508 987

Intäkter av anslag, reavinst -64 780 -216 638

Sedan 2014 har reavinster uppkommit avseende affärer som gjorts med marker som år 2013 övertogs till bokfört 
värde från Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB). Försäljningsvärdet av dessa marker har vida överstigit markernas 
bokförda värden.

Omfattningen av markaffärer av detta slag var som störst under 2014 och har därefter minskat successivt. 

I resultaträkningen är effekten av reavinsten en reduktion i ”Intäkter av anslag” och en motsvarande ökning i  
”Intäkter av avgifter och andra ersättningar”. Med hänsyn till den betydande resultateffekt som reavinsterna ger 
upphov till har dessa poster bruttoredovisats.

Verkets regleringsbrev stadgar att inkomster från försäljning av fast egendom ska tillföras anslaget 20 1:16,1 
”Skydd av värdefull natur”.

Reavinsterna är därmed hänförliga till det anslaget.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar, exkluive reavinst 2016 2015

Ersättning för administration av NOx-avgifter 6 112 5 949

Ersättning för administration av Batterifonden 4 345 3 496

Ersättning för administration av jägarexamen samt jägarregistret 11 412 11 177

Intäkter av tjänsteexport med stöd av särskilt bemyndigande 14 374 16 593

Intäkter av EU:s miljöledning- och miljörevisionsordning (EMAS) 156 206

Avgifter enligt avgiftsförordningen § 4 5 269 5 978

Övrigt (Intäkter av andra ersättningar) 5 323 2 877

Summa 46 991 46 275

Intäkter av avgifter och andra ersättningar, reavinst 64 780 216 638

Sedan 2014 har reavinster uppkommit avseende affärer som gjorts med marker som år 2013 övertogs till bokfört 
värde från Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB). Försäljningsvärdet av dessa marker har vida överstigit markernas 
bokförda värden. 

Omfattningen av markaffärer av detta slag var som störst under 2014 och har därefter minskat successivt. 

I resultaträkningen är effekten av reavinsten en reduktion i ”Intäkter av anslag” och en motsvarande ökning i  
”Intäkter av avgifter och andra ersättningar”. Med hänsyn till den betydande resultateffekt som reavinsterna ger 
upphov till har dessa poster bruttoredovisats.

Verkets regleringsbrev stadgar att inkomster från försäljning av fast egendom ska tillföras anslaget 20 1:16,1 
”Skydd av värdefull natur”.

Reavinsterna är därmed hänförliga till det anslaget.
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Not 3 Intäkter av bidrag 2016 2015

Bidrag från statliga myndigheter 30 483 27 585

Bidrag från andra organisationer 5 830 4 774

Summa 36 313 32 359

Not 4 Finansiella intäkter

Ränteintäkter på tillgodohavande på räntekonto hos Riksgälden uppgår till 0 tkr (0 tkr). Till följd av det negativa 

ränteläget har Naturvårdsverket i stället betalat räntekostnader om 618 tkr (235 tkr) på tillgodohavandet och  
erhållit ränteintäkter 279 tkr (162 tkr) på lån till anläggningstillgångar hos Riksgälden.

Not 5 Kostnader för personal 2016 2015

Lönekostnader 234 125 215 063

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal

111 640 102 041

Övriga personalkostnader 14 821 12 635

Summa 360 585 329 739

I posten "Lönekostnader" ovan avser 1 396 tkr (1 351 tkr) arvoden till ej anställd personal (uppdragstagare).

Not 6 Övriga driftkostnader 2016 2015

Fastighetskostnader egna fastigheter 18 744 24 370

Resor och information 21 028 16 622

Köp av varor 3 998 5 377

Köp av tjänster 505 310 491 519

Intrångsersättningar 926 624 667 156

Övrigt 5 379 7 009

Aktiverade utgifter för egenutvecklade anläggningstillgångar -16 912 -12 241

Summa 1 464 172 1 199 813

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader på lån till anläggningstillgångar hos Riksgäldskontoret uppgår till 0 tkr (0 tkr). Till följd av det  
negativa ränteläget har Naturvårdsverket i stället erhållit ränteintäkter om 279 tkr (162 tkr) på lånet och betalat 
räntekostnader om 618 tkr (235 tkr) på tillgodohavandet på räntekontot hos Riksgälden. Bland finansiella kostnader 
ingår även räntekostnader avseende ersättning i samband med markförvärv.

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 2016 2015

Miljösanktionsavgifter 8 953 8 110

Övrig offentligrättslig verksamhet 5 236 5 302

Avgifter enligt lagen om handel med utsläppsrätter 132 25 409

Avgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 4 076 0

Övriga inkomster av statens verksamhet 1 763 32

Summa 20 159 38 853

Miljösanktionsavgifter avser avgifter som påförs verksamhetsutövare som åsidosätter de föreskrifter, tillstånd eller 
villkor som anges i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

”Övrig offentligrättslig verksamhet” avser avgifter i samband med gränsöverskridande transporter av avfall. ”Avgifter  
enligt lagen om handel med utsläppsrätter” avser straffavgifter som påförts verksamhetsutövare som inte fullgjort 
sina åtaganden att lämna utsläppsrapporter.

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avser avgifter som tas ut enligt enligt SFS 2015:697 och avser 
godkännande av insamlingssystem och producentansvar för elutrustning och batterier. ”Övriga inkomster av statens 
verksamhet” utgörs av en återbetalning av ett gammalt anslag 1.12 Havsmiljö
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Not 9 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2016 2015

Intäkter för NOx-avgifter 566 174 589 119

Medel från internationella organisationer 4 882 7 892

Intäkter från kadmiumfonden 3 608 5 041

Medel från statliga bolag 3 0

574 667 602 051

Not 10 Finansiella intäkter 2016 2015

Ränta i Riksgäldskontoret fördelas på:

NOx-fonden 0 0

Batterifonden, blybatterier 1 0

Batterifonden, småbatterier 3 0

Batterifonden, kadmiumbatterier 0 0

Summa 5 0

Not 11 Finansiella kostnader 2016 2015

Ränta i Riksgäldskontoret fördelas på:

Batterifonden, blybatterier 471 388

Batterifonden, småbatterier 1 177 718

Batterifonden, kadmiumbatterier 73 37

Summa 1 722 1 143

Övriga räntekostnader fördelas på:

NOx-fonden 47 66

Batterifonden, blybatterier 30 14

Batterifonden, småbatterier 11 3

Batterifonden, kadmiumbatterier 75 38

Summa 162 122

Summa finansiella kostnader 1 884 1 265

Not 12 Upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål

NOx 2016 2015

Intäkter 566 174 589 119

Kostnader -568 321 -577 524

Från ( - ) / ( + ) till fonden -2 146 11 595

Blybatterier

Intäkter 0 0

Kostnader -42 281 -57 390

Från ( - ) / ( + ) till fonden -42 281 -57 390

Småbatterier

Intäkter 0 0

Kostnader -42 960 -15 436

Från ( - ) / ( + ) till fonden -42 960 -15 436
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Not 12 forts Kadmiumbatterier

Intäkter 3 608 5 041

Kostnader -1 622 -1 870

Från ( - ) / ( + ) till fonden 1 987 3 171

Årets förändring i fonden -85 400 -58 060

Tecknet för årets förändring i fonden (-) är spegelvänt det som framgår av resultaträkningen (+) av pedagogiska 
skäl eftersom resultatposten gäller fondens förändring.

NOx

Naturvårdsverket ansvarar för att lagen om miljöavgifter på utsläpp av kväveoxider efterlevs. Det görs genom 
granskning av företagens NOx-deklarationer och revisioner. Avgifter tas in och återbetalas till de avgiftsskyldiga i 
proportion till varje produktionsenhets andel av den sammanlagda nyttiggjorda energiproduktionen. Systemet inne-
bär att det totala avgiftsbeloppet omfördelas mellan de avgiftsskyldiga.

Batterifonden

Det var tidigare en miljöavgift på blybatterier och småbatterier. Sedan den 1 januari 2009 är det producentansvar 
för batterier och fonderna tar inte längre in några avgifter. Återstående medel används till batteriforskning. Under 
2016 har större bidrag lämnats till Energimyndigheten för detta syfte.

Not 13 Lämnade bidrag 2016 2015

Bidrag inom staten 1 333 927 1 061 974

Bidrag till statliga bolag 1 254 0

Bidrag till kommunala sektorn 653 754 352 854

Bidrag till privata företag och privatägda föreningar 578 885 425 473

Bidrag till internationella organisationer 22 805 22 259

Bidrag till övriga 98 248 63 737

Summa 2 688 872 1 926 297

Not 14 Årets kapitalförändring 2016 2015

Avgiftsfinansierad verksamhet, över-/underskott

Över- eller underskott i avgifter för EU:s miljölednings- och miljö-
revisionsordning (EMAS)

5 -130

Över- eller underskott i avgifter för administration av provavgifter 
vid jägarexamen

827 -238

Delsumma, Avgiftsfinansierad verksamhet 832 -369

Övrigt

Avskrivningar och utrangeringar gällande byggnader och markanlägg-
ningar som finansierats med statskapital

-16 493 -15 214

Delsumma, Övrigt -16 493 -15 214

Årets kapitalförändring -15 660 -15 583

Not 15 Balanserade utgifter för utveckling 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans anskaffningsvärde 259 562 250 177

Årets anskaffningar 16 570 12 241

Årets nedskrivningar/utrangeringar -30 162 -2 856

Summa anskaffningsvärde 245 969 259 562

Ingående balans ackumulerade avskrivningar -205 875 -184 716

Årets avskrivningar -19 999 -22 534

Årets nedskrivningar/utrangeringar 28 762 1 375

Summa ackumulerade avskrivningar -197 112 -205 875

Utgående bokfört värde 48 857 53 686

Immateriella anläggningstillgångar består främst av egenutvecklade datasystem. 
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Not 16 Byggnader, mark och annan fast egendom 2016-12-31 2015-12-31

Byggnader

Ingående balans anskaffningsvärde 371 552 286 818

Årets anskaffningar 8 135 12 468

Årets färdigställda anläggningar 1 705 72 267

Årets försäljningar -50 0

Summa anskaffningsvärde 381 343 371 552

Ingående balans ackumulerade avskrivningar -74 817 -63 812

Årets avskrivningar -12 818 -11 005

Årets försäljningar 12 0

Summa ackumulerade avskrivningar -87 623 -74 817

Utgående bokfört värde 293 719 296 735

Mark

Ingående balans anskaffningsvärde 10 473 857 10 121 453

Årets anskaffningar 316 305 416 068

Årets försäljningar -37 935 -63 664

Summa anskaffningsvärde 10 752 227 10 473 857

Utgående bokfört värde 10 752 227 10 473 857

Annan fast egendom (markanläggningar)

Ingående balans anskaffningsvärde 103 249 97 862

Årets anskaffningar 2 282 1 242

Årets färdigställda anläggningar 11 329 4 145

Summa anskaffningsvärde 116 860 103 249

Ingående balans ackumulerade avskrivningar -32 133 -27 176

Årets avskrivningar -5 135 -4 957

Summa ackumulerade avskrivningar -37 267 -32 133

Utgående bokfört värde 79 593 71 116

Utgående bokfört värde byggnader, mark och annan fast egendom 11 125 538 10 841 709

Taxeringsvärden 2016-12-31 2015-12-31

Mark 3 619 372 3 661 074

Byggnader 45 267 45 142

Summa taxeringsvärde 3 664 639 3 706 216

Not 17 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans anskaffningsvärde 928 1 325

Årets anskaffningar 0 0

Årets utrangeringar -400 -398

Summa anskaffningsvärde 528 928

Ingående balans ackumulerade avskrivningar -928 -1 052

Årets avskrivningar 0 -75

Årets utrangeringar 400 199

Summa ackumulerade avskrivningar -528 -928

Utgående bokfört värde 0 0
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Not 18 Maskiner, inventarier, installationer m m 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans anskaffningsvärde 59 856 58 793

Årets anskaffningar 1 145 1 063

Årets färdigställda anläggningar 1 354 0

Årets utrangeringar -6 947 0

Summa anskaffningsvärde 55 409 59 856

Ingående balans ackumulerade avskrivningar -55 210 -53 030

Årets avskrivningar -2 143 -2 180

Årets utrangeringar 6 921 0

Summa ackumulerade avskrivningar -50 432 -55 210

Utgående bokfört värde 4 977 4 646

Not 19 Pågående nyanläggningar 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 35 963 88 234

Årets anskaffningar 60 731 24 141

Årets färdigställda anläggningar -14 388 -76 412

Utgående bokfört värde 82 306 35 963

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består av en aktie i Stora Karlsö Jakt- och Djurskyddsförening AB med ett nominellt värde om 100 kr samt 
bokfört värde om 800 kr.

Not 21 Kundfordringar

Per 2016-12-31 uppgick totalbeloppet för nedskrivna kundfordringar till 945 tkr (1 110 tkr). 

De nedskrivna fordringarna avser till största delen avgifter för gränsöverskridande transporter av avfall.

Not 22 Förutbetalda kostnader 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 7 676 7 601

Övriga förutbetalda kostnader 912 2 136

Summa 8 588 9 736

Not 23 Övriga upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna avgiftsintäkter – inomstatliga 3 422 1 696

Övriga upplupna intäkter – inomstatliga 12 548 6 672

Summa 15 970 8 367

De övriga inomstatliga upplupna intäkterna avsåg för båda åren främst medel som äskas ur  
Viltvårdsfonden för att täcka Naturvårdsverkets kostnader för hanteringen av jaktkort.
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Not 24 Avräkning med statsverket 2016-12-31 2015-12-31

Uppbörd

Ingående balans -6 940 -755

Redovisat mot inkomsttitel -20 159 -38 853

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 25 466 32 669

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0

Skulder avseende uppbörd -1 633 -6 940

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 153 595 143 243

Redovisat mot anslag 3 646 021 2 519 102

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till

icke räntebärande flöde -3 647 507 -2 508 751

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 152 109 153 595

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 1 282 -2 731

Redovisat mot anslag 425 313 397 272

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -433 435 -393 259

Återbetalning av anslagsmedel 0 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -6 840 1 282

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 4 192 4 913

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -1 043 -722

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 3 149 4 192

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken

Ingående balans -864 -6 980

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 161 269 213 542

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -3 777 775 -2 683 508

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 3 622 040 2 476 082

Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken 4 670 -864

Summa Avräkning med statsverket 151 455 151 264

Not 25 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2016-12-31 2015-12-31

Batterifonden – blybatterier 89 117 132 107

Batterifonden – småbatterier 232 472 276 166

Batterifonden – kadmiumbatterier 14 857 14 950

Summa 336 446 423 223
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Not 26 Myndighetskapital (inklusive Statskapital och Balanserad kapitalförändring)

Statskapital

Balanserad  
kapitalförändring, 

avgiftsbelagd  
verksamhet

Kapitalförändring  
enligt  

resultaträkningen Summa

Utgående balans 2015-12-31 10 854 822 883 -15 583 10 840 122

Rättelse/ändring av redovisningsprincip 0 0 0 0

Ingående balans 2016-01-01 10 854 822 883 -15 583 10 840 122

Föregående års kapitalförändring -15 214 -369 15 583 0

Anslagsmedel som finansierat  
anläggningstillgångar

344 163 – – 344 163

Fondöverföringar av fastigheter  
från annan myndighet

5 356 – – 5 356

Årets kapitalförändring – -15 660 -15 660

Summa årets förändring 334 304 -369 -77 333 858

Utgående balans 2016-12-31 11 189 126 515 -15 660 11 173 980

Not 27 Fonder 2016-12-31 2015-12-31

NOx-fonden 16 541 18 687

Batterifonden, blybatterier 93 443 135 723

Batterifonden, småbatterier 233 046 276 006

Batterifonden, kadmiumbatterier 30 851 28 864

Summa 373 880 459 280

Not 28 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2016-12-31 2015-12-31

Ingående avsättning 1 843 1 767

Årets pensionskostnad 1 653 908

Årets pensionsutbetalningar -936 -832

Utgående avsättning 2 561 1 843

Not 29 Övriga avsättningar 2016-12-31 2015-12-31

Ingående avsättning 6 946 6 307

Årets avsättning 693 640

Ianspråktagna medel för kompetensutveckling -240 0

Utgående avsättning 7 400 6 946

Balansposten avser avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om lokalt 
aktivt omställningsarbete.

Not 30 Lån i Riksgäldskontoret 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 56 694 75 609

Nyupptagna lån 21 040 9 080

Årets amorteringar -24 163 -27 994

Utgående balans 53 572 56 694

Beviljad låneram 70 000 105 000

Balansposten avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. Investeringar i mark, markanläggningar,  
byggnader och pågående projekt finansieras dock inte genom lån i Riksgäldskontoret som en följd av en  
bestämmelse i verkets regleringsbrev.
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Not 31 Övriga kortfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31

Personalens källskatt 5 418 5 788

Övrigt 89 11

Summa 5 507 5 800

Not 32 Upplupna kostnader 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna löner och semesterlöner inklusive sociala avgifter 33 771 28 494

Övriga upplupna kostnader – inomstatliga 2 063 4 424

Övriga upplupna kostnader – utomstatliga 1 412 4 510

Summa 37 246 37 428

Not 33 Oförbrukade bidrag 2016-12-31 2015-12-31

Oförbrukade bidrag – inomstatliga 43 222 38 874

Oförbrukade bidrag – utomstatliga 7 098 9 967

Summa 50 321 48 840

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 1 954 1 114

mer än tre månader till ett år 7 559 2 551

mer än ett år till tre år 2 996 2 996

mer än tre år 30 714 32 212

Summa 43 223 38 874

När det gäller Naturvårdsverkets anläggning Naturum Laponia har denna anläggning finansierats  
dels genom bidrag, dels genom anslag. 

Finansieringen genom bidrag redovisas som ”Oförbrukade bidrag” vilka sedan löses upp i samma  
takt som tillgången skrivs av. Finansiering genom anslag har redovisats direkt mot statskapital. 

NOTER TILL FINANSIERINGSANALYS
Not 34 Kostnader 2016 2015

Summa enligt resultaträkningen 1 897 841 1 603 926

Realisationsförlust vid utrangering av anläggningstillgångar -1 465 -1 681

Avskrivningar -40 094 -40 750

Avsättningar -1 171 -716

Belopp i finansieringsanalys 1 855 111 1 560 779

Not 35 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2016 2015

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 111 770 262 913

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar -64 780 -216 638

Belopp i finansieringsanalys 46 991 46 275

Not 36 Intäkter av bidrag 2016 2015

Intäkter av bidrag 36 313 32 359

Varav intäkter av bidrag hänförliga till investeringar 0 -3 083

Belopp i finansieringsanalys 36 313 29 276
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NOTER TILL REDOVISNING MOT ANSLAG – ANSLAGSTILLDELNINGAR/INDRAGNING  
ENLIGT REGERINGSBESLUT SAMT KOMMENTARER

Not 37 Enligt regeringsbeslut nr I:2 daterat 2015-12-18 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015.

Naturvårdsverket disponerar en anslagskredit på 1 434 tkr. Krediten har inte utnyttjats under året.

Not 38 En anslagskredit på 1 282 tkr utnyttjades 2015 och minskade disponibla medel med motsvarande belopp.

Naturvårdsverket har inte utnyttjat årets anslagskredit på 13 003 tkr. Anslaget är räntebärande.

Not 39 Enligt regeringsbeslut nr I:2 daterat 2015-12-18 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015 och  
därmed blir 3 633 tkr indraget.

Naturvårdsverket disponerar en anslagskredit på 6 450 tkr men den har inte utnyttjats.

Not 40 Enligt regeringsbeslut nr I:2 daterat 2015-12-18 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015 och  
därmed blir 19 519 tkr indraget.

Not 41 Enligt regeringsbeslut nr I:2 daterat 2015-12-18 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015 avseende ap.4 
och därmed blir 2 120 tkr indraget. Ap. 4 är ny för 2016 och ansökningar om sanering för bostadsbyggande har 
inkommit i ringa omfattning.

På grund av oförutsedda tekniska problem i elektroniskt kundfakturaflöde, som redogjorts för i avsnittet  
”Upplysningar om avvikelser”, har mellanhavanden uppgående till 12 292 tkr gällande oförbrukade  
bidrag på detta anslag redovisats med påverkan på anslaget 2016 även om regleringen inte gjorts under  
räkenskapsåret i enlighet med den kontantprincip som under normala omständigheter gäller för bidrag.

Not 42 Enligt regeringsbeslut nr I:2 daterat 2015-12-18 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015 och  
därmed blir 46 tkr indraget.

Not 43 Enligt regeringsbeslut nr I:2 daterat 2015-12-18 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015.

Naturvårdsverket disponerar en anslagskredit på 450 tkr. Krediten har inte utnyttjats under året.

Not 44 Enligt regeringsbeslut nr I:2 daterat 2015-12-18 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015 och  
därmed blir 2 052 tkr indraget.

Not 45 Enligt regeringsbeslut I:2 daterat 2015-12-18 disponerar Naturvårdsverket anslagsbehållning från 2015  
avseende ap 1. Därmed ökar disponibla medel med 25 295 tkr. Det stora utgående överföringsbeloppet förklaras 
av att planerade del- och slututbetalningar inte har kunnat verkställas då rapporteringsunderlag från bidragstagarna 
har försenats. Avseende ap.2 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015 och 53 tkr blir därmed indraget.

Not 46 Enligt regeringsbeslut nr IV:11 daterat 2015-12-18 disponeras ingen anslagsbehållning från 2015. Det innebär 
att 2 203 tkr därmed blir indraget. Naturvårdsverket disponerar en anslagskredit på 1 133 tkr. Krediten har inte 
utnyttjats. Anledningen till det stora utgående överföringsbelopp är att äskanden från länsstyrelserna avseende 
viltskador och förebyggande åtgärder har varit mycket lägre än disponibelt anslag.

Not 47 Enligt regeringsbeslut nr I:2 daterat 2015-12-18 avslutas anslagsposten.

Not 48 Vi är inne i en utvecklingsfas med planerad översyn av undersökningsprogram och etablering av nya datavärdskap 
vilket tillfälligtvis lett till kortare avtalstider. 

Not 49 Under 2016 minskade dock åtagandena gällande Life-projekten, dels pga att större belopp betalades ut under 
året till befintliga projekt, dels pga att färre nya Life-åtaganden ingicks än vad som tidigare antagits.
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Not 50 Bidragsbeslut om förstärkt tillsyn för 2017 har återtagits efter regeringens beslut att länsstyrelserna får en egen 
anslagspost för tillsyn. Dessutom var de sanneringsåtgärder som var klara att ta bidragbeslut om så stora att de 
inte rymdes inom bemyndigandet.

Not 51 Interesset hos kommuner och länsstyrelser för bidrag för sanering av mark för bostadsbyggande var stort men det 
har inte inkommit några färdiga ansökningar i en sådan omfattning att det tagits några fleråriga beslut.

Not 52 Under 2016 har vi haft starkt begränsad omfattning av utlysning av forskningsmedel p.g.a att anslaget oförutsett 
minskade 2015. Det medför att antalet pågående forskningssatsningar minskat vilket naturligt också leder till ett 
lägre nyttjande av bemyndiganderamen. Vår bedömning är att vi fr o m kommer att öka nyttjande graden.  

Not 53 På grund av föresenade upphandlingar av planerade ramavtal för samarbetet blev det färre avtal än planerat. 

Not 54 Naturvårdsavtal med årliga utbetalningar är skattemässigt ofördelaktigt och nyttjas därför i ringa omfattning. 

I och med utökning av anslaget sent på året har årets anslag använts vid uppgörelser om markköp av skogsbolag 
istället för utfästelser om framtida ersättningar.

Not 55 På grund av hävningsbeslut som genomfördes sent på året, samt att ett antal utbetalningar som planerats till 2017 
kunde genomföras sent i december 2016, fick detta som effekt att hela bemyndiganderamen inte intecknades.

NOTER TILL REDOVISNING MOT INKOMSTTITLAR
Not 56 Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är en ny inkomsttitel som avser avgifter som tas ut enligt enligt 

SFS 2015:697 och avser godkännande av insamlingssystem och producentansvar för elutrustning och batterier. 

Not 57 ”Övriga inkomster av statens verksamhet” utgörs av en återbetalning av medel från ett avslutat projekt på ett  
anslag (1:12 Havsmiljö) som Naturvårdsverket inte längre disponerar.

NOT TILL REDOVISNING AV FINANSIELLA VILLKOR
Not 58 Under denna rubrik har även uppgifter om de villkor i regleringsbrev då Naturvårdsverket ”ska” betala ut medel 

sammanställts.



NATURVÅRDSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2016150

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Intern styrning och kontroll
Naturvårdsverket arbetar med intern styrning och kontroll med utgångspunkt från  
förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll och Ekonomistyrningsverkets 
(ESV:s) riktlinjer inom området. 

Ledningen får löpande information om vår interna styrning och kontroll samt  
verksamhetens resultat i samband med planering och uppföljning av verksamheten. Även 
verksamhetens risker hanteras i dessa sammanhang. Chefer och medarbetare informeras 
om våra uppgifter, mål och uppdrag samt verksamhetens hot och möjligheter. Intern och 
extern revision har granskat och följt upp arbetet. Ledningen har tagit del av och utvecklat 
den interna styrningen och kontrollen utifrån dessa revisioner.

Ökande krav på åtgärder och samverkan i miljöarbetet för att skapa resultat innebär 
också ökande krav på Naturvårdsverkets styrning för att visa just vårt bidrag till att  
realisera de politiska målen. I början av 2016 presenterade Naturvårdsverkets general-
direktör ett inriktningsdokument för förnyelse av myndigheten. Enklare, öppnare och 
med fokus på att nå miljömålen, sammanfattar vad han vill åstadkomma med föränd-
ringsarbetet de kommande åren. 

I syfte att förenkla arbetet och också underlätta för omvärlden att förstå myndighetens 
verksamhet har en ny organisation arbetats fram, vilken trädde i kraft den 1 januari 2017.  
I den nya organisationen är verksamheten indelad i avdelningar och varje avdelning i  
enheter, vilket innebär färre begrepp och nivåer än tidigare. Behovet av internt samord-
ningsansvar har minskat eftersom det finns färre överlappande strukturer och omvärlden 
kommer lättare att hitta vem som ansvarar för vilken fråga. Tre av avdelningarna i den 
nya organisationen har fokus på våra tre sakverksamheter klimat, natur och samhälle, 
vilket gör organisationen lättare att förstå.

Naturvårdsverkets arbete med vår nya styrmodell, en organisationsoberoende mål-
styrning, har fortsatt under året. Fokus under 2016 har varit ett fortsatt utvecklingsarbete 
av vår planering och uppföljningsprocess samt att fortsätta vår dialog runt begreppet 
verksamhetslogik. Vi har upplevt ökat medvetande och ökad förståelse genom hela 
 organisationen för Naturvårdsverkets leveranser och effekterna av dessa.  

Riskkartläggning, åtgärder och uppföljning har skett för samtliga delar av vår  
verksamhet. Våra verksrisker tas fram utifrån våra fleråriga verksamhetsmål. De risker 
som inte kunnat hanteras under 2016 har först över till 2017. 

I samband med upprättandet av årsredovisningen och generaldirektörens intygande, 
genomförs en särskild redogörelse för omständigheter av betydelse. Samtliga avdelnings- och 
funktionschefer intygar dessutom att de har en betryggande intern styrning och kontroll.

Naturvårdsverkets process för intern styrning och kontroll bedöms fungera tillfred-
ställande. 
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Generaldirektörens intygande
Naturvårdsverket arbetar med intern styrning och kontroll med utgångspunkt från  
förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll och ESV:s riktlinjer inom  
området. Myndighetens:

• ledning har informerat chefer och medarbetare om uppgifter, mål och uppdrag.

• ledning har informerat chefer och medarbetare om verksamhetens resultat,  
framgångar såväl som motgångar.

• ledning har informerat chefer och medarbetare om verksamhetens hot och  
möjligheter, styrkor och svagheter.

• riskhantering stödjer att myndigheten fullgör sina uppgifter, når sina mål  
och utför sina uppdrag.

• har genomfört riskanalyser och de risker som ska hanteras har åtgärdats.  
Kvarvarande risker som ska hanteras har förts över till 2016 års riskbild. 

• ledning har tagit till vara på medarbetarnas bidrag till ständiga förbättringar  
och vardagsrationalisering för att löpande utveckla verksamheten.

Bedömningen är därför att myndighetens arbete med intern styrning och kontroll  
fungerar tillfredställande. 

Intygande 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt  
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Jag bedömer vidare att 
den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Stockholm den 21 februari 2017 

Björn Risinger
Generaldirektör
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